
 

Apparatuur Bottelarij Wijngaardstraat 28 
 
Aantal Naam    Beschrijving 
 
6 Fermentatietanks  Deze extra fermentatietanks worden geplaatst in de 
      bottelarij. Het zijn volledig in RVS uitgevoerde tanks. 
      Deze tanks zijn iets anders van ontwerp dan die in de 
      brouwerij, maar dienen wel voor hetzelfde. Deze tanks 
      gecombineerd met de 3 tanks in het slot geven ons de 
      capaciteit om de beoogde 500.000 liter per jaar te 
      halen. Deze tanks worden uitgebreid met bruisstenen 
      die ervoor zorgen dat het bier voor het afvullen op druk 
      gezet kan worden met CO2. Dit zorgt ervoor dat ons bier 
      genoeg bruist. 
1           Automatische afvulmachine Bier moet natuurlijk verpakt worden en daar heb je een 
      heel speciaal apparaat voor nodig. Het afvullen van een 
      vloeistof met koolzuur erin is 1 van de moeilijkste 
      dingen in een brouwerij, omdat het heel erg nauw 
      luistert. Vandaar dat wij hebben gekozen voor een 
      afvuller van Meheen. Een 6 kops afvuller met een 
      capaciteit van 2300 flessen per uur, maar verpakt in een 
      klein apparaat. En met zo min mogelijk bewegende 
      delen. Al met al een serieus stukje hightech in de 
      brouwerij, maar dat moet ook wel. Als we op volle 
      stoom draaien moeten we al het bier natuurlijk ook zo 
      goed en snel mogelijk kunnen bottelen. 
1   Etiketteermachine  Een kaal flesje verkoopt niet. Al is je bier nog zo goed, 
      zonder aansprekend etiket verkoopt het niet. Een etiket 
      moet het karakter van het bier, maar ook de kwaliteit 
      van het bier weergeven. Onze Meheen afvulmachine zal 
      dan ook worden uitgebreid met een sticker 
      etiketteerder die op de millimeter nauwkeurig af te 
      stellen is, zodat elk flesje er perfect geëtiketteerd uit 
      komt. 
1  Schrootmolen  Om geluid en stof tot een minimum te beperken zal het 
      pletten van mout in de bottelarij gebeuren. Om het 
      mout te pletten voor we het kunnen gebruiken, komt er 
      een grote schrootmolen met een hopper erboven waar 
      ongeveer 700kg mout in kan. 
1  Mouttransportsysteem De mout die uit de schrootmolen komt, moet nu alleen 
      nog wel naar de brouwerij. Dit gaan we doen door een 
      wormwiel te plaatsen onder de schrootmolen en zo de 
      mout op een transportsysteem te zetten, dat door de 
      muur, over de tuin zo 70 meter verderop in de 
      brouwerij belandt. In de brouwerij kunnen we met een 
      knop het transport aan- en uitzetten, terwijl we 



 

      tegelijkertijd het proces in de brouwerij in de gaten 
      kunnen houden. 
1  Compressor   Op diverse plekken in de brouwerij is lucht nodig. 
      Hiervoor wordt een compressor gebruikt. De hiervoor 
      benodigde compressor staat in de bottelarij. 
1  Dozenplakker   Omdat de bottelmachine een vrij hoge output heeft aan 
      flessen, hebben we een dozenplakker nodig om het 
      verpakken van de flessen bij te kunnen houden. Deze 
      dozenplakker plakt onder- en bovenzijde van een doos 
      in 1x dicht. In een doos gaan 24 flesjes. Aan de 
      dozenplakker zit ook een transportband vast, waar de 
      volle dozen zo overheen rollen. Alles bij elkaar een zeer 
      efficiënte en compacte productielijn. 
1  Elektrische palletkar  Om de bieren na het vullen te kunnen transporteren en 
      op transport te kunnen zetten zal er in de bottelarij een 
      elektrische palletkar gebruikt worden. 
1  Handafvuller   Voor het afvullen van afwijkende flessen zoals 0,75l en 
      groter, komt er een handafvullijn, zodat we met elk 
      formaat fles uit de voeten kunnen. 
1  Fustenvuller   Wij gaan niet alleen bier verkopen op fles, maar ook op 
      fust. Die fusten worden in horecagelegenheden 
      rechtstreeks op de tapinstallatie aangesloten. Het zijn 
      fusten van 20 liter, goed voor zo’n 60 glazen bier. Om 
      bier op fust af te vullen zijn speciale apparatuur, slangen 
      en koppelingen benodigd.  



