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Voorwoord 

De voedingsindustrie, waaronder de drankensector valt, behoort met een omzet van 
158,3 miljard euro in 2019 tot de top 5 industrieën van Duitsland. Het omzet-aandeel van 
de sector met alcoholische drank bedroeg 6,2%, ongeveer 9,81 miljard euro (BVE, 2020). 
Van deze 9,81 miljard werd er in 2019 ongeveer 8,35 miljard euro omgezet in de 
brouwerijsector (Brauer Bund, mei 2020). 
 
In dit overzicht over de Duitse biermarkt wordt de grootte van de markt, de evolutie, het 
consumptiegedrag en de trends beschreven. Verder wordt er ingegaan op de distributie- 
en verkoopkanalen en tot slot vindt u een overzicht van interessante vakbeurzen voor 
deze sector.  

Dit rapport werd grotendeels opgesteld in het voorjaar van 2020. Intussen is het 
duidelijk dat het wegvallen van evenementen en tijdelijke horeca-sluitingen in de strijd 
tegen het indammen van COVID-19 de bierverkoop vooral in de maanden april-mei sterk 
heeft doen dalen.  

 

 

 

Augustus 2020 
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1 Bier in Duitsland 

De biermarkt in Duitsland is de grootste in Europa. In de Duitse bierbranche is het opvallend dat 
in Duitsland het aantal bierbrouwers in 2019 steeg naar meer dan 1500, terwijl de bierafzet 
daalde naar 92,2 miljoen hectoliter. Ter vergelijking: in 2015 waren er minder dan 1400 brouwers 
en werd er 95,7 miljoen hectoliter aan bier afgezet. De toename van het aantal brouwerijen is 
mede te verklaren door een sterke groei in het aantal kleinere brouwerijen die op kleine schaal 
bier brouwen (Deutscher Brauer-Bund E.v., 2020). 
 
Brouwers in Duitsland horen zich te houden aan het "Reinheitsgebot" wat op 23 april 1516 in 
werking trad. Deze regel bepaalt dat het Duitse bier alleen gebrouwen mag worden met water, 
gist, hop en gerst. Het doel hiervan was om de bevolking een hoogkwalitatief bier aan te bieden. 
Brouwers in Duitsland vieren deze wetgeving nog steeds op 23 april, deze dag staat inmiddels 
bekend als de “Tag des deutschen Bieres”. Buitenlandse bieren die niet volgens het 
Reinheitsgebot gebrouwen zijn, mogen pas sinds 1987 in Duitsland verkocht worden (Deutscher 
Brauer-Bund e.V., 2018). 
 
Kenmerkend voor de biermarkt zijn de tal van festivals en bierbeurzen. Het “Oktoberfest" in 
München is wellicht het bekendste. Hier kwamen in 2019 zo'n 6,3 miljoen mensen op af die samen 
zo’n 7,3 miljoen liter bier dronken (München Stadtportal, z.d.).  
 
Duitsland staat verder ook bekend om de vele “Biergarten” (biertuinen). De traditie ontstond zo’n 
200 jaar geleden in de deelstaat Beieren en in die deelstaat zijn dan ook de grootste biertuinen 
te vinden. Zo is de Königlicher Hirschgarten met 8.000 zitplaatsen de grootste biertuin ter 
wereld. Daarnaast zijn in elke stad brouwhuizen (“Brauhaus”) terug te vinden, wat een 
combinatie is van een brouwerij met eigen restaurant. 
 
Om u een inzicht in de marktgrootte te geven van de bierbranche, omschrijven we in volgende 
hoofdstukken de biermarkt in getallen zoals de omzet, afzet, productie alsook import en export 
van de sector. 
 

1.1 Omzet & afzet van de sector 

Onderstaande grafiek toont de omzet van de Duitse brouwerijen met meer dan 20 werknemers. 
In 2019 zette de sector ongeveer 8,35 miljard euro om en in 2018 8,30 miljard euro. Dit laat een 
stijgende trend zien in vergelijking met voorgaande jaren, zo bedroeg de omzet in 2017 rond de 
7,84 miljard euro (Deutscher Brauer-Bund E.v., 2020). 

https://www.reinheitsgebot.de/startseite/reinheitsgebot/
https://www.bierboerse.com/veranstaltungstermine.htm
https://flanderstrade.sharepoint.com/sites/cologne/Shared%20Documents/Marktrapporten%20Duitsland_FIT%20Keulen/2020%20Bierbranche/Draft%20marktstudie%20V%C3%A9ronique/www.hirschgarten.de
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Bron: Deutscher Brauer-Bund E.v., 2020. Umsatz (Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten). Eigen weergave. 

