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Ook Wallonië erkent bier als Immaterieel Cultureel Erfgoed
Vandaag heeft Mevrouw Fadila Laanan, Minister van Cultuur, Audiovisuele Media,
Gezondheid en Gelijke Kansen van de Franse Gemeenschap, aangekondigd dat bier wordt
opgenomen in de Inventaris voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.
Met eenparigheid van stemmen, heeft het Comité de erkenning van de biercultuur als een
meesterwerk van het Orale en Immateriële Erfgoed van de Franse Gemeenschap
goedgekeurd. Het advies van het Comité werd verleend op basis van verschillende elementen
zoals de eeuwenoude geschiedenis van bier (de productie en consumptie van bier in de
Waalse en Brusselse regio gaat terug tot de 13de eeuw), het brouwmeesterschap dat van
generatie op generatie wordt doorgegeven en de brouwtechnische kennis die sinds de
20ste eeuw wordt geacademiseerd door brouwerijscholen en onderwijsinstanties.
Daarnaast stelt het Comité ook vast dat bier een plaats heeft verworven in de hedendaagse
gastronomie en als het ware een nieuwe keuken heeft doen ontstaan.

De weg ligt open voor erkenning door Unesco
Vorig jaar rond deze tijd, maakte Vlaams Minister Joke Schauvliege ook al bekend dat onze
Belgische biercultuur voortaan erkend zou worden als Immaterieel Cultureel Erfgoed. Deze
erkenningen brengen financieel niets op, maar brengen uiteraard wel het nodige prestige met
zich mee. Met beide erkenningen op zak, wordt het bovendien mogelijk een lijvig dossier in te
dienen bij Unesco.

De federatie van de Belgische Brouwers
De federatie van de Belgische Brouwers is een van de oudste beroepsverenigingen ter wereld en groepeert alle
brouwerijen van het land. Haar belangrijkste taak bestaat in de verdediging van de algemene belangen van de
brouwerijsector en dit op economisch, sociaal en moreel vlak.
De federatie treedt op als officieel woordvoerder van de brouwerijen bij de regionale, federale, Europese en
internationale overheden en de beleidsmakers van de gemeenschappen. Ze houdt zich bezig met al wat de
sector aanbelangt, met name de promotie van het bier, preventie, het gezondheidsaspect en de kwaliteit van
het bier.
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