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Dossier Hopteelt
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Hop is een inheemse plant die al eeuwenlang verbouwd wordt om toe
te voegen aan bier. Vroeger gebeurde dat om de bewaarbaarheid van
het bier te verbeteren maar tegenwoordig moet het vooral zorgen voor
de smaak van het bier. Daarnaast gebruikt men hop ook in medicinale
toepassingen, onder andere om klachten van vrouwen in de menopauze te verzachten.
In Vlaanderen vindt men de hopteelt vooral in de streek van Poperinge (West-Vlaanderen), maar ook rond Asse-Aalst ziet men de typische velden met metershoge staken terug opduiken.
In dit dossier laten we een jonge hopteler aan het woord en kan je
lezen hoe het onderzoek probeert om hoprassen te ontwikkelen die
het in ons klimaat en op onze bodems goed doen en die tegelijk ook
interessante smaakeffecten hebben. Dat blijkt een hele onderneming
te zijn maar er zit wel degelijk muziek in.
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ontwikkeling
van streekeigen
hoprassen
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Hop is een van de sleutelingrediënten van bier, naast water, graan en
gist. De aanwezige zuren in hop zorgen voor de bitterheid en betere
bewaarbaarheid van het bier, terwijl de aanwezige oliën zorgen voor
smaak en aroma. Internationaal worden meer dan 200 verschillende
rassen geteeld en vermarkt. Deze diversiteit aan hoprassen zijn het
resultaat van veredelingsprogramma’s die zowel in Europa, Amerika en
Nieuw-Zeeland lopen. Deze programma’s richten zich niet enkel op
brouwkarakteristieken (aroma en bitterheid), maar ook op
landbouwkundige kenmerken zoals groeikracht, vroegheid, opbrengst,
ziekteresistentie en resistentie tegen droogte.
Hilde Muylle (ILVO), Angelo Dewitte (Vives), Elien Rosseel (Stad Poperinge)
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en Lies Willaert (Inagro)

I

n Vlaanderen – en bij uitbreiding
in België – bestond tot voor kort
geen eigen veredelingsprogramma
voor hop. De hopteelt in Vlaanderen,
die zich voornamelijk situeert in de
streek rond Poperinge, gebruikt variëteiten die in het buitenland werden
ontwikkeld. Niet alle variëteiten uit het
buitenland zijn automatisch geschikt
om in Vlaanderen te worden geteeld.
De opbrengst kan hierbij lager liggen
en ook het aroma kan verschillen vergeleken met de locatie waar het ras
ontwikkeld werd, als gevolg van een
verschil in klimaatcondities en grondsoort. Toch teelden Vlaamse hoptelers
decennialang deze buitenlandse variëteiten met succes door zelf de meest

geschikte hopvariëteiten uit te selecteren en te telen.
In 2021 werden in Vlaanderen 34 verschillende hoprassen geteeld. Deze
rassen zijn enerzijds vrij oude rassen
die ontwikkeld zijn in voornamelijk
Duitsland en Engeland, maar het nog
steeds goed doen onder de huidige
omstandigheden. Anderzijds worden
ook een aantal rassen geteeld die in de
jaren 80-90 ontwikkeld werden. Maar
de toegang tot nieuwe en betere hopvariëteiten, ontwikkeld in het buitenland, wordt steeds moeilijker voor onze
Belgische telers. Buitenlandse veredelingsprogramma’s schermen meer en
meer hun rassen af waardoor de Belgische hoptelers moeilijker aan product- ->
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De eerste kruisingen dateren al van
2017, waarbij de zaden geoogst werden
op de basiscollectie na open bestuiving
met twee mannelijke planten. De laatste twee jaar proberen we ook gerichte
kruisingen uit te voeren waarbij er
stuifmeel, geoogst bij interessante
vaders, aangebracht wordt op de bloemen van interessante vrouwelijke
planten. Zowel de open als de gerichte
bestuiving resulteerde in goede zaadzetting waarbij jaarlijks meer dan
10.000 zaden werden geoogst.

