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GEORGANISEERD DOOR

Voorwoord
Beste bezoeker,

Sinds 2008 bedient braumarkt.com (hobby)brouwers in heel
Europa. Wij bieden een uitgebreid gamma van kwalitatief materiaal
en ingrediënten. Dit alles tegen zeer competitieve prijzen.
Daarnaast staan we garant voor een uitstekende klantendienst, gratis
advies en ondersteuning. Voor zowel de beginnende als de gevorderde
(hobby)brouwer.

BESTE KWALITEIT, LAAGSTE PRIJS

VEILIG BETALEN

SNELLE/GOEDKOPE VERZENDING

ADVIES EN ONDERSTEUNING

Onze merken omvatten o.a. Speidel, Ss Brewtech, Grainfather, Still Spirits, Blichmann, Dingemans, The Swaen, Weyermann, Arsegan, ...
+31 (0)850014149

www.facebook.com/Braumarkt

Info@brouwmarkt.nl

twitter.com/brouwmarktbv

Je bent welkom om ons gamma te ontdekken in onze ruime winkel. We
staan je graag te woord bij vragen en we helpen jou bij het maken van
de juiste keuzes!

Markerkant 1111
1316 AE Almere
Nederland

7 Dagen per week geopend
Ma t/m vr 10:00 - 18:00
za 10:00 - 17:00
zo 12:00 - 17:00

Namens de Amateur bierbrouwvereniging Triple-W te Nijmegen wil ik je graag
van harte welkom heten op het Open Nederlands Kampioenschap Amateur
Bierbrouwen 2018 (ONK). Met dit ONK viert Triple-W ook het 25-jarige jubileum.
Triple-W begon toen Internet nog in de kinderschoenen stond en je gist moest
bestellen bij de Zeeuwse gistbank. De kennis en kunde om een smakelijk bier te
maken was destijds nog niet zo voorhanden als vandaag de dag.
Een groep vrienden besloot in 1993 om de kennis te bundelen. Hiermee werd
Triple-W (Wort Wordt Wat) opgericht. In de loop van die 25 jaar zijn er vele
brouwers lid geweest van Triple-W.
Wat was begonnen als vriendenclub groeide uit tot een vereniging waar prominente
gastsprekers leden college gaf zoals professor Denis de Keukeleire, ‘De hop
professor’. Door de jaren heen hebben verschillende Triple-W-brouwers succesvol
meegedaan aan ONK’s of andere bierbrouwwedstrijden.
En we zijn er trots op dat er vanuit de vereniging
verschillende brouwers de stap hebben gemaakt van
amateurbrouwer naar professional. Zo zijn er vanuit
Triple-W brouwers opgestaan om als brouwmeester te
beginnen bij Cristoffel, Het Openlucht Museum en de
Veluwse Schavuyt om er een paar te noemen.
Het is vandaag de dag veel eenvoudiger om aan
informatie te komen en je brouwspullen te bestellen.
Maar de echte kneepjes van het vak leer je toch door
gezamenlijk bier te brouwen, over bier te praten, te
proeven en mee te doen aan wedstrijden zoals het
ONK. Triple-W organiseert diverse activiteiten rondom het brouwen van bier.
Bezoek gerust vrijblijvend een van onze gildeavonden.
Triple-W presenteert met trots de eigen jubileumversie van het Nijmeegse
Mol bier op dit ONK. Over de geschiedenis ervan lees je verderop meer in dit
speciale magazine. Voor dit witbier heb ik zelf in de grote brouwketel van het
Openluchtmuseum in Arnhem mogen roeren. Dit Nijmeegse Mol tappen we tijdens
het ONK in de stand van het Openluchtmuseum en het is als smakelijk souvenir
tijdens het ONK te koop in een mooie fles.
Ik ben er trots op dat Triple-W het jubileum mag vieren met het ONK 2018 en ik
hoop dat je vandaag een onvergetelijke ONK-dag zal beleven. Tot slot wens ik de
deelnemers die bieren hebben ingeleverd veel succes.
Namens Triple-W en de organisatie van ONK2018 wens ik jullie een fijne dag toe.
Maarten Bruin
Voorzitter Triple-W

Bezoek ons op www.braumarkt.com
3

Programma
Activiteiten onder voorbehoud.
Kijk voor laatste programma op de www.onk2018.nl

LOCATIE BREBL
n 12:00-18:00u Acht lokale brouwers presenteren hun bieren
n 12:00-18:00u De Biergoochelaar

Zaterdag 23 juni 2018 - 12.00-18.00 uur
Waalbandijk 14, 6541 AJ Nijmegen
LOCATIE OERSOEP BROUWERIJ
n 13:30u en 14:30u en 15:30u en 16:30u Rondleidingen Oersoep
n 12:00-17:00u Demonstratie automatische bierbrouwpan

n 12:00-17:00u Demonstratie Brouwvisie - Oscar Moerman
n 17:15-18:00u Prijsuitreiking
n 12:00-18:00u Stand voor Beerwulf
n 12:00-18:00u Stand voor Braumarkt
n 12:00-18:00u Stand voor Twan Dohmen - Van Mol Tot Raaf
n 18:00u Verloting Arsegan EasyBrew 30! Gesponsord door Braumarkt

LOCATIE ZAAL THEATER GRAS
n 13:00-13:30u en 15:00-15:30u Lezing over Kuitbier Freek Ruis van de Witte Klavervier
n 14:00-14:30u en 16:00-16:30u Lezing over geschiedenis Nijmeegse Bieren Twan Dohmen

Taps in Brebl
 Oersoep

 De Hemel

 Openluchtmuseum
 Colab Triple-W

Openluchtmuseum - Nijmeegse Mol

 Brouwtoren
 Lab54

 Jeronimo

 Mannenpap
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Triple-W heet je hartelijk
welkom op het ONK 2018!
Ter ere van ons 25-jarig bestaan als amateur
bierbrouwvereniging mag Triple-W dit jaar het ONK
organiseren. En daar zijn we trots op en heten jullie
dan ook van harte welkom.
WIE IS TRIPLE-W EN WAT DOEN
WE VOOR ONZE LEDEN?
Triple-W is een relatief kleine vereniging
met 50 enthousiaste leden. We zijn blij dat
we onze verengingsavonden (gildeavonden)
mogen organiseren in het Bastion, één van
de mooiste gebouwen van Nijmegen aan

de Waal. Dit monumentale juweeltje ademt
speciaalbier uit, een traditie die gelukkig ook
in Nijmegen weer erg populair is.
De gildeavonden worden druk bezocht en
er zijn interessante gastsprekers die hun
sporen in het brouwersvak ruim hebben
verdiend. Zo is de fameuze Hop-professor

Denis de Keukeleire al tweemaal te gast
geweest en zijn tal van professionele
brouwmeesters op bezoek geweest om hun
ervaringen met ons te delen.
Naast praten over bier is er uiteraard ook
voldoende de gelegenheid om te proeven. De
leden nemen zelfgebrouwen bieren mee die
dan van deskundig en opbouwend advies
wordt voorzien. Juist van mislukte brouwsels
kunnen we veel van elkaar leren.
Triple-W is een gilde en dat houdt in dat
er ook aandacht is voor de begeleiding
van beginnende brouwer door ‘meester
amateurbrouwers’. Regelmatig brouwen
we op locatie om met elkaar de kneepjes
van het vak uit te wisselen. En kennis
is er ruimschoots voorhanden: over
professionele brouwerijen, chemie, hops,
brouwtechnieken, apparatuur etc.

