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Eigen bronwater fundament voor 

A L F A BIERBROUWERIJ - Schinnen 

G . Jacobs * 

Het was in het jaar 1870 dat de heer Joseph 
Meens in de kleine dorpskern Thull-Schinnen 
"Meens Bierbrouwerij" stichtte. 
Het was geen toeval dat in Thull de fundamen
ten werden gelegd voor een bierbrouwerij. 
Door de plaatselijke bodemgesteldheid kan de 
brouwerij beschikken over bronwater van uit
zonderlijke kwaliteit. Dit zuivere bronwater 
wordt door middel van een eigen bron op ca. 
140 m diepte onttrokken uit het kalksteenpak
ket in de diepere ondergrond en versneden met 
water uit de hoger liggende grindafzettingen. 
Het is samen met de andere natuurlijke 
grondstoffen karakteristiek voor dit bier. Het 
bronwater wordt dan ook periodiek ten behoe
ve van kwaliteitsbewaking geanalyseerd. 

Zoals rond de eeuwwisseling gebruikelijk was 
had men een gecombineerd bedrijf, in dit geval 
een boerderij annex brouwerij. In de kinderja
ren van deze brouwerij werd het bier vrijwel 
uitsluitend geleverd aan de omliggende dorps
café's. Het bekend worden van dit kwaliteits
bier met zijn typisch Limburgs karakter was 
een moeizaam proces. Pas in 1960 werd beslo
ten om de nationale thuismarkt te benaderen. 
Inmiddels wordt het A L F A natuurzuiver kwa
liteitsbier grotendeels afgezet via de gespeciali
seerde distributiekanalen van de slijterij-
wijnhandel en de natuurvoedingswinkels. 

ALFA-Brouwer i j is geïntegreerd in een be
schermd natuurgebied met een unieke flora en 
fauna. De brouwerij hecht er aan deze fraaie 
omgeving niet alleen te behouden maar zo mo
gelijk het beschermde areaal uit te breiden. 

A L F A B R O U W E R I J is een gezond familiebe
drijf, waar nostalgie, liefde voor het ambacht 
en modern denken harmonisch samengaan. 

Het familiebedrijf, nu in de 4e generatie, 
wordt geleid door de kleinzoon en de achter
kleinzoon Leo en Harry Meens en draagt thans 
de naam A L F A Bierbrouwerij. Het kleine 
nostalgische brouwerijtje is uitgegroeid tot een 
zeer goed geoutilleerde brouwerij waar men 
beschikt over de meest moderne apparatuur 
om haar kwaliteitsbier te waarborgen. On
danks alle vernieuwingen heeft men, kwaliteit 
boven kwantiteit stellend, steeds prioriteit ver
leend aan de ambachtelijke brouwmethode. 
Men brouwt dan ook maar een beperkt aantal 
hectoliters bier voor de echte fijnproever. Me
de hierdoor is het A L F A-bier, ook in de tegen
woordige tijd, zijn eigen identiteit blijven be
houden. In den beginne A . D . 1870 
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F E I T E N E N C I J F E R S 

Start brouwerij 
Stichter 
Huidige leiding 
Kalksteenbronnen 
Diepte van de bron 
onttrekt water uit 

overige bronnen 
brondiepte 
Leveren water uit 

Werknemers 
Jaarproductie 
Export 

1870 
Joseph Meens 
Leo en Harry Meens 
1 
152 m 
Formatie van 
Maastricht (Kunrader 
facies), Boven-Krijt 
2 
ca. 14 m 
Formatie van Singra-
ven Holoceen 
26 
50.000 hl 
10 % 

Lithologisch profiel bronboring 
ALFA-brouwerij Thull - Schinnen. 

• A L F A BIERBROUWERIJ 
Thull 15-19, 6365 A C Schinnen 
Tel. 04493-2888* Telex 36474 Alfa NL 
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