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De Utrechtse brouwers en hun bieren 
Ooit telde de provincie Utrecht tientallen brouwerijen, die 

verschillende biertypen brouwden. De steden Amersfoort en Utrecht 

spanden de kroon. Hier stonden ook de laatste twee bierbrouwerijen 

van de provincie: De Krans in Utrecht (gesloten in 1930) en de Phoenix 

in Amersfoort (gesloten in 1970). Van een rijk bieraanbod was toen 

overigens al geen sprake meer, de productie bestond vrijwel geheel uit 

lager en pilsener bieren. 

Met de sluiting van Phoenix kwam een einde aan een meer dan 

duizendjarige brouwtraditie in de provincie Utrecht. Het bierloze 

intermezzo duurde twintig jaar. In 1989/1990 kregen Amersfoort en 

Utrecht met respectievelijk De Drie Ringen en de Utrechtse 

Stoombierbrouwerij in Stadskasteel Oudaen weer een echte brouwerij 

binnen hun grenzen. Inmiddels telt de provincie Utrecht zeventien 

ambachtelijke brouwerijen en brouwerijhuurders, met een rijk palet 

aan 'eerlijke' bieren. 

Vijftien brouwerijen presenteren zich op het 4e PINT Utrechtse 

Bierbrouwers Festival: een hommage aan de herwaardering van onze 

rijke biercultuur. De informatie over de brouwers en hun bieren vind 

je in dit boekje. 

  



BierNavigatie 
Utrecht  

Gestart: 2014 

Brouwers: Jasper Jaklofsky en Paul Meijnen 

Brouwerijhuurder 

brouwerij.biernavigatie.nl 

brouwerij@biernavigatie.nl 

BierNavigatie is vijf jaar geleden begonnen toen twee vrienden 

(Jasper en Paul) besloten om van hun hobby hun werk te maken. 

Eerst onder de naam Bier-Blog en later als Bier-TV probeerden Jasper 

en Paul hun passie voor speciaalbier te delen met Nederland en 

België. Nu is BierNavigatie al weer twee jaar lang een zeer succesvolle 

online speciaalbierwinkel. Eén van de dromen die al die tijd bovenaan 

hun lijstje stond was het brouwen van een eigen bier. Die droom is 

nu uitgekomen… 

Festivalbier 

Alpha IPA – india pale ale - 5% (vat) 

De inspiratie voor dit bier is ontleend aan de vele malen dat Jasper en Paul naar 

Lowlands zijn gegaan. Het gevoel van feesten, dansen, leven, genieten, lekker eten 

en drinken en vooral samen zijn met je beste vrienden zitten allemaal in dit bier! De 

Alpha IPA is een flink gedryhopte IPA geworden (met Citra-, Simcoe- en 

Amarillohop), heerlijk fruitig in de neus (denk aan citrusvruchten, perzik en lychees) 

en lekker frisbitter in de afdronk. Ideaal voor op een warme zomerse dag. Omdat er 

maar 5% alcohol in zit kan je er gerust meer dan één van drinken! 

Een perfect bier om het Utrechtse Bierbrouwers Festival mee te beginnen! 

   

http://www.duitslauret.com/
mailto:brouwerij@biernavigatie.nl


CEAUX Brew 
Utrecht  

Gestart: 2013 

Brouwer: Ko Hendriks 

Brouwerijhuurder 

www.ceaux.nl 

ko@ceaux.nl 

CEAUX (spreek uit: Ko) is ontstaan uit een lang gekoesterde 

jongensdroom. Het centrale thema van CEAUX is: ‘Waarom makkelijk 

doen als het ook moeilijk kan’. Dit komt terug in alles wat CEAUX doet. 

Geen massa geproduceerd bier dat iedereen ‘wel lust’, maar 

uitgesproken bier met smaken die je misschien nog niet kent. CEAUX 

is eigenwijs en eerlijk, hierdoor is het geen allemansvriend. Heb je de 

vriendschap gesloten, dan ben je vrienden voor het leven! CEAUX 

bieren worden in Utrecht bedacht en ontwikkeld. Nadat een recept 

voldoet wordt er een brouwerij gehuurd om het bier op grotere schaal 

te brouwen en aan de man te brengen. 

