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BROUWERIJ
DE KROON
Ontwerp 2010
Locatie Neerijse 
Bouwheer Biercentrum Delvaux
Budget € 750.000 
Fase  Opgeleverd 

De voormalige brouwerij ‘De Kroon’ 
te Neerijse is de laatste volledig 
intact gebleven oude brouwerij in 
Vlaanderen. Reeds decennialang 
wordt in dit beschermde complex 
niet meer gebrouwen.

De site werd volledig in zijn oude 
glorie hersteld en leeft opnieuw op 
dankzij het nieuwe programma van 
museale brouwerij, bier-analyse-
centrum, een kleinschalige nieuwe 
brouwerij en een Brewpub.

Het bestaande complex blijkt zich 
heel goed te lenen voor de inplan-
ting van deze nieuwe functies.

 

Bij de restauratie van de gebouwen 
werd slechts één bouwdeel gron-
dig aangepast. Hierbij wordt qua 
volumetrie teruggegrepen naar de 
historische situatie. Het nieuwe histo-
rische volume werd volledig bekleed 
met cortenstaal Deze nieuwe ingreep 
is op een uitgesproken abstracte 
manier vormgegeven en geeft een 
hedendaags gezicht aan deze histo-
rische site.

‘De ingreep geeft een 
hedendaags gezicht 

aan een historische site’
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BROUWERSWONING

De oude brouwerswoning is momenteel nog 

bewoond door Hubert De Coster, de kleinzoon van 

de oprichter van de Brouwerij De Kroon. Dit deel is 
nog te restaureren.

HET BROUWHUIS

Een vleugel van het gebouw werd volledig 
verbouwd tot een gezellige en kwalitatieve 

horecazaak waar bier centraal staat.

HET BIERCENTRUM

In de voormalige lager- en 
stockageruimte werd een 

hoogtechnologisch bierlabo ingericht. 

Het bedrijf geeft technologisch advies 
aan meer dan 20 brouwerijen uit de 

Belgische top 30 en heeft zelf ook de 

eigen bieren van Brouwerij De Kroon 
ontwikkeld.

DE OUDE BROUWERIJ

De voormalige brouwerij ‘De Kroon’ is volledig 

intact gebleven en kan nu bezocht worden om 

een mooi beeld te geven van hoe het vroeger 
was. Het is één van de enige volledig intact 

gebleven brouwinstallaties van Vlaanderen. Dit 

unicum is dan ook het ankerpunt van het 
project.

PROEFBROUWERIJ

Een kleinschalige proefbrouwerij van 5 

hectoliter. Hier worden de eigen bieren 

gebrouwen en doet men ook proefbrouwsels 
voor het biercentrum

AFDEK -EN STOCKAGERUIMTE

Stockage van bierbakken -en vaten. 

Standplaats voor de oude bierkar en 

vrachtwagen. Momenteel in aanvraag tot 
uitbreiding en renovatie.

PARKING

Landschappelijk ingerichte parking 
met waterdoorlatende verharding en 

streekeigen aanplanting.

BEEKSTRAAT

SCHAVEYSTRAAT

‘Het nieuwe element dient 
als catalysator tussen het 
nieuwe en oude gedeelte. 

Het verbindt de oude 
kwaliteiten met de nieuwe 

architectuur’
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’De Brewpub werd zo 
ingericht dat het geheel 
nog steeds de geest van de 
oude brouwerij ademt ’
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