Dag van de Stadslandbouw
Project ‘Hop in Groot Amsterdam’ dingt mee naar de Rabo Stadslandbouw Award 2015.
Stichting Werkgroep Hopoogstfeest Schijndel is behulpzaam bij de aanleg van een hoplochting
aan de Bloemdalergouw te Amsterdam. Sidekick agoris van Veghel is hier in zijn element.
De Bloemdalergouw bevindt zich in een laaggelegen veenweidegebied waar het decor wordt
gevormd door open graspolders, veenriviertjes en lintdorpen, geclassificeerd als Nationaal
Landschap. Het was een groot, ongerept en drassig veengebied dat in de loop der eeuwen is
ontgonnen. Het huidige landschap is helemaal door mensenhanden gemaakt. Waterland is het
belangrijkste broedgebied voor weidevogels in Europa.
Mondiaal gezien bevonden zich geen hoplochtingen beneden zeeniveau in een natuurlijke
omgeving waar de ‘hopdúuvel’ vrij spel heeft. Vanouds werd hop verbouwd daar waar er
brouwerijen waren. Het ontbreken van een infrastructuur, om grondstoffen van over grotere afstand
bij de brouwerij te krijgen, leidde ertoe dat brouwerijen samenwerkten met boeren om hop en gerst
te telen.

Op de voorgrond: Irène de Brueker in haar hoplochting

Zoals op zaterdag 2 mei, de Bodegemse hopboerin Irène de Brueker (88) zich gesteund voelde tijdens
de werkzaamheden aan de hoplochtingen te Sint-Martens-Bodegem (Pajottenland, B), kan ook aan de
Bloemdalergouw 37 gerekend worden op verlichting van de arbeid.
In een unieke setting hielpen hoofdstedelingen, Irène en haar zoon Jean DeWael (61), met het spannen
van de klimdraden. Afgelopen zaterdag was de tweede participatiedag aan de Ternatweg, komende
zaterdag de laatste.


De Rabo Stadslandbouw Award is een stimuleringsprijs die is bedoeld voor ondernemers en
andere initiatiefnemers die een creatief, innoverend en inspirerend idee hebben voor een
Stadslandbouw project in Nederland. De prijs wordt uitgereikt door Rabo ’s-Hertogenbosch e.o.

Tijdens de publieksdag (6 juni) vinden er overal in het land activiteiten plaats, waarbij lokale en
regionale stadslandbouwinitiatieven zich presenteren. Bewoners kunnen zo kennis maken met
landbouwprojecten in en om hun stad en stilstaan bij vragen als: Wat is stadslandbouw nu precies?
Hoe krijg ik stadslandbouw producten in huis? En hoe kan ik als bewoner zelf meedoen
(bijvoorbeeld als vrijwilliger)? De in Eindhoven gevestigde Aardwerk Academie heeft een open dag,
Daar is de Rotterzwam-Growkit te bestellen, winnaar van de Rabo Stadslandbouw Award 2014.

Vanuit de Schijndelse bierbrouwvereniging ’t Hopbelleke zijn een tweetal reizen in voorbereiding
waarbij zowel het Amsterdam-project in het programma zal worden opgenomen alsmede een
hoppatrimoniumtour door het Pajottenland.
De reis naar Amsterdam wordt gecombineerd met het Bokbierfestival in de Beurs van Berlage, 23-25
oktober. Sint-Martens-Bodegem e.o. kan bezoek verwachten tijdens de ‘hopplok’ in september.
 Informatie
Hop in Groot Amsterdam: info@hopoogstfeest.nl
Cultuurreizen:
gvdsande@hotmail.com
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