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Gerrit gaat vertellen!
Oprichter van DE HEIDEBROUWERIJ in Ede, meer  

dan 30 jaar brouwervaring, gecertificeerd Keurmeester, 

en bovenal gepassioneerd voor alles wat met bier te 

maken heeft: Gerrit Hammink, geboren in Ede en al 

bijna zijn hele leven geïnfecteerd door het ‘bier virus’. 

Die passie zie je, voel je en ....proef je! Al in de jaren ’90 is  

hij begonnen met zijn bieren naar wedstrijden in te sturen  

en won hij twee keer het Open Nederlands Kampioenschap  

In 1999 werd zijn lichte bockbier (Mopperbock) zelfs  

bekroond met het -op dat moment- hoogst aantal punten  

ooit vergeven (92 van de 100).

Het gebruik van Veluwse ingrediënten bij het samen- 

stellen van de recepten staat altijd centraal in zijn werkwijze. 

De honing in het VELUWS HEIDEBIER vormt daar een  

duidelijk proefbaar voorbeeld van. Bier zonder beleving is 

geen bier: Gerrit verzorgt dan ook veel rondleidingen bij  

DE HEIDEBROUWERIJ. En het geven van workshops bier 

brouwen en proeverijen zijn bijna dagelijkse kost voor  

Gerrit – van bijna alle landen ter wereld heeft hij tenminste 

één van de lokale bieren geproefd. 

Vanaf de volgende editie gaat Gerrit ons deelgenoot maken 

van zijn kennis & liefde voor het biervak. Hij zal verschillende 

onderwerpen belichten, ons informeren over trends en ons 

rondleiden in de dynamische wereld van het bier maken.  

Op 8 november is tijdens de prestigieuze Brussels Beer Challenge 2015 de GOUDEN  

MEDAILLE toegekend aan DE HEIDEBROUWERIJ! Tijdens deze prestigieuze wedstrijd 

beoordeelden 75 internationale bier kenners 1100 Biersoorten vanuit de hele wereld. 

Door DE HEIDEBROUWERIJ werd het EDELHERT BIER ingezonden. De jury prees 

het unieke karakter en de goede smaak. Een prachtige beloning voor de passie en 

het harde werk van de Brouwer die ook het recept heeft gemaakt: Jaap Hammink.  

Jawel, de zoon van....


