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You’re in the Doghouse now

SLAPEN
IN EEN
BROUWERIJ

Robert de Koning begon
journeylism.nl in 2013.
Samen met Ellen Linnenkamp
reist hij, vanuit thuisbasis
Washington DC, de VS door.

tekst Robert de Koning • fotografie Ellen Linnenkamp en BrewDog

De Duitse immigranten die zich
begin 19e eeuw in Columbus, Ohio,
vestigden gingen gründlich te werk.
Ze stichtten scholen, bouwden een
kerk en openden brouwerijen en
biergartens. Twee wereldoorlogen,
‘Duitserhaat’ en Drooglegging verder
zetten de bijl aan de wortels van
‘German Village’. Zonder succes want
de Duitse biercultuur zat toen al in
het DNA van de stad gebakken. Dat ’s
werelds eerste hotel in een brouwerij
in augustus 2018 hier haar deuren
opende, is dus geen verrassing.
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D

e entree van hotel ‘The
DogHouse’ is bepaald
geen rode loper. Benzinepompen, goedkope ketenrestaurants en een stripmall, de standaard
plattegrond van een gemiddelde
Amerikaanse voorstad. De sfeer
verandert drastisch bij het opdraaien van het terrein van de brouwerij
van BrewDog. Mensen komen met
treetjes bier onder de arm naar buiten. Uitgelaten stelletjes, vriendengroepen en mannen met snorren
gaan naar binnen. Achter de deuren van de ‘Brewery & Taproom’
wacht een andere wereld. Eentje
waar de Heineken Experience in
Amsterdam als Buckler bij afsteekt.
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’S OCHTENDS WORDEN
HOTELGASTEN
GETRAKTEERD OP EEN
VARIANT VAN AMERIKA’S
FAVORIETE WEEKENDBRUNCH-COCKTAIL:
DE ‘BEERMOSA’

Das Alte Südende
Terug naar 200 jaar geleden. Columbus werd, net als Washington
DC, gebouwd als hoofdstad. Al
snel kwamen Europese gelukszoekers af op het nieuwe centrum van
de staat Ohio. Naast Ieren waren
dit vooral Duitsers. Zoals dat ging
en gaat, zaten de nieuwkomers met
elkaar op een kluitje. Het Duitse deel van immigranten maakte
op het hoogtepunt meer dan een
derde van de bevolking uit. Hun
erfenis is, na opkomst en verval,
nog steeds terug te zien in de stad.
German Village, Das Alte Südende,
is een van Amerika’s best geconserveerde oude wijken. De wijk her-
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NOMEN EST OMEN, DUS
HONDEN ZIJN WELKOM IN
THE DOGHOUSE

bergt B&B’s, restaurants, winkels en een
belangrijk deel van
de revival van Columbus tot een van de snelst
groeiende steden van het
land: The Brewery District.
Nucleaire pinguïn
The Brewery District in German
Village is gebouwd op ondernemerschap en de drang tot brouwen.
Het zijn eigenschappen die diep zijn
verankerd in het traditie van Columbus. In het laatste decennium is
de stad booming en (micro-)brouwerijen schieten als paddenstoelen
uit de grond. Inmiddels hebben de
bijna 900.000 inwoners keuze uit
40 brouwerijen waarvan de helft
in de laatste vijf jaar is opgericht.
Een van de nieuwste is de in 2017
geopende BrewDog Brewery. Het
is de eerste Amerikaanse brouwerij
van het in 2007 in Schotland geboren ‘punk merk’. Oprichters James
Watt en Martin Dickie staan bekend om rare fratsen als het brouwen van het, destijds, meest alcoholische, 32% sterke bier Tactical
Nuclear Pinguin. Een andere stunt
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was het in opgezette roadkill
gebottelde ‘The
End of History’,
met 800 euro de fles
het duurste pilsje ooit.
Dat het merk in Columbus
het eerste hotel ter wereld in een
bierbrouwerij opende, lijkt dus niet
meer dan logisch.
Humulus Lupulus
Direct bij binnenkomst in The
DogHouse ervaar je wat het betekent in een bierhotel te overnachten. In de zacht rode gloed van de
in neonlicht geschreven Latijnse
naam voor hop, humulus lupulus,
verwelkomt een bartender annex
receptionist(e) de gasten. Het eerste biertje wordt samen met de kamersleutel overhandigd. De lobby
is gedecoreerd met leren banken,
nog meer neon, een tafeltennistafel
en talloze bordspellen. Boven zijn
32 kamers, inclusief 8 suites die
gescheiden door een glazen rolluik
in directe verbinding staan met de
brouwerij. ‘Vanzelfsprekend’ heeft
iedere kamer een tap en een koelkast met showerbeer in de badka-
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mer. Wie geen zin heeft in ‘Elvis
Juice’, ‘Punk IPA’ of ‘Dead Pony
Club’ kan terecht in ‘World’s Best
Minibar’. Dit is een koelkastje gevuld met ‘wereldbieren’ waaronder
het Nederlandse Oedipus.
Beermosa
‘Sommige mensen komen een
weekend het terrein niet af’, vertrouwt de serveerster ons bij het diner in het DogTap restaurant toe.
Het klinkt niet eens gek. Voor het
eten kun je flipperen, PacMan of
Donkey Kong spelen op originele
spelkasten of Curling voor volwassenen spelen op eindeloos lange tafels. Voor de kinderen zijn er spelletjes, voor honden is er een park
en zijn er kamers. Daarnaast is er
een interactief museum en worden
er dagelijks rondleidingen door de
brouwerij gegeven. ’s Ochtends
worden hotelgasten getrakteerd op
een variant van Amerika’s favoriete
weekend-brunch-cocktail: de ‘Beermosa’. Na een avond spelen, eten
en drinken, is het voor prettig om
te kunnen blijven slapen.
•

The DogHouse
96 Gender Road
Canal Winchester, Ohio
www.brewdog.com/locations/hotels/doghouse
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