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Bedrijfsbezoek Brouwerij Martens, plant Kaulille, 

op 23 april 2020 
Samenvatting: 
 

Brouwerij Martens is een trots en ambitieus 

familiebedrijf, dat ontstond in 1758. Al acht 

generaties staan ze aan de top van de Belgische 

brouwindustrie. In al die generaties is de 

ambitie om steeds te zoeken naar manieren om 

het productieproces te innoveren nooit 

verdwenen, met een uitgebreid portfolio van 

producten en diensten op wereldschaal als 

gevolg.  

Brouwerij Martens is een betrouwbare business 

partner die zowel A-merken als ‘private brands’ op de markt brengt voor retail, cash & carry en 

importeurs wereldwijd. 85 % wordt geëxporteerd. En vergeet natuurlijk niet de eigen merken! De 

jaarlijkse productie in België bedraagt meer dan 4 miljoen hectoliter, verspreid over 2 locaties. 

 

Meer details over het bedrijf 

  
Brouwerij Martens draagt technologische innovatie hoog in het vaandel. Ze werken er met de meest 

geavanceerde brouw- en afvul - technieken in een hoog geautomatiseerde omgeving.  

De plant beschikt over zeven performante verpakkingslijnen: blik, wegwerpflessen, retourflessen, 

PET-flessen, die ter plaatse geblazen 

worden, en vaten. Op deze lijnen zijn 

verschillende inhoudsmaten en 

verpakkingsconfiguraties mogelijk.  

Deze technologische evolutie staat nooit stil 

en inmiddels doen Industrie 4.0 

technologieën hun intrede. Zij zijn dan ook 

voortdurend op zoek naar gemotiveerde 

ingenieurs voor allerhande projecten, zowel 

in België alsook in hun vestigingen 

wereldwijd. 

 

We krijgen de unieke gelegenheid om deze 

hoogtechnologische en volledig 

geautomatiseerde fabriek in Kaulille te 

bezoeken alsook het brouwresultaat te 

proeven. 



Wil je kennis maken met dit familiebedrijf, de mogelijkheden als ingenieur ontdekken, of een 

“dagschotel” proeven, schrijf je zo snel mogelijk in. Het aantal deelnemers is beperkt tot 60 

deelnemers. 

 

Programma en praktische informatie.  
Opgelet: ontvangst en verzamelen in het Brouwerij Museum Bocholt. Na de introductie van het 

bedrijf vertrekken we met de bus naar de Plant. (+/- 15 min.) 

Datum: donderdag 23 april 2020 

Adres: Museum Brouwerij Bocholt, Dorpstraat 53, 3950 Bocholt. Parkeren in Bocholt Centrum 

op parking aan de kerk 

 

Programma: 
18.30 u: Ontvangst in het Brouwerij Museum Bocholt, broodje/bier/frisdrank. 

18.45 u: Introductie van het bedrijf; 

19.15 u: Verplaatsing naar de bus opstapplaats voor transport naar de Kaulille plant. 

19.30 u: Start bus voor transport. 

19.45 u: Aankomst en start van de rondleiding in de Kaulille plant. 

21.15 u: Einde rondleiding en verplaatsing naar de bus opstapplaats. 

21.30 u: Aankomst Brouwerij Museum Bocholt en start van de vragen/drink 

22.00 u: Einde van het bedrijfsbezoek. 

 

Praktische informatie: 
Maximaal aantal deelnemers: 30 personen via ie-net en 30 deelnemers via de VBI-organisatie, 

opgedeeld in groepen van 15-20 deelnemers per begeleider.  

 

Inschrijven: 
Speciale aandacht voor de leden die een carrière switch zoeken voor een uitdagende job zijn zeer 

welkom om het bedrijf beter te leren kennen.   

Opmerking: De uitnodiging richt zich speciaal op de leden van ie-net en VBI, en niet op de partners. 

 

Kosten: Gratis voor VBI leden.  

VBI leden schrijven zich in via de VBI-organisatie bij:  

- Patrick Vanhollebeke: Patrick.Vanhollebeke@actemium.com ; 0475/97.71.10 

- Wim Mertens: wim-mertens@outlook.com ; 0475/45.01.41 

 

Inschrijven om praktische redenen tot uiterlijk maandag avond 20 april 2020. 

 

We hopen op jullie talrijke aanwezigheid. 
 

Met confraternele groeten, 

           

Wim Mertens  Elien Kerkhofs   Piet Creemers, Patrick Vanhollebeke, Luc Martens 

Clem Verheyden, Koen Quaghebeur 
     

Secretaris    Voorzitter    Bestuursleden 
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