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DOET HOP NOG EEN BELLETJE RINKELEN?
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Wie meer wil weten over Belgische hop moet in Poperinge zijn. Hier vind je niet alleen het
hopmuseum, maar ook vzw HOP. Die werd twintig jaar geleden opgericht om de belangen
van de hoptelers te behartigen, kennis over te brengen en activiteiten te organiseren. Wij
spraken er met Elien Rosseel en Luc Dewulf van vzw HOP: “Er zit nog toekomst in de Belgische hopsector.” – Nele Kempeneers
Hoe komt het dat de hopteelt zo geconcentreerd is in de regio van Poperinge?
Luc: “In 1322 verbood de graaf van Vlaanderen de productie van lakens uit katoen
buiten de muren van Ieper. Door dit verbod
kwam Poperinge in een diepe economische
crisis terecht. Het zou Jan Zonder Vrees

geweest zijn die de Poperingenaars heeft
aangezet om over te schakelen op hopproductie om de economie weer te laten
floreren. Vandaag vind je ook nog enkele
hoptelers in de regio van Aalst, Asse en
Waasten, maar het merendeel van de
telers vind je nog steeds in Poperinge.”
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Hoewel we een bierland zijn, is het aantal
hoptelers sterk afgenomen. Hoe komt dat?
Luc: “De belangrijkste reden is de concurrentie van buitenlandse hopteelt. Er
werd meer en meer hop geïmporteerd en
de prijzen daalden. Ook tijdens de Tweede
Wereldoorlog zijn veel Belgische telers

gestopt. In de jaren 70 en 80 was er een
crisis in de Belgische hopsector en hebben eveneens heel wat telers de handdoek in de ring gegooid. We zijn momenteel nog met zo’n twintig telers die samen
ongeveer 181 ha hop verbouwen. Omdat
het merendeel van de productie niet op
contract maar op de spotmarkt wordt
verkocht zijn de prijzen erg onstabiel. Hier
zijn er negen handelaars voor 181 ha hop,
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we minder sterk, dus die komt bijna altijd
uit het buitenland. Dertig jaar geleden
was dit anders, toen werden er in België
vooral bittere hopsoorten geteeld (zie
tabel 1). Omdat de brouwerijen toen nood
hadden aan aromahop werd er een
omschakeling gemaakt. Als vzw HOP
werken we volop aan het promoten van
onze Belgische hop, vooral bij de Belgische brouwerijen.”
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alle soorten en volumes voorzien die
nodig zijn. Sommige hopsoorten, zoals
de bekende Tsjechische Saaz-hop, zijn
een beschermd streekproduct en mogen
we hier onder die naam niet telen.”
Elien: “Belgische hop is twee derde
aromahop, dit zijn variëteiten die gebruikt worden om het bier een bepaald
aroma mee te geven. In bittere hop zijn
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Als elke Belgische
brouwerij voor 50% van
zijn productie Belgische hop
zou gebruiken, komen we
zo’n 900 ha hop te kort.

Elien Rosseel en Luc Dewulf van vzw HOP
poseren met het logo dat Belgische hop promoot
in de brouwerijsector.
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Werpen de inspanningen van vzw HOP
hun vruchten af?
Elien: “Toch wel. We zetten vooral in op
het belonen van brouwerijen die 50% of
meer Belgische hop gebruiken voor het
brouwen van hun bieren. Daarom werd in
2011 het logo ‘Belgische hop – Belgian
hops’ ontwikkeld en gelanceerd. Elke
Belgische brouwerij die minstens 50%
Belgische hop gebruikt mag dit op zijn
etiket zetten. Er is recent ook een gouden versie van dit logo ontworpen voor
brouwerijen die 100% Belgische hop
gebruiken. Brouwerijen zijn trots om dit
logo als een soort kwaliteitslabel aan de
klant te kunnen presenteren. Vandaag
zijn er 400 bieren die het logo op hun
etiket mogen zetten.” n
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Tabel 1 Evolutie van de hopvariëteiten in België
1987-2004
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terwijl er in Duitsland drie handelaars zijn
voor een areaal van 1800 ha.” En we
kampen ook met vergrijzing.”
Elien: “Hoewel de sector kampt met
vergrijzing zijn er in de regio rond Poperinge toch verrassend veel jonge mensen
die de hopteelt van hun ouders hebben
geleerd en de traditie willen verderzetten. Er is dus nog toekomst voor de
sector. Voor jongeren van buiten de
sector blijft de drempel om te starten
echter wel hoog.” (zie kader)
Nemen onze bekende en minder bekende
brouwerijen dan niet genoeg Belgische
hop af?
Luc: “Laat het me zo zeggen: als elke
Belgische brouwerij voor 50% van zijn
productie Belgische hop zou gebruiken,
komen we zo’n 900 ha hop te kort. Dat
zegt genoeg denk ik. Daarnaast heeft elk
bier natuurlijk zijn eigen specifieke
recept, en in België kunnen we niet in

KAN IK HOPTELER WORDEN?

