Fameus fabuleus
HET PRIMUS-PINTJE VAN BROUWERIJ HAACHT IN DE KIJKER
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SANTÉ HERTOG

In de jaren 70 wordt het pilsbier van de
brouwerij omgedoopt tot Primus. Het pintje
dankt z’n naam aan Jan I of Primus,
de hertog van Brabant die bekendstond als
een gepassioneerd liefhebber van bier.

70
#NOFILTER

Het totale brouwproces van Primus duurt
21 dagen. Dan wordt het bier gefilterd omdat
het anders niet lang houdbaar is. Wil je het
supergezonde ongefilterde bier eens proeven?
Dat kan in Brasserie Het Brouwershof, tegenover de prachtige historische brouwerijsite.
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1920
‘T ZIT IN DE FAMILIE

Eugène De Ro

De brouwerij is altijd in familiehanden
gebleven. Na de dood van Eugène De Ro werd
schoonzoon Alfred Van der Kelen CEO, gevolgd
door zijn zoon Frédéric (nu 85!). Intussen is de
brouwerij de derde grootste pilsbrouwer van
België, na AB InBev en Heineken.
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RECHT VAN DE BRON

Primus wordt gebrouwen met water, gerst,
gist en hop. Dat water haalt de brouwerij
uit haar eigen bron op 70 meter diepte.
Het water van op 150 meter diepte wordt
gebotteld als VAL, erkend Belgisch mineraalwater. Voor 1 liter bier heb je maar liefst
7 liter water nodig!
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(c) Libelle - 27 september 2018

TINGELING!

Nog altijd zie je oude tramsporen liggen op het
terrein van Brouwerij Haacht. In de jaren 20
vervoert een biertram de vaten rechtstreeks van
de brouwerij naar Schaarbeek. Van daaruit
worden ze met paard en kar verdeeld naar
de verschillende bierhandels en cafés.

LAND VAN MELK... EN BIER

Op exact dezelfde plek als waar de brouwerij
zich nu bevindt, ligt in 1898 de Melkerij van
Haecht. Een van de werknemers, Eugène
De Ro, brouwt bij wijze van experiment
een hogegistingsbier. Vier jaar later volgen
er ook lagegistingsbieren, zoals pils.
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