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0nstuimig weer zorgt voor dreigende

Ho[[andse [uchten boven het Groninger

[andschap. We zijn op weg naar Ho[-

wierde, een dorp enkete kilometers ten

noorden van Appingedam. Dit stadje aan

het Damsterdiep heeft een bierhistorie

die a[ eeuwen teruggaat. Vanwege haar

schone water dreigde Appingedam zetfs

een geduchte concurrent te worden van

de stad Groningen. "Tot in het Grote Ver-

bond in 1462werd vastgelegd dat er in de

steden geen bieren van buitenaf mochten

worden verkocht," vertelt Edwin Bos van

Floem Craft Beer, vanuit zijn woning in

Hotwierde.

Bos is overtuigd van de kracht van een

goed verhaal achter een craftbrouwerij.

0p termijn wil. hij een brewpub in Ap-

pingedam openen om zo zijn bieren nog

dichterbij'de,oorsprong' te brengen, het

vroegere riviegtje de Ftoem. Het tiefst in

een pand aan het water, net a[s vroeger.

Het bieravontuur begint voor Bos ín

2018 met een Red lPA, aLthans dat is de

eerste batch met een serieus vo[ume.
"Na een doe-het-zetf-pakket had ik me

a[ hetemaal vertoren in het boeiende

brouwproces, waarmee ik eindetoos kon

experimenteren. Met mijn recept voor

de Red IPA durfde ik het voor het eerst

aan, om in het groot buiten de deur te
brouwen." Het bier krijgt de passende

naam het Grote Verbond en valt in de

regio zeer in de smaak. De 5 hectoliter is

zo verkocht. "Omdat ik zetf niet echt een

rijke bierervaring had, hing ik minder aan

de traditionete stijten en heb me al vlot

verder gespeciaLiseerd in de lPAs."

Bos leest alte vaktiteratuur die hij kan

vinden, bekijkt video's en probeert vooraI

zetf heeI veeI uit. "Nog steeds brouw ik

thuis graag met kleine batches van 20

liter, zodat ik Lekker veel kan uitproberen

en recepten verder kan verfijnen." De

aanpak van de Groninger neemt een grote

vtucht ats hij bestuit om over te schaketen

op btik. "Zodoende kwam ik uit bij Bax in

Groningen. Wel moest ik dan qua volume

verdubbeten en ik besefte me dat ik 1000

liter niet atteen meer in Appingedam

kreeg weggezet."

Het is de eer§te-van meerdere groei-

spurts, die Ftoem in relatief korte tijd

doormaakt. "Bl.ik heeft wel voor de groot-

ste versnetling gezorgd. Het trekt meer

de aandaght van een bepaa[de groep

fanatieke Liefhebbers. lk heb ook nog

meer aandacht besteed aan het artwork,
gemaakt door [okate kunstenaars. Maar

de smaak is natuurtijk atlesbepatend. En

daarin heeft Bax echt een centrate rol ge-

speetd. Ze vertalen mijn recept naar hun

brouwhuis en zijn uiteinde[ijk verantwoor-

deLijk voor de kwatiteit."

En dat zit we[ goed, kunnen we proefon-

dervindetijk vastste[[en, a[s de Groninger

een btik Sommeron inschenkt. "Giste-

ren afgevu[d, verser kan bijna niet." De

fruitige aroma's die vrijkomen doet ons



het water aI in de mond [open. "De verse

hop is bepalend voor de smaak, zeker

bij een New Engtand lPA. lk heb mijn

eigen inspiratie voor een nieuw recept,

weet we[ke kant ik op wil met een bier,

maar Bax koopt uiteindetijk de hoppen

in. Gezamentijk komen we dan tot een

eindproduct." Die wisselwerking [evert in

etk gevaI mooie smaken op, concluderen

we. Cheersl

Toch a[ iets wijzer vervotgen we onze reis

naar Hoogezand, waar een detegatie van

Fotkingebrew wacht. Na een rit zuid-

waarts, met onderweg weidse vergezich-

ten, parkeren we een hatf uur tater aan

de Foxham, opnieuw voor een woonhuis,

waar Jurgen 0tdenburger ons wetkom

heet. ln de woonkamer zitten ook Eelko

lJssel.stein en Ronatd Dijkstra aan tafe[,

geftankeerd door een muurschitdering

van een hopbel., die we herkennen van de

strakke etiketten van Fotkingebrew.