In principe kan iedereen de nodige
kennis verzamelen en starten met
hopproductie, maar ook hier geldt
‘bezint eer ge begint’. Elien Rosseel
van vzw HOP zet de belangrijkste
uitdagingen op een rijtje:
“Ten eerste zijn er grote investeringskosten. Je hebt een oogst- en
sproeimachine nodig en je moet
plantgoed en palen aankopen. Alleen
al voor het aankopen van de stekplanten, de palen en draden spreek je
over zo’n 25.000 euro per ha. Vergeet
ook niet dat een nieuwe plantage pas
na drie jaar een optimale oogst
voortbrengt. En dan hebben we het
nog niet eens over mechanisatie. De
meeste hoptelers hebben zelf een

drogingsinstallatie die al tientallen
jaren meegaat binnen de familie, dus
als starter kan je best naar een
tweedehands exemplaar op zoek
gaan. Ook je locatie speelt een rol.
Aangezien de hopteelt zich in België
concentreert in de regio rond
Poperinge is het voor telers buiten de
regio moeilijker om samen te werken
en een afzetmarkt te vinden. En last
but not least: de teelt is erg arbeidsintensief en arbeidskrachten zijn
steeds moeilijker te vinden.”
Desondanks is het een prachtige teelt
die, hoewel er weinig telers over zijn,
sterk verankerd is in onze traditie als
bierland. Het leven is aan de durvers.
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Bij het oogsten wordt een machine gebruikt die
achter de tractor hangt. Ze knipt de ranken af
en trekt ze mee de kar op.

Deze foto toont hoe de resten van de ranken
handmatig van de draden gehaald worden.
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De hopranken worden aan een ketting gehangen en
zo de droogmachine ingetrokken. Nadat de bellen van
de ranken gescheiden zijn, kan het drogen beginnen.

HOP, EEN CURIEUZE TEELT
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lende samenstelling heeft van alfazuren
en etherische oliën, die de bitterheid en
het aroma van de hop bepalen. Afhankelijk van de soort hop en de wensen van de
brouwerij worden de hopbellen verwerkt
tot pellets, olie of extract. Een zeer klein
deel wordt nog vers verwerkt, maar dit is
verwaarloosbaar. n
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planten te vervangen. 99% van de plantages zijn opgebouwd uit palen van 7 meter,
maar je hebt ook variëteiten die om
lagere palen vragen. Binnen de verschillende variëteiten wordt er een verschil
gemaakt tussen de aroma’s hop en bitter
hop. Dit omdat elke soort een verschil-
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op of hoppe (Humulus Lupulus) is
een zeer merkwaardige plant. Ze
overwintert met behulp van een
wortelstok waaruit elke lente nieuwe
stengels groeien. Het is de langste
kruidachtige klimplant en ze groeit elk
jaar makkelijk van de grond tot op een
hoogte van 6 à 7 meter. In mei en juni
groeit de hoppe als het ware waar je bij
staat, onder gunstige omstandigheden tot
zelfs 20 cm per dag. De plant is tweeslachtig, wat wil zeggen dat mannelijke en
vrouwelijke bloemen voorkomen. Hoptelers werken echter uitsluitend met vrouwelijke planten, want het zijn deze onbevruchte vrouwelijke hopbellen die lupuline
(een geel poeder) bevatten. Dat gele
‘hopmeel’ heeft verschillende functies in
het brouwen van bier: het zorgt voor de
bittere smaak, fungeert als natuurlijk
bewaarmiddel en speelt een rol in de
schuimvorming.
Een hopplant kan tot 25 jaar op dezelfde
plaats blijven en overleven, maar in de
productie blijft een bepaalde plant
meestal maximaal 15 jaar staan. Vraagt
de markt andere variëteiten, dan beslist
de teler soms al na een vijftal jaar om de

nd

Voor wie niet uit de streek van Poperinge komt, heeft de hopteelt waarschijnlijk nog
heel wat geheimen. De Humulus Lupulus heeft immers niet enkel een opvallende
Latijnse naam, ook de teeltmethode is uniek en vraagt om een woordje uitleg.
– Nele Kempeneers & vzw HOP
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Bijna alle hopbellen worden tegenwoordig tot
pellets geperst. Dit verhoogt de houdbaarheid en
vergemakkelijkt transport.

