
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
   

 
 
 

 
 
Op 24 april van 10 tot 18 uur 
gaat de derde editie van 
Rondje Roodbruin waarbij de 
brouwerijen De Brabandere, 
Omer Vander Ghinste, 
Rodenbach en Verhaeghe 
samen met Toerisme 
Leiestreek de deuren van hun 
brouwerijen open zetten om 
de roodbruine bieren beter 
kenbaar te maken bij het grote 
publiek. In elke brouwerij is er 
een gratis gegidste 
rondleiding, een gratis 
degustatie en heel wat 
randanimatie. 
 
De roodbruine bieren zijn in opmars en zouden wel eens de nieuwe trend in bierland 
kunnen worden. Maar zoals het spreekwoord zegt, is men ook geen sant in eigen 
(bier)land en waar onze roodbruine bieren in de USA zeer gegeerd zijn en er ook Beer 
Awards wegkapen, moeten Vlamingen deze typisch producten van de Leiestreek 
opnieuw ontdekken.  De benaming ‘roodbruine bieren’ duidt op een categorie bieren 
met gemengde gisting omdat het gaat over een mengeling van jong bier van hoge 
gisting met een bier van spontane gisting dat minimum 18 maanden in een foeder heeft 
gerijpt. Zo wordt een ‘blend’ gecreëerd.  
 
Europese erkenning 
Samen met de lambiekbrouwers uit het Brusselse zijn de Zuid-West-Vlaamse 
roodbruine bierbrouwers De Brabandere, Omer Vander Ghinste, Rodenbach en 
Verhaeghe de enigen die nog vasthouden aan het rijpen in eikenhouten vaten, ook 
wel ‘foeders’ genoemd. In april 2011 verenigden deze brouwers zich in de HORARB 
(Hoge Raad voor de Authentieke Vlaams Rood Bruine Bieren) met als doelstelling om 
een Europese erkenning als streekproduct te bekomen. Hierdoor wordt de kwaliteit, 
receptuur, het brouwproces, de streek van herkomst en de benaming ‘Vlaams Rood 
Bruin Bier’ vastgelegd en beschermd.  Ter gelegenheid van Rondje Roodbruin geeft 
Toerisme Leiestreek een pocket uit met heel wat info over de roodbruine bieren, de  
roodbruine fietsroutes en lekkere recepten met roodbruine bieren. De pocket verschijnt 
in het Nederlands, Frans en Engels. 
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Klavertje Bier 
 
Brouwerij De Brabandere,   gevestigd aan de Rijksweg 33 in Bavikhove, werd in 1894 
opgericht door Adolf De Brabandere, een lokale landbouwer. Momenteel is de vierde en 
de vijfde generatie van de familie De Brabandere actief in de brouwerij. Naar aanleiding 
van het 120-jarig bestaan veranderde Brouwerij Bavik zijn naam naar Brouwerij De 
Brabandere. Eén van de eerste speciaalbieren van de brouwerij was Petrus Oud Bruin, 
een blend van blond foederbier met een donkerbruin jong bier. Op uitdrukkelijke vraag 
van Michael Jackson, de beer hunter, werd ook het pure foederbier op de markt 
gebracht onder de naam Petrus Aged Pale. Ook bij de jongste telg uit de Petrus familie, 
Petrus Aged Red, wordt dit foederbier gebruikt. 
 
Meer info: www.brouwerijdebrabandere.be 
www.petrussourbeer.com 
 
Brouwerij Omer Vander Ghinste, Kwabrugstraat 5 in Bellegem, is de trots van deze 
Kortrijkse  deelgemeente. Alles begon in mei 1892 toen Remi Vander Ghinste een 
woonhuis en bijhorende gebouwen kocht voor zijn zoon Omer. En  datzelfde jaar nog 
denderden de eerste vaten "ouden tripel" over de Bellegemse kasseien. Na 
“Vanderghinste Oud Bruin” volgde “Cuvée des Jacobins” als roodbruin paradepaardje.  
info: www.omervanderghinste.be 
 
Brouwerij Rodenbach is zonder twijfel de bekendste vertegenwoordiger van het 
roodbruin bier.  De brouwerij werd in 1821 gesticht door Alexander Rodenbach, zijn 
broers Ferdinand en Pedro en hun zus Amelia en haar echtgenoot. De sublieme 
Rodenbach wordt nog steeds gebrouwen in een 19e-eeuws decor aan de Spanjestraat 
133-141 in Roeselare. Na het brouwen en een wekenlange rijpingsperiode wordt het 
bier overgepompt naar één van de 294 eikenhouten vaten, waar het minstens 18 
maanden lang rijpt.  
info: www.rodenbach.be 
 
Brouwerij Verhaeghe, Sint-Dierikserf 1 in Vichte, beheerst perfect de kunst van het 
brouwen van roodbruin bier. Het is een kleine familieonderneming waarvan de 
geschiedenis teruggaat tot 1885. Tot op vandaag houdt de brouwerij vast aan haar 
toenmalige keuze voor een kleiner volume maar een hoge kwaliteit, en dat wordt door 
de bierliefhebber geapprecieerd. “De Vichtenaar” en de “Duchesse de Bourgogne” 
verkregen eerder al de officiële erkenning als Vlaams streekproduct. Het basisbier 
wordt gebrouwen met donkergebrand gerstenmout, eigen putwater, maïsgriesmeel, 
tarwe, overjaarse hop en een eigen gistcultuur. Nadien rijpt het bier in de verschillende 
eikenhouten 'foeders' verspreid over de brouwerij. 
Meer info: www.brouwerijverhaeghe.be 
 
Bierproducten 
De roodbruine bieren zijn niet alleen de beste getuigen van het traditionele 
vakmanschap van de lokale brouwers, bovendien zijn ze ook nog eens de ideale 
fietsdrank! Dat danken ze aan hun uitermate dorstlessend, zurig karakter en aan het 
lage alcoholpercentage. Daarnaast lenen de roodbruine bieren zich ook perfect voor 
foodpairing en nevenproducten zoals pralines met roodbruin bier, Rodenbachtaart of 
kaas gerijpt in Rodenbach.  
 

http://www.brouwerijdebrabandere.be/
http://www.petrussourbeer.com/
http://www.omervanderghinste.be/
http://palm.be/nl/rodenbach
http://www.brouwerijverhaeghe.be/


 
Brouwerijhoppen 
Deelnemers aan Rondje Roodbruin kunnen gebruik maken van een gratis busvervoer 
tussen de verschillende brouwerijen.  Fietsers kunnen ze zich verplaatsen langs het pas 
vernieuwde Fietsnetwerk Leiestreek en zo de brouwerijen aandoen. 
 
Praktisch: 
Rondje Roodbruin met gratis gegidste bezoeken en degustaties in de brouwerijen De 
Brabandere, Omer Vander Ghinste, Rodenbach en Verhaeghe gaat door op 24 april 
van 10 tot 18 uur. Alle info op www.rondjeroodbruin.be 
 
 
Perscontact : info@toerisme-leiestreek.be 
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