 

Apparatuur Brouwerij Singelstraat 5 
 
Aantal  Naam   Beschrijving 
 
1  Maisch/kookketel Het hart van de brouwerij, hier komt mout als eerste in 
      contact met water en is het op weg om bier te worden. 
      Het is een ketel met een bruto inhoud van 3.200 liter  
      waarvan 2.500 liter effectief gebruikt kan worden voor 
      de productie van bier. Per brouwsel hebben we dan zo’n 
      2.000 liter bier. De binnenkant is mooi afgewerkt en 
      gepolijst RVS, de buitenkant bekleed met prachtig rood  
      koper voor de authentieke uitstraling. 
1  Filterkuip  Deze kuip is vergelijkbaar met de maisch-/kookketel aan 
      de buitenkant, maar aan de binnenkant vinden we 
      filterplaten die zijn ontworpen om mout na gebruik te  
      filteren van het vocht. De filterplaten zijn voorzien van 
      dunne gleuven die groot genoeg zijn om vocht door te 
      laten maar tevens fijn genoeg zijn om de granen tegen 
      te houden. De maisch-/kookketel en de filterkuip zijn 
      beiden bekleed met koper en vormen samen het hart 
      van de brouwerij. Een schitterend geheel dat vanuit 
      bijna elke hoek van het complex te zien is. 
1  Whirlpool  De derde tank uit de brouwerij is de whirlpool. Deze is 
      ontworpen om alle vaste delen in het bier te scheiden 
      voordat het de gisttank ingaat. De scheiding vindt plaats 
      door gebruik te maken van centrifugale krachten. Door 
      het bier onder een hoek in de ketel te pompen ontstaat 
      er een draaikolk, oftewel whirlpool in het Engels. In het 
      midden van die draaikolk verzamelen zich alle vaste 
      deeltjes en kan er helder bier vanaf de zijkant van de 
      ketel weggepompt worden. De tank is geheel RVS. 
1  Warm water tank Een brouwerij heeft veel warm water nodig en vaak ook 
      in een kort tijdsbestek. Vandaar dat we een warm 
      watertank van 2.500 liter plaatsen. Deze tank houdt 
      water op een temperatuur van 80 graden voor brouw 
      en schoonmaak doeleinden. Deze tank is gemaakt van 
      gepolijst RVS met een dikke isolatiewand van steenwol. 
      Het water wordt verwarmd door een dubbele mantel 
      waar stoom door heen wordt geleid. 
1  Buffer tank  De buffertank is 1 van de kleinste tankjes in de 
      brouwerij, met maar een inhoud van 50 liter. Inhoud 
      zegt niet alles, want dit is wel een belangrijke tank. Deze 
      tank werkt als een vlotter tijdens het overpompen van 
      het bier. Is de tank leeg dan zet hij de pomp stil. Is hij vol 
      gaat de pomp weer aan. Hierdoor zullen de pompen 
      nooit droog draaien, wat namelijk niet echt bevorderlijk 
      is voor de pompen. 



 

2  Warm water pomp De warm water pomp is een regelbare pomp die 
      ontworpen is voor warme vloeistoffen. Met een 
      capaciteit van 10m3 per uur heeft deze pomp meer dan 
      genoeg kracht voor de taken in de brouwerij. De pomp 
      wordt dubbel uitgevoerd. Mocht de pomp om wat voor 
      reden dan ook weigeren, dan is er niet meteen 2.000  
      liter bier verloren maar kunnen wij schakelen naar de  
      back-up pomp. 
2  Maischpomp  Om het mout/watermengsel uit de maischketel naar de  

filterkuip te brengen hebben we een speciale pomp 
nodig. Deze maischpomp heeft meer kracht en dat is 
nodig omdat het om een vloeistof gaat met een hoog 
gehalte vaste deeltjes. Het betreft een pomp met een 
capaciteit van 15m3 per uur en ook deze pomp is dubbel 
uitgevoerd. 