bo

Hop is een tweehuizige plant, wat
betekent dat er vrouwelijke en mannelijke planten zijn. De hopbellen zijn
enkel te vinden op de vrouwelijke planten. Om nieuwe rassen te ontwikkelen
legde men in eerste instantie een collectie aan van interessante moederplanten. Dit zijn vooral de huidige
hoprassen die in België geteeld worden, aangevuld met rassen die bekomen zijn uit genenbanken (onder meer
de Corvallis GeneBank). Daarnaast
moest het HopBel-consortium op zoek
naar mannelijke planten om kruisingen uit te voeren. Deze zijn amper te
vinden omdat deze niet commercieel
interessant zijn en zelfs niet gewenst in
de nabijheid van hopvelden omdat
zaadzetting ongewenst is en nadelig is
voor de schuimvorming in het bier.
Omdat hop wijdverspreid voorkomt in
de natuur in Vlaanderen, deed het
HopBel-consortium in 2020 een
oproep naar in het wild voorkomende

Open en gerichte bestuiving
resulteert in een zadenbank

nd

Brede startcollectie van
vrouwelijke en mannelijke
planten

Selectie naar groeikrachtige,
ziekteresistente, vrouwelijke
zaailingen
Jaarlijks legde men een 2000-tal zaden
uit de kruisingen te kiemen. Elk van
deze afzonderlijke zaailingen is een
potentiële nieuwe variëteit. Een eerste
selectiecriterium is resistentie tegen
echte meeldauw of witziekte, een veel
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In 2020 startte het project ‘HopBel Ontwikkeling van streekeigen Belgische hopvariëteiten’. Met dit project,
dat loopt tot juni 2022, willen de stad
Poperinge en de vzw HOP samen met
de hoptelers en verschillende kennisinstellingen (Inagro, hogeschool Vives
en het Instituut voor Landbouw-, Visserij-, en Voedingsonderzoek) nieuwe
Belgische hopvariëteiten ontwikkelen.
Een veredelingsprogramma is echter
heel intensief en duurt om en bij de 10
jaar. Een dergelijk programma bestaat
uit verschillende stappen: selectie van
startmateriaal; kruisingen tussen
mannelijke en vrouwelijke ouderplanten en zaadoogst; het opkweken van de
zaailingen; screening naar ziekteresistentie; evaluatie in volleveld naar
groeikarakteristieken, opbrengst,
gehalte aan alfazuur en olie en als laatste brouwproeven.
Via dit Leaderproject wordt een solide
basis gelegd voor de uitbouw van een
volwaardig veredelingsprogramma. Er
is gekozen voor een participatieve aanpak, waarbij de hoptelers en de brouwers heel nauw betrokken zijn in de
selectiestrategie. De hoptelers nemen
zelf een deel van de veredeling op zich
door interessante vrouwelijke planten
die uit de eerste screening (ziekte,

mannelijke hopplanten. Dit resulteerde
in een honderdtal meldingen, waarbij
men finaal een zestigtal mannelijke
planten kon verzamelen.

en

Streekeigen Belgische
hopvariëteiten

groeikracht) komen te evalueren op
hun eigen bedrijf.

er

vernieuwing kunnen doen en concurrentieel in het nadeel komen ten
opzichte van telers in het buitenland.
In de toekomst zou dit zelfs nefast kunnen zijn voor de Poperingse hopteelt.
Om hierop in te spelen is een Belgisch
hopveredelingsprogramma nodig.
Door lokaal te selecteren kunnen hopvariëteiten ontwikkeld worden die
optimaal onder lokale condities kunnen worden geteeld, resistent zijn
tegen de belangrijkste ziektes en de
concurrentie met de buitenlandse variëteiten kunnen aangaan. Vooral op het
vlak van aromahoppen is er nog veel
potentieel.

De vrouwelijke bloeiwijze van een hopplant zijn hopbellen.
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Poperingse hoptelers evalueren
kandidaat-rassen
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Deze nieuwe kandidaat-variëteiten
worden vervolgens op twee praktijkpercelen in de regio Poperinge aangeplant. Daar volgt men deze planten
gedurende de volgende drie jaar teelttechnisch verder op, samen met de
telers. In die periode worden deze hopvariëteiten bij oogst ook een eerste
keer geanalyseerd naar de bitterheid en
oliegehalte, twee belangrijke kwaliteitsparameters van hop die heel sterk
variëteitgebonden zijn.
Momenteel zijn we dankzij het HopBelproject met de eerste selecties in dit
stadium aangekomen. De beste 5 à 8
rassen worden nu verder uitgeselecteerd en vermeerderd zodat ze komend
seizoen op een iets grotere schaal kun-

