
De visie van De Friese Bierbrouwerij BV is vertaald vanuit het gedachtengoed van Wubbo Ockels, de eerste Nederlander in de ruimte en één van 

de motors achter het publieke debat over duurzaamheid. Hij bracht dit gedachtengoed in een opmerkelijke vorm naar buiten: een schets van een 

'religie' die de mensheid moet samenbrengen, inclusief  de volgende tien geboden: 

1 - De mensheid is onscheidbaar 

2 - Het doel van de mensheid is overleven 

3 - De mensheid heeft de aarde en natuur nodig 

4 - Ons doel is om de mensheid te ondersteunen, en daarmee de aarde en natuur 

5 - We moeten iedereen respecteren die voor dat doel strijdt 

6 - Iedereen is verbonden met iedereen via de mensheid 

7 - Iedereen is verbonden met de natuur en de aarde 

8 - We zijn allen astronauten van het Ruimteschip Aarde 

9 - Wie geen respect heeft voor anderen, heeft geen respect voor de mensheid 

10 - Mensheid, natuur en aarde zijn onscheidbaar                          (¹) 

Dit gedachtengoed vertalen wij in onze manier van produceren en ons bewust zijn van waar we zijn en wat de aarde voor ons betekent. Door 

respect te hebben voor mens en natuur. In de productie en aanlevering van grondstoffen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van leveranciers 

uit de omgeving. Het hele productieproces van onze producten is zodanig ingericht, dat we het hele proces van akkerbouwer tot consument zelf 

in de hand hebben. De cirkel voor alle ingrediënten, te weten: geselecteerde granen als gerst en tarwe uit onze eigen mouterij, eigen hopteelt, 

water en biergist, is daarmee rond. 

De producten worden niet alleen als streekgebonden maar ook op duurzame wijze geproduceerd. De brouwerij maakt voor haar 

energiehuishouding gebruik van zonnecollectoren en een tweetal biomassaketels. Door gebruik te maken van deze energiebronnen, leveren wij 

een bijdrage aan verbetering van het milieu en natuurlijk levert dit een besparing op voor onze energiekosten. Door te stoken op houtpellets 

besparen wij ongeveer 50% op onze verwarmingskosten.  

Wij gebruiken één biomassaketel voor onze warmwatervoorziening en de andere biomassaketel voor onze mouterij. In de mouterij wordt het 

graan geweekt, vervolgens gekiemd en tenslotte (geëest) gedroogd met warme lucht van de biomassaketel. De wijze van eesten is zeer bepalend 

voor de eigenschappen van het eindproduct. Tevens verbouwen we onze eigen hop welke ook gedroogd wordt in onze mouterij. 

Wij kiezen dus heel bewust voor deze wijze van produceren. Niet omdat het goedkoper is, want de productie wordt niet simpeler of goedkoper, 

maar juist in het extra karakter wat wij aan onze producten mee kunnen geven met respect voor onze aarde en de natuur. 

Bij Us Heit denken en doen we cyclisch (¹). Zo zijn wij op zoek naar energie opwekking die onze aarde niet uitput, we proberen dicht bij huis te 

blijven met de inkoop van grondstoffen en de productie in eigen hand te houden en we zoeken samenwerking met anderen rond ons product. 

De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en het privacy beleid van De Friese Bierbrouwerij B.V. zijn te vinden op www.usheit.com. 

Om bovenstaande redenen hebben we ook besloten en statiegeldprincipe en de teruggeef-vergoeding op de kartonnen dozen verder door 

te voeren.  

Zo maken we gebruik van plastic bierkratten die gemaakt zijn van gerecycled plastic. Door het statiegeld tarief hiervoor op € 6,00 te zetten 

geloven wij dat we meer kratten retour krijgen die we kunnen hergebruiken. Op deze manier wordt de natuur ontlast door de lager 

productie van nieuwe kratten. 

Ook maken we gebruik van statiegeld bierdozen die gemaakt zijn van stevig gerecycled karton. Door hier een statiegeldtarief van € 1,50 op 

te zetten geloven wij dat we deze dozen vaker kunnen gebruiken waardoor (als dit op grote schaal door collega producenten wordt 

ingevoerd) de natuur en, in het bijzonder, het omkappen van bomen weer vermindert kan worden. Om deze zelfde reden is ook de 

teruggeef-vergoeding in het leven geroepen. Voor de overige kartonnen dozen willen wij afnemers een vergoeding van € 0,50 per doos 

bieden wanneer kartonnen dozen in goede staat, geschikt voor hergebruik, weer aan ons retour worden gegeven. 

 

Hieronder een kort overzicht van de statiegeldtarieven/teruggeefvergoeding: 

Us Heit plastic bierkrat incl. 24 fles:   € 8,40 graag kratten altijd retour met BNR* fles 

Us Heit plastic bierkrat excl. fles:   € 6,00  

Us Heit kartonnen bierdoos incl. 24 fles:   € 3,90 graag kratten altijd retour met BNR* fles 

Us Heit kartonnen bierdoos excl. fles:   € 1,50 

Overige doos Us Heit/ Frysk Hynder:  € 0,50 indien van toepassing incl. interieur 

Us Heit RVS fusten a 30 liter:   € 60,00 

Us Heit BNR* bierfles 30 cl:   € 0,10 graag alleen dit type fles retour 

* Bruine Nederlandse Retour fles 

 

 