Alle ingrediënten zijn aanwezig om van het
ONK 2018 een onvergetelijke dag te maken!
We hebben diverse gasten die de dag gaan
invullen met presentaties, een doorlopende
rondleiding en bezoek aan brouwerij
Oersoep, een biergoochelaar, diverse lokale
brouwerijen die hun bieren presenteren en
nog veel meer om op te noemen.
Daarnaast zijn er voor de amateurbrouwers
mooie prijzen te winnen die beschikbaar
worden gesteld door onze hoofdsponsors
Braumarkt en Oersoep.
Dus we hopen veel enthousiaste
bierbrouwers te mogen ontmoeten. Tot ziens
op de ONK dag op 23 juni te Nijmegen:
www.onk2018.nl
Interesse om je bij Triple-W aan te sluiten?
www.triple-w.org

Het leuke van Triple-W is dat er een mix is
tussen jong en oud, tussen experimenteel
en authentiek. Dat zie je terug op de
verenigingsavonden wanneer we proeven
van traditioneel gebrouwen Triple’s en van
gewaagde en sterk gehopte IPA’s.

TRIPLE-W EN HET ONK 2018
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Biergoochelaar Sven Bosch
Mensen vragen zich vaak af wat een biergoochelaar inhoudt. De
Biergoochelaar is een zelf ontwikkeld concept en daardoor is Sven
de enige in Nederland. Sterker nog, Sven is de enige ter wereld.
Als je bier en het Tv-programma ‘Mindfuck’
combineert met Sven, heb je de beste
beschrijving van de biergoochelaar.
Biergoochelaar Sven heeft meerdere unieke
manieren om mensen te entertainen.
Zo kan hij met zijn ‘mobiele bar’ overal het
gezellige kroeggevoel creëren. Maar ook als
tafelgoochelaar is hij uniek in zijn vorm van
presentatie.
Afhankelijk van de act kun je bijzondere
kroegspellen spelen zoals: ‘radje draaien,
een pijltje gooien of een echte bar-bet
aangaan’. Deze spellen zijn vervolgens
weer verbonden met leuke interactieve
goocheltrucs. Met een beetje geluk win je
zelfs een van de enige echte biergoochelaar
biertjes!
Momenteel zijn er vijf verschillende
biergoochelaar biertjes. ‘Proef, Ervaar,
Ontdek, Beleef en natuurlijk Geniet’. Door de
vijf verschillende acts zijn de mogelijkheden

oneindig. Iedere act is zeer uniek op zijn
eigen manier, waardoor je nooit twee keer
dezelfde ervaring krijgt bij de biergoochelaar.
Zo is er een act geschreven voor jouw
vriendengroep, maar ook voor jouw grootste
evenementen. Natuurlijk kan Sven ook nog
acts bieden die daar tussen in passen. Dus
voor ieder wat passends.
Door zijn liefde voor het bier heeft de
biergoochelaar de nodige cursussen
gevolgd. Waardoor hij zichzelf een echte
bierdeskundige kan noemen. Zodra Sven
goochelt met bier kom je dus nog veel te
weten over het bier.
De kreet: ‘Eerst zien en dan geloven’ gaat
bij Sven niet op want je gaat kijken, maar je
zult het niet geloven!
Voor meer informatie kun je natuurlijk altijd
terecht op www.biergoochelaar.nl

SVEN BOSCH

www.sven-bosch.nl
info@sven-bosch.nl
0654641070

DE BIERGOOCHELAAR
www.biergoochelaar.nl
info@biergoochelaar.nl
0654641070
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ONK keuringsweekend 2018 Nijmegen
2018 (c) Maarten A. Hardeman
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Freek Ruis
Freek Ruis startte in 2011 met Witte Klavervier BV. De
bedoeling leek destijds simpel en overzichtelijk; het
brouwen van echt Nederlands bier. Al snel kwam hij er
achter dat deze ambitie minder eenvoudig te realiseren
was dan gedacht. Freek beet zich er in vast en is er tot op
de dag van vandaag nog steeds volop mee bezig.
Allereerst begon een uitgebreid onderzoek
naar wat bijvoorbeeld een Nederlandse
stijl bier kon zijn. Dat resulteerde in het
destijds volkomen nieuwe inzicht dat
kuitbier een redelijk modern gehopt bier
moet zijn geweest en dat het voornamelijk
met gemoute haver werd gemaakt. Typische
verhoudingen voor kuitbier waren 3 delen
gemoute haver, 2 delen gerstemout en 1 deel
tarwemout.
Eerder werd aangenomen dat kuitbier
hetzelfde was als gruitbier. Bij pogingen
om het te maken werden steevast grote
hoeveelheden mueslivlokken (havermout)
gebruikt, wat resulteerde in ronduit smerig
bier. Commerciële varianten werden
eenvoudig met gerstemout gemaakt en een
flink marketingbudget streek alle plooien
glad.
Freek kwam via zijn website met
bewijzen voor het tegenwoordige
inzicht dat kuitbier mét hop en met
gemoute haver werd gemaakt. Met een
aangepaste schrootinstelling en uitgebreid
maischschema kon ineens een prima en
karaktervol bier worden gebrouwen. In 2013
won Witte Klavervier een prijs voor het Beste
Nederlandse Kuitbier en een jaar later, in
2014 de World Beer Cup silver medal Koyt Kuit - Kuyt.

in Amerika werd inspiratie opgedaan om
terug in Nederland te starten met een
micro-mouterij. In 2016 werd een opleiding
tot mouter gevolgd aan het ‘Versuchs- und
Lehranstalt für Brauerei in Berlin’ (VLB).
Vanwege het ontbreken van geschikte en
betaalbare apparatuur voor het mouten werd
die in eigen beheer ontwikkeld. Via allerlei
omzwervingen komt de pilot-mouterij
nu te staan in de Locomotievenloods
in Bad Nieuweschans. Samen met
landbouwadviseur Peter Brul werd daarvoor
de coöperatie de Graanrepubliek opgericht
en dit jaar wordt het complex gevuld met
tal van graan-gerelateerde bedrijven. De
oorspronkelijke ambitie om Nederlands bier
te maken is nog steeds richtinggevend voor
alle activiteiten.