In het voorbije decennium nam de bierafzet geleidelijk af. In 2019 daalde de afzet naar een 
dieptepunt van 92,2 miljoen hectoliter, terwijl in 2011 nog 98,2 miljoen hectoliter bier werd 
afgezet  (Deutscher Brauer-Bund E.v., 2020).  

 

 
Bron: Deutscher Brauer-Bund E.v., 2020. Bierabsatz. Eigen weergave. 1 

 

Veruit de meeste bierafzet vindt plaats in de deelstaten Beieren en Noordrijn-Westfalen. Zo 
bedroeg de afzet in mei 2019 in Beieren ongeveer 1,92 miljoen hectoliter en in Noordrijn-
Westfalen ongeveer 1,81 miljoen hectoliter bier. De deelstaat Nedersaksen komt op een derde 
plaats met een afzet van 0,77 hectoliter bier. (Statistisches Bundesamt, Mai 2020) 
 

 
1  cijfers zijn exclusief alcoholvrij bier en moutdrank 
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De gevolgen van de coronacrisis op de brouwerijsector zijn nog niet volledig in kaart te brengen. 
Wel is duidelijk dat de coronacrisis een grote impact heeft op de sector, mede doordat de 
horeca- en evenementenbranche de belangrijkste afzetmarkten zijn.  

Zo daalde de totale bierverkoop van in Duitsland gevestigde brouwerijen in de eerste jaarhelft 
met 6,6% (of met 302,5 miljoen liter) tot ongeveer 4,3 miljard liter, ten opzichte van dezelfde 
periode in 20192. Ter vergelijking, in de eerste jaarhelft van 2019 daalde de verkoop met 1,9% 
tegenover dezelfde periode in 2018.  

De binnenlandse belaste bierafzet van in Duitsland gevestigde brouwerijen en opslagplaatsen 
bedroeg 82,3% van de totale bierverkoop in de periode januari-juni 2020: deze daalde met 5,9% 
tot 3,5 miljard liter ten opzichte van de eerste helft van 2019. Vooral in de maanden april-mei 
zorgden horeca-sluitingen, afgelaste feesten en andere evenementen voor een sterke terugval in 
de binnenlandse verkoop: april (-17,3%) en mei (-13,0%). Sinds de versoepelingen van de 
coronabeperkingen herstelt ook de bierverkoop zich langzaam. In juni was de bierverkoop 
slechts 1,9% lager dan in dezelfde maand vorig jaar.3 

Zoals in onderstaande tabel weergegeven, daalde de bierverkoop in de verschillende deelstaten 
ongelijkmatig. In de deelstaten met traditioneel de hoogste bierverkoop, Beieren en Noordrijn-
Westfalen daalde de afzet in de eerste helft van 2020 respectievelijk met 5,7% en 7,5% tegenover 
dezelfde periode in 2019. In Hessen en in Schleswig-Holstein/Hamburg was de daling in de 
bierverkoop het grootst, respectievelijk met 22,5% en 23,1%. 

 

Bron: https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Verbrauchsteuern/Publikationen/Downloads-
Verbrauchsteuern/absatz-bier-2140921201085.xlsx?__blob=publicationFile 

 

 
2 Afzet uitsluitend van in Duitsland gevestigde brouwerijen; alcoholvrij bier en malt, en invoer niet inbegrepen. 
3 Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 285 vom 30. Juli 2020 
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1.2 Consumptiegedrag 

Op lange termijn daalt de bierverkoop in Duitsland al jaren gestaag. Ook in de afgelopen jaren 
zette de daling van de bierconsumptie zich verder. Het hoogtepunt van de bierconsumptie was 
in 1991 toen 113,87 miljoen hectoliter werd geconsumeerd. In 2019 bedroeg de consumptie 
ongeveer 82,93 miljoen hectoliter, wat opnieuw een daling is in vergelijking tot 2018 met een 
consumptie van 84,65 miljoen hectoliter bier. Deze cijfers betekenen een consumptie per hoofd 
van de bevolking van ongeveer 99,7 liter bier in 2019 ten opzichte van 102 liter bier per persoon 
in 2018 (Deutscher Brauer-Bund E.v., 2020). Redenen voor de afname zijn onder meer de 
vergrijzing en de gezondere levenswijze van de Duitse bevolking met een verminderde 
alcoholconsumptie (Deutscher Fachverlag GmbH, 2020). 