WIST JE DAT ..
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DE TEELT VAN A TOT Z
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• In december en januari heeft de wortelstok winterrust.
• Begin februari wordt het perceel klaargemaakt voor een
nieuw seizoen en worden de overblijfselen van de planten
van vorig jaar afgereden.
• De hopdraad wordt vanuit de hopkooi bovenaan vastgemaakt aan de zijdraden en daarna onderaan vastgemaakt
met de haak die in de grond zit.
• Vroeg in het voorjaar komen de hopscheuten tot ontwikkeling. Slechts 3 à 4 scheuten mogen doorgroeien, dus de
rest moet handmatig worden verwijderd. Hopscheuten zijn
een delicatesse en kan je in de plaatselijke horeca vinden.
• In maart en april worden de scheuten handmatig rond een
hopdraad gewonden. Ze winden rechts, met de zon mee.
• Eind juni, begin juli zijn de scheuten zo’n 7 meter hoog. De

onderste bladeren worden verwijderd.
• Begin juli begint de bloei en moeten de planten nauw
opgevolgd worden en indien nodig behandeld voor ziekten
en plagen. Hop is zeer gevoelig aan meeldauw en valse
meeldauw.
• Eind augustus is het tijd voor de oogst. Dit gebeurt tegenwoordig machinaal, met een machine die de ranken
afsnijdt (met draad en al). De ranken worden op een platte
kar verzameld en naar het bedrijf gebracht.
• De hoptelers hebben zelf een drooginstallatie om de hop
te drogen en in balen te verpakken. De industrie verwerkt
de hop verder tot pellets, extract of olie. 95% van de
productie is besteld voor brouwerijen, de overige 5% gaat
naar de cosmetica- of farmaceutische sector.
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De ‘skyline’ van het stadje Žatec verraadt dat
hier vroeger veel brouwerijen waren.
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“HET IS ONMOGELIJK OM SLECHT BIER
TE DRINKEN IN TSJECHIË”
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Zoals Poperinge de Belgische hopstad is, is Žatec dat in Tsjechië. De twee zijn niet toevallig zustersteden. Wij zakten af naar onze verre oosterburen om daar de hop en biercultuur te leren kennen. – Nele Kempeneers

Ongeveer 80% van het
Tsjechische hopareaal is Saaz.
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e Tsjechen staan niet voor niets op
de eerste plaats in de lijst van
grootste bierdrinkers ter wereld. Ze
drinken niet alleen veel meer bier dan wij
(ze drinken zo’n 138 liter bier per persoon
per jaar), maar steken de Belgen ook voorbij
op het vlak van hopproductie. Er wordt in
totaal meer dan 5000 ha hop verbouwd, wat
dit jaar resulteerde in een productie van
ongeveer 4700 ton. Veel minder dan andere
jaren, want ook hier had men te lijden onder
de droogte. 70% is bestemd voor export en
dat maakt het land na Duitsland en China de
derde grootste exporteur ter wereld.

Trots op Saaz

Het paradepaardje van de Tsjechische
hopsector is de aromavariëteit Saaz. Dit
is de oude naam van de stad Žatec. De
variëteit heeft het PDO-label (Protected
Designation of Origin), waardoor het
enkel in deze regio mag geteeld worden
onder de naam ‘SAAZ Hops’. Deze variëteit staat bekend om haar hoge kwaliteit

maar lagere opbrengst. Ongeveer 80%
van het Tsjechische hop-areaal is Saaz.
Maar ook Kazbek, een nieuwere variëteit,
maakt nu opgang. Deze wordt meestal
gebruikt voor ale-bieren, zoals men dat in
het Verenigd Koninkrijk en Ierland graag
drinkt. Leuk weetje: het Belgische Duvel
gebruikt zowel Belgische hop als Tsjechische Saaz-hop. Hoewel hop sterk bepalend is voor de bitterheid en het aroma
van bier, is er maar een kleine hoeveelheid nodig. Voor 400 liter bier heb je
gemiddeld amper 1 kg hop nodig.

Competitieve brouwerijsector
Vrijwel alle hop wordt vandaag geperst
tot pellets, wat de bewaring en transpor-
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teerbaarheid ten goede komt. Zo’n 2%
blijft ‘whole hops’, dus in zijn oorspronkelijke belvorm. Het Tsjechische Budweiser
Budvar houdt bijvoorbeeld vast aan de
traditie en gebruikt nog echte hopbellen
in haar brouwproces. Deze brouwerij is
trouwens eigendom van de staat en niet
van Inbev, zoals de Amerikaanse Budweiser. Wat de Tsjechische brouwerijsector
betreft zijn er vier grote spelers, waarvan
het bekende Pilsener Urquell het meeste
marktmacht heeft (47%). Pivovary Staropramen sro (de Tsjechische imorteur
van onder andere Stella Artois, Leffe en
Hoegaarden), het Tsjechische Heineken
en Budweiser Budvar zijn eveneens grote
spelers. De overige 25% van de markt
wordt verdeeld onder honderden kleine
en medium-grote onafhankelijke brouwerijen en microbrouwerijen. Vandaag telt
het land meer dan 400 microbrouwerijen
en hun aantal blijft stijgen. De naam ‘pils’
die wij geven aan bieren van rond de 5%
alcoholpercentage is eveneens afkomstig