WITTE KLAVERVIER

https://www.witteklavervier.nl
info@witteklavervier.nl

MOUTERIJ KIEMKRACHT
info@mouterijkiemkracht.nl

COÖPERATIEVE VERENIGING
GRAANREPUBLIEK 2.0
Oudezijl 1
Bad Nieuweschans
9693 PA Bad Nieuweschans

Ook aan andere Nederlandse stijlen werd
onderzoek gedaan, maar de focus kwam
voornamelijk te liggen op het totaal
ontbreken van Nederlandse ingrediënten
voor bier. Op de Farmer-Brewer conferentie
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Welkom bij Oersoep
Vanuit onze soep van water, mout, hop en gist
brouwen wij bijzondere bieren. Oersoep is een
brouwerij die zich laat inspireren door oude
brouwmethoden en tradities, maar die hier een eigen
draai aan geeft.
We zijn heel klein begonnen. De bieren
die we zelf zo lekker vinden waren maar
moeilijk te krijgen, daarom zijn we zelf
gaan brouwen met potten en pannen
op het fornuis in de keuken. Al heel snel
maakten we de overstap naar een kleine
bedrijfsruimte vanwaar we onze bieren
produceren en verkochten. Meteen overtrof
de vraag de productie en was een grotere
locatie en apparatuur nodig. Met een
crowdfundingscampagne is het gelukt

om ons te vestigen in een voormalige
soepfabriek op het Honigcomplex in
Nijmegen. Op deze bruisende hotspot zitten
veel kleine bedrijven uit de maakindustrie.
Onze tanks staan nu waar vroeger de
soepketels stonden. Heel toepasselijk, gezien
onze naam.
Naast onze unieke bieren van onze vaste lijn
brouwen we ook regelmatig nieuwe bieren
met smaken die wij lekker vinden. Dat zijn
over het algemeen droge, complexe bieren:
van kruidige saisons tot hopexplosieve IPAs
en van gerookte stouts tot klassieke pils.
Achter in de brouwerij staan vier enorme
houten vaten, van wel drie meter hoog.
Hierin maken we de bieren van onze Wild
Series. Het bier in deze foeders rijpt hier drie
maanden tot drie jaar. Het bier wordt pas
geoogst als de smaak precies goed is. Daar
moet je geduld voor hebben. Vaak zijn deze
bieren in gelimiteerd oplage verkrijgbaar.
We brouwen regelmatig samen bier met
andere kleine brouwerijen uit binnen en
buitenland. Die brengen we uit onder onze
Collaboration-serie.

Koen Tornij Fotografie

We laten onze etiketten door lokale
kunstenaars ontwerpen.
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Bij onze brewpub Stoom komt het hele
brouwproces van graan tot glas bij elkaar
en kan je genieten van een vers glas bier,
rondleidingen en proeverijen.
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Brouwerij De Hemel
De geboorte van de brouwerij vond plaats in
1983 in Heumen. Hier opende Brouwerij de Raaf
als eerste Nederlandse speciaalbierbrouwerij
haar deuren. Twee verhuizingen, een
naamswijziging en 16 jaar later vestigde
Brouwerij De Hemel zich in de Commanderie van St. Jan in Nijmegen.

bereiken doen we zo veel mogelijk zelf.
Ook de distributie houden we zo veel
mogelijk in eigen hand, vandaar dat de
bieren van De Hemel vrijwel uitsluitend
in Nijmegen en omgeving te krijgen zijn.
Wij rijden natuurlijk niet graag verder dan
nodig is. Sterker nog, een kwart van het
geproduceerde bier wordt ter plekke bij de
brouwerij gedronken.
Maar in De Hemel gebeurt nog veel
meer. In de distilleerderij worden bieren
omgetoverd tot likeur, jenever en whisky. In
de azijnreactor wordt het bier azijn, en van
deze azijn wordt de enig echte biermosterd
van de Hemel gemaakt.
De bieren van De Hemel zijn te krijgen bij
de brouwerij, zowel voor consumptie ter
plekke als voor thuis, en bij de betere cafés
en slijters in Nijmegen. Daarnaast kun je via
de webshop van de brouwerij alle producten
ook thuis laten bezorgen. Kijk voor meer
informatie op de website van de brouwerij.

BROUWERIJ DE HEMEL
Franseplaats 1
6511VS Nijmegen
t: 024 3606167
info@brouwerijdehemel.nl
www.brouwerijdehemel.nl

Dit 12e-eeuwse klooster is nu al bijna 20
jaar onze productielocatie waar inmiddels
de tweede generatie aan de roerstok staat.
De Commanderie is ook de plek waar het
bier al jaren het meest gedronken is. In
Brouwerscafé De Hemel zijn de 12 kranen
altijd gevuld met uitsluitend bieren van De
Hemel.
Vanaf het begin heeft de nadruk altijd
gelegen op het brouwen van speciale
bieren. Bieren die afwijken van wat de grote
brouwers zoal in de vakken leggen. Wij
proberen al het goede van de verschillende
stijlen en stromingen die populair zijn
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geweest in onze geschiedenis te combineren.
De basis ligt bij de klassieke Belgische
stijlen, onze tripel en witbier zijn de best
verkochte bieren van de brouwerij. Maar
ook de stijlen die de laatste jaren populair
zijn geworden zijn bij De Hemel te krijgen.
We experimenteren graag, maar brouwen
bij De Hemel bieren die in alle gevallen
doordrinkbaar zijn. De maatstaf is dat je er
(minstens) drie glazen van op moet kunnen.
Ook het lokale en onafhankelijke zijn
belangrijke eigenschappen van De Hemel.
Wij maken bieren voor Nijmegen en doen
dat op de manier die wij willen. Om dit te
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Nevel Artisan Ales
Nevel is een ambachtelijke Nijmeegse brouwerij.
Op het Honigcomplex houden we ons bezig met
oude bierstijlen, traditionele technieken en -heel
belangrijk- ongehaaste productie.