1  Whirlpoolpomp De Whirlpoolpomp is een iets kleiner pompje om de 
      draaikolk te vormen in de whirlpool en zo de laatste 
      vaste deeltjes te scheiden van de vloeistof. 
1  Hop-back  De hop-back is een tank die gevuld wordt met extra 
      hop. Het bier stroomt door deze tank vlak voordat het 
      gekoeld wordt. Het bier krijgt hierdoor nog een extra 
      hopgift mee voor een fantastische aroma boost. 
1  Wortkoeler  Een wortkoeler is een platenkoeler, die speciaal is 
      ontworpen voor bier. Bier gaat er in met 95 graden, het 
      water op 10 graden. Bier komt eruit op 20 graden en het 
      water op 80 à 90 graden. Dit warme water wordt dan 
      weer opgevangen in de warm watertank voor een  

volgend brouwsel en hierdoor winnen we een hoop 
  warmte weer terug. Het bier is dan op de juiste  
  temperatuur voor de vergisting. 

3  Fermentatietanks. Fermentatietanks zijn RVS gist/lagertanks. Drie tanks  
      van 4,5 meter hoog zijn aan de voorkant van het slot 
      over 2 verdiepingen achter glas te zien. Deze tanks met 
      een inhoud van 5.000 liter hebben een werkvolume van 
      4.000 liter en bieden dus plaats voor twee brouwsels 
      bier. De tanks zijn ontworpen met een conische 
      onderkant, waardoor de gist die klaar is met zijn werk 
      naar beneden zakt. De gist zit dan opgehoopt onderin 
      en kan in een hoge concentratie worden afgevoerd met  

minimaal bierverlies. In de bottelarij staan ook nog 6 
  fermentatietanks.  

1  CIP systeem  Het Clean-In-Place systeem is een vaste schoonmaak- 
      installatie, bestaand uit meerdere tanks, pompjes en 
      leidingen die in contact staat met alle tanks in de 
      brouwerij. Voor het schoonmaken en steriliseren van de 
      tanks in een brouwerij zijn speciale chemicaliën nodig. 
      Dit CIP systeem zorgt voor een juist gebruik van die 



 

      chemicaliën. Het zorgt ook voor een constant resultaat. 
      Zo kunnen we er altijd zeker van zijn dat alles goed 
      schoon is en hoeven we ons geen zorgen te maken over 
      infecties. 
8  Taptanks  De bieren van het slot zullen in de brouwerij getapt 
      worden uit grote tanks van 1.000 liter per stuk. Dit zorgt 
      voor een super verse smaak, aangezien het bier niet 
      wordt blootgesteld aan UV-straling, wat wel gebeurt bij 
      flesjes. Van deze 8 tanks hangen er 3 straks ook 
      zichtbaar boven de bar, wat de bar een mooie 
      industriële look geeft, passend bij de brouwerij. 
1  Stoomgenerator Een brouwerij heeft warmte nodig, veel warmte. En dat 
      wordt gegenereerd door een Italiaanse stoomgenerator. 
      Deze zet water om in hete stoom, dat tussen de wanden 
      van de ketels in de brouwerij wordt geleid. Dit is een 
      zeer efficiënte manier van verwarmen. De overige  
      stoom wordt gebruikt voor het op temperatuur houden 
      van de warm water tank.  
   
Daarnaast heeft de brouwerij nog vele andere onderdelen zoals een bordes om bij de ketels 
te kunnen. Een besturingssysteem met verschillende schermen waarop het hele proces in de 
gaten gehouden kan worden en bestuurd kan worden. Vele meters RVS-leidingen zullen 
door de brouwerij lopen om alles aan elkaar te verbinden en af te voeren. Zo is er ook een 
transportsysteem voor de aanvoer van mout en een afvoersysteem voor de bostel. Dit zijn 
de graanresten die overblijven na het maken van het bier. De bostel zal door middel van een 
geïntegreerde vijzel met wormwiel naar opslagcontainers worden getransporteerd. Deze 
bostel kan dan door lokale boeren worden gebruikt als hoogwaardig veevoeder. Daarnaast 
gaan we ook nog een bierleiding aanleggen. Deze zal vanaf de brouwerij boven de tuin naar 
de bottelarij lopen. Daar staan zoals gezegd ook 6 fermentatietanks waar het bier in gegist 
en gelagerd wordt. Daarna bottelen we het bier in flesjes en op fust.  
 

 



 

Beknopte business omschrijving 
 
Eind 2016 hopen we de deuren te mogen openen van het nieuwe Slot Oostende. Het complex 
bestaat dan uit “het Slot”, met daarin een shop, een bierbrouwerij en een prachtige horeca 
met diverse zalen. Daarnaast is er een pand, Wijngaardstraat 26, waarin een klein hotelletje 
wordt gevestigd. Hierin komen 4 hotelkamers, waaronder 1 bruidssuite. Het 3e pand is de 
bottelarij, te vinden in Wijngaardstraat 28. Hier wordt het bier uit de brouwerij gebotteld en 
op fust gedaan, opgeslagen en klaar gemaakt voor transport.  
 