Bron: Brauer Bund, geciteerd door Statista.com, mei 2020. (Deutscher Brauer-Bund e.V., mei 2020) 

De meest geliefde biersoort in 2019 was Pils (36,6%), gevolgd door bier-mixdranken (12,8%). Dit 
zijn bieren veelal gemixt met soft-drank zoals “Radler” - bier met citroenlimonade, en “Diesel“- 
bier met cola. De top drie meest geliefde biersoorten wordt afgesloten met het zogenaamde 
Weißbier (11,3%).  



8 
 

8 
 

Bron: VuMa 2020 - Verbrauchs- und Medienanalyse. Geciteerd door Statista, 2019. (VuMa, november 2019) 

Bovenstaande grafiek toont aan dat slechts 1% van de Duitse bevolking in 2019 aangaf 
meermaals per maand craft bier te consumeren. Dit is een stijging van 0,1% in vergelijking met 
het voorgaande jaar 2018 waarin 0,9% van de bevolking aangaf meerdere keren per maand craft 
bier te drinken.  

Uit de steekproef voor de consumptie- en media-analyse van VuMa, welke uitgevoerd is onder 
meer dan 23.000 inwoners in Duitsland vanaf 14 jaar, komt naar voren dat op de vraag “Wie 
häufig trinken Sie persönlich die nachfolgenden Biersorten?” bij craft bier maar liefst 91,6% 
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aangeeft nooit craft bier te drinken (Bohn, A. (RMS) et al., 2019). De biermarkt voor craft bier in 
Duitsland is dus duidelijk een niche-markt.  

Middels online-interviews onder ongeveer 30.000 deelnemers vanaf 18 jaar deed Yougov, een 
marktonderzoekbureau, onderzoek naar de meest geliefde biermerken in Duitsland. Het 
onderzoek toonde aan dat de top 5 meest geliefde biermerken in Duitsland bestaat uit 
Krombacher, gevolgd door Beck’s, Warsteiner, Erdinger en tot slot Bitburger. Verder komen er 
sterke regionale verschillen naar voren, en blijken regionale brouwerijen vaak in de top 3 
geliefde biermerken per deelstaat te staan. Duitsers geven dus een voorkeur aan regionaal bier ( 
Leiendecker, F. & Sonnenberg, A.K., 2020).  
 

1.3 Bierproductie 

Wereldwijd vergeleken had China in 2018 de meeste bierproductie met 381.200.000 hectoliter. De 
Verenigde Staten staat met een bierproductie van 214.607.000 hectoliter op een tweede plek. 
Brazilië op een derde plek met 141.379.000 hectoliter en Mexico met een productie van 
119.800.000 hectoliter bier op plaats 4, gevolgd door Duitsland, welk hiermee in de top 5 landen 
eindigt met de grootste bierproductie (Barth-Haas Group, juli 2019). 
 
Binnen Europa produceert Duitsland met afstand de grootste hoeveelheid bier. Zo werd er in 
2018 93.652.000 hectoliter geproduceerd. De tweede grootste producent Polen, produceerde 
42.603.000 hectoliter en het Verenigd Koninkrijk komt op de derde plaats met een productie van 
42.282.000 hectoliter (The Brewers of Europe, 2020). 
 
Ondanks de dalende afzet nam over de voorbije jaren het aantal brouwerijen in Duitsland toe. 
Zoals onderstaande statistiek aantoont, waren er in 2019 1.548 brouwerijen tegenover 1.392 
brouwerijen in 2015. Een verklaring hiervoor is onder andere de toename aan micro-brouwerijen 
/ startups. Zo steeg het aantal micro-brouwerijen van 824 in 2017 naar 853 in 2018 (The Brewers 
of Europe, 2020). 

Ten gevolge van de bruuske impact van de coronacrisis dreigen echter meerdere kleinere, 
regionale en/of niet-kapitaalkrachtige brouwerijen die vooral van de horeca afhankelijk zijn, 
over kop te gaan, ondanks de ondersteunende overheidsmaatregelen. 

 
Bron: Deutscher Brauer-Bund E.v., 2020. Betriebene Braustätten. Eigen weergave. 
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de top 10 grootste brouwerijen in Duitsland naar 
binnenlandse afzet in 2019. De Radeberger-Gruppe staat met 10.843.000 hectoliter in 2019 op 
plaats 1. Zij worden gevolgd door AB Inbev Deutschland met 6.505.000 hectoliter en de Bitburger 
Braugruppe met 6.092.000 hectoliter in 2019. (Lebensmittel Zeitung, 08 april 2020). 

