
Proevers BAB geven nieuw Brugs bier meteen zilver 

Brouwerij Bourgogne des Flandres kijkt vol vertrouwen uit naar de zomer. De reden? Bezoekers van het 
Brugs Bierfestival bezorgden het jonge Brugse bier de ‘Bruinen Os’ een podiumplaats! Bovendien zit er 
een nieuw tijdelijk artistiek biertje op vaten. En het zomerterras van de brouwerij, met zicht op De Dijver, 
is straks the place to be in Brugge. 

Brouwerij Bourgogne des Flandres keerde in 2016 terug naar zijn roots. De brouwerij was van 1909 tot 
1957 gevestigd in de Brugse binnenstad, maar verliet daarna de stad. Vorig jaar nam de brouwerij zijn 
intrek in de Kartuizerinnenstraat 6, op 50 meter van het Belfort. Zo werd aangeknoopt bij twee 
tradities: de vermaarde traditie van het bierbrouwen in Brugge en de Vlaamse versnijbierentraditie 
waarbij een oud en een jong bier oordeelkundig gemengd worden tot er een perfecte balans 
ontstaat. 
Het roodbruin bier Bourgogne des Flandres ontstaat door het blenden van Bruinen Os - die nu sinds 
een jaar in Brugge op de zolder van het historische pand gebrouwen wordt - met jong gerijpte 
Lambiek van brouwerij Timmermans. 

De Bruinen Os is een zilveren prijsbeest 
 
Op het Bierfestival BAB werd de Bruinen Os – gebrouwen in brouwerij Bourgogne des Flandres - als 
afzonderlijk bier geserveerd… met groot succes! Bezoekers van het festival kozen het bier als tweede 
beste bier van de festivaleditie 2017 waaraan 90 brouwerijen  en 462 bieren deelnamen. Opmerkelijk: 
twee van de drie podiumplaatsen waren voor West-Vlaamse bieren, want het goud werd weggekaapt 
door De Poes van Brouwerij De Poes in Tielt. Zou het geheim schuilen in de opleiding van de 
brouwers? Thomas Vandelanotte van Bourgogne des Flandres en Stijn David van De Poes zaten in 
hetzelfde jaar van de opleiding Brouwerstechnieken, gegeven door Peter Croonenberghs aan 
Hogeschool Pantha Rhei in Gent. 
 
Vaste waarden en artistieke zijstapjes 

Sinds de erkenning op BAB is de Bruinen Os, naast Bourgogne des Flandres, als vast huisbier te 
verkrijgen in de Ale House in de Kartuizerinnenstraat. Naast diverse andere biersoorten, vind je daar 
vier keer per jaar ook een artistieke schepping, beperkt van oplage, exclusief verkrijgbaar in de Ale 
House van de brouwerij en gebrouwen naar inspiratie van de brouwer. Het Valentijnsbier Love Potion 
Nr 6 was het eerste dergelijk biertje en vanaf 8 april is Jennifer Jennings (een session IPA, dus stevig 
gehopt en laag in alcohol) verkrijgbaar. Omdat we geloven dat er zowel in klassiek als in experiment 
muziek zit. 

Tappen uit een zomers vaatje, aan het water 

Nergens smaakt een biertje beter dan op een zonnig terras. Bourgogne des Flandres heeft een uniek 
terras met uitzicht op De Dijver die sinds de twaalfde eeuw deel uitmaakte van de eerste Brugse 
stadsomwalling. Brugser wordt het niet. Naast bieren van de tap en andere dranken , zijn er ook 
streekeigen snacks te verkrijgen. 

Praktische info: 

Brouwerij Bourgogne des Flandres kan van dinsdag tot en met zondag bezocht worden, van 10 tot 18 uur. 
Bezoekers ontdekken het bier en zijn geschiedenis via diverse zintuigen, leren digitaal tappen en 
ontmoeten de brouwer aan het werk. De bar is van dinsdag tot en met zondag open van 10 tot 19 uur. 
Vraag naar de workshops voor groepen waarbij je je eigen bier kan blenden. 
Zie ook www.bourgognedesflandres.be 

Persinfo: Patrick Monnissen, 0478 80 39 47 of patrick.monnissen@johnmartin.be 
Fotomateriaal: Greet.verleye@outlook.com 
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Nog wat cijfers: 

De keuze van de bezoeker 2017 

  

1. De Poes - Br. De Poes 

2. Bruinen Os  - Br. Bourgogne des Flandres 

3. Abbaye Paix-Dieu, - Br. Caulier 

4. Waardamme Tripel - Br. Stokhove 

5. Westvleteren 12 - Abdij St Sixtus 

6. Gulden Draak Brewmaster Edition - Br. Van Steenberge 

7. Brugse Zot Blond, - Br. De Halve Maan 

8. Guldenberg - Br. De Ranke 

9. Ging's Blond - Ging's 

10 Delirium Tremens - Br. Huyghe 

  

Aanwezige bieren : 462  

Bijna 20.000 bezoekers uit 41 verschillende landen. 

Stemmen via tablets ( 75%) en via Internet ( 25%) 

 1.278 stemmen uitgebracht via de bezoekers op 4 tablets door enquêteurs gedurende beide 

festivaldagen. 

 

 