Festivalbieren 

Breakfast – oatmeal stout - 7% (vat) 

Breakfast is een ode aan de belangrijkste maaltijd van de dag: gebrouwen met 

havermout en zo zwart als koffie. Met als grote verschil dat je van dit ontbijt ook ’s 

avonds kunt genieten. Breakfast krijgt haar donkere kleur en getoaste smaak van de 

geroosterde gerst. De havermout in deze oatmeal stout zorgt voor een verassend 

romige afdronk. Kortom: the breakfast of champions! 

Bastard – wheat pale ale - 5% (vat) 

Bastard is de bastaardzoon uit een affaire tussen Amerikaanse hop, Duitse mout en 

Engelse gist. Kortom: ‘Das beste of three worlds’. Bastard is een eigenwijs fris bier 

met duidelijke Amerikaanse hoptonen, een romige schuimkraag, een stevige bite en 

een frisse afdronk!  

  

http://www.duitslauret.com/
mailto:ko@ceaux.nl


Duits & Lauret 
Vleuten 

Gestart: 2009 

Brouwers: Daniëlle Duits & Marco Lauret 

Brouwerijhuurder 

www.duitslauret.com 

info@duitslauret.com 

De brouwerij is opgericht om kwaliteitsbieren in de markt te zetten. 

Het eerste bier was een stout, een type dat in Nederland uit beeld was 

verdwenen. Het succes van Duits & Lauret heeft inmiddels tot meer 

bijzondere biertypen geleid. 

Festivalbieren 

Kiem - 6,5% (vat) 

Een voorjaarsbier dat je extra laat genieten van het voorjaar en de zomer. Met een 

subtiele frisheid maar ook een gelaagde complexiteit die de voorjaarskou nog kan 

verdrijven. Een koperen gloed en een kenmerkende hoppige geur zijn de eerste dingen 

die opvallen. Daarna volgen de lichte houttoets en niet alledaagse moutaroma's om 

het geheel in een mooie balans te brengen. Het bier is van hoge gisting, ongefilterd en 

niet gepasteuriseerd.  

Blond - 6,5% (vat) 

Een verfrissende en complexe dorstlesser. Door de grote hoeveelheid aromatische 

hopsoorten zijn er in de geur veel bloemige en citrusachtige componenten te 

onderscheiden. Dit alles gecombineerd met een aangename bitterheid. Vanwege 

deze uitgesproken eigenschappen is het bier uitermate geschikt om zo van te 

genieten, maar is het ook een prima begeleider bij diverse gerechten. Het bier is van 

hoge gisting, ongefilterd en niet gepasteuriseerd. 

Stout - 6,5% (vat) 

Een zeer complex, donker en vol smakend bier om eens goed voor te gaan zitten en 

te genieten van de mooie smaaksensatie. In de geur zijn onder andere koffie en 

donkere chocolade goed te onderscheiden. Het bier heeft duidelijk geroosterde 

accenten en een mooie bitterheid. Het bier is van hoge gisting, ongefilterd en niet 

gepasteuriseerd. Verkozen tot ‘Meest Gewaardeerde Bier van de Provincie Utrecht 

in 2012’. 

 

http://www.duitslauret.com/
mailto:info@duitslauret.com


De Eem 
Amersfoort 

Gestart: 2006 

Brouwer: Ruud van Moorst 

Brouwerijhuurder 

www.bierbrouwerijdeeem.nl 

info@bierbrouwerijdeeem.nl 

Bierbrouwerij De Eem is opgericht als statement tegen de vaak 

oppervlakkige of te zoet smakende bieren van de commerciële 

brouwers. In afwachting van een geschikte locatie voor een eigen 

brouwerij brouwt de brouwer bij ambachtelijke collega-brouwerijen. 

Festivalbieren 

Dark Hops - 8% (vat) 

Een Cascadian Dark Ale gebrouwen in samenwerking met Brouwerij Pampus uit 

Amsterdam. 

Pure Noodzaak - 6,2% (vat) 

Gebrouwen in opdracht van, en in samenwerking met, Café de Zaak in Utrecht. Pure 

Noodzaak is een type Belgisch blond bier met een subtiele frisse hopbitterheid.  

Xtreem Warrior - 3,9% (vat) 

Een fris en hoppig lentebier.  

Daarnaast een wisseltap met enkele exclusieve bieren, waaronder ABC IPA, Eem Red 

IPA 2012, Foxy Lady en Eem Blond. Laat je verrassen! 