Brouwerij Binnenlandse afzet 
2019 in 1000 hl 

% verandering in 
vergelijking tot 2018 

Bieren 

Radeberger-Gruppe 10.843 -1,5% Jever, Radeberger, 
Schöfferhofer, Stuttgarter 
Hofbräu, Tucher 

AB Inbev Deutschland 6.505 -1,4% Beck's, Diebels, 
Franziskaner, Hasseröder, 
Spaten 

Bitburger Braugruppe 6.092 -1,1% Bitburger, König, Köstritzer, 
Licher, Wernesgrüner 

Krombacher Gruppe 6.020 -0,3% Krombacher 
Oettinger Brauerei 5.280 -10,2% Oettinger 
Paulaner Brauerei Gruppe 4.700 0,0% Fürstenberg, Hacker- 

Pschorr, Hoepfner, 
Paulaner, Schmucker; 
Kulmbache 

TCB Gruppe 4.125 +0,1% Coschützer, Dresdner 
Felsenkeller, 
Feldschlösschen, 
Frankfurter Brauhaus, 
Gilde 

Warsteiner Gruppe 3.480 -0,8% Warsteiner, Frankenheim, 
Herforder, König Ludwig, 
Paderborner 

Brauerei C. & A. Veltins 2.858 +1,4% Grevensteiner, Veltins 
Carlsberg-Holsten-Gruppe 2.589 +1,9% Astra, Holsten, Lübzer 

Bron: Getränke Info/Christiane Hohmann geciteerd door Lebensmittel Zeitung, 2020. Eigen weergave. 
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1.4 Import van bier 

De statistiek hieronder geeft de hoeveelheid geïmporteerd bier naar Duitsland in 1000 hectoliter 
gedurende 2011-2019 weer. De import van bier steeg van 7,2 miljoen hectoliter in 2018 tot 
ongeveer 7,3 miljoen hectoliter in 2019.  

 
Bron: Deutscher Brauer-Bund E.v., 2020. Biereinfuhr. Eigen weergave. 

Uit Denemarken werd in 2019 het meeste bier geïmporteerd, namelijk 236.532,9 ton. Vervolgens 
komt België in tweede plaats met 127.828,2 ton en Tsjechië als derde met 101.903,6 ton. Op een 
vierde plek volgt Nederland met 75.405,7 ton en de top 5 wordt afgesloten door Zweden met een 
bier importwaarde van 36.394,2 ton (Statistisches Bundesamt, 2020). 

1.5 Export van bier 

Duitsland exporteerde in 2019 voor ongeveer 15,9 miljoen hectoliter bier. In 2018 bedroeg de 
exportwaarde 15,9 en in 2017 15,8 miljoen hectoliter bier. De Duitse exportwaarde van bier is de 
laatste drie jaar dus redelijk stabiel. 

 

Bron: Deutscher Brauer-Bund E.v., 2020. Bierausfuhr. Eigen weergave. 
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Duitsland exporteerde in 2019 het meest naar Italië (335.586,6 ton), China (176.422,3 ton) en 
Rusland (132.134,8 ton) Frankrijk (102.730,9 ton) en de Verenigde Staten (86.618,1 ton). Naar België 
werd 69.121,1 ton bier geëxporteerd en komt daarmee op de zevende plaats (Statistisches 
Bundesamt, 2020). 

 

2 Trends 

Onderstaand beschrijven we enkele trends die terugkomen in de Duitse bierbranche: 
 
Gezondere levensstijl – alcoholvrij bier 
De globale trend dat het gezondheidsbewustzijn stijgt, zet zich ook in Duitsland door. Dit is in 
de biersector terug te zien door de toename aan de consumptie van alcoholvrij bier. 
(BrauBeviale , 22. November 2019). Zo gaven in 2019 nog 10,54 consumenten aan de laatste 14 
dagen alcoholvrij bier gekocht of geconsumeerd te hebben, terwijl dit aantal in 2020 toenam 
naar 11,2 miljoen consumenten (IfD Allensbach, 2020). 

 
Bron: IfD Allensbach, 2020. Geciteerd van Statista, 2020. 

Duitsland is marktleider als het gaat om het produceren van hoogwaardig alcoholvrij bier. De 
consument kan kiezen tussen 400 verschillende merken van alcoholvrij bier (Deutscher Brauer-
Bund e.V., z.d.). De productie van alcoholvrij bier is in de laatste 10 jaren duidelijk gestegen.  
 
Er is ook een groot aantal brouwerijen dat alcoholvrij bier produceert. Volgens informatie van 
het Statistisch Bundesamt verkochten in 2019 75 brouwerijen ongeveer 4,2 miljoen hectoliter, 
bijna het dubbele als in 2009. In het eerste kwartaal van 2020 werd met 947.000 hectoliter 8% 
meer geproduceerd dan in dezelfde periode in 2019 (in het 1ste kwartaal van 2019: 875.000 
hectoliter). 
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Ook grotere brouwerijen hebben veelal een alcoholvrij bier in het assortiment, zoals bijvoorbeeld 
de Bitburger Braugruppe (Bitburger 0,0% Alkoholfrei), Brauerei Beck (Beck’s Blue Alkoholfrei), 
Krombacher Brauerei (Krombacher Pils Alkoholfrei) en Privatbrauerei Erdinger (Erdinger Weißbier 
Alkoholfrei). 
 
