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Formules
Daan was tot voor kort leraar econo-
mie op het MBO en Lotje geeft les op De 
Zeeraket. Samen met hun twee dochters 
wonen zij in Duin en zijn helemaal in 
hun element. “Vanaf het moment dat 
we begonnen, waren we verslaafd aan 
brouwen, recepten ontwikkelen en zaten 
we tot ’s avonds laat met onze neus in 
de boeken om alle formules en de wer-
king van enzymen en gist te doorgron-
den. Onze eerste bieren zijn blonde en 

toegankelijke bieren, met elk een eigen 
twist. Zo heeft de tripel verse sinaasap-
pelschil, de American Pale Ale vlierbloe-
sem en aan de Saison hebben we citroen-
melisse toegevoegd. In de loop der tijd 
zullen we ons assortiment gaan verrijken 
met seizoenbieren en bieren die passen 
bij de trends van nu. Het ontwikkelen 
van nieuwe smaken en het vinden van 
de juiste balans om tot een kwalitatief 
mooi bier te komen is één van leukste 
aspecten van het maken van bier.

Vliegende start
In april 2019 hebben we ons eerste bier 
op de markt gebracht. Een enorm span-
nende stap, maar het was een vliegende 
start. We laten ons bier brouwen bij een 
loonbrouwer en zijn begonnen met 500 
liter per batch. Dit bleek al snel te weinig. 
Nu maken we gebruik van de overcapa-
citeit van een brouwerij in Amstelveen, 
waar we per batch 1000 liter produceren. 
Voor de komende tijd hebben we twee 
grote doelen die we willen bereiken. 
Allereerst willen we onze bekendheid en 

afzetmarkt in Almere vergroten. Nu we 
groter zijn gaan brouwen en de voorraad 
van ons bier goed op orde hebben, lukt 
het ons om hier ook echt mee aan de slag 
te gaan. Tevens willen we in de toekomst 
een eigen brouwerij met een klein proef-
lokaal starten. Het liefst in Duin, omdat 
hier de oorsprong van ons bier ligt. 

Samenwerking
Bij onze brouwerij vinden wij het be-
langrijk dat we iets neerzetten waarbij 
we zo duurzaam mogelijk kunnen wer-
ken en zo veel mogelijk met lokale par-
tijen samenwerken”.

Duin bier is in Almere Poort te 
koop bij Gall & Gall bij Albert Heijn 
Columbuskwartier. Tevens wordt het ge-
schonken bij Vis à Vis, Poortdok, Steel 
Creek en Espressobar Take a Break. 
Doorgaans uit flesjes, en met regelmaat 
bij Take a Break op vrijdag op de tap. 
Ruben Pos: “Duin bier is lokaal bier met 
unieke smaken die benaderbaar zijn voor 
iedereen. Dat in combinatie met de per-
sonen achter Duin brouwerij maakt het 
schenken een plezier”.

Bierproeverij
Door Duin Brouwerij op Facebook te vol-
gen, blijf je op de hoogte van de ontwik-
kelingen en speciale events. Zo was er op 
zaterdag 9 november een kaas- en bier-
proeverij bij De Kaasmakerij in Almere 
Haven. Hier kon je gratis vijf Duin bie-
ren proeven in combinatie met mooie 
kazen. Zowel Daan als kaasboer Ardaan, 
vertellen er graag bij. “De smaken vullen 
elkaar fantastisch aan. Zo krijgt bijvoor-
beeld de Bitter Blond een nog zachter en 
ronder karakter met een stukje Grietje 
geitenkaas uit Ouddorp”.

Op zondag 10 november stonden 
Daan en Lotje met hun Duin Brouwerij 
op het jaarlijkse Flevobierfestival bij 
Poppodium De Meester. Hier kun je bie-
ren proeven van zeven lokale brouwe-
rijen en enkele anderen. Je maakt niet 
alleen kennis met de vele mooie smaken, 
maar ook met de brouwers zelf en hun 
verhaal.

redactie n

Facebook: duinbrouwerij

Daan en Lotje starten eigen 
brouwerij: Duin Brouwerij

“Toen we vanuit Amsterdam naar Duin waren verhuisd, had-

den we ineens een zee van ruimte. Na jarenlang vooral te heb-

ben genoten van bier van anderen, kwamen we op het idee om 

zelf bier te gaan brouwen. Vanaf het moment dat we hiermee 

begonnen, waren we niet meer te stoppen!”
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