Tsjechië telt drie belangrijke regio’s voor
het telen van hop: Saaz, Trschitz en
Auscha. De productie in 2017, verdeeld
onder de drie regio’s, vind je in tabel 1. De
hoptelers zijn verenigd in de Hop Growers
Union of the Czech Republic, een coöperatie die de telers ondersteunt en hun
afzet organiseert. De dochteronderneming Bohemia Hop bevindt zich in hetzelfde gebouw en verzorgt de verkoop van
de hop. Ze regelt de contracten met de
brouwerijen (90% op contract, 10% wordt
verkocht op de spotmarkt). De coöperatie
bezit eveneens een fabrieksgebouw om
de gedroogde hop tot pellets te persen en
verzorgt de bewaring tot bij transport
voor verkoop. Daarnaast is de Hop Growers Union 100% eigenaar van het Hop
Research Institute, waar onder andere
onderzoek gebeurt naar nieuwe variëteiten, eigenschappen van de hop, bitterheid
en aroma, opbrengst en ziekteresistentie.
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Wat het brouwproces betreft wordt hop
meestal toegevoegd wanneer het wort
(de basis van het bier, een soort moutpap)
gekookt wordt. Maar het kan ook anders.

Coöperatief ondernemen

nd

Bomvol aroma

koud water welteverstaan. Onder andere
Duvel Tripel Hop past deze techniek toe,
door op het einde van het brouwproces de
aromahop Citra toe te voegen. Deze
hopsoort wordt geteeld in Washington en
heeft een citrusachtig aroma. Het aroma
van de hopbellen kan je trouwens goed
ruiken wanneer je een rijpe hopbel opent

bo

uit Tsjechië en dankt zijn naam aan de
stad Pilsen ten westen van Praag.
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Op zoek naar arbeid
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1 De Tsjechische Saaz hop heeft het PDO-label, wat betekent dat het niet op een andere locatie
onder die naam geteeld mag worden. 2 Een proevertje. De Tsjechen schenken de glazen graag vol.
3 Je kan het aroma al afleiden uit de geur van de verse hopbellen.

Tegenwoordig is cold hopping of drooghoppen een trend. Hierbij wordt naast de
standaardhop, extra hop ingepakt in een
zak, die op het einde van het brouwproces
te weken wordt gelegd in het koude bier
in de lageringvaten. Je kan het vergelijken met een thee die 45 dagen trekt, in

en de geur van het gele poeder, de lupuline, opsnuift. De Tsjechische bierdrinker
heeft een voorkeur voor lagerbieren van
hoge kwaliteit, al hebben ze volgens veel
inwoners weinig keuze: “Het is bijna
onmogelijk om slecht bier te drinken in
Tsjechië”, klinkt het.

Een bezoek aan de hopboerderij die
gedeeltelijk eigendom is van de Hop
Growers Union toont aan dat niet enkel
de Belgische hoptelers met heel wat
uitdagingen te kampen hebben. “We
merken jaar na jaar dat het vinden van
arbeidskrachten moeilijker wordt”, vertelt
een van de bedrijfsverantwoordelijken.
“Hop is een zeer arbeidsintensieve teelt
met veel taken die maar beperkt door
machines kunnen worden uitgevoerd.
Vroeger konden we rekenen op Roemeense arbeiders, maar sinds de Roemeense economie boomt is de instroom
sterk afgenomen. Nu werken we vooral
met Bulgaarse arbeiders, maar ook zij
zijn steeds minder bereid om in de plantages te komen werken.” Dit jaar speelt
ook de droogte de telers parten. De
opbrengst van Saaz-hop ligt normaal
rond de 1,2 kg per ha, dit jaar zal dat
eerder rond de 0,8 kg zijn. Dit komt neer
op zo’n 4700 ton in plaats van 6800 vorig
jaar, een daling van 30%. Daar komt bij
dat de hopteelt in de grootste exporterende landen, de Verenigde Staten en
Duitsland, in mindere mate beïnvloed
werd door het gebrek aan regenval. Een
prijsstijging komt niet terecht bij de
hoptelers omdat 90% van de opbrengst
via langetermijncontracten wordt verkocht. Voldoende hydrateren is dus een
must, zowel voor de hopplant als voor de
bierdrinker. n
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