 

http://www.bierbrouwerijdeeem.nl/
mailto:info@bierbrouwerijdeeem.nl


De Drie Ringen 
Kleine Spui 18 

3811 BE  Amersfoort 

Gestart: 1989 

Eigen brouwerij 

www.dedrieringen.nl 

info@dedrieringen.nl 

 

De Drie Ringen is de eerste ambachtelijke brouwerij van de provincie, 

fraai gelegen in de Amersfoortse binnenstad. De brouwerij is opgericht 

op initiatief van de gebroeders Korthals Altes, oud-directeuren van de 

Phoenix-brouwerij. Want Amersfoort zonder brouwerij, dat kon toch 

niet?  

 

Festivalbieren 

Lentebock - 6,9% (vat)  

Licht bitter en iets zoet. Vier hopsoorten: Cascade, Columbus, Saaz en 

Hallertau Perle. 

Stadsbier - 5,9% (vat)  

Moutig en fruitig (Cascade hop). 

 

 
 

  

http://www.dedrieringen.nl/
mailto:info@dedrieringen.nl


Brouwerij Hommeles 
Houten 

Opgericht: 2011 

Brouwers: Jan Ausems, Jos Eberson 

en Kees Volkers 

Brouwerijhuurder 

www.brouwerijhommeles.nl 

info@brouwerijhommeles.nl 

 

De gastheren van het festival. Sinds 2013 brengt het Houtens Brouw 

Collectief (HBC) haar commerciële bieren uit onder de brouwerijnaam 

'Hommeles' (naar humulus of hop). De bieren worden onder meer 

gebrouwen met producten uit de streek. 

Festivalbier 

Dorstvlegel – saison - 6% (vat) 

De Dorstvlegel is een bijzonder bier van het type Saison. Dit type bier heeft zijn 

oorsprong in Henegouwen en de grensstreek van Noord Frankrijk, waar het 's zomers 

werd gedronken door de landarbeiders. Het is een vrij droog bier met een milde 

hopbitterheid, waardoor het een perfecte dorstlesser is. Het is een echt zomerbier en 

met 6% niet te zwaar in de alcohol. Dorstvlegel werd op 13 april jl. tijdens het PINT 

Meibockfestival in Amsterdam bekroond tot het ‘Lekkerste Meibock 2014’. 

Gluiperd – fruitige tripel - 8% (vat) 

De Gluiperd is een blond bier van 8% met toevoeging van appel, peer en vlierbessen 

uit de boomgaarden van 't Goy, een dorpje bij Houten. Een verraderlijk bier, want de 

frisfruitige smaak maskeert het stevige alcoholpercentage. 

Goede Raat – honingbier - 8,5% (wisseltap) 

De Goede Raat is een amberkleurig bier met lindehoning van de Houtense imkerij Two 

Bee. Honingbier is niet per se zoet. De suikers van de honing worden omgezet in 

alcohol. Wel zijn in de nasmaak honingtonen te proeven. Het alcoholpercentage is 

8,5%: echt een bier om even de tijd voor te nemen! 

Molotov – imperial Russian stout - 9% (wisseltap) 

De Molotov is een hartverwarmende imperial Russian stout van 9% met bittere 

chocoladetonen in de afdronk: ideaal om er eens op uw gemak voor te gaan zitten! 

http://www.brouwerijhommeles.nl/
mailto:info@brouwerijhommeles.nl


De Leckere 
Molensteyn 3d 

Utrecht - De Meern 

Gestart: 1997 

Brouwers: Pim Bosch, Tim Freriks 

en Berend Drenth 

Eigen brouwerij 

www.deleckere.nl 

info@deleckere.nl 

Wij van De Leckere genieten van het leven. Met passie brouwen wij 

elke dag karakteristieke en onderscheidende bieren. Echt lecker bier 

met een eigen smaak voor de hedendaagse genieter. 

Festivalbieren 

Gulden Craen - 6% (vat) 

Gulden Craen, lecker blond. Een vernieuwde receptuur - geïnspireerd door de Special 

Edition I.B.A. van Derek Walsh - zal de proever aangenaam verrassen. De frisse 

citrusfruit- en hoptonen maken dit bier uitermate geschikt voor de zonnige dagen. 

Traiectum - 5% (vat) 

Onder Utrecht (Traiectum) ligt 2000 jaar Nederlandse geschiedenis. Met de opening 

van DOMunder, de schatkamers onder het Domplein, is deze geschiedenis zichtbaar 

gemaakt. Speciaal voor deze gelegenheid heeft De Leckere samen met Jos de Winter, 

van Café Dikke Dries, een heerlijk verfrissend Utrechts landbier gebrouwen, genaamd 

Traiectum. 

