
Lambiek 
de wildste van alle 

bierdromen
door Frank Boon   (Brouwerij Boon – Lembeek)



§Dubbele Braspenning 

§Braspenning

§Halve Braspenning

§Keut

§ Soms voegt men krieken en frambozen toe aan het bier

§ Lambiekazijn wordt gebruikt om meer smaak te geven aan laagalcoholisch bier.

Lambiek, een korte historiek

§ Tarwebier te Brussel en omgeving : 4 soorten 
bier van het zelfde brouwsel, spontane gisting.

§ 14,4 °Pl Lambiek (1e vermelding 1794)

§ 12,7 °Pl Faro

§ 7,5°Pl Meerts, licht bier

§ Laatste wort uit de filterkuip,  ongekookt wort,   

verboden vanaf 1704

17e eeuw Einde 18e eeuw



Lambiek en Geuze, een korte historiek

§ 19e eeuw: 
§ Lambiek in houten tonnen, jong of oud
§ Zoete Lambiek in vaatjes (elke dag vers aan te maken)
§ Lambiek in flessen (meestal met weinig koolzuurgas)
§ Lambiek met toevoeging van suiker bij het bottelen.
§ Deze wordt voor de eerste maal “Geuzebier” genoemd in  1828
§ Lambiek met of zonder suiker wordt hergist op de fles, men 

spreekt van Geuze-Lambiek of Lambic Mousseux



Lambiek en Geuze, een korte historiek

§ 1850: Ongeveer  80 Lambiekbrouwerijen en  230 
Geuzestekers actief in Brussel en omgeving.

§ 1891: Prof. H. Van Laer laat ons zijn Lambiek proefnotities na:

§ Jonge Lambiek bevat een grote hoeveelheid melkzuur. Wanneer Lambiek oud 
wordt, daalt het melkzuurgehalte en worden de overeenkomstige esters gevormd.

§ Prof. Van Laer: 

“Ce qui confirme cette vision, c’est que les lambics contenant un faible taux d’acides, 
et surtout peu d’acide acétique, sont les plus estimés en raison du goût et du parfum.”   

Vertaald: “Wat deze visie bevestigt, is dat Lambiek met een beperkt zuurgehalte en 
vooral met weinig azijnzuur de hoogste waardering krijgt wegens zijn fijne smaak en 
aroma”



Lambiek en Geuze, een korte historiek

§ 1891: Wetenschappelijk onderzoek naar Lambiek en Geuze door 
Prof. H. Van Laer

ü Beschrijving van de Torula-gisten van Lambiek. In 1904 wijzigt deze 
benaming in “Brettanomyces” wanneer Claussen deze gisten ontdekt in 
Engelse stock-ale.

§ 1921: Identificatie van 2 Brett gisten door Prof. Marc Van Laer en 
Prof. Kufferath:

“Brettanomyces Lambicus” 
& 

“Brettanomyces Bruxellensis”



HOE WORDT LAMBIEK GEBROUWEN ?



Wetgeving in België:

• Zure bieren:
ü Zuurtegraad van ten minste 30 méq NaOH/L
ü Gehalte vluchtige zuren ten minste 2 méq NaOH/L

• Spontane Gisting :
ü In zure bieren van spontane gisting moet tenminste 30 % van de 

verwerkte zetmeel of suikerhoudende grondstoffen uit ongemoute 
tarwe bestaan. 

ü De benaming Geuze of Lambiek enkel toegelaten voor bieren waarin 
de “spontane gisting” deel uitmaakt van het productieproces



Verordening EU (1997) :
• Oude Lambiek, Oude Geuze :

ü Zuur bier van spontane gisting
ü Natuurlijke inenting via de omgevingslucht tijdens de koeling van het wort
ü Aromatisch profiel mede bepaald door Brettanomyces gisten
ü Minimum oorspronkelijke dichtheid 12,7 °Plato
ü pH maximaal 3,8
ü Kleuring max. 25 EBC
ü Bitterheid max. 20 BU
ü Oude Geuze is een mengsel van lambiek met een minimum gemiddelde 

ouderdom van 1 jaar, de oudste component is ten minste 3 jaar oud en 
heeft op houten vaten gerijpt

ü Het mengsel heeft een hergisting ondergaan en is verpakt “op gist”
ü Maximum gehalte isoamylacetaat 0,5 ppm (na 6 maand fles)
ü Minimum gehalte ethyl acetaat 50 ppm
ü Gehalte vluchtige zuren ten minste 10 méq NaOH/L
ü Gehalte totale zuren ten minste 75 méq NaOH/L



Enkele karakteristieken van “Oude Geuze”

De oude standaard voor “oorspronkelijk extract” van Geuze
was:

8° Beaumé = 5.6 ° Belg = 14.4°Plato

Situatie vandaag: 
Traditionele Geuze wordt gebrouwen aan verschillende
dichtheden

§ Oorspronkelijk extract: 12.7 tot 16.8 °Plato
§ Schijnbaar extract einde gisting: 0 tot 2.6 °Plato
§ Alcohol in Volume%: 5.85% tot 8.9% 
§ Bitterheid (gemeten volgens IBU): 11-23  
§ Kleur:  12-26 EBC



LAMBIEK BROUWEN

Ingrediënten:
§ Brouwwater
§ Mout zomergerst 
§ Mout wintergerst
§ Ongemoute tarwe
§ Overjaarse hop
§ Micro-organismen aanwezig in de omgevingslucht 

van de Zennevallei tijdens de 7 koude maanden
§ Heel veel geduld



LAMBIEK BROUWEN



LAMBIEK BROUWEN



LAMBIEK BROUWEN



LAMBIEK BROUWEN



LAMBIEK BROUWEN



LAMBIEK HOOFDGISTING

Blootstelling van Lambiekwort aan micro-organismen

§Het wort dat van het koelschip afloopt bevat alle micro-
organismen die men in Lambiek kan terug vinden.

§Een beperkt aantal wilde gisten en bacteriën overleven 
in de wand van eiken vaten, tot 8 mm diep in het hout.



LAMBIEK BROUWEN



LAMBIEK HOOFDGISTING



LAMBIEK HOOFDGISTING



LAMBIEK HOOFDGISTING

Opeenvolgende fasen van de Lambiekfermentatie

§De fermentatie start met een primaire alcoholische gisting met 
wilde Hanseniaspora en Saccharomyces gisten. 

De schijnbare attenuatie zal 75 < 85 % bereiken

Door een snelle start van de gisting kan de groei van wort-enterobacteriën
onderdrukt worden. Er wordt om deze reden niet gebrouwen in de 
zomermaanden.

§Vanaf de derde tot achtste maand start de melkzuurfermentatie 
door lactobacillen en pediococcen. Het melkzuurgehalte kan dan 
stijgen tot 2 à 4 g/L.



LAMBIEK 2e GISTING

Opeenvolgende fasen van de Lambiekfermentatie

§ Door de ontwikkeling van de Brettanomyces Bruxellensis, na 8 à 12 
maanden, ontstaat een tweede alcoholische gisting tijdens de 
zomermaanden en de herfst.  
De schijnbare attenuatie stijgt dan > 90 %

§ Ethyllactaat kan tienvoudig toenemen, isoamylacetaat daalt tot         
< 1 ppm

Na 18 maand heeft Lambiek zijn typische smaak, die kan veredeld 
worden door een verdere rijping.  Na 3 en max. 4 jaar bereikt het bier 
zijn fijnste smaak, op voorwaarde dat er gedurende deze lange periode 
geen probleem ontstaat door ongewenste oxidatie of  door contaminatie 
met azijnzuurbacteriën.



LAMBIEK HOOFDGISTING



LAMBIEK RIJPING 1, 2 EN 3 JAAR



LAMBIEK WORDT GEUZE

Door mengen en bottelen van Lambiek wordt Geuze bekomen na 
een nagisting en rijping op de fles.

§ Standaard “Oude Geuze” wordt bereid uit een mengsel van 
ü 60 % “malse” lambiek van 1 jaar oud
ü 30 %  “rijpe” lambiek van 2 jaar
ü 10 %   oude Lambiek van 3 jaar



LAMBIEK WORDT GEUZE

Door mengen en bottelen van Lambiek wordt Geuze bekomen na 
een nagisting en rijping op de fles.
Andere verhoudingen zijn mogelijk, maar meer dan 60 % jonge 
Lambiek geeft niet de fijnste Geuze.

Voorbeeld : Geuze Mariage Parfait bestaat uit 
Ø 85 % uit 3 jaarse Lambiek 
Ø 15 % jonge Lambiek.

Voorbeeld : Geuze Black Label bestaat uit 
Ø 95 % uit 2 jaarse Lambiek met een ADF van > 95 % 
Ø 5 % Lambiek van 3 jaar.



GEBOTTELDE LAMBIEK WORDT GEUZE



Kwaliteit en fouten bij “Oude Geuze”



Kwaliteit en fouten bij “Oude Geuze”

Kenmerken van een lekkere fles Oude Geuze
§ Kleur: Goud tot licht amber
§ Helderheid: Opdat het bier perfect briljant in 

het glas terecht zou komen, moet Geuze
rechtstreeks in het glas gedecanteerd worden. 



Kwaliteit en fouten bij “Oude Geuze”

Kenmerken van een lekkere fles Oude Geuze

§ Hopsmaak en –aroma’s: Niet merkbaar aanwezig. 
Overjaarse hop verhoogt de complexiteit van de 
smaak en het aroma.

