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Hop is een echt streekpro-
duct. Naast Aalst is het West-
Vlaamse Poperinge nog gekend 
als echte hopregio. Door de 
goedkope invoer uit het buiten-
land stopte in de tweede helft 
van de vorige eeuw echter de 
enige hopboer na de andere. In 
Aalst zijn er nog drie over: twee
gepensioneerde landbouwers – 
Roger Baert uit Meldert en Al-
fons Temmerman uit Erembo-
degem – en één professionele 
hopboer: Luc Van Langenhove 
uit Meldert. 

“Mijn familie teelt al genera-
ties lang hop”, vertelt Luc. “Er 
stond hop zover je kon zien: 
eerst voor het bier maar die 
markt stortte in door de im-
port. Ik ging verder met de 
scheutjes.” 

Waarom hij nog de enige is die
er zich dagelijks mee bezig-
houdt en er zijn brood mee ver-
dient? “Om de toestellen terug 
te betalen die nodig zijn, moet 
je minimum twintig hectare 
hop zetten. Ik heb nog de in-
stallaties van mijn ouders 
waarvan ik gebruik kan ma-
ken.” 

Het meeste werk gebeurt ech-

ter nog steeds met de hand. Dat,
en het feit dat het schaars en 
heerlijk is, maakt het streek-
product zo duur. “Je kan twee 
uur snijden voor je een kilo 
hopscheutjes hebt”, zegt Luc. 
“Ik doe daarvoor een beroep op 
seizoensarbeiders die maandag 
starten.” Maar nu de restau-

rants nog steeds dicht zijn, 
dreigt Luc nog zwarte sneeuw 
te zien. “Vorig jaar viel ik terug 
op nul afzet. Er waren zelfs 
geen afhaalformules in de res-
taurants. Nu bestaan die wel, 
maar de zakenmensen die nor-
maal dure menu’s bestellen, 
kopen veel minder eten om 
mee te nemen. Ik hoor van de 
restaurants waar ik lever dat zij
terugvallen op amper tien pro-
cent van hun omzet.”

Spaarpotje

“Bovendien kunnen de hop-
scheutjes maar één maand in 
het jaar verkocht worden: in 
maart, wanneer ze echt vers 
zijn. Ik ga ze niet snijden als ik 
ze niet kan verkopen, aange-
zien ik de uurlonen ook moet 

betalen.” Een groot deel van 
Lucs drie hectare hopscheuten 
dreigt zo in de vuilnisbak te be-
landen. 

Luc doet daarom een oproep:
“Ik hoop dat restaurants nog op
de kar springen en een afhaal-
menu met hopscheuten samen-
stellen. En dat de mensen eens 
een gerecht met hopscheuten 
bestellen, om de lokale kweker 
een beetje te steunen. Want wij 
kunnen van geen  premies ge-
nieten”, zegt de hopboer. 

“Ook particulieren die geïnte-
resseerd zijn in de scheutjes, 
mogen mij contacteren.” Dat 
kan via de website www.hop-
scheuten.eu. “Ik heb een spaar-
potje en ben niet van plan om te
stoppen, maar ik hoop dat het 
volgend jaar een stuk beter 
wordt”, besluit de landbouwer. 

Laatste professionele teler van Aalst krijgt hopscheuten niet verkocht 

Restaurants zijn dicht en dus dreigt hopboer 
Luc (46) te blijven zitten met zijn witte goud 
Zijn afnemers zijn veelal 
gekende sterrenrestau-
rants, maar die zijn noodge-
dwongen dicht. Omdat ook 
de afhaalformule in die za-
ken minder aanslaat, blijft 
Luc Van Langenhove uit 
Meldert (46), de enige pro-
fessionele hopboer van 
Aalst, met zijn witte goud 
zitten. 
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W Luc Van Langenhove bij zijn hopscheutjes in Meldert. De grond wordt met de riek opengelegd waarna de scheutjes 
handmatig geplukt, gesneden en schoongemaakt worden, wat het product duur maakt. 
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LUC VAN LANGENHOVE
HOPKWEKER

“Ik hoop dat de mensen 
eens een gerecht met 
hopscheuten bestellen, 
om de lokale kweker te 
steunen. Want wij 
krijgen geen  premies”

Na een opnamestop en bezoek-
verbod op de revalidatieafdeling 
van de OLV-campus in Ninove 
worden ook alle consultaties in 
het ziekenhuis stopgezet. Vorige 
week testten enkele patiënten en 
medewerkers op de revalidatieaf-
deling op de campus Ninove posi-
tief op het coronavirus. Er volgde 
een tijdelijke opnamestop en een 
bezoekverbod op de betrokken 
afdeling. Vanaf donderdag 18 fe-
bruari worden alle consultaties 
op de campus stopgezet. “Omdat 
het om de besmettelijkere Zuid-
Afrikaanse variant gaat”, zegt 
woordvoerder Chris Van Raem-
donck. “De dienst Medische 
Beeldvorming blijft wel operatio-
neel. Er zijn extra maatregelen 
getroffen alles op een veilige ma-
nier te laten plaatsvinden.”

