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Kadée blond 

Peter en Nico 
brouwen nieuw 
biertje 

Het begon met graag een biertje drinken 
en eindigde in een uit de hand gelopen 
hobby met als resultaat Brouwerij 
Kd. Collega's Peter Van Hecke en Nico 
Synave besloten twee jaar geleden om 
iets helemaal nieuws te proberen en 
kwamen uit bij een cursus artisanaal 
bier brouwen. 

Op een drui lerige zaterdagmiddag treffen 
we elkaar in cu ltuurcafé Nova. Voor mij staat 
mijn eerste blonde Kadée te pronken in een 
bijpassend glas en met een mooie romige 
sch uim kraag. 

Wanneer hebben jullie besloten om zelf 
een biertje te brouwen? 
Peter Va n Hecke: Een Belg i:> een bierdrinker, 
dat hoort bij onze cultuur. Uit passie voor 
bier besloten Nlco en ik in 2012 om samen 
een cursus arti sanaa l bier brouwen te vol
gen bij Syntra. We hadden ons voorbereid 

op de nodige proeverijen, al keerden we tot 
een ieders verbazing na de eerste les terug 
nadat we enkel wa ter hadden geproe d. 
Nico Synave Toen de cu rsus op zijn einde 
liep, hadden we onszelf al een eigen brouw
installat ie van 35 liter aa ngeschaft. Dat zijn 
maar enkele bakken bier, maar voor ons was 
dat net vo ldoende om te experimenteren. 
Na veel goede react ies hebben we toch be
sloten een grotere installatie aan te sc haffen 
waa rmee we tot 180 liter per dag ku nnen 
brouwen. Intussen werken we sam n met 
Brouwerij Dil lewyns uit Dendermonde om 
ons bier in grotere oplage te brouwen. 
Hoe begint zo'n brouwproces? 
Peter: In de eerste lessen op Syntra leerden 
we de versch illende water-. mout- en hop
soorten kennen om uiteindelijk het hele 
brallwproces te doorlopen. j\ja een tijdje 
zijn we zelf recepten beginnen sa menstel
len. AI moet ik wel toegeven dat het enkele 
maanden heeft geduurd, voordat ons eer

ste recept op punt stond. Op dit moment 
hebben we drie recepten klaar de Kadée 
Tripel, de donkere Kadée en de blonde. 
Voorlop ig is enkel de blonde Kadée op de 
markt. 
Nico: Het schrijven van de recepten doen 
we samen. We vullen elkaar daar eigen lijk 
perfect in aan. We hebben al enkele ver
schillende bieren gebrouwen, zo kregen we 
het hele brouwproces onder d kn ie. 
Hoe lang duurt het om een bier te 
brouwen? 
Nico: Het brouwen zelf duurt een halve 
dag. Dan rekenen we er nog dertig à veer
ti dagen bij voor de rust va n het bier Na 
twee maanden is het bier klaar om de drin
ken. Maar écht pe 'fect is het pas na enkele 
maanden. 
Vanwaar komt de naam Kadée? 
Nico (lach rJ Da klink eigen lijk heel dom. 
Als Wetterse kent u waarschijn lijk de uit
spraak Gij zijt nogal ne kadee zei . .. Dat is 



net hetgene wat w ij vaak van onze en tou

rage te horen kregen als we ons brouwers

verhaal vertelden. n wij waren toch nog op 

zoek naa r enne am ... 

Peter: De mees te verkl aarden ons zot toen 

we verte lden dal we zel r een installatie 

hadden gekoch lom ons eigen bier te brou 

wen. Maa r kijk nu . . . na enkele maanden 

staan we toch al een heel eind ver. 

Kan je de specifieke smaak van het bier 
eens omschrijven? Zelf vind ik het fruitig 
en fris, een ideaal bier voor vrouwen lijkt 
mij. 
Nico Er zijn heef wat vrouwen die het in
derdaad graag drinken. De blonde KaDée 
is een fri s biertje van 6,2 graden met een 
zacht kruidige smaak, een lichte ci tru stoets 
en een stevige bittere afdronk. 
Peter: De zach te ci trussmaak is vooral te 
danken aan de hoppen die we gebruiken 
We gebruiken alleen Belgische moutsoor
ten en Lorgvu ldig geselecteerde nobele 
hopp n. We halen onze hop in Erembode
gem, de enige trad itionele hopkweker in de 
buurt. We zijn eens naar zijn installatie gaan 
kijken om te zien hoe dat al lemaal in zijn 
werk gaa t. Dat is eigenl ij k vree zo t om dat 
eens van dichtbij te zien. 

11 De blonde Kadée 

is een fris biertje 
van 6,2 graden met 
een zacht kruidige 
smaa k, een lichte 
citrustoets en 
een stevige 
bittere afdronk 

Nico Synave 

Nico: We mogen deze zomer ze lf mee hel
pen hop te oogsten l 

Peter We hebben het bier la len proeven in 
onze vriendenkring, die be ta t uit heel wat 
bierliefhebbers. Negentig procent vindt het 
lekker De andere t ien procent vindt het iets 
te bitter. Smaken verschil len, we kunnen 
niet voor iedereen het ideale bier brouwen. 
Hoe brengje de Kadée aan de man? 
Peter: De eerste donderdagavond zijn we 
begonnen met een kroegentocht langs 
cafés en tavernes va n vrienden, wat re
sulteerde in een avond vol plezier en veel 
nieuwe kennissen. Zo is de bal aan het rol
len gegaan. 
Nico De blonde Kadée is vandaag ook te 
verkrijgen in DWF Drinks in Wetteren. Ook 
in Cultuurcafé Nova, Bar Pi car, Café 't Verlo
ren Gat staat de Kadée voor 3,5 euro op de 
kaar t! Er zijn een twintigral cafés en tavernes 
in Wetteren en omstreken die onze Kadée 
serveren. 
Hebben jullie de ambitie om de Kadée 
ook buiten Wetteren roem te geven? 
Nico Vorig jaar werden we gecontac teerd 
door een Duitse exclu sieve bierd istributeur 
die ons bier had geproefd . Hij vroeg ons of 
we een bier konden brouwen met een st rk 