§ Bitterheid: weinig iso-alfa bitterheid,  enkel de 
geringe bitterheid van geoxideerde alfa en beta-
zuren

§ Houtinvloed: toetsen van vanille, soms kruidigheid
en volmondigheid afkomstig van het eikenhout
kunnen beperkt aanwezig zijn. De Geuzemenger
kan door de keuze voor nieuwe of oude vaten de 
smaak sterk beïnvloeden.



Kwaliteit en fouten bij “Oude Geuze”

Kenmerken van een lekkere fles Oude Geuze
§ Spontane gisting:

§ Licht zure smaken en de afwezigheid van aroma’s van 
sommige fruitesters zoals isoamylacetaat zijn typisch.

§ Aroma’s en smaken die doen denken aan leder, 
paardendeken en fenolische (rokerige) componenten, 
gerelateerd aan Brettanomyces gisten, kunnen beperkt
waargenomen worden.

§ De“geit”achtige bitterheid,  afkomstig van C6–C10 
vetzuren moet verdwijnen en de overeenkomstige esters 
met pompelmoes en citrus aroma’s moeten goed
waarneembaar zijn.

§ De smaak kan zeer droog zijn en aanleunen bij een
goede witte wijn.



Kwaliteit en fouten bij “Oude Geuze”

Kenmerken van een lekkere fles Oude Geuze

§ Geuze bevat 6,5>9 g/L CO2

§ Traditionele Geuze heeft een schijnbare
vergistingsgraad tussen +/- 90 en 100 %.

§ Geuze is een droog maar volmondig bier,  de 
volmondigheid komt echter niet van restextract.

§ Zoete smaken zijn totaal afwezig, maar alcoholen en 
esters kunnen iets zoetig en warm in de smaak
suggereren.



Kwaliteit en fouten bij “Oude Geuze”

Fouten in Geuze :
§ Oude hopgeur: smaken en geuren van zweet en oude kaas zijn te vermijden.
§ Diacetyl (butterscotch): mag niet waargenomen worden,  kleine hoeveelheden moeten

gereduceerd worden door de nagisting op de fles.
§ Overdreven melk- en boterzuur maken Geuze “hard” en geven er een smaak van ranzige

boter aan, soms met een zuivel-geur.
§ Hoge waarden voor azijnzuur,  meer dan 1000 ppm, ook wel azijnsteek genoemd: Geuze 

mag niet “bijten” in de keel van de proever.
§ Hoge waarden van ethylacetaat en aceton (geur van solvent, nagellak).
§ Paardenzweet.  De “Neus van de Geuze” moet zuiver zijn : 4 EP,  H2S, DMS of ATHP mogen 

het aroma niet domineren/verstoren. Een beetje “wilde” bosgeuren mogen aanwezig zijn.
§ Aroma’s en smaken van geit en was, kaars (wegens te veel jonge lambiek in het mengsel) 

geven een onaangename bitterheid.
§ Absoluut te vermijden zijn fenolische aroma’s die lijken op verbrand rubber (soms

veroorzaakt door de aanwezigheid van termobacteriën,  wanneer men Lambiek zou
brouwen in de zomer ).

§ Gebrek aan verzadiging:  de hergisting op de fles moet 6,5 > 9 g/ L CO2 voort brengen,  
anders is het bier “plat” (men noemt het dan Loerik).

§ Zwevende deeltjes in de fles:  het sediment moet mooi aan de bodem van de fles blijven
kleven.

§ Kurk- of schimmelsmaak, TCA, soms afkomstig van slecht onderhouden houten vaten.



VANDAAG TE PROEVEN:

Geuze Mariage 
Parfait gebotteld 
op 24/8/2017 

Geuze Boon Black 
Label N°2 
gebotteld op 
1/4/2016 

Geuze Boon Black 
Label N°4 
gebotteld op 
30/11/2017 



Boon & World Beer Cup

Bij elke deelname aan de  World Beer Cup won Brouwerij Boon in een 
periode van meer dan 10 jaar steeds de Gouden Medaille in de 
categorie ‘Belgian Style Sour Ale’.  Geen enkele brouwerij won ooit 6 x 
goud op een rij in de WBC.

Oude 
Geuze Boon

Geuze Boon
Mariage Parfait

Oude 
Geuze Boon

Oude 
Kriek Boon

Oude 
Geuze Boon
Black Label

Oude 
Geuze Boon

VAT 108



Brussels Beer Challenge 2018



World Beer Awards

Twee jaar op rij “World’s best Geuze”

Oude 
Geuze Boon

Oude 
Geuze Boon

VAT 108



IK DANK U VOOR UW AANDACHT !