Als enige in Nederland leggen wij ons
volledig toe op het brouwen van bieren met
gemengde en wilde gisten, die we vaak
uit de directe omgeving halen. In onze
brouwerij staan 150 eikenhouten vaten waar
we ongeveer de helft van onze bieren op
laten rijpen. Soms enkele maanden, soms
een paar jaar, net zolang tot we vinden dat
het bier de juiste balans heeft.
Bij wilde bieren denken de meeste mensen
aan zuur bier, maar wilde bieren kunnen
juist ook heel zacht en fris zijn. Wij maken
graag droge, licht hoppige saisons, grisettes

of porters die al wat complexiteit van de
wilde gist hebben maar nog geen verzuring.
Natuurlijk brengen wij ook exclusieve zure
bieren uit, maar we vinden het belangrijk
om daarnaast ook meer toegankelijke
tafelbieren te maken die perfect passen bij
een goede maaltijd.
Verbinding is belangrijk voor ons. Verbinding
met de natuur, maar ook met duurzame,
lokale ondernemers met wie wij actief
samenwerken. We gebruiken zoveel mogelijk
biologische en onbewerkte ingrediënten,
zodat we de pure smaken kunnen vangen

in ons bier. Ook trekken we er vaak op uit
om zelf kruiden of fruit te plukken in de
omgeving, zodat je de prachtige natuur van
Nijmegen echt kunt proeven in ons bier.
Omdat we graag met de seizoenen meegaan
kiezen we er bewust voor om niet met
vaststaande recepten te werken, maar juist
steeds wisselende bieren te maken. Een bier
als Alm, onze saison met kruiden, wordt
een paar keer per jaar gebrouwen en zal
altijd ongeveer hetzelfde smaken, maar
we gebruiken steeds iets andere gisten of
kruiden. Wij filteren en pasteuriseren ons
bier niet, waardoor er levende gisten in de
fles zitten en de smaken in het bier zich
blijven ontwikkelen. Zo kun je een bier van
Nevel steeds opnieuw ontdekken!
Eind 2018 zijn we van plan om een klein
proeflokaal te openen in de brouwerij,
waar we uiteraard onze eigen bieren zullen
schenken, maar ook andere bieren van
gemengde en wilde vergisting op de kaart
zetten.

NEVEL ARTISAN ALES

Waalbandijk 8D
6541 AJ Nijmegen
www.nevel.org
info@nevel.org
https://www.facebook.com/nevel.artisan.ales/
https://www.instagram.com/nevelartisanales
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Brouwtoren: Gebrouwen naar
toekomstige traditie
Het verhaal van de Brouwtoren begint in 2012 in
de woonkamer van brouwmeester Dimitri met het
brouwen van 15 liter per week, dat komt neer op
twee kratten. Die waren steeds zo weg, want mensen
vonden het lekker. De vuistregel binnen de brouwerij
was en is: we proberen iets en als het lekker is
herhalen we het. Als het niet lekker is, herhalen we
het niet. Dat is simpel, maar belangrijk, je moet goed
bijhouden wat je doet. We zijn goed in die precisie.

Vanwege de grote vraag naar het bier vanuit
onze omgeving, besloten we de productie
te vergroten en te gaan ‘huurbrouwen’ bij
brouwerij De Hemel. Het brouwen was
nog steeds een hobby, maar het besef dat
er misschien wel geld mee konden gaan
verdienen ontstond door de reacties uit
onze omgeving en de snelheid waarmee
het bier uitverkocht. Om het momentum
te behouden, hebben we toen nog wel 1000
liter extra gebrouwen, maar we wilden er
graag zelf mee aan de slag in plaats van het
uitbesteden bij een andere brouwerij.
Om te onderzoeken of er voldoende markt
voor het bier van De Brouwtoren was, is er
rondom het eerste bier, met de toepasselijke
naam Bèta, een hele online proeverij
opgezet. Mensen konden via een code op
het etiket inloggen op onze website, werden
hier in een filmpje welkom geheten door
de barman/barvrouw van de kroeg waar
ze het bier besteld hadden en vervolgens
door een uitgebreide proeverij met enquete
geloodst. De resultaten waren dusdanig
positief dat werd besloten de volgende stap
te zetten. Dat is het moment waarop we zelf
onze spaarpot hebben geplunderd en op het
industrieterrein West Kanaaldijk een ruimte
hebben gehuurd.
In het nieuwe pand kreeg De Brouwtoren
een grotere brouwinstallatie, gebouwd door
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de brouwers zelf. We hebben ervaring met
ICT en hebben bijna alles geautomatiseerd.
De eerste versie was echter nog niet
voldoende. Het werkte wel, maar de
capaciteit bleek nog steeds te klein te zijn
en de zelfgebouwde klimaatbeheersing was
niet opgewassen tegen de extreme hitte in
de zomer van 2015. Toen moest er geld bij.

amberkleurig speciaal bier van hoge gisting
met een kruidige afdronk en 7% alcohol.
Dit bier is het resultaat van een uitgebreide
analyse van de feedback op Berta’s
voorganger, de Bèta. Het is het eerste bier
dat uit onze vernieuwde brouwerij komt en
een eerbetoon aan de Bèta en onze nieuwe
Duitse brouwketel: Bertha.
Na het succes van de Berta is er enthousiast
doorontwikkeld en inmiddels bestaat de
Brouwtoren-familie uit de volgende bieren:
Berta:	een ongefilterd amberkleurig
speciaal bier van hoge gisting met
een kruidige afdronk en 7% alcohol
Saga:	een ongefilterde goudblonde
Tripel van hoge gisting met 7,6%
alcohol. De combinatie van de
geselecteerde moutsoorten en
onze kruidenmelange zorgt voor

een zacht-zoete afdronk met een
aangenaam bittertje.
Bok:	Bok is een vol en donker, ongefilterd
Bokbier met 6,3% alcohol. De
toevoeging van zoethout zorgt voor
een droppige smaak terwijl de een
vleugje anijs de balans herstelt met
een fris-bittere afdronk. Door het
gebruik van gebrande moutsoorten
zou deze Bok ook omschreven
kunnen worden als een ‘stoute
Porterbok’
Ulpia:	Ulpia is een ongefilterd sterk en
donker speciaalbier met 9,2%
alcohol van hoge gisting met een
keelverwarmende kruidige afdronk.
Güero:	Güero is een fris, lichtblond bier van
5,8%. Deze ‘Mexican Pale Ale’ is de
ultieme toost op het terras seizoen.

Na een eerste onderzoek naar de opties
bleek dat de VOF De Brouwtoren nog niet
lang genoeg bestond voor crowdfunding
op basis van leningen. ‘Zo kwamen we uit
bij het platform Symbid’. ‘Zij werkten als
enige met een crowdfunding via aandelen
en dat past helemaal bij ons als brouwerij.
Als mensen aandelen van ons kopen, gaan
ze samen met ons het avontuur aan. Ze
investeren in ons, nemen daarmee zelf
ook een risico, en zijn ook geïnteresseerd
in hoe het met de brouwerij gaat en in ons
product.’ Als eerste brouwerij op het Symbid
platform heeft De Brouwtoren direct alle
records verbroken door in effectief 6 uur tijd
€ 90.000,- op te halen.
De opbrengst van de campagne is
geïnvesteerd in een professionele
brouwinstallatie en momenteel wordt er
zo’n 500 liter heerlijk Nijmeegs bier per week
gebrouwen.
Het eerste bier dat op de markt is gebracht
is de Berta: Berta is een ongefilterd
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Brouwerij Mannenpap
Tijdens het mengen van mout en water ontstaat een dikke ‘pap’, MANNENPAP!