 
Van brouwer naar drankenleverancier 
Zoals in §1 Bier in Duitsland omschreven, neemt het aantal brouwerijen in Duitsland toe, terwijl 
de afzet daalt, wat tot structurele veranderingen leidt in de sector. De bierafzet in Duitsland 
komt voornamelijk tot stand door de productie van de grotere brouwerijen. Zo zorgden in 2018 
66 brouwerijen voor ongeveer 83% van de afzet. Ongeveer 72% van de brouwerijen in Duitsland 
produceren per jaar minder dan 5.000 hectoliter per jaar (Getränke News, 2019). Om de afzet, en 
daarmee de omzet, toch te vergroten, breiden steeds meer brouwerijen het portfolio uit met 
alcoholvrije bieren en alcoholvrije bier-mixdrankjes, wat in lijn is met bovengenoemde trend van 
de gezondere levensstijl. 80% van de bierdrinkers zijn mannen en met alcoholvrije dranken 
richten brouwerijen zich nu ook tot de vrouwelijke doelgroep. Zo zorgen bij brouwerij 
Krombacher alcoholvrije dranken reeds voor 1/3 van de omzet (Terpitz, K., 2020).  
 
Regionaliteit 
Zoals benoemd in §1.2 consumptiegedrag, speelt de regionaliteit bij de keuze van het bier in 
Duitsland een grote rol. Volgens de BrandIndex van Yougov komen regionale brouwerijen veelal 
voor in de top 3 geliefde biermerken per deelstaat  ( Leiendecker, F. & Sonnenberg, A.K., 2020). 
Regionale bieren associëren mensen vaak met termen als “hoogwaardige kwaliteit”, “nabijheid”, 
en “verscheidenheid aan smaken” wat authenticiteit, geborgenheid en vertrouwen wekt bij de 
consument (K&A BrandResearch, 2019). 
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3 Distributie- en verkoopkanalen 

In Duitsland zijn er verschillende handelaren gespecialiseerd in bier, daarnaast worden 
onderstaand ook de algemene drankengroothandels beschreven. De online-handel en 
inkooporganisaties als verkoopkanaal komen in dit hoofdstuk eveneens aan bod.  
 
3.1 Groothandels & importeurs 

Om bier op de Duitse markt af te zetten, kan het beste het interesse van het product allereerst 
gepeild worden bij de biergroothandels. Deze groothandels met enkel bieren in het assortiment 
voeren vaak een breed productgamma aan Belgische (craft) bieren.  
 
De grootste bierimporteur is de Bierlinie met in 2019 een omzet van 9,80 miljoen euro en 35 
werknemers (Bisnode, z.d.). Opgericht in 1991 heeft de Bierlinie tegenwoordig een breed 
productportfolio met meer dan 600 bierspecialiteiten van over de hele wereld. Naast de 
importactiviteiten, distribueren ze via de groothandel naar de gastronomie en de detailhandel 
(zoals KaDeWe en Gallerie Lafayette), ook hebben ze een winkel in Berlijn en voeren ze een eigen 
online-webshop. Bovendien leveren ze aan evenementen en festivals zoals het Berliner 
Bierfestival, de Grüne Woche en Christopher Street Day in Berlijn (Bierlinie, z.d.). 
 
De Bierothek is met 52 werknemers en 14,56 miljoen euro omzet in 2019 (Bisnode, z.d.) evenzo een 
belangrijke marktspeler. De focus van de Bierothek ligt echter op de eigen stationaire 
bierwinkels. Verspreid door heel Duitsland heeft het bedrijf 15 filialen, met elk meer dan 300 
internationale bieren. In de filialen worden ook regelmatig seminaries en proeverijen 
georganiseerd. Daarbij brouwt het bedrijf bieren onder eigenmerk zoals het St. Erhard bier. 
Naast deze activiteiten is de Bierothek ook algemeen importeur van internationale bieren, 
waaronder voornamelijk bier van partnerbrouwerijen die ze exclusief importeren en distribueren 
in Duitsland (Die Bierothek, z.d.).  
 
Met een productaanbod van meer dan 400 bieren richt de Hamburg Beer Company zich op de 
gastronomie, detailhandel en de drankengroothandel. Voor distributie in heel Duitsland wordt 
samengewerkt met de Nordmann Gruppe. 
 
