BROUWERIJ D’N DRUL & STOLLENBERG

Jan Gruyters

Drukke bouw- en brouwactiviteiten in Groesbeek. Op 25 maart 2019 zijn de brouwers van
beide brouwerijen afgereisd naar China, alwaar ze een geheel nieuwe brouwinstallatie naar
eigen idee hebben gekocht en die in hun opdracht daar is gemaakt.

In de nieuwe brouwerij zijn Roland, Colin en
Arnoud volop bezig met het inrichten van de
nieuwe brouwinstallatie. Op moment van schrijven
staan alle brouwketels, lagertanks en de flessen
bottelinstallatie en de koeling op de juiste plaats
en is alle elektra aangesloten. Nu is men druk
bezig met het aansluiten van alle watertoevoer en
waterafvoer. Ook is men al begonnen aan de
bouw van een kantoor op de eerste verdieping. In
dit kantoor bevinden zich straks een kantoorruimte, een keuken, een wc en een gezellige
zithoek. Tevens bevindt zich op deze verdieping een grote koelcel en is er nog ruimte voor
opslag. Vanuit het kantoor heeft men een mooi uitzicht over de brouwerij. Begin september is
het eerste proefbrouwsel gemaakt op de nieuwe brouwinstallatie. Eind september is een
ingenieur uit China naar de brouwerij gekomen om de bottellijn en de blikkenlijn af te stellen
en te finetunen voor ingebruikname. Hiervoor is het eerste proefbrouwsel gebruikt.
Met deze nieuwe brouwinstallatie wil men straks zo’n 2000 liter bier per week gaan brouwen.
De capaciteit van de afvullijn is 1200 flessen per uur en de capaciteit van de inbliklijn is 1000
blikken per uur. De afvullijn zal het bier gaan afvullen in wegwerpflessen van 33 cl en 75 cl en
fusten van 20 liter. Als alles volgens plan verloopt, is de verwachting dat de nieuwe brouwerij
begin november officieel wordt geopend voor
productie. Als de nieuwe brouwerij officieel in
gebruik

wordt

genomen

zullen

alle

stickeretiketten worden vervangen door etiketten
van etikettenpapier. De gehele etikettenlijn zal
dan ook worden aangepast. De blikken zullen
worden aangeleverd met een seal-etiket om het
blik. De oude brouwinstallatie van brouwerij D’n
Drul & Stollenberg gaat na de officiële opening
naar brouwerij De Gooische Moordenaar. De oude brouwerij in de Dorpsstraat zal bij het
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proeflokaal worden getrokken, waardoor het proeflokaal ruim twee maal zo groot zal worden.
Het gehele proeflokaal zal dan compleet worden omgebouwd naar een echte Brew Pub. Er
zullen vijf tapkranen komen voor wisselende speciaalbieren van vriendenbrouwerijen en zullen
er aan de achterwand twintig tapkranen komen voor de bieren van D’n Drul & Stollenberg. Er
zullen een tweetal mobiele brouwinstallaties naar de bovenverdieping van het Proeflokaal
worden verplaatst, alwaar men de proefbrouwsels zal gaan brouwen. Alle rondleidingen zullen
straks starten en/of eindigen in het proeflokaal. Tevens zullen alle workshops in het proeflokaal
gehouden worden.

Buiten het bouwen in de nieuwe
brouwerij zijn alle drie de brouwers
ook druk bezig geweest met het
brouwen in de huidige brouwerij. Zo
is er een Doppelbock gebrouwen
van 8,8% en een Gronesbeke Bok
van 6,8%. Het Doppelbock werd op
het

NBF

Winterbierfestival

als

nummer 1, beste zwaar bier van het
Rijk van Nijmegen, verkozen. Het
Gronesbeke Bok is gebrouwen met Pilsmout, Pale-Ale, Munchener, Chocolade en Roost-mout
en met een toevoeging van kandijsuiker en Hallertauer perle, wat het bokbier een zeer speciale
en aangename smaak geeft. Op 6 oktober wil men beide bieren officieel lanceren in het
proeflokaal van D’n Drul & Stollenberg.
Ook is er een Pilsbier gebrouwen om het assortiment bieren van brouwerij D’n Drul &
Stollenberg uit te breiden. Het pilsbier
is getest door o.a. de brouwers van
Hertog Jan en uitstekend van smaak
bevonden. Het bier zal nu in grote
oplage worden gebrouwen, waarna
men het op de markt zal brengen.
Over de naam voor dit Pilsbier wordt
nog nagedacht.
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Op het evenemententerrein De Kaai in Nijmegen vond een week lang een festival plaats met
muziek,

diverse

eettenten

en

drankgelegenheden. Brouwerij D’n
Drul & Stollenberg had hier hun
eigen kraam onder de Waalbrug.
Speciaal voor dit festival is een
Blond bier van 5,5% gebrouwen en
voorzien van een speciaal etiket
met de naam “De Kaaij”. Het etiket
heeft ook de logo’s van brouwerij
D’n Drul en brouwerij Stollenberg,
samengevoegd in één logo.
Brouwerij D’n Drul & Stollenberg was ook aanwezig op diverse bierfestivals, zoals Bierfestival
Grave en natuurlijk op de Vierdaagse van Nijmegen. Op dit laatste evenement was de
brouwerij te vinden onder de Waalbrug in Nijmegen en was er weer het speciale Wandellust
bier.

Als de nieuwe brouwerij volop in gebruik is genomen zullen zowel de brouwerij als het
proeflokaal actief zijn onder D’n Drul & Stollenberg. Er zullen dan ook nieuwe flyers worden
gemaakt en zullen de websites van beide brouwerijen worden aangepast.
Elke brouwerij behoudt zijn eigen website, maar met een link naar elkaar. Wel zijn er inmiddels
al nieuwe viltjes en nieuwe glazen, beiden met de twee logo’s van beide brouwerijen. Zo
beschikken brouwerij D’n Drul & Stollenberg over een (nieuwe) brouwerij, een proeflokaal en
een bierspeciaalzaak. Ook is brouwerij D’n Drul & Stollenberg actief aanwezig op diverse
bierfestivals.
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