15 jaar Texelse Bierbrouwerij
2 mei 2014

Op Texel gebeurt wat
* gepubliceerd in de krant van de Week van het Nederlandse bier.
In de oude melkfabriek van Oudeschild wordt al lang geen melk meer verwerkt. Het
is bier dat er in de ketels is gelagerd, Texels speciaalbier. Op het zonnige terras bij
het proeflokaal van de Texelse Bierbrouwerij genieten de gasten van hun
Skuumkoppe of van een van de andere speciaalbieren die de brouwerij op Texel
produceert.
Al 15 jaar brouwen de Texelaars met passie hun bier op het eiland met ingrediënten
van het eiland. En eigenzinnig als de bewoners van het Waddeneiland zijn, zo
eigenzinnig vaart de Texelse Bierbrouwerij al die jaren zijn eigen koers. Met succes.
De witte vlag met het rode logo wappert niet alleen op de Texelse duinen, maar ook
op die van Noord- en Zuid-Holland. Ook het achterland tot en met grote delen van de
provincie Utrecht heeft inmiddels kennisgemaakt met Skuumkoppe. Het is er
verkrijgbaar in vele horecagelegenheden en landelijk bij slijterijen en groothandels.
,,Met Skuumkoppe is het succes begonnen”, vertelt technisch directeur Maurice Diks
enthousiast. ,,De gasten op het eiland – waaronder veel Duitse toeristen – konden
hier geen Weizen krijgen. Dat donkerblonde bier zijn we als eerste gaan brouwen.
Door de eigen giststam van Texels smaakt het net even anders. Een verrassend bier
dus, dat Nederland nog niet kende. Het is nog steeds de trots van Texel.”
De eigen interpretatie die de Texelse Bierbrouwerij meegeeft aan de bieren, is het
meest kenmerkend voor de werkwijze van de succesvolle brouwerij. De
ambachtelijke brouwprincipes worden moeiteloos geïntegreerd met de hedendaagse
technologieën. De koperen brouwketels blijven het kloppend hart van de brouwerij.
Maar de hobbybrouwer heeft inmiddels plaats gemaakt voor een universitair
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geschoolde brouwmeester. Zo garandeert de brouwerij de consistente en hoge
kwaliteit.
De groeiende populariteit van speciaalbieren is wind in de zeilen van de Texelaars.
Het 15-jarig jubileum is dan ook zeker niet het eindstation. ,,Skuumkoppe met z’n
volle en toegankelijke smaak, blijft ons boegbeeld. Dat bier wordt door een brede
groep consumenten, ook door dames, gewaardeerd. Voor bierliefhebbers bieden we
meer, zowel blond als amberbier. Van de seizoensbieren is Texels Bock zelfs al vele
malen in de prijzen gevallen.”
En ondanks alle ontwikkelingen op het vaste land, blijft Texel de basis. De Texelse
Bierbrouwerij is verweven met het eilandgevoel, de ongerepte natuur en niet in de
laatste plaats met het klimaat. Met meer zonuren en minder regen groeit er uit het
graan een dikke graankorrel. Samen met het zuivere duinwater zijn die gerst en
tarwe van het eiland de basis voor Texels speciaalbieren. Voeg daarbij de speciaal
geselecteerde hopsoorten en de eigen giststam en het resultaat is duidelijk. Texels
speciaalbieren die stuk voor stuk de moeite waard zijn.
Intussen serveren de medewerkers van het proeflokaal de volgende ronde
proefplankjes aan een groep die net de brouwerij heeft bezocht. ,,Vorig jaar hebben
25.000 bezoekers aan de rondleiding deelgenomen. We zijn hiermee de derde
toeristische attractie van het eiland”, weet één van hen trots te melden.
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