Allereerst het Slot 
De shop is een kleine shop in de entree, waarin wij ons eigen bier maar ook bier van andere 
brouwerijen zullen gaan verkopen. Je kunt hier straks de leukste bier cadeaudoos kopen. Ook 
gaan wij zelf wijn importeren en deze in de winkel verkopen, champagnoise, thee, theepotten, 
olijfolie, olijven, brood uit in de bakkerij, kleine (kinder-)cadeautjes etc. Een leuk 
delicatessen/cadeauwinkeltje dus. 
 
De horeca bestaat uit verschillende ruimtes. De ruimtes krijgen ieder een eigen 
inrichting/sfeer. Doordat het allemaal verschillende ruimtes zijn, krijgt het hele complex, 
ondanks dat het zo groot is, toch een intieme sfeer. Vanuit de ruimte waar de shop is 
gevestigd, kom je in een hoog open gedeelte met hangende tuin, leestafel, eettafels en een 
prachtige bar. Onder de hangende tuin vindt u de leeshoek, een uniek “boekenruilsysteem” 
waar je een uitgelezen boek kunt omruilen voor een ander boek in de boekenkast. Dit nadat 
je een verhaaltje in je eigen boek hebt geschreven. Wat vond je van het boek, waarom moet 
iemand het lezen etc. Zo krijgt ieder boek zijn ‘verhaal”. Ook zijn er dag- en weekbladen 
aanwezig. Lekker ontspannen lezen onder het genot van een goede kop koffie, soep, lunch of 
diner. Ook aan de bar kun je heerlijk zitten om te eten of te drinken. Er is een grote open 
keuken en daarboven staan de indrukwekkende koperen brouwketels. In dit gedeelte zijn 
totaal 35 zitplaatsen. Via de trap of met de lift kom je in de “Ridderzaal”. Deze zaal straalt nog 
de grandeur uit van vroeger tijden. Een heerlijke plek om te lunchen of dineren, maar deze 
ruimte leent zich ook prima voor bijeenkomsten voor besloten gezelschappen. In de 
“Ridderzaal” zijn in totaal 58 zitplaatsen. Terug op de begane grond vindt u links van de bar 
de “Jacobaserre”. Een prachtig serrerestaurant, grenzend aan de schitterende binnentuin met 
daarin nog de oude resten van het slot. Hier zit je heerlijk in de zon, bij lekker weer staat de 
serre open. Deze ruimte is ook weer te gebruiken als zaal indien gewenst. In totaal zijn hier 68 
zitplaatsen. Boven de “Jacobaserre” bevindt zich de “Wijngaardzaal”. Dit restaurant is tevens 
als zaal te gebruiken. Je kijkt hiervan bovenaf in de tuin en op de prachtige zijgevel van de 
Rooms Katholieke Kerk. Ook is er een “binnenbalkon”, waar vandaan je op de prachtige 
brouwketels, keuken, bar en hangende tuin kunt kijken. In totaal zijn hier 49 zitplaatsen. Als 
je met de trap een niveau hoger gaat dan de “Ridderzaal”, dan kom je in de “Maria 
Magdalenazaal”. Dit “kinderrestaurant” bevindt zich boven de shop en kijkt uit op de Grote of 
Maria Magdalenakerk. Je vindt hier 38 zitplaatsen voor ouder en kind. Tevens is er een 
“kinderspeelruimte” met spelletjes, TV, dvd’s, kleurplaten, kleurpotloden, verkleedkist etc. 
Daarboven is de “Torenzaal”, een echte feestzaal. Het is de tweede ridderzaal met een 
prachtig dak, een buitenterras, buffetmogelijkheid en hier bevindt zich de Moerbeikamer, als 
extra kamer voor uw feest, maar ook heel geschikt voor kleine vergaderingen. In totaal kunnen 
binnen in de Torenzaal zo’n 80 mensen dineren, als we de tafels en stoelen verwijderen 
kunnen er natuurlijk nog heel veel meer mensen feesten! Ook uitstekend geschikt voor 



 

feesten of andere gelegenheden met livemuziek/theater etc. Onder de ridderzaal kun je 
tenslotte nog afdalen naar de keldergewelven. Deze ruimte gebruiken we met name voor 
bierproeverijen. Hier kunnen zo’n 40 personen zitten. In de tuin bevinden zich diverse 
terrassen die in totaal aan zo’n 150 mensen plaats bieden. 
 
