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Daniëtle Duits en Marco hebben Fort Everdingen gekocht om er hun eigen

brouwerij en toeristische pleisterplaats te gaan ontwikkelen. WU nemen er

als één van de eersten een kUkje en [uisteren met verbazing naar de zeer

ambitieuze plannen van de twee sympathieke brouwers.

Fort Everdingen *eekttrctsbov€n we zijn gestartnaasions€igen Onze winterstoutbijvoorbeeld had

hetlandschap uit tetrijl daarachter werk." Danièlle is psychologeen wel achtpreeÍbrcuwselsnodig

in de vertede Lekmeandeddoor Marco fysiotherapeutvan bereep, voor we tevreden waren. En dai

hcivlake Utre.hts-Celderse maarteSenwmrdig zijn zebiina terwijl we voorafdachten dat die

t{aterlinielandschap. GelukkiS Íulldmebezig metdebrcuwedj. "De versie makelijkzou zijn, omdat

li8ter een stevigebrug ov€rde recepiuurontwikelden we inonze deze immers vootborduurde

fortgrachten staatde poortopen. mobielebrouwenj mel60 literktel oponsbestaande Stoutrecept."

Vol kois stappen beide brouwere en gasbranders. In 2009 zijn we Marco: "De greei is giganfisch, wel

hun ni.uwe brouwedj binnen. Een het prcfessionele pad opgegaan. 30% perjaar en dat is veel. onze

nu no8 8dc l.gc houten loods, Als moSelijkeopstap.ichting een mailbox ontploft afen toebijna. Het

maar Daniëlleen Ma.cozien de grctereeigen brcuwedj hebben afgelopenjaar zaten weal op500
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ketels in gedachten al produceren en

ruiken de mout bijna al. Daniëlle is

op het fortterrein helemaal in haar

element. Enthousiast zwaait ze met

haar armen om duidelijk te maken

waar deze zomer de eerste toeristen

kunnen verblijven. "We hebben op

het terrein al een aantal plaatsen die

vlak genoeg zijn om tenten neer te

kunnen zetten en er is een mooie

plek waar campers geplaatst kunnen

worden. En onze gasten kunnen

darL als ze zin hebberL bij ons in

het proeflokaal lekker een biertje

drinken en een klein hapje eten.

En we beschikken straks ook over

unieke omstandigheden om onze

bieren te laten rijpen in de bomvrije

ruimtes met metersdikke muren."

Het terrein heeft inderdaad veel

mogelijkheden, dat is wel duidelijk.

"Maar er moet nog heel veel werk

verzet worden hoor", aldus Marco.

Ontwikkeling

Duits en Lauret brouwen al jaren

samen. Marco: "In2006 leerde ik
Daniëlle kennery doordat onze

partners elkaar al kenden. Het

klikte meteen. Zijwas in die tijd al

druk bezig met haar passie voor

smaken en hoogwaardige producten

en dat heeft ze meegenomen in

ons brouwproces. Ik had in die

tijd al aardig wat recepten op de

plank liggen en Daniëlle wilde

met ons bier de markt op en zo is

het eigenlijk allemaal begonnen.

we samenwerking gezocht met de

'Proefbrouwerij' in het Belgische

Lochristi. Hier hebben we ons meest

beproefde bier, de Stout, als eerste

grootschalig laten brouwen. De

vraag overtrof al direct het aanbod

en een tweede brouwsel volgde al

heel snel. In 2010 hebben we als

tweede bier onze'Blond' op de

markt gebracht en een jaar later ons

'Dubbelbockbier'. In dat jaar stapte

de Mitra in met onze Stout en niet

veel later ook met de'TeVreden'. We

hebben meteen ingezet op de bier-/

spijscombinaties met alle bieren

die we brouwen. Balans is heel

belangrijk wat ons betreft."

periiciónisme

Daniëlle: "Wij willen, voor we een'

bier op de markt brengen, dat het

volledig op punt staat, zoals onze

zuiderburen dat zo mooi zeggen.

hectoiiter en dat kan alleen maar

meer worden." Daniëlle: "Natuurlijk

gaan we voor kwaliteit boven

kwantiteit, maar het bier moet wel

op voldoende plaatsen verkrijgbaar

zljn, vandaar dat we een relatief

bescheiden aantal bieren op de

markt zetten. Na vijÍ jaar waren we

wel toe aan een nieuwe uitdaging

en kwam in onze gesprekken

steeds vaker onze droom van

een volwaardige brouwerij naar

voren. Mijn oog viel, tijdens een

van mijn vele internetzoektochten

naar vastgoed, op het Fort en ik
was direct verkocht. Maar er moest

nog behoorlijk wat water door

de Lek stromen voordat we ons

eigenaar mochten noemen. Het

Fort mocht voor één euro worden

gekocht, maar daar.hingen wel de

nodige voorwaarden aan vast en

grote investeringskosten. Zo mag

bijvoorbeeld het hoofdgebouw

"De vlag ging echt uit", lacht

Marco,"toen we half november van

het afgelopen jaar op economische

haalbaarheid en past passend bij

de herbestemingsplannen door de

provincie verkozen werden om

onze plannen verder te mogen gaan

verwezenlijken. Vanaf dat moment

is het een compleet gekkenhuis

geworden. We willen immers beslist

van de zomer onze eerste klantèn

ontvangen en er moet nog zo veel

gebeuren. Maar het komt allemaal

goed. Wij vinden dat uitstraling van

het Fort heel goed past bij de manier

waarop wij ons merkneergezet

hebben. Het mooie is ook dat er

ruimschoots mogelijkheden zijn om

naast de brouwerij en de fysieke

brouwinstallatie andere activiteiten

te starten zoals een productieruimte

voor azijn en mosterd, een winkel,

een proeflokaal, een herberg Bier

& Breakfast en natuurlijk de al

gcnoemde kleine natuurcamping.

Bij al deze activiteitery maar ook

bij het onderhoud en de restauratie

van de gebouwen, willen we graag

mensen inzetten in het kader

van arbeidstoeleiding, arbeidsre-

integratie of dagbesteding. Onze

zorgachtergrond komt ons hierbij

natuurlijk wel goed van pas."

Daniëlle voegt toe: "De brouwerii,

het proeflokaal en de herberg'Bier

& Breakfast' hebben uiteraard

priori,teit nummer 1. De ketels zijn al

gekocht en zullen op korte termijn

geplaatst gaan worden. De nieuwe

heten Wij de eerste campinggasten al

in deze zomer welkom op ons Fort.

We hebben tien jaar uitgetrokken

om alles te realiseren."
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Plannen genoeg bij het duo Duits en

Lauret. Beide ondernemers borrelen

van enthousiasme en weten zich

eigenaar van een unieke locatie.

Deze zomer moet er al een heerlijk

bier kunnen worden gedronken

aan de Lekdijk. En zeker is ook

dat de naam Duits&Lauret op de

etiketten gewijzigd zal gaan worden

naar'Fortbrouwerij Duits&Lauret'.

Het is dan wel te hopen dat de

vleermuizen van moutlucht

houden. Want dat die overheerlijke

brouwlucht het Fort zal beheersen,

daar zijn zowel Daniëlle Duits als

Marco Lauret het roerstokkend over