Brouwerij Mannenpap wordt gerund door Jelmer ter
Beek en Sjoerd Martens. Twee gepassioneerde brouwers
met verschillende kwaliteiten. Waar Jelmer een echte
recepten- en brouwnerd is, houdt Sjoerd zich het liefst
bezig met de techniek, netwerken en het aan de MAN
brengen van de PAP.

“Daar vullen we elkaar lekker in aan”. In
eerste instantie brouwden wij in kleine
oplagen voor vrienden en familie (en
natuurlijk onszelf) maar nadat de hobby
behoorlijk uit de hand liep, hebben wij
noodgedwongen capaciteit in moeten huren
bij een grotere brouwerij. “Op dit moment
begint er naamsbekendheid te ontstaan en
trekken wij samen het land door om ons
bier te verspreiden.” Onze bieren passen
echt in de nieuwe ‘craft’beweging. Bieren
moeten verrassend en vol van smaak zijn en
toch moet er sprake zijn van balans. Denk
hierbij aan vette stouts en I.P.A’s met grote
hoeveelheden hop. ‘Dikke’ smaken staan
centraal. Wij brouwen net zo lang tot we zelf
de ‘wow’factor voelen, bieren die ‘mwoh’
zijn gaan er bij ons niet uit.
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EIGEN BREWPUB
De grote droom van Jelmer en Sjoerd is
een toffe brewpub. Dat moet een plek
worden waar van alles te beleven is en
allerlei mensen samenkomen. Midden
in de kroeg een brouwinstallatie waar in
kleine oplagen mooie bieren gebrouwen
kunnen worden. Het pand is er inmiddels
al, nu de rest nog. Daarbij zou het leuk zijn
om samen te werken met andere jonge
ondernemers. Denk aan live muziek, lekkere
eten, toffe activiteiten en ga zo maar door.
“Aangezien wij allebei nog deels in de zorg
werken is het ook een doel om daarbij
mensen te betrekken met een afstand tot de
arbeidsmarkt en hen een belangrijke rol te
geven in de brouwerij en alles daar omheen.”
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Biermonopolie 1382
Artikel uit De Gelderlander van 10-05-2005
Nijmegen was vroeger vermaard om zijn bier en had vele brouwers
binnen zijn muren. Dat was al in de Middeleeuwen zo. Toen en in later
eeuwen was bier volksdrank nummer één. De mensen dronken het de
hele dag door, zo memoreert de Nijmeegse historicus Van Schevichaven.
Willem van Gulik, de hertog van Gelre
verkocht in 1382 het hem toebehorende
biermonopolie aan de stad Nijmegen voor
negen jaar. Als die termijn om was, moest
er opnieuw worden betaald. De eerste
keer gebeurde dat in 1391 en vervolgens
gedurende de hele vijftiende eeuw.
Het beroemdste Nijmeegse bier heette Mol.
De Amsterdammer Blaeu heeft het erover
in zijn Stedeboeck uit 1649. ‘Deze stad is
vermaard voor hare brouwerijen van zeker
wit bier, mol geheeten, ‘t welk men een
verkoelende afzettende en zuiverende
kracht toeschrijft’, zo schrijft hij. De eerste
vermelding van molbier stamt uit 1519. Waar
de naam vandaan komt, is onbekend.

De Nijmeegse brouwers woonden
oorspronkelijk in de naar hen genoemde
Lange en Korte Brouwerstraat, maar
later kwamen er ook brouwerijen in de
Koningstraat, Lage Markt, Begijnengas,
Papengas, Hezelstraat en Ganzenheuvel. Ook
in de Priemstraat, Bottelstraat en Houtstraat
werd gebrouwen. In 1632 had Nijmegen
maar liefst 52 brouwers binnen de muren.
Hierna begon het aantal brouwerijen echter
af te nemen. Een eeuw later, in 1739, waren
nog maar vijftien brouwers over.
Nijmeegs bier werd door heel Nederland
gedronken. Zelfs werd het ingevoerd in
Antwerpen waar het de concurrentie
aanging met de beroemde Belgische bieren.

Het belang van de Teersdijk als
verbindingsweg naar Wijchen en Grave
wordt onderstreept door het tolhuis dat er
in ieder geval vanaf de late Middeleeuwen
al stond. In oorkonden is er dan sprake van
het blochuys, een tolgaarderskantoor. Ook
vermelden ze een schaerwaeck (wachtpost)
en een renboem of boem, een slagboom.
In of bij het blochuys was ook een herberg
gevestigd. Die lag toen nog in een gebied dat
als Wichgense heide (Wijchense heide) werd
aangeduid. Van de gebouwen uit die tijd is
nu niets meer te zien.
Het Tolhuis dat er nu nog staat en dat aan de
aangrenzende wijk zijn naam heeft gegeven,
stamt uit 1838. Het diende toen nog steeds
als woning voor de tolgaarder. In 1908 hief
Nijmegen de tol op. De gemeente verkocht
het gebouwtje toen voor 999 gulden. Bij de
bebouwing van Dukenburg bleef het tolhuis
gespaard. Het gebied eromheen bleef zelfs
enigszins landelijk.
Foto: Do Visser/De Gelderlander
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Bierbrouwerij Het Nederlands
Openluchtmuseum (voorheen ’t Goeye Goet)
In 1937 kocht het Nederlands
Openluchtmuseum ‘De Roskam’ uit Ulvenhout;
één van de laatst overgebleven historische
brouwerijen in Nederland. Deze brouwerij
is met zorg steen voor steen afgebouwd en
vervolgens herbouwd in het Nederlands
Openluchtmuseum, te Arnhem.
Het verhaal binnen ‘De Roskam’
concentreert zich op:
1. De productie van bovengistend bier
2. B
 rabantse brouwers en de opmars van
ondergistend bier
3. F
 amilie Nooren en hun brouwerijen in
Ulvenhout en Princenhage.
In 2007 is naast deze historische brouwerij
een eigentijdse professionele brouwerij
ingericht die de museumwinkel en alle
horecagelegenheden binnen het museum
van mooie bieren voorziet. Het hele jaar