 Alle patiënten die een raadple-
ging hadden gevraagd op campus 
Ninove, worden opgebeld. “Voor 
wie niet wordt gecontacteerd, 
blijft de afspraak behouden. Wie 
niet telefonisch bereikbaar is of 
vreest een oproep te hebben ge-
mist, kan zelf contact opnemen 
via 054-31.21.11.  (emd)

NINOVE 

OLV-ziekenhuis schort 
consultaties tijdlang op

In een loods in de Mallaard-
straat in het centrum van Ninove 
is dinsdagavond een cannabis-
plantage ontdekt. Dat gebeurde 
nadat er bij de brandweer een 
waterlek was gemeld. Het onder-
zoek is in handen van het parket 
maar dat heeft nog geen details 
bekendgemaakt. Het zou gaan om
een plantage met een aanzienlij-
ke hoeveelheid plantjes die al ge-
oogst waren. De loods werd ver-
zegeld.  (dvp)
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Cannabisplantage 
ontdekt na waterlek

 
Het station van Ninove is een

van de 44 stations waar de
NMBS de loketten wil sluiten.
“Die beslissing is niet te verant-
woorden, net nu er zoveel be-
hoefte is aan ecologische ver-
voersmogelijkheden”, reageert
Joachim De Maeseneer van
PVDA Ninove. 

“We moeten net meer mensen
overtuigen om de trein te ne-
men. Met een afbouw van de
dienstverlening gaat dat niet
lukken. Het is belangrijk dat
reizigers inlichtingen kunnen
krijgen, dat mensen met een be-
perking begeleid worden en dat
er meer veiligheid in de stations
is door sociale controle.  Het
einde van de loketten betekent
meteen ook het einde van die
sociale rol. Een automaat kan

PVDA voert actie tegen sluiting 
loketten: “Geen spookstation”

PVDA Ninove en de PVDA-
groep Spoor voerden woens-
dagochtend actie aan het 
station van Ninove tegen de 
sluiting van het loket. 

dat nooit overnemen. We willen
niet dat het station van Ninove
een spookstation zou worden.” 

De actievoerders vroegen pen-
delaars om de nationale petitie
van het linkse PVDA tegen de
sluiting te tekenen en gaven aan
de loketbediende een doos cho-
colaatjes af om hem en zijn col-
lega’s een hart onder de riem te
steken. “Je merkt dat het echt
wel leeft bij de reizigers.” De
petitie van PVDA, te vinden via
www.pvda.be/houd_de_loket-
ten_in_onze_stations_open, 
werd intussen meer dan twee-
duizend keer getekend.  (emd)
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W De actievoerders vroegen om hun 
petitie te ondertekenen. 
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Bestuurder wil voertuig inhalen maar botst ertegen
DENDERMONDE 

Op de Kroonveldlaan in Dendermonde gebeurde woensdag 
rond 18.30 uur een ongeval. Een ongeduldige bestuurder 
wilde een voertuig inhalen dat zou afslaan naar de Pijnder-
slaan maar botste ertegen. Een van de betrokken auto’s 
kwam door de klap in de tuin rond de kantoren van De 
Volkswoningen terecht. Daarbij werd ook een verlichtings-
paal geraakt. Bij het ongeval vielen geen gewonden maar de 
schade aan beide wagens is aanzienlijk. De brandweer 
kwam ter plaatse om de brokstukken te ruimen en de baan 
weer vrij te maken.  (svov)

SVOV

De Aalsterse politie heeft veer-
tien jongeren opgepakt die waren 
samengekomen aan het station 
van Aalst. Het gaat om jongeren 
uit Ninove, Denderleeuw en 
Aalst die daar met elkaar hadden 
afgesproken. Wat hun bedoeling 
was, is niet duidelijk.  “Onze dien-
sten konden het incident snel in 
de kiem smoren”, zegt burge-
meester Christoph D’Haese 
(N-VA). Het was rond 17 uur dat 
de politie uitrukte naar het stati-
on. Vanuit de veiligheidscel 
merkte de politie een grote sa-
menkomst op, achteraan het sta-
tion. Meteen werden de nodige 
voertuigen die richting uitge-
stuurd. “Het ging om een samen-
scholing van ongeveer dertig per-
sonen", vertelt D’Haese. “Toen ze 
de politie zagen, zetten ze het op 
een lopen. Onze agenten slaagden
erin om veertien personen op te 
pakken en te identificeren.” Dat 
gebeurde onder meer aan de Tra-
gel. Sommige jongeren probeer-
den te vluchten via daken. Enke-
len van hen hadden geen papie-
ren bij maar waren gekend bij de 
politie. Alle gearresteerden krij-
gen een proces-verbaal voor het 
overtreden van de coronaregels. 
De burgemeester benadrukt dat 
de samenscholing niets te maken 
heeft met carnaval. ”  (tvo)
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Veertien boetes voor 
illegale samenscholing 