Witte Vrouwen - 5% (vat) 

 Sterk verfrissend bier op basis van witbier en weizen. Zachte volle moutsmaak en 

zoetromig in de afdronk. Geniet van deze unieke smaakcombinatie van wit en weizen. 

De naam Witte Vrouwen verwijst naar de kleur van het habijt van de nonnen van dit 

middeleeuwse Utrechtse klooster. Vernoemd naar een stadspoort en een wijk. 

Op de wisseltap: Ice IPA van brouwmeester Pim Bosch (11%), Eis Bock van 

brouwmeester Tim Freriks (11%), Imperial Red Ale (collaborationbrew met 

vandeStreek, 11%), Naughty Stout (6,2%) en Schwarz (5,2%). Laat je verrassen! 

 

http://www.deleckere.nl/
mailto:info@deleckere.nl


Maximus 
Pratumplaats 2A 

Utrecht - Leidsche Rijn 

Gestart: 2011 

Brouwer: Marcel Snater 

Eigen brouwerij 

www.brouwerijmaximus.nl 

info@brouwerijmaximus.nl 

Deze jonge, ambitieuze brouwers hebben in 2012 een eigen koperen 

brouwinstallatie in gebruik genomen. Met stoom brouwen zij 

ambachtelijke bieren die ze zelf lekker vinden: doordrinkbaar, maar 

verrassend bij iedere slok. 

Festivalbieren 

Brutus - 6% (vat) 

Zoetig in het begin met een hopbitterheid in de afdronk. Citrustonen door 

Amerikaanse hopsoorten. De lage gisting zorgt voor een goede doordrinkbaarheid. 

Verkozen tot ‘Meest Gewaardeerde Bier van de Provincie Utrecht in 2011’. 

Pandora - 6% (vat) 

Fris fruitig en licht bitter. Een echt sessiebier. Het beperkte koolzuurgehalte zorgt 

ervoor dat de smaak nog beter tot zijn recht komt. 

Saison - 5% (vat) 

Wallonisch blondbier van hoge gisting. Werd in de zomer gedronken door de 

landarbeiders. Een echte dorstlesser door zijn lichte citrustonen en frisse afdronk. 

Imperial Saison - 8% (vat) 

Saison is van origine een Wallonisch blond bier van hoge gisting. Saison werd in de 

zomer gedronken door de landarbeiders. Een echte dorstlesser door zijn lichte 

citrustonen en frisse afdronk. Daar heeft Brouwerij Maximus een imperial variant op 

gemaakt. Het zelfde recept maar dan een stuk intenser. 

Wisseltap met Dunbar (3,6%), Schwarz (5%), Pompoen (5%), Saison (5%), Highhops 

(6%). Laat je verrassen! 

 

http://www.brouwerijmaximus.nl/
mailto:info@brouwerijmaximus.nl


Stadskasteel Oudaen 
Oudegracht 99 

Utrecht 

Gestart: 1990 

Brouwer: Maurice Arrindell 

Eigen brouwerij 

www.oudaen.nl 

info@oudaen.nl 

De brouwerij is gevestigd in de werfkelders  van het middeleeuwse 

Stadskasteel Oudaen aan de Utrechtse Oudegracht. De bieren worden 

in het eigen Proeflokaal, Restaurant Oudaen (1e etage) en 

banquetzalen geschonken. 

Festivalbieren 

Ouwe Daen – 5% (vat) 

Ouwe Daen is een ongefilterd tarwebier. Het heeft een zachte, iets zoetige, romige 

smaak. Dit maakt dat het bier goed kan worden doorgedronken. Het behoort tot de 

zogenaamde witbieren. De speciale smaak dankt de Ouwe Daen onder meer aan de 

toevoeging van vermalen sinaasappelschil en koriander. 

Oudaen Lentebock - 7% (vat) 

Oudaen Lentebock wordt gebrouwen met drie soorten granen: gerst, tarwe en 

rogge. Het heeft een verfijnde bitterheid door het gebruik van klassieke Duitse 

hopsoorten. 

  

http://www.oudaen.nl/
mailto:info@oudaen.nl


Rock City Beers 
Amersfoort  

Gestart: 2014 

Brouwers: Walter Overeem, Koen Overeem 

en Tom de Grijs 

Brouwerijhuurder 

www.rockcitybeers.com 

walter@rockcitybeers.com 

Rock City Beers is opgericht door drie ambitieuze brouwers uit 

Amersfoort. De naam verwijst naar Amersfoorts bijnaam ‘de Keistad’. 