door zijn onze Pilsener, Dubbel en Tripel
verkrijgbaar. Dit aanbod wordt aangevuld
met één van onze vijf seizoensbieren;
Lentebier, Witbier, Oogstbier (biologisch
viergranen), Herfstbock of Winterbier
(met kaneel, koriander en sinaasappel).
Met af en toe een limited-edition vanuit
diverse initiatieven of gelegenheden
(bijvoorbeeld het 100-jarig jubileum van het
Openluchtmuseum dit jaar in juli).
Het bier leidt het proces. Vanuit liefde en
respect voor de prachtige smaken die de

natuur tijdens het proces kan vormen;
worden de bieren door de brouwer
ongefilterd en ongepasteuriseerd gelaten,
net als vroeger.
Tijdens de warmere periode van het jaar,
worden bezoekers op hun pad welkom
geheten door meters hoge hopplanten
(Magnum en Tettnanger) die naast de
bierbrouwerij in volle glorie de schoonheid
laten zien van een belangrijke grondstof.
Bij binnenkomst in ons proeflokaal wordt
het brouwproces toegelicht samen met
belangrijke ontwikkelingen door de jaren
heen en krijgt de bezoeker een impressie
van welke rol bier heeft gehad in de
Nederlandse geschiedenis tot nu. Ook laten
we zien dat in de beleving van een mooi bier,
de plek waar je geniet en met wie je geniet
belangrijk is. Bier verbroedert.
Na het proeflokaal lopen bezoekers langs
de (open)productieruimte waar de brouwer
haar werkzaamheden verricht, omringd door
een moderne brouwinstallatie (bestaande uit
brouwhuis, gistvaten en lagertanks).
Bezoekers kunnen dit aanschouwen
onder het genot van een proefglaasje
seizoensbier, getapt door één van onze
enthousiaste vrijwilligers, die vragen over
het brouwproces kunnen toelichten. En wat
het geheel nog unieker maakt…. slechts
een paar stappen verder en je staat 100 jaar
terug in een brouwerij waar het allemaal
mee begon..
Onze bieren zijn te verkrijgen in de
museumwinkel en alle horecagelegenheden
in het Nederlands Openluchtmuseum.
Buiten de poort kunnen fusten (20L) en
flessen (750cc retail en 330cc horeca e.d.)
worden besteld bij slijterij Barrique op de
Korenmarkt, te Arnhem.
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Beerwulf
“We unlock the world of Beer”. Beerwulf wil de wereld
van craft- en speciaalbieren toegankelijk maken voor
iedereen. Nog nooit zijn er zoveel brouwerijen en
zoveel leuke merken in bier te ontdekken geweest.
Op Beerwulf.com vind je meer dan 600 bieren van
meer dan 150 craft brouwers uit meer dan 20 landen.
En door de uitgebreide beschrijvingen, advies van
experts en de achtergrondverhalen over de brouwers
en de bieren, is kiezen nog nooit zo leuk geweest!
En als je hebt gekozen, levert Beerwulf deze speciale
bieren binnen 24 uur bij jou thuis. Met een paar
klikken stel je een doos met je eigen favoriete bieren
samen of kies je een van onze voorgeselecteerde
packs. Een ideale, makkelijke manier om jezelf en je
omgeving nieuwe smaken te laten ontdekken en hier
met net zoveel passie van te genieten als waarmee ze
gemaakt zijn.
Wij wensen je veel plezier tijdens de verkenning van
de bieren in ons assortiment!
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Heel Nederland bakt,
kookt én Brouwt!
Je kunt geen programma op tv zien of er wordt gebakken of gekookt. Eigen
brouwsels winnen terrein en als we het dan over bierbrouwen hebben, dat
wint ook steeds meer terrein! Deze ingezette trend is zo sterk dat zelfs de
pers erover schrijft: “Grote bekende merken zien dat het thuis brouwen van
eigen en lokale producten weleens een bedreiging voor de grote merken
kan worden.”

Met de groei en ontwikkelingen die
Braumarkt in relatief korte tijd doormaakte
en de sterke leidende positie op de
Nederlandse markt heeft de directie van
Braumarkt niet alleen besloten om haar
naamsverandering van Brouwmarkt naar
Braumarkt door te voeren, echter heeft
de directie ook besloten meer en meer
actief de verbinding te zoeken met haar
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thuisbrouwers. Braumarkt heeft daarom een
‘Brouw Experience Centre’ ingericht waar
groepen mensen de geweldige ervaring van
o.a. het zelf bier brouwen, onder leiding van
zeer ervaren bierbrouwers/trainers, kunnen
opdoen.
Het zelf brouwen van bier en andere
producten is zoals gezegd razend populair

en mede daarom is elke workshop/
training binnen een paar dagen (zodra
de mogelijkheid tot inschrijving voor een
nieuwe datum openstaat) al snel volgeboekt.
Naast basis workshops zijn ook de meer
‘technische workshops’ in trek waarbij het
bij uitstek niet om het basis bierbrouwen
gaat maar waar de aandacht veel
meer is gericht op alle
technische aspecten waar
thuisbrouwers behoefte aan
hebben in het optimaliseren
van hun eigen gebrouwen
bier. Denk dan bijvoorbeeld
aan hoe de thuisbrouwer
het bier en de smaak van
dit bier met kleine details in
het proces en/of met behulp
van de juiste (hoeveelheid)
en soort/ merk ingrediënten
zijn/haar product optimaal
kan beïnvloeden. Het thuis
brouwen en daarmee de
vraag naar producten en
trainingen stijgt met de dag.
Gelukkiger door thuis
brouwen? Het is niet in een
onderzoek aangetoond,
en de vraag is of dat nodig
is. Hierbij een citaat van
een nieuwe /startende
thuisbrouwer. “Geweldig
toch dat ik mijn eigen
bier kan delen met mijn
familie en vrienden. Ik kon
bijna niet wachten tot het
moment van ontkurken
van mijn eerste eigen
gebrouwen fles bier.” En
nog mooier is dat gevoel
van blijdschap, het proeven
en je geluk te delen met
je vrienden. Dat laatste is
onbeschrijflijk.
Braumarkt, sponsor ONK
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Het beste bier verdient
ook het beste glas
Bierbrouwvereniging Triple-W in Nijmegen organiseert
dit jaar de Open Nederlands Kampioenschap 2018
wedstrijd, waaraan amateurbierbrouwers kunnen
deelnemen. Het Bier Keurmeesters Gilde BKG leidt
keurmeesters op die bij deze wedstrijden voor amateur
bierbrouwers de ingezonden bieren keuren.
WERKWIJZE

HET GLAS

De keurmeesters beoordelen de kwaliteit
van de ingezonden bieren en maken
daarvan een keuringsrapport op. Het
is de taak van de keurmeester om een
eerlijk oordeel over de ingezonden bier te
vellen en tegelijkertijd de inzender aan
te moedigen zijn brouwkunsten weer een
stukje te verbeteren. De keurmeester is niet
op zoek naar ‘lekker’ bier. De persoonlijke
voorkeuren van de keurmeester doen er
niet zoveel toe. Om te bepalen welk bier het
lekkerst is, nodig je bij voorkeur vrienden
uit. Die kunnen dat oordeel uitstekend
vellen. De keurmeester dient op zoek te gaan
naar het beste bier.

