
Fusie Beekdaelen inspireert bierbrouwer en 

whiskystoker tot gezamenlijk likeurtje 

Thijs Has van Bierbrouwerij en Whiskystokerij Gerlachus in Hulsberg maakt likeur van Alfabier.  

Het samengaan van Nuth, Onderbanken en Schinnen in Beekdaelen inspireerde Alfa en 

Gerlachus Bierbrouwerij en Whiskystokerij tot een gezamenlijk lokaal drankje: Alfa Likeur.  

Het initiatief voor het drankje werd genomen door Thijs Has van Gerlachus in Hulsberg. 

Zouden we de fusie niet luister bij kunnen zetten met een nieuw Beekdaeler bier, gemaakt 

door brouwerijen in Hulsberg, Schinnen en Jabeek, vroeg hij zich vorig jaar hardop af. Maar 

dat zat er vanwege het verschil in schaalgrootte niet in. Een likeur daarentegen biedt kansen, 

oordeelde Harry Meens van Alfa. 

Hobby 

Gerlachus verwerkt nu het door Alfa geleverde bier in een licht likeurtje, dat vervolgens door 

Alfa in de markt wordt gezet. Thijs Has (40) doet het naast zijn baan bij Boels Verhuur, maar 

destilleren is inmiddels veel dan een hobby. Hij is er zo twee dagen in de week mee zoet. De 

laatste jaren heeft hij zich toegelegd op whisky, gin en likeuren.  

Garage 

De stokerij mag zich nog in z’n garage bevinden, de dranken van Gerlachus hebben zich wel 

mooi een plaats verworven in het palet van hoogwaardige Zuid-Limburgse streekproducten. 



Zo maakte hij in opdracht van Blanche Dael koffie- en theelikeuren en staan zijn dranken ook 

bij Chateau St. Gerlach op de kaart. 

In de Alfa Likeur overheerst de smaak van bier niet, maar is die wel duidelijk aanwezig. Het 

alcoholpercentage is beperkt tot 14,9 procent, zodat de likeur ook buiten slijterijen kan 

worden verkocht.  

Uitdaging 

Has: „Een laag percentage is een grote uitdaging, want alcohol is een transporteur van 

aroma’s. Het maakt de smaak voller. Whisky en cognac zijn niet voor niets 40 procent. 

Daarom is het een kunst de smaak te maximaliseren. Je start wel met een alcoholpercentage 

van 65 à 70 procent. Het wordt langzaam aangelengd met bier en suiker. En dat in de juiste 

volgorde en met de juiste snelheid. Dát is cruciaal.” 

Bierlikeur 

Has denkt dat Alfa en Gerlachus met een ‘bierlikeur’ iets nieuws te pakken hebben. „Ik heb er 

althans niks over kunnen vinden. Dat maakt het extra spannend.”  

 


