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Boer, Bier, Water

Marthijn Junggeburth
Manager Sustainability Swinkels Family Brewers
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Purpose & Vision

Als onafhankelijke familie van brouwers en 
mouters werken we er voortdurend aan om 
slimmer en duurzamer te ondernemen. We 

voegen blijvende waarde toe; voor de consument, 
onze medewerkers, onze relaties, onze 

aandeelhouders en de wereld om ons heen. Zo 
geven we ons familiebedrijf nog mooier door aan 

de volgende generaties. 
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€ 773,2 m. 
turnover

ca. 1,800
employees

The ultimate portfolio player
300 beers

7,200,000 
hectolitres beer

2 malthouses
397,000 tonnes malt

21
family members

818,000 
hectolitres soft drinks

3,000
tonnes cereal extract

Company facts
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225 
craft drinks
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Swinkels Circularity Index (SCI) 

Onze circulaire organisatie 4

Circulair
inkopen

Circulair
produceren

Hoogwaardig
hergebruik

Binnen de Swinkels Circularity Index sturen we op drie kernprocessen, met vier thema’s per proces.
De prestaties op deze thema’s meten we periodiek en bepalen hoe circulair we als organisatie zijn. 
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Circulair watergebruik SFB
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• Brouwerijen en mouterijen gebruiken water 
voor de producten en reinigingsprocessen.

• Waterhergebruik is belangrijk thema bij alle 
(water) activiteiten.

• Sluiten waterkringloop is doelstelling.

• Grote productielocaties beschikken over 
eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie.

• Ketenbelang.

Onderwerp presentatie
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CASE

Boer, Bier, Water
Samenwerking tussen Bavaria, lokale boeren, Gemeente 
Laarbeek, Agrifirm, Waterschappen Aa en Maas en de 
Dommel, Rabobank, ZLTO. 

Doelstelling : sluiten waterkringloop (kwaliteit en 
kwantiteit) 
• Óp peil houden van grondwater (sub-irrigatie)
• Verminderen impact gewasbescherming.
• Verbeteren grondgebruik (teeltwisseling, gerstteelt).

Continuïteit door oprichting BBW coöperatie.
Internationale samenwerking met Ardo (EU-Interreg).
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Verdeling van het restwater.
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Waste Water
Treatment Plant

Local shed or 
surface water

Screw pump

Small ponds, channels 
and ditches in the 

neigborhood

Local farmer

Channel

Revers drainage system

Regional farmersRevers drainage system
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Farmer Beer Water Data collection
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Sub-irrigation

Transport via canal
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Vergunningen
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• Rijkswaterstaat en Waterschappen voor lozing effluent op de Goorloop en het 
Wilhelminakanaal

• Gemeente laarbeek voor aanleg aanvoerleidingen en grondgebruik
• Provincie Noord-Brabant voor gekoppelde sub-irrigatiesystemen
• Provincie Noord-Brabant voor “lozing in de bodem”
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Veel meetgegevens beschikbaar (KWR)
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Groundwater level rise (in meters) as a result of sub-irrigation 
(modeled) 
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Resultaten
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Sub-irrigation

No sub-irrigation
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Boer Bier Water – korte video
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swinkelsfamilybrewers.com
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