Deze naam heeft de stad te danken aan het volksverhaal van de Kei die 

in 1661 van Soesterberg naar Amersfoort werd getrokken. Na jaren als 

hobbybrouwers thuis bezig te zijn geweest met het ontwikkelen en 

brouwen van recepten kwam begin 2014 het project plots in een echte 

stroomversnelling toen zij, door samenwerking met een kleine 

Nederlandse brouwerij waar ambacht nog centraal staat, de 

gelegenheid kregen deze bieren op grotere schaal te brouwen en te 

verkopen in café's, drankenhandels en streekwinkels. 

Festivalbieren 

Koene Ridder – tripel - 8% (vat) 

Koene Ridder is een ambachtelijk gebrouwen tripel van hoge gisting. Een ongefilterd, 

ongepasteuriseerd bier met een goud blonde body en romige schuimkraag. Een 

origineel aroma van koriander en verse fruitige hop, begeleid door een heerlijke 

moutsmaak. Dit krachtige en frisse bier heeft een zachte afdronk met toetsen van 

citrusvruchten en zoethout. Een mooi verfrissend bier van 8% alc. 

Rock City Weizen – weizen - 4,6% (vat) 

Rock City Weizen is een ambachtelijk gebrouwen weizen van hoge gisting. Een 

ongefilterd, ongepasteuriseerd bier met een troebele bleek blonde body en romige 

schuimkraag. Een origineel aroma van banaan en vanille, met een frisse, lichtzurige 

smaak. Een mooi zomerbier van 4,6% alc. 

  

http://www.duitslauret.com/
mailto:walter@rockcitybeers.com


Rooie Dop 
Utrecht 

Gestart: 2012 

Brouwer: Mark Strooker 

Brouwerijhuurder 

www.rooiedop.nl 

info@rooiedop.nl 

Rooie Dop is klein begonnen en nog steeds gevestigd aan de 

Oudegracht in Utrecht. Ondertussen zijn de smaakvolle bieren 

verkrijgbaar en geliefd in meer dan 20 landen. Gelukkig ook op dit 

festival gewoon verkrijgbaar. 

Festivalbieren 

Utrecht Strong Ale - 9,1% (vat) 

Utrecht heeft een mooi verleden qua brouwen van bier. Het verdient een bier dat 

deze waardering toont, daarom is de Utrecht Strong Ale gebrouwen. De geur zit vol 

krachtige hoparoma’s die in de smaak samenkomen met een grote hoeveelheid 

mout. Put your hands up for Utrecht, we love that city! 

Ot The Explorer Double IPA - 8,7% (vat) 

Gewijd aan de koning van alle Nederlandse bierjagers: Ot Louw. Omdat Ot van erg 
bittere bieren houdt, bevat dit bier veel hop van de andere kant van de Atlantische 
Oceaan. Deze prachtige Double India Pale Ale is droog en bijzonder bitter door onder 
meer een stevige portie drooghop. 

Chica Americana IPA - 6,5% (vat) 

Amerikaanse Chinook en Cascade hoppen domineren dit bier en worden begeleid 
door een volle moutigheid. Een fris en bitter bier om van te genieten. You just can’t 
resist a Chica Americana! 

24/7 Session Ale - 4,9% (vat) 

Dit lid van de Rooie Dop familie is fris en goed hoppig. De Saaz hop uit de oude wereld 
geeft evenwicht aan de geweldige Citra hop uit de nieuwe wereld. Een bier onder de 
5% alcohol, geschikt voor elk moment van de dag! 

White Wale - 6,5% (vat) 

Een gloednieuw bier gemaakt met passie door Rooie Dop en Oersoep (Nijmegen). Een 
kruising tussen een witbier en een India Pale Ale. Met Belgisch witbier gist en een 
gezonde dosis Amerikaanse hoppen. 
 

http://www.rooiedop.nl/
mailto:info@rooiedop.nl


RUIG 
Groenekan  

Gestart: 2013 

Brouwer: Bart-Jan Hoeijmakers 

Eigen brouwerij 

www.ruigbier.nl 

info@ruigbier.nl 

RUIG is een onafhankelijke micro-brouwerij gevestigd in het dorp 

Groenekan, in de provincie Utrecht. Op geheel ambachtelijke wijze 

brouwt de RUIG brouwerij eigenzinnige, smaakvolle streekbieren. Het 

hele brouwproces is handmatig: in de brouwerij wordt nog letterlijk in 

de ketels geroerd. De brouwer wil je kennis laten maken met nieuwe 

smaken op het gebied van bier. Door de unieke receptuur begeeft 

RUIG bier zich buiten de gebaande paden van de traditionele 

bierbrouwerij en heeft elk RUIG bier een unieke, bijzondere en 

bovenal lekkere smaak. Ze willen de wereld kennis laten maken met 

iets anders dan het massa-geproduceerde pilsje.  