Eerst maaíeens terug naar de oorsprong

van de brouírerij. Die tigt op de tribune

van de Euroborg, vertetlen de heren. Want

behalve de tiefde voor FC Groningen komt

daar ook een gedeetde passie voor bier

aan het Licht. En die Laait nog verder op

wanneer ze elkaars brouwsets proeven

en eigenl.ijk wel verstetd staan van de

smaak, tacht Dijkstra, ats hij er weer aan

terugdenkt. "Overigens zijn de credits

dan vooraI voor Mark, die zich echt in het

recept had vastgebeten en aI hee[ veel

research had gedaan."

Mark Betdman is tegenwoordig aLs hoofd-

brouwer van Fo[kingebrew nog steeds

verantwoordel.ijk voor de receptuur, die

vànaf het begin in het teken staat van IPA

in aLl.ertei varianten. "Daar houden we zetf

ook atlemaaI van," vertett lJssetstein. "En

we zijn aLtijd tiefhebbers gebteven. We

verdiepen ons dan ook atleEn in stijl.en die

we zelf ook het lekkerst vinden."

Een spontaan aangeschafte brouwketel

wordt in 2017 geptaatst in de tuin achter

de winkeL Just in Beer, in de Fol.kinge-

straat In Groningen, van Justin van Ak-

keren gezet. En daarmee is het vottedige

FoLkinge-quintet genoemd. 0[denburger:
"De rest kocht daar vaak tekkere bieren

in. lk werkte er op zaterdag. Zodoende

kenden we etkaar. Justin brouwde

daarvoor in het kLein weI eens wat in de

winket, ook om de klanten een beetje mee

te nemen in dat proces."

Vanaf het priLte begin zijn de ambities

hoog. lJssetstein: "We kwamen a[ vaker

bij etkaar voor bierproeverijen en hadden

een gemeenschappetijke voorkeur voor

vette Amerikaanse lPAs. Die waren er

in Nedertand nog amper. Die wilden we

dus het [iefste maken. En dat tukte. 0ok

vrienden en bekenden reageerden positief
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op onze brouwse[s tot een eerste testfust

voor een café en een eigen tap op een

bierfestivaI aan toe. En Justin verkocht

onze eerste bieren in de winkeI zo uit."

Tijd om op te schaten. Fotkingebrew

komt daarvoor via eerst Rockin' Ludina

in Groningen, terecht bij Rock City in

Amersfoort. Dijkstra: "Kwaliteit is voor

ons betangrijk en daar hadden ze a[ erva-

ring met het op grotere schaaI brouwen

van NElPAs. Voor een huurbrouwer zijn

we sowieso extreem betrokken. We volgen
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. het brouwproces op de voet en wiLLen

aLLes weten en zetf meemaken. Dan is

Amersfoort niet om de hoek, dus zijn we

in de buurt gaan kijken en zo kwamen we

uit bij Bax."

Best spannend, herinnert lJsseLstein zich.
"Sowieso omdat we toen ineens 2000 Liter

gingen brouwen, maar ook omdat ze tot

dan toe vooraI meer traditionele bieren

brouwden. En wij waren inmidde[s ge-

wend om tot het uiterste te gaan in onze

IPA's. Achteraf heeft dat geweldig goed

uitgepakt. Er was echt sprake van een

kLik. Want sinds we zijn overgegaan van

fLes op 44 centiLiter bLikken is aLtes in een

stijL," vertett lJsselstein. Voor ons in etk

gevaI een mooie bijvangst in onze zoek-

tocÀt naar de geheimen achter de smaak-

votte lPAs uit het noorden. Dit kunnen ze

btijkbaar ook hee[ goed.

neus, de Citra2 van Baxbier, schuiven Hid-
dema en brouwer Van den'Berg aan. Het

tweetaIzet in de toop van 2019 de nieuwe

koers bij de brouwerij in. "Met een groep

getijkgestemde vakidioten hebben we

het bes[uit genomen: we gaan vanaf nu '
atleen nog bieren brouwen die we ze[f het

Iiefste drinken," bLikt Hiddema terug. Zijn

cottega knikt: "En niet [ang na dat inzicht

kregen we de mannen van Fotkingebrew

en iets [ater F[oem over de vtoer. Dat

zorgde voor een soort vtiegwieLeffect,

want sindsdien is het riernen vast, vo[[e

kracht vooruit."

Hiddema herinnert zich nog wet de Lichte

twijfeL in het begin bij met name Fotkin-
gebrew. "We hadden weI een Pacific IPA

in het assortiment, maar nog niet veel
ervaring met dit soort New Engl.and IPA's.