Een andere bierimporteur net over de grens, in de buurt van Aachen, is het Belgische-
Spezialbiere Fass&Flasche waarbij de focus ligt op Belgische speciaalbieren. Daarnaast hebben ze 
in het assortiment nog enkele andere Europese bieren zoals Tuborg (Denemarken), Kronenbourg 
(Frankrijk) en Alfa/Brand/Amstel/Heineken/Grolsch (Nederland). Naast de import en export van 
speciaalbieren levert het bedrijf met de groothandel zowel aan cafés, restaurants als 
drankengroothandels (Belgische-Spezialbiere, z.d.) .  
 
De Bierabt is tevens een importeur en groothandel voor Belgische bierspecialiteiten. Naast de 
groothandelsactiviteiten hebben ze een online-shop en een bierwinkel in Mönchengladbach. 
Eveneens neemt het bedrijf deel aan verschillende bierbeurzen in Duitsland (Der Bierabt, z.d.).    
 

https://www.bierlinie.de/
https://bierothek.de/
https://beercompany.de/
https://www.nordmann-gruppe.de/unternehmensbereiche/craft-beer/hamburg-beer-company/
https://getr%C3%A4nke-br%C3%BCll.de/
https://getr%C3%A4nke-br%C3%BCll.de/
https://www.bierabt.com/
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Een adressenlijst van bierhandelaren in Duitsland kunt u opvragen bij Flanders Investment & 
Trade Keulen, via cologne@fitagency.com.  
 
Een ander afzetkanaal zijn de algemene drankenvakgroothandels, welke een breed assortiment 
aan zowel alcoholische als alcoholvrije dranken aanbieden. In 2018 had Duitsland ongeveer 3500 
drankengroothandels, welke in 2018 samen 23 miljard euro omzetten (Bundesverband des 
Deutschen Getränkefachgrosshandels e.V., z.d.).  
 
Belangrijk hierbij op te merken is dat deze groothandels regelmatig bij elkaar inkopen en 
internationale bieren veelal ingekocht worden via bovengenoemde bierimporteurs. De grootste 
marktspelers importeren en distribueren zelf, daarom vindt u onderstaand een opsomming van 
de grootste drankengroothandels.  
 
Eerst de landelijk actieve groothandels: 

 

mailto:cologne@fitagency.com
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En vervolgens de belangrijkste groothandels per regio: 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Hohmann, C. geciteerd van Bundesverband des Deutschen Getränkefachgroßhandels e.V., 
september 2019 
 
Bij Flanders Investment & Trade Keulen, cologne@fitagency.com, kunt u een adressenlijst van 
Duitse drankenvakgroothandels opvragen. 
 

3.2 Online-handel 

De online-handel algemeen speelt een steeds grotere rol in de verkoopkanalen. In 2019 werd er 
online 59,2 miljard euro omgezet. In vergelijking met 2018 is dit een toename van 5,9 miljard 
euro, oftewel 11%, daar in 2018 de online-omzet 53,3 miljard euro bedroeg (HDE online-monitor, 
2020). 
 
De branches waar het meest online verkocht wordt, zijn mode en accessoires, goed voor 24,7% 
van de omzet van de online-handel, gevolgd door computer en elektronica met een 
omzetaandeel van 24,2% en producten voor vrije tijd en hobby’s (15,1%). In 2019 zette de 
voedingsbranche met FMCG online in totaal 5,2 miljard om, wat 8,7% is van de online-handel in 
2019 (HDE online-monitor, 2020). 

mailto:cologne@fitagency.com
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Ook voor drankengroothandels speelt de online-handel de laatste jaren een grotere rol. In 2012 
bedroeg slechts 0,5% binnen de drankengroothandel bij aan de omzet en sindsdien is dit snel 
gestegen. Zo werd in 2016 21,3% van de omzet online gemaakt. In 2017 daalde het online-
omzetaandeel licht naar 20,2% in 2018 steeg dit aandeel naar 20,6%. 

 
Bron: Statistisches Bundesamt, Genesis-Online Datenbank - 45341-0001 geciteerd door Statista, juni 2020. 