Festivalbieren 

Blonde Enigma – Extra Hopped Pale Ale – 6% (vat) 

Het vaste bier van de RUIG brouwerij is een donkerblond bier met een stevige 

smaak. Fris en goed door te drinken. Extra smaakvol door het gebruik van veel hop 

gedurende het hele brouwproces. Smaken van citrus en tropisch fruit. Ruig! 

Fallen Empire – Imperial IPA – 10% (vat) 

Hop, hop en nog eens hop. De grote broer van de Blonde Enigma: groter, sterker en 

gevaarlijker. De Fallen Empire bevat grote hoeveelheden Amerikaanse hop en heeft 

al menig koninkrijk eronder gekregen. Een complex bier met een hoge bitterheid en 

smaken van citrus, dennen en grapefruit. Dit bier is het eerste seizoensbier van de 

RUIG brouwerij en is voor het eerst verkrijgbaar op dit festival. Daarna is het alleen 

nog in een gelimiteerde hoeveelheid op een beperkt aantal plekken verkrijgbaar, dus 

proef 'm nu het nog kan! 

 

  

http://www.duitslauret.com/
mailto:info@ruigbier.nl


  



Two Brew 
Utrecht 

Gestart: 2010 

Brouwers: Harvey Wells en 

Huib van der Stam 

Brouwerijhuurder 

www.nijenrodebier.com 

harvey@nijenrodebier.com 

Ontstaan uit pure liefhebberij met als doel het op maat ontwikkelen 

van bierrecepten en om de consument kennis te laten maken met alle 

aspecten rondom bier.  

Festivalbier 

Nijenrode Bier – Belgium ale - 6,5% (fles) 

Genoemd naar het kasteel in Breukelen en alleen verkrijgbaar in Breukelen. 

Ambachtelijk gebrouwen in kleine hoeveelheden. Ongefilterd en ongepasteuriseerd 

bier van hoge gisting met een complexe, kruidige smaak. Gebrouwen met Belgische 

mouten, Duitse- en Sloveense hop en een Belgische gist. Met hergisting op de fles 

waarmee het ware karakter van het bier ontwikkeld wordt. 

 

  

http://www.nijenrodebier.com/
mailto:harvey@nijenrodebier.com


vandeStreek 
Utrecht 

Gestart: 2013 

Brouwers: Ronald en 

Sander van de Streek 

Brouwerijhuurder 

www.vandestreek-bier.nl 

info@vandestreek-bier.nl 

 

Twee broers uit Utrecht die genieten van lekkere bieren en dit 

landelijk uit weten te dragen. Zij brouwen zonder binnen de lijntjes 

van een bierstijl te blijven. Hierdoor zijn de bieren zeer gevarieerd, 

van toegankelijk tot extreem. 

Festivalbieren 

Broeders – blond tarwebier - 6,3% (vat) 

Fris hoppig, blond tarwebier, gebrouwen met biologische tarwe en hop. Een heerlijk 

frisse, goed gehopte dorstlesser! 

Dark Roast – koffiestout - 7,8% (vat) 

Een krachtig, donker bier en vol van smaak. De gebrande smaken komen uit zowel 

gebrande mouten als koffie. Laat je verassen! 

Wisselbieren - Kijk op het bord wat er op de tap staat: 

6% Extra Lente – lentebier - 6% (vat) 

Fris lentebier gebrouwen met drie granen, drie hopsoorten en extra lente. 

Hop Art #2 – brown IPA - 5% (vat) 

Binnen de Hop Art-serie worden er bieren gebrouwen i.s.m. met kunstenaars. Stijf 

van de Amerikaanse hoppen. Met zijn 5% alcohol echt een smaakbeleving. 

Hop Art #3 – nieuw Utrechts kuit – 5,8% (vat) 

Historisch Kuitbier, een mistig blond bier gebrouwen met voornamelijk haver in de 

basis in plaats van gerst. Unieke fruitige tonen aangevuld met een grote koudhopgift. 

