
5.08 Bierbrouwerij 'De Roskam', Ulvenhout, gemeente Breda 

 

Ter plaatse 
Brouwhuis "De Roskam" van ca. 1750. Eigenaar Henri Nooren. 
In het museum 
Wegens verval en schaalvergroting afgebroken in 1940. De inventaris 
van de brouwerij komt van "De Valk" uit St. Oedenrode, tussen 's-

Hertogenbosch en Eindhoven. 
De medefinancier was Heineken Amsterdam. 
In 1993 werd een restauratie uitgevoerd. Het bakhuis uit 1898 werd als 
niet ter zake doende 
verwijderd. Nieuw is de aangebouwde expositieruimte. 
De eest is bij die gelegenheid los van de brouwerij opgebouwd in de 
entreeruimte met informatie over de werking ervan. In 2007 is een 
kleine moderne brouwinstallatie geïnstalleerd. Het hier gebrouwen bier 
is te koop. 
Overzicht 

In de 19e eeuw was Ulvenhout een bescheiden dorp bestaande uit 
lintbebouwing aan de weg van Breda naar Hoogstraten in België. Aan 
deze weg bevond zich op de hoek van de Roskampse Tiend het 
brouwhuis "De Roskam" dat vermaard was om zijn "Princenhaagsch 
Witbier". De brouw- en 
stookruimte vormt de oudste fase. 



 
 Voor en na overplaatsing  

 
 

Over deze in baksteen opgetrokken ruimte is een kap geplaatst, 
bestaande uit twee eikenhouten schaarspanten die om een vrije 
werkruimte te garanderen niet op een gebint, maar op een moerbalk 
staan. Achter het gebouw liggen de gist en vatenkelder. Het plafond 

van beide kelders bestaat uit zgn. trog-gewelfjes, halfrond metselwerk 
tussen ijzeren balken. Het geheel geeft een beeld van een Noord-
Brabantse Dorpsbrouwerij van omstreeks 1900. Er zijn belangrijke 
onderdelen van het productieproces te zien. Tegen de zuidwand staat 
een zgn. leipeer zoals die ook, zoals blijkt uit oude foto's, ter plaatse 
aanwezig was. 



 
Achtergrondinformatie 

Beschrijving brouwproces 
De grondstoffen van bier zijn water, gerst, hop en gist. 
De productie geschiedt in 3 fasen: het mouten, het brouwen en het 
gisten. 
De gerst wordt eerst geweekt in een gemetselde bak op de daarnaast 
gelegen moutvloer. Gedurende 1 week laat men de gerst kiemen 
waardoor het zetmeel wordt omgezet in oplosbare moutsuiker. 
De ontkiemde gerst, groenmout, wordt daarna op de eest op zolder 
gedroogd (geëest) tot mout. 
Buiten de brouwerij wordt dit mout gemalen en in de roerkuip 

beslagen, d.w.z. met heet water behandeld. Hierin moeten de suikers 
uit het mout oplossen. 
De onoplosbare delen, de bostel, laat men bezinken en dit kan worden 
benut als veevoer. Het moutextract, de wort, wordt gefilterd en via een 
buis naar de koelbak op zolder gepompt. 
Onder toevoeging van hop wordt daarna het mengsel in de bierketel 
gekookt om de typische biersmaak te ontwikkelen en het bederf te 
remmen. 
De gehopte wort wordt weer naar de koelbak gepompt waarna volgens 

het principe van de bovengisting in de geil of gistkuip gist wordt 
toegevoegd. De toegevoegde gist moet de uit de mout afkomstige 
suiker vergisten d.w.z. omzetten in alcohol en koolzuur. 
De eigenlijke gisting of nagisting vindt onder schuimvorming plaats in 
de vaten. 
De herbouwde eest staat bij de ingang van de expositieruimte. Het 
brouwershuis heeft windluiken om de afkoeling te versnellen. 
In Brabant werd een brouwerij dikwijls gecombineerd met een 
herberg/café. De herbergier/brouwer behoorde tot de welgestelde 
dorpsbewoners (de notabelen). Sommige brouwers leverden bier aan 
andere cafés waar men zelf niet brouwde en waarbij soms een 
boerderijtje hoorde (zie 5.05 Budel). Bier was een zeer algemene drank 
omdat het drinkwater vaak van slechte kwaliteit was. Het 
alcoholpercentage was relatief laag. 