Uitkijken naar de
brouwtesten in 2023

er

nen worden uitgetest. Van deze nieuwe
kandidaat-rassen zullen dan ook meer
hopbellen geoogst kunnen worden
waarmee we vanaf 2023 ook de eerste
brouwproeven inplannen.
Om tot nieuwe hopvariëteiten te
komen, is niet alleen de input van
telers belangrijk maar ook die van
brouwers. Hopbel organiseert workshops met deze verschillende doelgroepen.
In het najaar van 2020 organiseerde
het HopBel-team, samen met de brouwerijafdeling van UGent en Hogent,
een onlineworkshop met 34 geïnteresseerde brouwers bij wie gepolst werd
naar de interesse in een nieuw Belgische hopras en welke brouweigenschappen gewenst zijn. Na de workshop kregen de deelnemers een meer
diepgaande vragenlijst waarop respons
kwam van 52 brouwerijen en één
grondstoffenleverancier. Hieruit kon
men duidelijke richtlijnen afleiden
voor de veredeling. Verdere gesprekken
resulteerden in het engagement van
een zestal brouwerijen die het veredelingsproject actief willen ondersteunen
na het HopBel-project.
In september 2021 werd ook het evenement ‘Toeren langs hopboeren’ georganiseerd, waarbij 64 brouwerijen aanwezig waren en die onder meer de
HopBel-selecties te velde konden
inspecteren. n

ht

voorkomende ziekte in tal van gewassen waaronder ook hop. Kort na de
opkomst worden de zaailingen blootgesteld aan deze schimmelziekte door er
enkele geïnfecteerde plantjes tussen te
zetten. Zaailingen die na enkele weken
nog geen meeldauw vertonen en groeikrachtig zijn, worden in hetzelfde jaar al
buiten aangeplant op een selectieveld.
Dit zijn gemiddeld zo’n 10% van de initiële geselecteerde zaailingen.
Op het selectieveld worden de zaailingen gedurende twee jaar opgevolgd.
Het is de bedoeling om deze planten in
het eerste jaar al in bloei te krijgen, om
zo de mannelijke planten eruit te kunnen selecteren. Want zoals hoger reeds
aangehaald, mag men enkel de vrouwelijke planten aanplanten in praktijkhoppercelen. Daarnaast worden de
hopplanten op het selectieveld ook nog
op andere criteria beoordeeld zoals
groeikracht, ziekteresistentie (echte en
valse meeldauw), de manier waarop de
hopplant zich om een draad wikkelt en
vroegheid. Samen met de hoptelers
selecteert men dan na 2 jaar uit de resterende vrouwelijke planten een selectie van een 10 à 15-tal mogelijk interessante kandidaat-variëteiten.
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De mannelijke bloeiwijze van een
hopplant zijn lange, wijdvertakte
trossen bloempjes.

Dankzij HopBel is de basis voor het Belgisch
hopveredelingsproject gelegd. We kijken
samen met telers en brouwers reikhalzend
uit naar 2023. Dan kunnen we voor het eerst
voldoende hopbellen oogsten op onze selecties voor brouwproeven. Na deze selecties,
ontstaan uit de eerste kruisingen van 2017,
volgen nog reeksen die kunnen uitmonden in
nieuwe variëteiten. Toch blijft het nog enkele
jaren overbruggen vooraleer het hopveredelingsprogramma zelfbedruipend kan zijn en is
het HopBel-project op zoek naar voldoende
financiële ondersteuning om deze jaren te
overbruggen, het programma verder uit te
breiden met kennis rond gerichte kruisingen
en om selectie op meerdere belangrijke ziektes
en abiotische stress zoals droogte en hitte
verder te zetten. Hiervoor zoekt het HopBelteam naar mogelijke ondersteuning op
Vlaams of Europees niveau en staat het open
voor samenwerking met diverse partners.
Dit veredelingsproject moet finaal leiden tot
rasdiversificatie in de Belgische hopteelt en de
Belgische hop- en biercultuur versterken.

