KLOPHOP
GROEIPLAN

Planten!
Hop is een makkelĳke plant. Toch moet je op een paar
dingen letten bĳ het planten.
Hop gaat klimmen - plant de hop dus op een plek waar
je de plant kan begeleiden in zĳn groei.
De bodem is belangrĳk - zet je de plant in een pot,
zorg dan voor een ruime pot! Gebruik geen Pokon, gif
of kunstmest. Compost en natuurlĳke materialen
hebben de voorkeur.
Hop houdt van zon - maar niet van verbranden. Een
plek die flink wat zon vangt is top - maar tegen een
gloedhete muur is een minder goed idee.

1. Begeleiden!
Tĳdens de groei houdt de hop er van om iets lekker
stevig vast te pakken. Een regenpĳp, een touw, een
(dunne) boom, struiken - het maakt de hop niet uit. Jĳ als
hopboer kan natuurlĳk makkelĳker oogsten als je zelf
zorgt voor degelĳke begeleiding van je hop.
Hieronder enkele tips:
- Span een draad vanuit je tuin naar je balkon/ dakgoot
- Haal een tegel weg naast je regenpĳp
- Span touwen tussen je schuur en je schutting en
begeleid de plant tot een prachtige pergola

2. Verzorgen!
Zo, tĳd om te relaxen, het werk zit er op. Neem een
mooi bier en zie de hop groeien, letterlĳk! Op warme
dagen in juni en juli groeit de hop tot soms wel
30cm per dag.

Let hier op:
- Zorg dat je de plant voldoende water geeft!
- Luizen kunnen zich in de plant nestelen. Meestal
komen hier vanzelf lieveheersbeestjes op af die het
oplossen. Wordt het heel gortig, vraag dan in de
WhatsApp groep (zie achterkant) om hulp.
- Als de plant hoog en sterk genoeg is kun je de
onderste bladeren verwĳderen zodat hĳ minder kans
heeft op ziektes zoals meeldauw.

3. Oogsten!
Op 17 en 18 september is het Oogstfeest! Kom naar
ons proeflokaal en neem je plant mee. Je knipt hem aan
de onderkant gewoon af. Volgend jaar komt hĳ weer op
en dan wordt hĳ nog sterker en geeft hĳ
nog meer oogst!
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Van alle verzamelde hop brouwen we bier. Jĳ als
hopboer hebt dus een belangrĳke taak!

In dit bier gaat
jouw hop!

Wat is hop?
De hopplant is een plant uit de hennepfamilie die in
Nederland en België in het wild voorkomt. De hopbellen
worden als conserveer- en smaakmiddel gebruikt bĳ de
bereiding van bier.
De plant begint in het voorjaar met groeien en gaat vrĳ
rap de lucht in. In juli beginnen de bloemen te komen en
vanaf augustus kan je de eerste hopbellen al zien
groeien. Traditiegetrouw is september de maand
van de hopoogst.
Samen met jou maken we van Nederland de
grootste hoptuin van de wereld!

Hop is een makkelĳke plant die van nature voorkomt in
Nederland. Wĳ helpen jou om tot een
succesvolle oogst te komen. Met de bloemen van jouw
plant gaat dus gebrouwen worden!
1. Planten! - de plant moet op een goede spot staan
2. Begeleiden! - het is een groeiplant en die wil houvast
3. Verzorgen! - ja, hĳ heeft wel wat water nodig
4. Oogsten! - zodat de bellen het bier in kunnen!

MEER WETEN OVER KLOPHOP?

VANDESTREEKBIER.NL/HOP

WhatsApp groep!
Een super leuke plek waar alle enthousiaste hopboeren tips
uitwisselen, updates delen van hun planten en elkaar helpen
om alle stekjes uit te laten groeien tot prachtig bloeiende
hopplanten!
Scan onderstaande QR-code met je telefoon om deel te
nemen aan de WhatsApp groep:

Dit jaar jouw hop!