Imperial Red Ale - Bordeaux BA, 11% (vat) 

De brouwers van De Leckere en vandeStreek bier zijn in deze collaboration helemaal 

los gegaan met een Bordeaux vat, met als gevolg dit verassende en heftige bier. 

http://www.vandestreek-bier.nl/
mailto:info@vandestreek-bier.nl


De Volle Maat 
Amersfoort 

Gestart: 2013 

Brouwers: Jean de Gooijer, 

Fokko Kruizenga en 

Tom Steenbergen 

Eigen Brouwerij 

http://www.devollemaat.nl 

de.maten@devollemaat.nl 

Brouwerij De Volle Maat is een kleinschalige brouwerij in het 

buitengebied van de gemeente Leusden (vlakbij Amersfoort). waar de 

maten Tom Steenbergen, Fokko Kruizenga en Jean de Gooijer op 

ambachtelijke manier mooie en soms eigenzinnige bieren brouwen.  

Festivalbieren 

Hoogblond - 6,5% (vat) 

Hoogblond is een ambachtelijk gebrouwen blond bier met een verfrissende hopsmaak, 

een lichtzoete ondertoon en een hint van koriander en sinaasappel. Verkozen tot 

‘Meest Gewaardeerde Bier van de Provincie Utrecht in 2013’. 

Tomahawk – 8,5% (fles) 

Tomahawk is een donkere American IPA gebrouwen en nagehopt met de Amerikaanse 

Tomahawk hop. De Tomahawk heeft een mooie roodbruine kleur en is ondanks het 

wat hogere alcoholgehalte en verfrissend bittere hopsmaak goed doordrinkbaar. Een 

bier voor de liefhebber! 

Dubbelaar – 7,5% (fles) 

Dubbelaar is een donkerbruin speciaalbier voor de ware genieter. De mooie tonen van 

de gebrande mout worden versterkt door een lichtzoet accent. Dubbelaar is een 

hartverwarmende dubbel. 

Hoppekee – 5,5% (fles) 

Seizoensbier in gelimiteerde oplage gebrouwen met Hallertau hop van het eigen 

boerenerf. Hoppekee is een pittige dorstlesser met een stevig bittertje en is HET 

alternatief voor de fervente pilsdrinker die de authentieke hopsmaak weet te 

waarderen. 

http://www.devollemaat.nl/
mailto:de.maten@devollemaat.nl


Verkiezing ‘Meest Gewaardeerde Bier Utrecht’  
Aan het festival is een verkiezing verbonden met als inzet het ‘Meest 

Gewaardeerde Bier van de provincie Utrecht’. De verkiezing wordt in 

goede banen geleid door Dick van den Berg en Wim Burhenne. Het 

proefpanel van gerenommeerde bierkenners, onder leiding van Derek 

Walsh, maakt een keuze uit vijftien bieren die door de brouwerijen zelf 

zijn voorgedragen. In 2011 ging de titel naar het bier Brutus van 

Brouwerij Maximus, in 2012 naar het bier Stout van Duits & Lauret en 

in 2013 naar het bier Hoogblond van De Volle Maat. 

Het verkiezingspanel bestaat uit de volgende bierkenners: 

Constant Keinemans: Eigenaar Brouwtechniek Nederland en 

voorzitter Klein Brouwerij Collectief. 

Michel Ordeman: Eigenaar Jopen Bier. 

Marco Philipsen: Productgroepmanager Wijn, Bier, Aperitief, Fris en 

Non Food bij Mitra Slijterijen. 

Derek Walsh: Eigenaar van BIER+ en auteur van de fameuze 

Biertypengids. 

Hans Warning: Voorzitter Bier Keurmeesters Gilde. 

De deelnemende brouwerijen mogen met één bier meedingen. De 

keuze van het bier is aan de brouwers. Er zijn geen beperkingen qua 

biertype, behalve dat het bier tijdens het festival geschonken wordt. 

De winnaar van de verkiezing ontvangt een unieke, door molenaar 

Peter Blom met de hand vervaardigde trofee. 

 

  



Overige activiteiten en festivaldeelnemers 

Brouwdemonstratie De Amervallei 
Leden van het Wijnmakers- en Bierbrouwersgilde De Amervallei uit 

Amersfoort verzorgen een brouwdemonstratie. Alle stadia van het 

brouwproces kunnen op de voet worden gevolgd en de meest 

uiteenlopende vragen over bier en brouwtechnieken kunnen aan de 

brouwers worden gesteld. 

