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staat paraat!



T LEVEN NAAST DE APOTHEEK

Pieter Clompen (Wondelgem) brengt... 

Leven in de brouwerij!
In onze rubriek ‘Leven naast 
de apotheek’ richten we de 
schijnwerpers op apotheker 
Pieter Clompen, die zijn vrije 
tijd al te graag opo!ert aan 
bier brouwen. ‘Mijn kennis als 
apotheker komt van pas!’

Door MARK DE MEY

Jeugddroom
Pieter Clompen studeerde af aan de Uni-
versiteit van Gent in 2001. Zijn vrouw 
Delphine is apotheker in Wondelgem 
(Apotheek Van Peteghem), maar hij be-
sliste bewust om niet met haar in de apo-
theek te werken, en dat vindt hij nog altijd 
een goede keuze. Hij werd apotheek-ver-
vanger in apotheken over het hele land, 
en hij vond het boeiend om steeds in een 
nieuwe omgeving te werken en om nieu-
we mensen, en nieuwe gewoonten te le-
ren kennen. Pieter is nu al tien jaar actief 
bij het bedrijf Farmad, dat IT-oplossingen 
aanbiedt aan apothekers.

‘Als kind bracht ik mijn jeugd door tus-

sen de borrelende en gistende mand"es-
sen van mijn vader,’ vertelt Pieter. ‘Hij was 
amateur-wijnmaker in Geraardsbergen. 
Samen met zijn neef maakte hij wijn van 
ingekochte druiven.’
Pieter kreeg een andere microbe te pak-
ken – die van het bierbrouwen. ‘Door een 
klasgenoot van mij in het college van Ge-
raardsbergen,’ zegt Pieter. ‘Zijn vader was 
brouwer en eigenaar van Brouwerij Crom-
bé in Zottegem. De bezoeken aan die 
brouwerij inspireerden mij al heel vlug om 
zelf bier te beginnen brouwen tijdens de 
wintervakanties. Op mijn zestiende had ik 
mijn eerste Westmalle-dubbel-recept al in 
de ketels.’
Leuk detail: die brouwer was zelf ook apo-
theker. Voor Pieter was dat een extra moti-
vatie om Farmacie te gaan studeren.

Werk en gezin
Na Pieters studies aan de universiteit nam 
het beroeps- en gezinsleven de overhand. 
Het brouwen viel volledig weg. Maar de 
brouwersmicrobe was nog niet uitge-
roeid: ‘Toen ik na pakweg tien jaar wer-
ken in de apotheek wat meer tijd kreeg, 
besloot ik een cursus brouwen te vol-
gen. Ik ging een jaar op avondschool bij 
de brouwmeester van Rodenbach. Een 
mooie en bijzonder boeiende combinatie 
van theorie, leren proeven en vooral, van 
leren brouwen.’

Aan het scoutsvuur
Maar na die cursus vond Pieter niet de 
nodige vrije tijd om er e!ectief iets mee 
te doen. Tot hij, enkele jaren later, op een 
avond aan het scoutsvuur een vriend over 
zijn ‘brouwdroom’ hoorde praten. ‘Een 
weekend later waren we aan het expe-
rimenteren met geleende ketels en een 
gasvuur van de scouts. Dat eerste bier was 
meteen raak. Enkele andere recepten later 
kregen we het aanbod van nog een an-
dere vriend, een meubelmaker, om onze 
brouwerij in zijn magazijn te vestigen. Een 
godsgeschenk! Op die locatie zijn we nu 

nog altijd actief.’

‘Bierlab’
Wat Pieter zijn ‘brouwerij’ noemt, is eigen-
lijk een kleine proefbrouwerij. Je moet 
eerst door enkele smalle doorgangen 
langs een schrijnwerkatelier. Alles wat 
een brouwer nodig heeft, is hier aanwe-
zig. Pieter spreekt van zijn bierbrouwlabo-
ratorium, waar je ook apotheekmateriaal 
vindt - een grove weegschaal om bijvoor-
beeld 15 kg mout af te wegen, een ande-
re weegschaal is op 0,1 gram nauwkeurig, 
om bijvoorbeeld de giststarter af te we-
gen, en ook een vijzel en mortier worden 
hier gebruikt, maar dan enkel om korian-
derzaad te pletten, voor in de tripelbieren.
Ook met de magneetroerder en de maat-
cilinders zijn vele apothekers vertrouwd. 
‘We hebben ook een hoogtechnologi-
sche dichtheidsmeter die de densiteit 
meet op basis van de resonantiefrequen-
tie van de vloeistof, een toestel dat je in de 
apotheek niet vindt. Maar verder heeft het 
proces van bier brouwen toch veel over-
eenkomsten met de apothekersstiel. Het 
gaat om precies werken, in hygiënische 
omstandigheden, met een protocol dat 
moet gevolgd worden, en processen die 
je nauwkeurig moet monitoren.’