Het poortgebouw 
Het poortgebouw is het pand Wijngaardstraat 26. De onderzijde van het gebouw bestaat uit 
opslagruimtes en uit een ondertunneling waardoor men van de Wijngaardstraat via de 
slottuin naar de Singelstraat kan komen. Verder zijn er 2 etages met in totaal 4 hotelsuites. 1 
van deze suite is een bruidssuite.  
 
De bottelarij 
De bottelarij komt in pand Wijngaardstraat 28. In dit voormalige pakhuis loopt ook nog de 
historische “Agnesgang”. Uiteraard kunnen mensen hier de Agnesgang komen bekijken en de 
bottelarij bezoeken, alwaar we het bier bottelen in flessen danwel op fust. Er komen gist-
/lagertanks te staan, een bottelmachine en een inpakmachine staan. Uiteraard is hier ook de 
opslag van flessen en fusten. Ook is het de bedoeling hier een destilleerderij te plaatsen, zodat 
we uiteindelijk ook likeuren, whisky etc. kunnen gaan stoken.  
 
De brouwerij 
De brouwerij die we gaan plaatsen krijgt een hele prominente plaats in het Slot. Zoals gezegd, 
komen de prachtige koperen ketels straks bovenop de keuken te staan, zichtbaar uit alle 
hoeken van het pand. Het wordt een 3-ketelsysteem, dus met een maischketel, een filterketel 
en een kookketel. De capaciteit is 20 hectoliter, er wordt per brouwsessie dus 2000 liter bier 
gebrouwen. We zetten in op het brouwen van zo’n 250.000 liter binnen enkele jaren. We 
kunnen met deze brouwerijketels zelfs doorgroeien naar 500.000 liter per jaar. In het slot 
staan 3 gist-/lagertanks van 4.000 liter, de rest staat in de bottelarij. Boven de bar en in de 
opslagruimtes hangen taptanks van 1.000 liter, die rechtstreeks op de tap zitten aangesloten.  
 
 

De cijfers 
Het horecagedeelte van het slot bestaat uit het volgende aantal zitplaatsen: 
Bar/leesgedeelte    35 zitplaatsen 
Ridderzaal     58  zitplaatsen 
Jacobaserre     68  zitplaatsen 
Wijngaardzaal     49  zitplaatsen 
Maria Magdalenazaal    38  zitplaatsen 
          --------------- 
Totaal reguliere zitplaatsen horeca binnen: 248 zitplaatsen 
Terrassen buiten                150 zitplaatsen 
                      --------------- 
Totaal reguliere horecazitplaatsen              398 zitplaatsen 
 
 
 
 
Torenzaal (feestzaal)    80  zitplaatsen 



 

Moerbeikamer (behorend bij feestzaal) 10 zitplaatsen 
Gewelvenkelder    40  zitplaatsen 
                      --------------- 
Totaal alle horecazitplaatsen  528  zitplaatsen 
 
Bij de begroting van de horecaomzet zijn we aan de voorzichtige kant gebleven en behalen we 
toch een uitstekend resultaat. We gaan ervanuit dat we de reguliere horecazitplaatsen 365 
dagen per jaar kunnen gebruiken en de terrassen buiten 120 dagen per jaar. Voor feesten en 
partijen, vergaderingen, bierproeverijen etc. hebben we een bedrag per week opgenomen, 
dat neerkomt op 1 grote partij per week. Dat moet heel goed haalbaar zijn, wij denken veel 
meer te kunnen genereren, gezien de behoefte aan mooie zalen die er in Goes c.q. Zeeland 
bestaat.  
 
De shop hebben we ook voorzichtig begroot. We gaan ons natuurlijk voornamelijk richten op 
bier, maar ook slot Oostende wijn, champagnoise, olijfolie, thee, brood en kleine cadeautjes 
zullen er te koop zijn. Uiteraard zal je in bepaalde periodes veel cadeaus kunnen verkopen en 
in andere wat minder, bovendien zullen we invloeden hebben van toeristen en 
brouwerijbezoeken.  
 
