
Hopveld
    Opwijk

In het voorjaar 2011 werd dit hopveld aangelegd om de herinnering aan de eens zo bloei-
ende hopteelt in onze streek levendig te houden.
De abdij van Affligem speelde een belangrijke rol in de verspreiding van de hopteelt. De abdij 
voorzag in haar eigen behoeften en had niet alleen een brouwerij maar ook een moestuin met 

‘hoplochting’. Vanaf de 14de eeuw, vermoedelijk als reactie op de laatmiddeleeuwse 
graancrisis, namen de boeren de hopcultuur over. Daardoor konden ze hun dalend 

inkomen aanvullen.

De hop (humulus lupulus) is een plant uit de hennepfamilie. Hop is een 
kruidachtige, rechtswindende klimplant en is tevens een meerjarige plant 
die overwintert als wortelstok. De eerste ondergrondse uitlopers van deze 
wortelblok/stok na de winter noemt men hopscheuten of hopkeesten. Het 
is een echte culinaire delicatesse en ze zijn in onze restaurants te verkrij-
gen van eind februari tot eind april. De ‘bellen’ die in augustus/september 

aan de vrouwelijke plant groeien bevatten etherische oliën die een bittere 
smaak geven aan het bier en een conserverende werking hebben.

Eeuwenlang bleef de streek van Asse, Affligem, Aalst en Opwijk 
de grootste hopregio van Vlaanderen. Hop heeft duidelijk een belang-

rijke landschappelijke waarde en heeft een visueel impact op het land-
schap waardoor hop de identiteit van een regio mee bepaalt.

In de 2de helft van de 20ste eeuw kregen de hopboeren het steeds 
moeilijker door de kosten van een hoge arbeidsintensiteit van de teelt, 
de toenemende invoer van hop uit Oost-Europa en de afnemende vraag 
naar inlandse hop. In 1993 verdween het laatste hopveld in Opwijk.

Eind 2010 diende de gemeente met succes een subsidiedossier in dat resul-
teerde in de aanleg van het hopveld in het voorjaar van 2011. Om zo ecologisch 
mogelijk te kunnen telen, is de variëteit ‘Nugget’ gekozen. Dit is een Amerikaans ras 
dat erg ziekteresistent is. 

Ho(o)p doet leven!

Ons project kadert in het programma voor plattelandsontwikkeling 2007-2013, As 3 gebiedsgerichte werking en 
kwam tot stand met de medewerking van

Initiatiefnemer: Gemeentebestuur van Opwijk. De cofinanciering van het project loopt tot 30 juni 2013.