 
Rond 1500 en daarna was het Hollandse bier ook in het buitenland 
bekend, denk aan Haarlem, Gouda, en Delft. Nijmegen exporteerde bier 
naar Duitsland. Het werd geleverd door de zgn. Koopbrouwers die nogal 
eens problemen hadden met de huisbrouwers, zoals hierboven 

beschreven. De huisbrouwerij kon een zodanig grote vlucht nemen 
omdat rond 1600 de beperkende bepalingen meer en meer verdwenen. 
Deze kwamen echter op het eind van de 19e eeuw weer terug zodat 
vele huisbrouwers die niet aan de nieuwe condities konden voldoen 
verdwenen. Dit had ook te maken met de introductie en het 



langzamerhand populair worden van het "Pilsener" bier waarvan de 
productie een veel nauwkeuriger procesbeheersing vroeg. Lang niet 

elke brouwer kon over de benodigde technische kennis of de 
investeringsmiddelen beschikken. 
Bovendien legden de kleintjes het af tegen de marketingbudgetten van 
de groten. Zoals Heineken, Grolsch, e.d.. 

 
Linken 
Bierbrouwerij 'De Roskam'Ulvenhout,  
Biernet.nl: Bierbrouwerij 'De Roskam'Ulvenhout, BHIC.nl 
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Andere teksten webstie NOM 
Ieder dorp tapt uit een ander vaatje 
In de 18e en 19e eeuw heeft bijna ieder dorp en elk gehucht in Brabant 
en Limburg een eigen brouwerij(tje). En dus ook een eigen smaak bier. 
Meestal bovengistend bruin. Na de Eerste Wereldoorlog raken veel van 
die kleine brouwerijtjes in verval. De concurrentie is enorm en steeds 
meer dorst wordt gelest met ondergistend pils. In deze Ulvenhoutse 
brouwerij De Roskam brouwt Henri Nooren nog tot in de jaren ’20 door 
en dan is het ook voor hem afgelopen. In het oude brouwhuis komt nu 
het brouwen in Brabant van toen tot leven. In de nieuwe 
museumbrouwerij brouwen we ons eigen traditionele bier. De brouwer 
vertelt tijdens zijn werk graag over zijn bijzondere ambacht en over de 
soms tumultueuze geschiedenis van het bierbrouwen in Zuid-
Nederland. 

Hier geplaatst in 1943. 

 

In De Roskam brouwde bierbrouwer Henri Nooren tot in de jaren 
twintig van de twintigste eeuw vooral bovengistend bruin bier. 
Brouwers combineerden hun beroep vaak met een ander beroep, zoals 
boer of herbergier. Deze brouwerij hoorde bij de pleisterplaats 'De 
Roskam'. De brouwer was dus tegelijkertijd herbergier. Net als vele 
andere dorpsbrouwerijen raakte De Roskam in de jaren na de Eerste 
Wereldoorlog in verval. Moordende concurrentie door schaalvergroting 
en een toenemende voorkeur voor ondergistende pils deden de 
brouwerijen de das om. Nu wordt in de aanbouw van het brouwhuis 
opnieuw bier gebrouwen. De brouwerij is in 1940 afgebroken en in 
1941-1942 in het museum herbouwd. In 1995 is rechtsachter de 
brouwerij een expositieruimte aangebouwd. 

https://www.biernet.nl/bier/brouwerijen/nederland/noord-brabant/ulvenhout/roskam-de
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/brouwerij-de-roskam