Het poortgebouw bevat 4 hotelsuites. Bij de begroting van de omzet zijn we uitgegaan van 
50% bezetting van deze suites. De suites worden luxe uitgevoerd met bad en douche, smart 
tv, werktafel, boxspringbedden, WiFi, koelkast, zithoekje en koffie-/theefaciliteiten. De 
kamers krijgen ieder een eigen thema en zullen door een plaatselijke kunstenaar met 
muurschilderingen en/of kunstwerken worden verfraaid. 1 suite is ingericht als bruidssuite 
met een heus hemelbed. Ze zijn uiteraard bedoeld om gasten die bij ons een feest hebben, de 
mogelijkheid te geven ook bij ons te verblijven, maar ook zijn ze los als normale hotelkamer 
te huur.  
 
De brouwerij en de bottelarij bevinden zich deels in het slot (brouwerij) en deels in de 
Wijngaardstraat. Beiden zijn te bezoeken voor mensen die alles over het brouwproces willen 
weten. Uiteraard worden hier allerlei arrangementen voor gemaakt en richten we ons op 
personeelsfeesten, vrijgezellenavonden, serviceclubs, vriendenclubs, Belgen, Engelsen etc. In 
de gewelvenkelder hebben we straks een prachtige gelegenheid om bierproeverijen te 
houden. We gaan in de begroting uit van in eerste instantie 100.000 liter bier externe verkoop 
en 50.000 liter interne verkoop. Zoals eerder beschreven gaan we ervanuit dat we binnen een 
paar jaar 250.000 liter zullen brouwen en kunnen we zelfs groeien naar 500.000 liter. Het bier 
zal verpakt worden in 33cl flesjes, voor de eigen shop en voor externe horeca. Tevens zal het 
verkrijgbaar zijn voor de externe horeca op 20 liter fusts. In de eigen horeca komt het bier 
rechtstreeks uit 1.000 liter taptanks op de tap. Een brouwer hebben we al aangetrokken. Dit 
is Jens van Stee. Hij is al per 4 april in dienst en is alvast begonnen met het brouwen van bier. 
Dit gebeurt eerst extern, in Amsterdam, maar zo kunnen we alvast beginnen met het 
opbouwen van een klantenkring. Uiteraard brouwt Jens wel zelf in Amsterdam. Voor de 
externe verkoop zullen we een verkoper in dienst nemen die eerst nationaal, maar op termijn 
ook internationaal ons bier gaat vermarkten.  
 
Personeel voor de brouwerij zal zich beperken tot Jens, verkoper, enkele hulpkrachten 
vullen/inpakken, schoonmaak etc. De horeca, het hotel en de shop zal naar we verwachten 



 

aan zo’n 20 fte’s een baan bieden. Uiteraard zal dit verdeeld zijn onder vakvolwassen 
fulltimers, vakvolwassen parttimers, stagiaires en studenten.  
 

Wie zitten er achter dit plan? 
De initiatiefnemers zitten gezamenlijk in een B.V., genaamd Jacoba van Beieren B.V. Deze B.V. 
bestaat volledig uit natuurlijke personen, waaronder de bestuurders Anita Maas en Yamina 
Abdoun. Als handelsnaam gebruiken zij Slot Oostende. De B.V. staat ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 62990497.  
 
  
 



 

Beschrijving en tekeningen Wijngaardstraat 28 
 

Beschrijving 

Wijngaardstraat 28 wordt onze bottelarij. Sommige delen van het pand dateren van de 17e 
eeuw, het voorste gedeelte is van de twintigste eeuw. Dit voorste stuk is ten behoeve van een 
verfhandel verbouwt in 1963. Toen is het etalageraam met deur erin gekomen. Het is ook de 
verbouwing waarbij het voorste stuk van de Agnesgang is verdwenen. Halverwege het pand 
is deze gang nog wel authentiek en als berging op de tekeningen aangegeven. 
 
Op de website van de gemeente Goes, staat een verklaring voor de naam Agnes gang. Begin 
1900 heeft een oude dame een huisje, gelegen aan het steegje, dat toen Brouwers gang 
heette, nagelaten aan de katholieke kerk. Haar naam was Agnes. Het pand waarvan we bij 
koop een heel archief hebben gekregen, heette in vroeger tijden "Orangen". De herkomst van 
deze naam is nog niet helemaal duidelijk. Maar daar over later misschien meer. 
 