Alle ingezonden bieren voor het ONK2018
zullen op zeer professionele wijze gekeurd
worden om tot een uiteindelijke winnaar te
komen. Net zoals het brouwen van bier heb
je voor het keuren van bier ook het beste
gereedschap nodig om de hoogste kwaliteit
te bereiken. Daarom is ervoor gekozen om te
werken met het AnDer 1.0 bierglas van Royal
Leerdam.

Het beste bier is dat bier dat het meest aan
de omschrijvingen van het type voldoet.
De BKG heeft een biertypenlijst met wel
65 verschillende biertypen. De wedstijd
omvat de volgende categorieën, waarin de
biertypen zijn verdeelt over de klasses A t/m
D.
Klasse A 	voor lichtgekleurde bieren onder
6,5% Alc. Vol.
Klasse B 	voor donkergekleurde bieren
onder de 6,5% Alc. Vol.
Klasse C 	voor lichtgekleurde bieren boven
6,5% Alc. Vol.
Klasse D 	voor donkergekleurde bieren
boven de 6,5% Alc. Vol.
Klasse E 	het kloonbier, nabrouwen van een
bestaand commercieel bier
Klasse V 	voor alle overige bieren die buiten
de biertypenlijst vallen
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In samenwerking met Royal Leerdam
ontwierpen bierprofessionals Derek Walsh
en André Köppen het perfect bier(proef)
glas voor het optimaal drinken en proeven
van verschillende biersoorten. In een traject
dat zo’n twee jaar duurde werd een glas
ontwikkeld dat verder gaat waar andere
proefglaasjes stoppen. In dit elegant maar
duurzame glas worden de geuren van het
bier perfect getoond (ook de mindere)
en het schuim perfect gestuwd door de
koolzuren. Een ideaal glas voor fijnproevers
en brouwers die het uiterste uit hun product
willen halen.
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Molbier: exportartikel uit Nijmegen

.COM

EEN VERDWENEN SPECIAALBIERTJE: TROEBEL, FRIS, ZURIG EN KORT HOUDBAAR WITBIER

Craft- en speciaalbier. Gewoon thuisbezorgd.

NIJMEGEN - Nijmeegsch Mol, het was een beroemd bier. Gebrouwen
door tientallen brouwers in de benedenstad. Een succesbier, dat daarom
nagemaakt werd in vele andere biersteden in ons land. Volgens een
herontdekt recept van toen waarschijnlijk een troebel, maar fris (slechts
enkele weken houdbaar) zurig witbier. Door Twan Dohmen

Ontdek onze speciaalbier packs
Of stel zelf een pack samen met jouw favoriete bieren

vanaf

€ 21,95

Per boot gaat het Molbier over de Waal
richting Rotterdam, Dordrecht, maar ook
naar Arnhem en tot over de grens met
Duitsland in het Kleefsland en naar het
Vlaamse Antwerpen. Door toevoeging van
gruit - later hop - is het bier enkele weken
goed houdbaar.
Voor de goegemeente waren de accijnzen
een welkome inkomstenbron. De
belangrijkste ook in de stad Nijmegen. De
overheid vaart er wel bij. Met een eigen
brouwersgilde trekken de heren en dames
brouwers jarenlang ten strijde om hun eigen
belangen te behartigen.

KANDELAAR IN KERK
De oude archieven van het ‘Brouwerenambt’
- de eerste vermelding en de oudste
gildebrief is uit 1586 - zijn bewaard gebleven
en zijn veilig opgeborgen en te zien in
het Nijmeegs stadsarchief. Een ander
overblijfsel is de koperen kaarsenkroon van
dit gilde in de Stevenskerk. Als één van de
vooraanstaande ambachtsgilden schonken
de brouwers deze indrukwekkende
kandelaar in 1647 aan de kerk op ‘verzoek’
van het toenmalige stadsbestuur.
Als oudste stad van het land wordt in
Nijmegen al eeuwenlang bier gedronken.
De eerste vermelding van bier dateert uit
1286, als gruitbier furore maakt. Dit bier
met kruiden als smaakversterker wordt
tot ver in Holland geëporteerd. Toch wordt
het bier als bitter ervaren, is het troebel
en kort houdbaar. ‘Petrus Dictus Deker die
hoppenbrouwer’ wordt als eerste Nijmeegse
brouwer genoemd in 1366.

EENHOORN EN DE LELIE

Geen 18, geen alcohol.

€5
korting

op jouw volgende bestelling!

Ontvang nu €5 korting op jouw volgende
bestelling met de code bier!5

Geldig bij een besteding vanaf €25
De kortingscode is geldig t/m 31-07-2018
Geen 18, geen alcohol.

Met de opkomst van Molbier gaat het
hosanna met de bierbrouwers. De export
neemt een hoge vlucht. In 1526 telt
Nijmegen elfduizend inwoners en meer dan
45 bierbrouwers. Later in de 17e eeuw is het
hoogtepunt van de biernering.
Tientallen bierbrouwers kent de stad. Met
namen als Eenhoorn. De Lelie, De Drie
Ringen. De Witte Druif, De Witte Leeuw, De
Zeemeermin, De Ster en De Stoof. De meeste
kleinschalige Mol-brouwers hebben hun
ambachtelijke microbrouwerij in de Lange
Hezelstraat, nu de oudste winkelstraat van
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Ton Jansen bij
de waterput Het
Lemke

Nederland. In het voormalige restaurant ’t
Lemke zijn nog overblijfselen te zien van
een middeleeuwse brouwerij, zoals een oude
waterput.
Dichtbij de Waal kwam het water echter
niet uit deze rivier. Diep in de grond stroomt
het water van de heuvelrug (stuwwallen)
naar de benedenstad, waar de putten zijn
geslagen om vers, helder water te kunnen
gebruiken voor hun beroemde Molbier.
Een volgend relikwie uit Nijmeegs
brouwgeschiedenis is het Brouwershuis
aan de Steenstraat, ook dichtbij de rivier de
Waal. Het 16e eewse monument bleef tot
circa 1800 de standplaats van de brouwers.

LICHTE MOUT, WEINIG HOP
Hoe het Molbier echt smaakte honderden
jaren geleden is niet exact te achterhalen.