De verwachting is dat het algemene online-aandeel de komende jaren toeneemt. Gedurende de 
COVID-19 periode was er reeds een sterke toename te zien in de online-aankopen, zo 
verdubbelde het aantal personen dat online levensmiddelen koopt. Het Digitalverbands Bitkom 
ondervroeg in april 2020 middels een enquête 1003 personen vanaf 16 jaar. 30% van de 
ondervraagden gaf aan voedingsmiddelen online te bestellen, terwijl dit voorafgaande aan de 
crisis 16% bedroeg. Aankopen in de stationaire levensmiddelenhandel tonen een daling, zo kocht 
75% van de ondervraagden voor de crisis nog in de supermarkt in en 71% bij de discounter, 
terwijl dit tijdens de coronacrisis daalde naar 65% (supermarkten) en 58% (discounter) (Bitkom, 
Mai 2020 ).  
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Bron: Bitkom, Mai 2020. Lebensmittel aus dem Netz werden beliebter. 

Het online-segment levensmiddelen & voedingswaren, waaronder ook dranken zich bevinden, 
bedroeg 1.640,6 (in miljoenen euro) in 2019. Tegenover 17.606,1 (in miljoenen euro) omzet in het 
elektronica- en mediasegment is het aandeel van e-commerce in levensmiddelen nog eerder 
gering.  

Ook Statista onderzocht reeds de invloed van de COVID-19 crisis op de e-commercebranche. Zo 
stelden ze een nieuwe prognose voor de globale e-commerce omzet in 2020. Hierin wordt de 
verwachte omzet voor de COVID-19 periode vergeleken met die na de COVID-19 crisis. Te zien is 
een sterke verwachte omzetgroei van 21% voor de categorie “Food & Personal Care”. Volgens Dr. 
Friedrich Schwandt, CEO van Statista, zal deze trend zich ook doorzetten in Duitsland.  
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Bron: Statista “Webinar on E-Commerce 2020: Trends and Outlook”, augustus 2020. (Statista, augustus 

2020) 
 

3.3 Inkooporganisaties 

 
Wilt u met bier naar de out-of-home foodservice markt (OOH), dan kan u ook denken aan 
inkooporganisaties als afzetkanaal. Deze inkooporganisaties richten zich vooral op de 
gastronomie en hotellerie. Het gaat hierbij om inkooporganisaties met een breed assortiment 
voor de foodservice sector met zowel food als non-food artikelen. Een van deze in 
kooporganisaties is bijvoorbeeld  ServiceBund. Aangesloten bij Servicebund zijn ongeveer 30 
middelgrote groothandels, met bijna 40 locaties in Duitsland. Een overzicht van 
inkooporganisaties naar de OOH-sector, kunt u opvragen bij Flanders Investment & Trade Keulen 
via cologne@fitagency.com.  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.servicebund.de/
mailto:cologne@fitagency.com
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4 Belangrijke Duitse bier- en voedingsbeurzen 

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste bier- en voedingsbeurzen met ook 
bier: 

Vakbeurs Website Informatie 

Pro Fachhandel, 
Nürnberg 
21.-25.09.2020  
(beurs gaat in 2020 
digitaal door) 

www.profachhandel.de Toonaangevende jaarlijkse nationale 
vakbeurs voor de gehele Duitse dranken- 
alsook voor conveniencevakhandel. De 
beurs richt zich naast bier o.a. op wijn, 
sterke drank en alcoholvrije dranken. 
Doelgroepen zijn bijvoorbeeld horeca, 
drankenvakhandels en dranklogistiek.  

Prowein, Düsseldorf 
21-23 maart 2021 

www.prowein.de Jaarlijkse internationale vakbeurs voor wijn 
en sterke drank, met ook een 
exposantencategorie specifiek voor craft 
beer. De beurs richt zich op bezoekers van 
de detailhandel, groothandel, hotellerie en 
gastronomie.  

Bar Convent, Berlin  
12-18 oktober 2020  
(beurs gaat in 2020 
digitaal door onder de 
naam “Pouring Digital”) 

www.barconvent.com/en Internationale vakbeurs voor de bar- en 
drankindustrie met een focus op horeca 
welke ieder jaar wordt georganiseerd. De 
focus ligt op de bar- en sterke 
drankenindustrie, waarbij er een categorie 
is voor bier/craft beer.  

Braubeviale, Nürnberg 
10-12 november 2020 

www.braubeviale.de/en Deze Europese kapitaalgoederenbeurs voor 
de drankenindustrie vindt jaarlijks plaats, 
behalve in het jaar van de Drinktec. Tijdens 
de vakbeurs staan de productie en 
marketing van bier en alcoholvrije dranken 
centraal. In 2020 is een “special edition”, 
waarbij het beursconcept is herzien en er 
strikte veiligheids- en hygiënemaatregelen 
gelden. 

Drinktec, München 
4-8 oktober 2021 

www.drinktec.com/en Internationale toonaangevende vakbeurs 
voor de dranken- en vloeibare 
voedingsmiddelenindustrie die om de vier 
jaar wordt georganiseerd. 