Wij hebben onze plannen ontvouwd en zij

hebben ons daarin vertrouwd. Terugkij-
kend durf ik weI te ste[[en dat die open-

heid de basis is voor de vorderingen die

sindsdien zijn gemaakt. We hetpen elkaar
en [eren van elkaar. En dat gel.dt voor etk

recept dat hier wordt binnengebracht.
A[s Baxbier zouden we commercieel niet

in korte tijd zoveeL nieuwe smaken in
dezelfde stijL kunnen uitbrengen."
De grotere votumes aan IPA-varianten die

inmidde[s aan de Friesestraatweg worden

gebrouwen, zijn ook de internationa[e
hopproducenten niet ontgaan. l-.liddema:
"Waar sommige interessante hopsoorten

vroeger onbereikbaar bleven, kunnen we

nu goede contracten afs[uiten met de

teters die er echt toe doen. Zij krijgen ook

door dat hier mooie dingen gebeuren en

bieden zelfs aan om te experimenteren
met nieuwe producten in hun assortiment.
Dat prikkeLt ons weer, maar ook Ftoem

stToomversne[[ing terecht gekomen."

lJsselstein, voormaLige personeeLs-

manager, is inmiddeLs f utltime voor
FoIkingebrew aan de stag. De anderen

- orthopedisch chirurg, softwareprogram-
meur, gtas-in-Lood-vakman en voormatig
winke[ier - steken er ook steeds meer
vrije tijd en energie in. Het uttieme doeI

is een eigen brouwerij. "lntussen brou-
wen we voLLe bak bij Bax, steeds vaker en

steeds grotere voLumes. De wissetwer-
king is echt gewetdig. We kunnen altes

overleggen en er is heeLveeI mogetijk,
want Bax heeft ze[f ook het assortiment
hetemaaL omgegooid en veeL geinvesteerd

in de brouwerij om kneitergoede bieren te

kunnen brouwen," gLundert Dijkstra.
Dat witten we dan weL eens met eigen

ogen zien, maar we mogen de dam niet

af voordat we in het brouwdomein achter
de woning van 0tdenburger even een

primeur hebben geproefd: een Fruited

lmperiaI BerLiner Weisse. "HeeL span-

nend, hoe die straks wordt ontvangen Íin

mei inmiddets uitgebracht, red.l, omdat

het ons eerste bier is in een totaaL andere

Maar nu moeten we écht gaan! Kasper

Hiddema en Van van den Berg rekenen

op onze komst. En we zíjn inmiddets zo

nieuwsgierig gemaakt door a[[e positieve

ervaringen, dat we die goeie vibe ook zetf

wel eens wilten voelen. De begroeting

bij binnenkomst in het magazijn is in eLk

geva L alterharteLij kst. "Zoeken jultie alvast

een [ekker pl.ekje in het proeÍ[okaat,

besteI wat, dan komen we er zo aan..."

Da's geen straí. De voormaLige technische

werkptaats is omgetoverd tot een gezeL-

Iige ruimte, met een tekkere a[ternatieve

uitstraIing, vol bonte kLeuren.

Met een gLas voL'hoppiness'voor onze
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en Fotkingebrew, om nog meer nieuwe

smaakcombinaties uit te proberen."

Van den Berg is er a[[een maar blij mee.
'A[ onze ideeën en creativiteit komen hier

bij el.kaar. We stuwen elkaar op. Dat daagt

mij en mijn cottega Nic Veenstra uit om

a[[een nog maar meer uit ons kete[s te

haten. En om ons nog verder in de tech-

nieken te verdiepen en te kijken wat er

mogeLijk is in ons brouwhuis en zo nodig

extra te investeren. Dat kunnen we doen

door onze gemeenschappel"ijke drive. We

Leggen de lat steeds hoger."

Voelt Baxbier zich daarmee eigenliik aLs

de grote broer? "Da's veet teveel eer,"

reageert Hiddema resotuut. "Dan zie ik

ons liever ats het ctubhuis, waar mooie

dingen ontstaan en geLijkgestemden sa-

menkomen. Want inmiddets komen er ook

nieuwe Leden op ons af, zoats Poolside en

White Dog, die ook graag vette NEIPA's

brouwen. Dat inspireert en verbindt."

Dus daar schuitt het geheim. Het zit 'm

in vruchtbare Groningse voedingsbodem.

Niet Letterl.ijk de kLei, maar het enthou-

siasme om samen te groeien en beter te

worden..Hiddema: "0p vrijdagen is het

hier soms een soort zoete invat. Dan zit-

ten we met wat tassen Britse en Ame-

rikaanse IPA's bij etkaar en moeten we

concluderen'Poeh, we zijn er nog niet...'

Overigens ontmoedigt ons dat niet. lnte-

gendeel. Het motiveert atteen maar om er

een week [ater gewoon nog harder tegen-

aan te gaan. Samen staan we sterker. Dat

is de grote kracht van dit cottectief."

T

,

t

&*
*I
§