Dat het pand flink aangepakt moet worden is zelfs op de foto's goed zichtbaar. Het wordt een 
basale verbouwing, gericht op constructie en functionaliteit. Alles met behoud van het huidige 
karakter. 
 
Ten behoeve van de gistlagertanks wordt de verdiepingsvloer van de achterkamer verwijderd. 
De viereneenhalve meter hoge tanks worden hier alle 6 geplaatst. (3 staan er in de entree van 
het slot aan de Singelstraat 5) Dat betekent dat hier t.b.v. de constructie een grote aanpassing 
moet plaats vinden. 
 

 Alle begane grondvloeren worden vernieuwd en daar waar nodig opnieuw 
gefundeerd. 

 Alle vloeren worden voorzien van schrobputten en glad afgewerkt. 

 De riolering wordt geïnspecteerd en waarschijnlijk compleet vernieuwd. 

 Vrijwel alle dakbeschot wordt vernieuwd en vanaf de buitenkant wordt het pand 
zoveel mogelijk geïsoleerd. 

 De dakpannen worden zover mogelijk hergebruikt. 

 De hemelwaterafvoer wordt grotendeels vernieuwd. 

 Tijdens de dak vernieuwing zullen de tanks geplaatst worden, deze zullen met een 
kraan op hun plaats getakeld worden. 

 In het hele pand wordt alles op het gebied van elektriciteit en verwarming 
vervangen. 

 Wat nu genoemd wordt als garage zal ook in de toekomst als opslag/overslag ruimte 
gebruikt worden. 

 Hier worden de pallets met lege flesjes en later de volle flesjes geparkeerd. 

 Er wordt een grotere doorgang naar de winkel gemaakt, want in de winkel komt de 
feitelijke bottelmachine. 

 Deze machine is compact en reuze efficiënt en daarbij komt dat hij ook nog erg stil 
werkt. 

 De brouwer dit bottelt en daar natuurlijk bij zingt maakt meer geluid. 

 Rondom deze bescheiden machine blijft meer dan voldoende werkruimte over, zelfs 
voor de dozen inpakmachine. 



 

 Ook de fusten/grote flessen vuller wordt hier geplaatst. 

 In de werkplaats en berging plaatsen we de randapparatuur, zoals de schrootmolen. 

 Alle muren willen we zoveel mogelijk in de authentieke sferen houden, dat betekent  
dat ze schoon gemaakt zullen worden en ontdaan van rommel en verflagen. 

 Daarna worden ze met een transparante harde laag gefixeerd. 

 Op die manier zijn ze prima afwasbaar, dat geldt ook voor de plafonds in de werk 
ruimtes. 

 De zolder van de werkplaats, de zolder van de achterkamer en de woning op de 
eerste en tweede verdieping van het voorhuis worden opgeknapt, het sanitair en de 
keuken worden vernieuwd. 

 Voorlopig wordt deze ruimte voor intern gebruik ingericht. 

 Het buitenverfwerk wordt geïnspecteerd en bijgewerkt en/of geschilderd. 
 

De bierleiding komt vanuit de tuin ter hoogte van de eerste verdieping van de achterkamer 
het pand binnen, het mouttransport zal vanaf de werkplaats, via de zolder van de werkplaats 
en op dezelfde hoogte van de bierleiding de tuin oversteken en Singelstraat ter hoogte van de 
achterdeur het pand Singelstraat 5 binnen gaan. 
 
De feitelijke opslag van de brouwerij geschied in een grote (huur)loods in de poel, hier vindt 
de opslag van het lege fust plaats en wordt ook de biervoorraad opgeslagen. Met een klein 
vrachtautootje wordt het transport van de loods in de poel van en naar de bottelarij 
georganiseerd. 
 
Uiteraard is dit niet de meest efficiënte oplossing, maar we zijn echter van mening dat het 
hebben van de bottelarij direct naast het slot zoveel toevoegt aan onze rondleidingen en aan 
het product "brouwerij Slot Oostende "dat we dat heen en weer gereis met lege en volle 
flesjes er graag voor over hebben. 
 
Bovenstaande is na inspectie met een constructeur en bouwkundige het verwachte scenario. 
We behouden ons echter het recht voor gedurende het werk als gevolg van voortschrijdend 
inzicht andere dan hier omschreven oplossingen te kiezen. Dit alles met het doel de bottelarij 
een goed, veilig en aan alle regelgeving getoetst onderkomen te geven. 
 
Jacoba van Beieren BV. 
Kloetinge, Mei 2016 
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