Live muziek 
Het biergebeuren zal worden omlijst met live muziek: 

 12.30-13.30: Reinier Voet & Arnoud van den Berg:  Gypsy jazz 

 14.00-15.00: ThickShag & Marty: bluegrass 

 15.30-16.30: The Gabriel Hounds: blues 

 De Baviaen van Schurhoff: speelmansmuziek (in de molen) 

Bierboeken 
De Bierboom is een online boekwinkel gespecialiseerd in boeken over 

bier. Eigenaar Willem Verboom zal aanwezig zijn met een kraam met 

een groot assortiment aan binnenlandse en buitenlandse titels over 

bier, bierbrouwerijen, bierhistorie, biercafé’s en andere bierige 

onderwerpen. 

De Bierverteller – www.debierverteller.nl 
Benieuwd naar de geheimen achter het Utrechtse bier dat je drinkt? 

Of denk jij al alles te weten? Ga op zoek naar de bolhoed! Op het 

festivalterrein loopt 'De Bierverteller' rond. Hij neemt je mee in de 

wereld van het Utrechtse bier en beantwoord al je vragen over 

brouwerijen, biertypes en het brouwproces! Bovendien speelt hij 

deze middag ‘De Utrechtse Bierquiz’ met jou: daag je vriend of 

vriendin uit en test je kennis! Om 16:00 strijden drie finalisten om de 

felbegeerde titel: Utrechts Bierkenner 2014. 

  



Bier en spijs 
Bij ambachtelijke bieren horen ambachtelijk bereide spijzen. 

Bierevents creëert (h)eerlijke bier/spijscombinaties bereid met 

duurzame streekproducten uit onze regio. Lees meer op 

www.bierevents.nl. 

Houtzaagmolen De Ster 
Het Utrechtse Bierbrouwers Festival wordt gehouden op het erf van 

Houtzaagmolen De Ster. De molen en de authentieke 18e-eeuwse 

zagerij zijn geopend en bij voldoende wind zijn er zaagdemonstraties. 

Zie ook de website van de molen www.houtzaagmolen-de-ster.nl. 

 

http://www.bierevents.nl/
http://www.houtzaagmolen-de-ster.nl/


PINT 
Opgericht in 1980 met als doel het bevorderen van de biercultuur in 

Nederland, zijn wij uitgegroeid tot de enige onafhankelijke vereniging 

van kritische liefhebbers die opkomt voor de belangen van de 

bierconsument in Nederland. 

Voorop staat dat wij bierliefhebbers zijn. En om nog meer mensen 

kennis te laten maken met bier organiseren wij en onze zes regionale 

afdelingen tal van activiteiten zoals bierfestivals, proefavonden en 

excursies. Maar wij zijn ook kritisch. Wij schuwen het niet om ons  -

indien nodig - kritisch op te stellen tegenover commerciële partijen. 

Wij komen op voor de belangen van de bierconsument. Onze 

onafhankelijkheid maakt ons daarbij uniek. Dat is onze kracht. Voor 

slechts € 22,- per jaar ben je al lid van onze vereniging en ontvang je 

zes keer per jaar het toonaangevende magazine PINT Nieuws (zie foto) 

en de maandelijkse nieuwsbrief. Met je ledenpas heb je toegang tot 

meer dan 50 ledenvoordelen. 

Word dus nu lid van PINT en meld je aan bij de PINT-stand! 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berts Bierhuis is begonnen in 1987 en mag dus gerust een bierpionier 

in Nederland genoemd worden. 

Met meer dan 800 bieren in het assortiment is het nog altijd dé 

bierspecialist in het midden van het land. 

Of het nu gaat om een mooi bierpakket om cadeau te doen, of het 

nieuwe bier van die kleine ambachtelijke brouwerij: Berts Bierhuis 

heeft het! 

Voor grote afnemers, bijvoorbeeld horeca, is er onze Cash & Carry, 

goed bereikbaar op bedrijventerrein Laagraven-Liesbosch in Utrecht.  

Bij Berts Bierhuis vindt u naast vele bieren op fust en krat ook een 

breed scala aan andere dranken. 

Het vakkundige personeel helpt u graag de juiste keuze te maken! 

Berts Bierhuis, Twijnstraat 41, Utrecht, 030-2341339 