Toch zijn door de jaren heen pogingen
gedaan het na te brouwen. Aan de hand van
het herontdekte recept uit Dordrecht (rond
1690) heeft bierjournalist Roel Mulder een
moderne variant en brouwwijze geschetst.
Toen werd het Molbier gemaakt van heel
lichtgekleurd mout, met weinig hop. De
brouwer liet het vervolgens tien uur staan
om het te verzuren, waarna de gist werd
toegevoegd.
Het bewerkte recept is te lezen in Mulders’
boek ‘Verloren bieren in Nederland’. De
vergelijking wordt gemaakt met Berliner
Weisse, waaraan gist en suikerstroop is
toegevoegd.

‘BLIND ALS MOLLEN’
De herkomst van de naam voor het
Nijmeegse bier - Mol dus - is net als de
oorspronkelijke receptuur in nevelen gehuld.
In 1519 is de eerste vermelding van de naam
Mol bij een jaarlijks feest bij de kerkboog
op de Grote Markt. Drinken van dit bier
zou ‘blind als mollen’ maken zegt schrijver
Schoorius. Stadshistoricus Smetius wil het
woord afleiden van molen en malen, of het
Latijnse woord mola, dat meel betekent.
Het stadbestuur vaart wel bij alle inkomsten
van de bierbrouwers in die economische
hoogtijdagen van de 16e en 17e eeuw. De
accijnzen zijn niet mis. Rond 1820 gaat
het langzaam minder met het Nijmeegsch
Mol. Nog maar vier brouwers brouwen dan
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nog volgens oude
traditie. Korte tijd
daarna wordt het
stil.
Pas op het einde van
die eeuw beginnen
nieuwe brouwers
in Nijmegen met
nieuwe brouwerijen
op de moderne leest
van het populaire
Beiersche Bier
gestoel: zoals A.
Mercier & Co met stoombierbrouwerij Sint
Anna en J.W. Laane van De Ster aan de Berg
en Dalseweg geïnspireerd pilsenerbier.

STEUNFONDS
Hoewel de ambachtsgilden in 1798 officieel
worden opgeheven, bestaat er nog altijd
een steunfonds voor weduwen en andere
nabestaanden van Nijmeegse brouwers.
Exacte gegevens worden door de laatste
en enige bestuurder (Ton Jansen, ouddirecteur van de vermaarde Nijmeegse
drankengroothandel Peeman) van dit fonds
niet prijs gegeven. Naar verluidt krijgt een
weduwe van een oud-medewerker van een
biergroothandel een jaarlijkse bijdrage van
enkele tientjes.
Of steun tegenwoordig nog
nodig is? Jawel, het is van
symbolische waarde. Oersoep de meest succesvolle Nijmeegse
bierbrouwer nu in de Honigfabriek
- investeert voortdurend in
innovaties. Niet alleen in nieuwe
trendy, smaakvolle bieren. Ook het
productievolume gaat nog elk jaar
verder omhoog. Speciaalbieren
zijn immers een trend.

OERSOEP EN DE HEMEL
Van de nog geen tien
bierbrouwerijen in ons land

dertig jaar geleden, één grote plas
pilsbier, kent bierland Nederland - en
studentenstad Nijmegen volgt trouw - nu
een grote verscheidenheid aan lokale, op
ambachtelijke leest geschoeide bedrijven.
Waarvan twee wat grotere brouwerijen in
Nijmegen - Oersoep en Stadsbrouwerij De
Hemel.

HERM HEGGER
Nijmegenaar Herm Hegger is
één van de pioniers op het
terrein van speciaalbieren.
Begin jaren tachtig startte hij De
Raaf in Heumen bij Nijmegen,
op de plek waar ruim 200 jaar
geleden Bergzicht uitgroeide
tot de grootste brouwerij van
Gelderland. Tot in Hongkong
en Indonesië weten ze het
Heumensch bier, zoals het
bekende Nieuw Licht, te
waarderen. Brouwer Frans van
den Broek zou de eerste in
Nederland zijn geweest met een
ondergistend modern pilsbier,

37

Lekker lezen
over bier...
Voorjaar 2018 | No. 38 | € 5,95

NR. 1 | FEBRUARI

2018 | € 5,95

Eerste Nijmeegs
bierboek:
Van mol tot Raaf
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maar hij adverteerde nooit met Beiersch
Bier. Toch krijgt in 1866 een ondergistend
bier met spelt en kruiden de naam NieuwLicht. Ook dit bier heeft journalist Mulder
nagebrouwen, bovengistend weliswaar met
een Amerikaanse giststijl (Fermentis Safale
US-05).

BOER KOEKOEK

Speciaalbier van eigen bodem is hot. Reden
om dat streekproduct te promoten én de
mooie geschiedenis van het bier in het
Rijk van Nijmegen eens te bundelen in een
boekwerkje. “Veel leesplezier en proef (met
mate) eens zo’n biertje uit uw eigen regio”,
aldus de auteur.
Het boek Van mol tot Raaf is voor 15 euro
te koop bij de auteur tijdens het ONK 2018
in Nijmegen of Boekhandel Dekker van de
Vegt in Nijmegen. Bestellen kan ook door
een mailtje te sturen - met vermelding van
adres - naar: twan.dohmen@gmail.com
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In 1995 sloot De Raaf en begon Hegger in de
binnenstad van Nijmegen: Stadsbrouwerij
De Hemel.
Ruim tien jaar na de sluiting van De
Raaf kwam er een nieuwe brouwerij in
het Koetshuis van Bergzicht. Constant
Keinemans – bekend destijds van het
toenmalige KBC (Klein Brouwerijen
Collectief) – brouwde hier tot voor kort
iedere zondag. Brouwerij Graaf van Heumen
is recent gestopt. De installatie is inmiddels
verhuisd naar Veendam.

Van mol tot Raaf is hét eerste bierboek
dat de geschiedenis van het gerstenat
in de regio Rijk van Nijmegen beschrijft.
Journalist en schrijver Twan Dohmen nam
een duik in de historie van de regionale
brouwers.
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Op andere plekken ontstaan nieuwe
initiatieven. Zelfs Groesbeek kent nu een
eigen microbrouwerij: D’n Drul, in een oude
smederij. Ook in Wijchen en Alverna worden
lokale biertjes gemaakt, van Wijchense
Schône, Reijnos tot Antonius.
Tot slot: ook in de stad bruist het volop,
met nieuwe microbrouwerijen met illustere
namen als Nevel, ’t Hert, Lab54 tot Boer
Koekoek.

38

P R O G R A M M A O N K - DAG 2 3 J U N I

9 789491

's

pagina
dd Alle

er van Bier.in

Omslag-Rivi

12:38

052057

Geïnteresseerd?
www.biermagazine.nl
Journalist en schrijver Twan Dohmen bij
Oersoep. (Foto: Koen Wieriks)
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