Anuga, Köln 
09-13 oktober 2021 

www.anuga.com Wereldwijd toonaangevende vakbeurs voor 
voeding, met een aparte hal voor dranken. 
De bezoekers komen voornamelijk uit de 
retail, catering alsook de out-of-home 
foodservice sector.  

Intergastra, Stuttgart 
5-9 februari 2022 

www.messe-
stuttgart.de/intergastra 

Tweejaarlijkse internationale vakbeurs, 
welke samen met de Internorga, een 
belangrijke beurs is met focus op de 
hotellerie en gastronomie. 
 
 

https://www.profachhandel.de/
http://www.prowein.de/
https://www.barconvent.com/en/
https://www.braubeviale.de/en
https://www.drinktec.com/en/
http://www.anuga.com/
https://www.messe-stuttgart.de/intergastra/
https://www.messe-stuttgart.de/intergastra/
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Internorga, Hamburg 
12-16 maart 2021 

www.internorga.com Internationale vakbeurs voor de 
gastronomie en hotelsector, die ieder jaar 
plaatsvindt.  De beurs richt zich op de 
gehele ‘Out-of-Home markt’, waaronder 
ook dranken. 

5 Brancheverenigingen bier 

Hieronder een opsomming van de verenigingen voor de biermarkt in Duitsland:  
 
Die deutschen Brauer - Deutscher Brauer-Bund e.V. 
Neustädtische Kirchstraße 7A 
10117 Berlin 
Tel.: +49 30 20 91 67-0 
E-mail: info@brauer-bund.de  
Web: www.brauer-bund.de 
 Overkoepelende branchevertegenwoordiging voor brouwerijen. Een overzicht van de 

ledenlijst vindt u hier. 
 
Private Brauereien Deutschland e. V. 
Rheinstr. 11 
65549 Limburg 
Tel.: +49 6431 5 20 48 
E-mail: info@private-brauereien-deutschland.de 
Web: https://www.private-brauereien.de/  
 Vereniging voor middelgrote, particuliere brouwerijen. Organisatie is ingedeeld in 4 regionale 

verbanden: Private Brauereien Bayern, Baden-Württemberg, Mitteldeutschland en 
Nordwestdeutschland. 

 
Die Freien Brauer GmbH & Co. KG 
Brackeler Hellweg 124 
44309 Dortmund 
Tel.: +49 2 31 92 50 91 0 
E-mail:   info@die-freien-brauer.com  
Web: www.die-freien-brauer.com  
 Vertegenwoordiging van 39 middelgrote, onafhankelijke familiebedrijven in Duitsland, 

Oostenrijk en Luxemburg. 
  

  

https://www.internorga.com/
mailto:info@brauer-bund.de
http://www.brauer-bund.de/
https://www.brauer-bund.de/deutscher-brauer-bund/mitglieder.html
mailto:info@private-brauereien-deutschland.de
https://www.private-brauereien.de/
mailto:info@die-freien-brauer.com
http://www.die-freien-brauer.com/
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Deutsche Kreativbrauer e. V. 
Rathgeberstraße 7 
97656 Oberelsbach 
Tel.: +49 9774  74 39 003 
E-mail: info@deutschekreativbrauer.de  
Web: www.deutschekreativbrauer.de 
 Sinds 2016 vereniging voor voornamelijk de nieuwe generatie onafhankelijke brouwers, welke 

naast de traditionele biergrondstoffen volgens het Reinheitsgebot (hop, mout, gist) ook fruit 
en kruiden gebruiken bij het mengen van hun bier. Momenteel zijn er 11 leden aangesloten, 
welke u hier terugvindt. 

 
Verband der Diplom Biersommeliers 
Senefelder Str. 21 
94315 Straubing 
Tel.: +49 171 936 79 19 
E-mail: info@biersommelier.de 
Web: www.biersommelier.org/de/ 
 Branchevertegenwoordiging die sinds 2005 ongeveer 1500 leden vertegenwoordigt in zowel 

Oostenrijk als Duitsland, waarvan 15% vrouw en 85% man. Een lijst van biersommeliers vindt 
u via deze link (na invoegen postcode/plaats). 

 
 

  

mailto:info@deutschekreativbrauer.de
http://www.deutschekreativbrauer.de/
https://deutschekreativbrauer.de/mitglieder/
http://www.biersommelier.org/de/
https://www.biersommelier.org/de/biersommelier_suche/
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DISCLAIMER 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in 
staat stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de 
grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van 
de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor 
uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of 
ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit 
verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of 
onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het 
gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze 
publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen bijzondere 
aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen 
teweegbrengen. 
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