Leader is een programma voor plattelandsontwikkeling. Het wordt
gefinancierd met Europese (50%), Vlaamse (25%) en provinciale middelen
(2 %). Met steun van ELFPO.
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• Bedrijf met akkerbouw en hopteelt
• Vleeskoeien van het Salersras
• Totale oppervlakte ongeveer 70 ha met inbegrip van een gedeelte extensief grasland
• Pootgoedaardappelen (in samenwerking
met 5 boeren in een pootgoedcoöperatie)
• 15 are wijnstokken (70 are gepland)
• 8 ha hop
• Verder: vlas, suikerbieten, industrie
groenten (bonen, boerenkool en snijbiet als
babyleaf), mais en tarwe.

bo

Bedrijfsfiche
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Er zit toekomst in de hopteelt
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Bart Boeraeve baat samen met zijn echtgenote Annabel een
hopboerderij uit. Bart heeft, voordat hij het ouderlijk bedrijf overnam,
een interessante voorgeschiedenis doorgemaakt die ervoor zorgt dat hij
openstaat voor nieuwe dingen maar ook dat hij oog heeft voor het
belang van maatschappelijke ontwikkelingen. Hij gelooft in ieder geval
in authentieke kwalitatieve Belgische hop als basisproduct voor
Belgische brouwers die een streekbier willen brouwen.

co

Bart Vleeschouwers

Als oud-collega zijn we blij om je nog
eens in levende lijve te mogen ontmoeten. Vertel ons eens hoe je op dit bedrijf
terechtgekomen bent.
“Na mijn middelbare studies volgde ik
een opleiding tot licentiaat biologie en
aansluitend aan de UGent nog een
master milieuwetenschappen. Ik begon
mijn professionele loopbaan bij het
AVBS (de sierteeltafdeling van Boeren-
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bond) waar ik 8 jaar de richting boomkwekerij begeleidde. Wat ik daar allemaal geleerd heb bij de boomtelers zijn
dingen die ik nu nog elke dag gebruik
in mijn professionele leven. Je moet
weten dat boomtelers zelf moeten zorgen voor de vermarkting van hun product en dat vraagt toch wel een aantal
vaardigheden die de meeste boeren
niet dagelijks nodig hebben: aandacht

voor een persoonlijk goed imago, aandacht voor de specifieke behoeften van
je klant, marketingvaardigheden. Ik
ben blij dat ik dat heb mogen meemaken. Nadien ben ik dan met mijn vrouw
Annabel een aantal maanden gaan
rondtrekken in Zuid-Amerika waar ik
eigenlijk heb kunnen nadenken over
waar ik met mijn leven naartoe wilde.
Toen we terugkeerden ben ik aan de
slag gegaan als gebiedswerker bij de
provincie West-Vlaanderen waar ik de
land- en tuinbouwers in de Westhoek
mocht begeleiden. Intussen stapte ik
wel geleidelijk meer en meer in het
bedrijf van mijn ouders en in 2018 hebben Annabel en ik het ouderlijk bedrijf
overgenomen op het ogenblik dat mijn
vader op pensioen ging. Voor de overname ben ik mijn ex-collega’s bij het
Innovatiesteunpunt en SBB erg dank-

Dossier
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Hoe verkoop je de hop van je bedrijf?
“Het overgrote deel verkoop ik rechtstreeks aan brouwers. 85 tot 90% van
mijn product gaat één op één naar
brouwers. Meestal werk ik met contracten van 5 jaar met een afgesproken
prijs. Ik krijg dan wel nooit de maximumprijs maar ook niet de laagste
prijs. Ik denk dat een eerlijke prijs voor
een kwaliteitsproduct voor iedereen
winst oplevert.
Wij drogen hier zelf onze hop van zodra
die geoogst is. Daarvoor hebben we
geïnvesteerd in een nieuwe hopdrooginstallatie (hopeest of hopast). Na droging persen we de hopbellen in balen
van 50 kg of persen we ze op vraag van
de klanten tot pellets. Die verkopen we
dan naar wens in zakken van 5 tot wel
100 kg. Eigenlijk zijn pellets de beste en
zuinigste manier om hop te bewaren
maar sommige brouwers hebben graag
volledige hopbellen, dus zorgen we
ervoor dat ze die kunnen krijgen.
We hebben ook geïnvesteerd in een
volledig gereviseerde hopplukmachine