Pieter: ‘Ons bierlab gebruiken we bijna 
wekelijks voor de receptontwikkeling. 
Voor de bieren die we commercialiseren 
brouwen we zelf in twee professionele 
brouwerijen, elk met hun speci#eke uit-
rusting. Daardoor kunnen we grote volu-
mes brouwen, snelheid maken, consisten-
te kwaliteit a"everen en voldoen we aan 
alle wettelijke normen. Als je weet dat zo’n 
installatie snel enkele miljoenen investe-
ring vergt, dan is de keuze om een brou-
werij te huren voor ons ideaal in deze fase. 
We brouwen het meest tijdens de winter-
maanden, waarbij we volop variëren met 
verschillende hop-, mout- en gistsoorten. 
Dat is voor mij als apotheker eigenlijk het 
leukste om te doen. Een brouwerij is net 

9032bierlab (9032 is de postcode van 
Wondelgem) commercialiseert momen-

teel twee bieren: Magis en Meermin, te 
koop in de webwinkel www.9032bier-

lab.be en in de Hopduvel in Gent.

9032bierlab
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dia Pale Ale, een "ink gehopt bier geken-
merkt door een fris-bittere smaak], een 
echte geur- en smaakbom voor de lief-
hebber van moderne bierstijlen.’

100% natuurlijk
Pieter onderscheidt zich naar eigen zeg-
gen van industriële bieren, doordat ze 100 
procent worden gebrouwen met natuur-
lijke ingrediënten. ‘We gebruiken geen 
smaakversterkers, zouten of rendements-
verhogende additieven.’

Coronacrisis
Tot voor de lockdown en de sluiting van 
de cafés verkocht Pieter zijn bier recht-
streeks aan de horeca op donderdag-
avond, de traditionele ‘uitgangsavond’. 
‘Met het grote verschil dat we tijdens die 
bezoeken geen druppel drinken, tot we 
aan ons allerlaatste café komen, dat we 
speciaal selecteren. Daar zoeken we op 
de kaart naar een voor ons onbekend bier, 
terwijl we nabespreken en heel veel plan-
nen maken voor de toekomst.’

Voor deze plannen is door de coronacri-
sis even de pauzeknop ingedrukt, zowel 
qua omzet als qua groei. De particulie-
re verkoop is wel onverminderd doorge-
gaan. ‘We kijken uit naar de hopelijk snel-
le opstart van evenementen en naar de 
heropening van de horeca en de zomer-
bars. Intussen zijn we altijd volop aan de 
slag gebleven met het brouwen van nieu-
we recepten. Dat blijft voor mij persoon-
lijk toch wel het allerboeiendste. Door te 
blijven experimenteren en voortdurend 
te perfectioneren, krijg je bieren met een 
uniek karakter, vol van smaak.’

En het bloed kruipt waar het niet gaan kan 
... De familiale liefde voor wijn en wijn ma-
ken is nooit helemaal weggeweest. Pieter 
is net begonnen met een nieuw experi-
ment: ‘We laten bier rijpen op oude Franse 
vaten. En ik heb een andere vriend die net 
een wijngaard heeft gekocht. Het kriebelt 
wel heel hard om ook aan dat avontuur te 
beginnen!’

een labo. Je moet het hele proces nauw-
keurig opvolgen en heel veel tussentijds 
meten, controleren, soms bijsturen. Maar 
er zijn ook verschillen met wat er in een 
apotheek gebeurt. Bier is een levend pro-
duct, dat kan alle kanten op. Hoe goed je 
ook voorspelt in welke richting je bier zal 
evolueren, het blijft altijd een verrassing!’

Magis en Meermin
Toen Pieter ongeveer 30 proefbrouwsels 
had, organiseerde hij een serie proefavon-

den. ‘Vele bieren vielen in de smaak, maar 
één stak er altijd met kop en schouders 
bovenuit. De keuze voor ons eerste com-
merciële bier was snel gemaakt: Magis, 
naar magistrale bereiding. Dit bier is geba-
seerd op een tripel, maar heeft een unie-
ke smaak door de toevoeging van Cas-
cade, een Amerikaanse soort aromahop. 
Voor ons tweede bier kozen we voor een 
typisch Gentse naam Meermin, die ver-
wijst naar de Gentse stadslegende van 
de Minnemeersbrug. Dat is een IPA [In-

Pieter Clompen, met een kom mout, een bier-
spaan en zijn courante bieren Magis en Meermin.
Bier brouwen vertoont overeenkomsten, maar 
ook verschillen met de apothekersstiel.

Foto Mark De Mey