Dat betekent wel serieuze investeringen. Je gelooft duidelijk in de toekomst
van de teelt.
“Absoluut. We merken dat trouwens in
de hele sector. Er zit terug nieuw leven
in na een periode van voortdurende
achteruitgang. Zelfs in de streek van
Asse-Aalst plant men momenteel
opnieuw hop aan.
Het is ook positief dat er vanuit de
overheid een positieve ondersteuning
is voor onze sector. Er loopt bijvoorbeeld een project om nieuwe variëteiten te ontwikkelen die aangepast zijn
aan onze bodem en ons klimaat. De
samenwerking tussen ILVO, de stad
Poperinge, Inagro, hogeschool Vives en
de vzw HOP (alle hoptelers van Poperinge) is erg veelbelovend. Er zullen
hopelijk binnenkort enkele interessante nieuwe rassen beschikbaar
komen. Voor mij is het in ieder geval
erg belangrijk dat deze nieuwe variëteiten resistent zijn tegen verticillium,
een schimmelziekte waartegen geen
middelen bestaan en die hopplanten
doet verwelken.”

kunnen geven van de hopteelt, hebben
we vorig jaar ook een hectare hop aangeplant achter ons bedrijf. In de loods
hebben we verder een ruimte ingericht
waar we mensen kunnen ontvangen en
waar ze hun hopbiertje kunnen proeven. We hebben vorig jaar ook kunnen
meewerken aan een uitgebreide reportage over de hopteelt van PlattelandsTV. Dat was wel geestig om te
doen.
Als bezoekers ons vragen waarom we
niet biologisch werken, dan antwoorden we steevast dat we zo ecologisch
mogelijk werken. Volledig biologisch
willen we (voorlopig) niet gaan omdat
het financiële risico voor ons als jonge
starters te hoog is. We werken wel zonder herbiciden en zullen de hopranken
pas behandelen als we het signaal krijgen van het waarschuwingssysteem
van Inagro dat de schadedrempel overschreden zal worden. Bemesten doen
we met stalmest en met schuimaarde
van onze eigen suikerbieten. Omdat
we geen mest te veel hebben, kunnen
we ook zonder problemen vlas zetten
want die teelt vraagt geen bemesting.
Door corona zijn al die publieksactiviteiten wel al twee seizoenen op een
laag pitje komen te staan, maar we
hopen dat het dit jaar allemaal terug
zal kunnen gaan zoals we het graag
hebben.” n
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Je ouderlijk bedrijf was een klassiek
hopbedrijf. Heb je alles onveranderd
gelaten na de overname?
“Neen, de klassieke hopbedrijven verbouwden vooral bittersoorten. Omdat
ik geloof dat de aromasoorten meer
toekomst hebben in ons landje van
lokale bierbrouwerijen met hun speciaalbieren, hebben we het grootste deel
van dat areaal bittersoorten gerooid en
vervangen door aromavariëteiten. Ik
heb ook het aantal soorten vergroot
zodat ik brouwers meer mogelijkheden
kan bieden. We hebben momenteel
zeven hopsoorten staan. Dat zijn niet
alleen nieuwe moderne soorten maar
ook enkele oude soorten omdat die
soms heel interessante smaakeigenschappen hebben.”

en in 2020 hebben we een nieuwe
loods gebouwd die we in 2021 in
gebruik konden nemen. Daardoor kunnen we proper werken en de hop in
goede omstandigheden bewaren. Dat
is erg belangrijk voor de brouwers. Ik
moet niet blozen als er een klant langskomt op het bedrijf.”

Bo

baar voor de intensieve en persoonlijke
begeleiding. We zijn intussen de vijfde
generatie hoptelers van de familie en
daar ben ik best fier op.”

Jullie werken hier ook aan de
bekendmaking van hop bij het
grote publiek.
“Dat is voor een groot deel het
werk van mijn vrouw Annabel.
Zij ontvangt groepen die dan een
rondleiding krijgen en als afsluiting
een lokaal hopbiertje mogen proeven.
Verder doen we mee aan de Dag van de
Landbouw en in de zomer organiseert
Annabel ook kinderkampen. We organiseren ook een ‘Diner in het hopveld’
waar heel wat mensen op afkomen.
Om de bezoekers een volledig beeld te

We hebben in dit dossier het onderzoek en
de praktijk aan het woord willen laten. Het
blijkt dat er op alle niveaus geloof bestaat in
de toekomst van de hopteelt in ons land. We
volgen in ieder geval de verdere ontwikkelingen op de voet en zullen zeker berichten als
er nieuwe variëteiten beschikbaar komen.
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