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1 De Sint-Ulrikskerk en de pastorij hebben al veel zien ver-

anderen in Sint-Ulriks-Kapelle. 

2 De zuidelijke hellingen zijn ideaal akker- en tuinbouw-

land. 

3 Kasteel La Motte stamt uit de 18de eeuw, toen men zich

met koets en paard verplaatste en de autosnelweg nog in de

verre toekomst lag.

4 Een rustig hoekje met zuiderse allure.

5 Veel boerderijtjes hadden enkele hopstaken voor eigen ge-

bruik of als kleine bijverdienste. De hopbellen werden in

trechtervormige hopasten gedroogd. 

6 De hopvelden zijn verdwenen. Hoogspanningsmasten

hebben hun plaats ingenomen. 

7 Lambik, kriek en geuze zijn het merkteken van het Pajotten-

land. De laatste ambachtelijke brouwerij van Dilbeek

teelt nog haar eigen gerst. 

8 Wilde hop fleurt de spoorwegberm in de Tenbroekstraat op.

9 De meeste hopasten zijn van buiten niet herkenbaar. Meest-

al waren ze gecombineerd met een bakoven. 

10 Het spaarbekken op de Steenvoortbeek werd in de jaren

80 aangelegd om de waterhuishouding te verbeteren. Het is

uitgegroeid tot een boeiend natuurgebied. 

11 De Potaardestraat was de belangrijkste verbinding tussen

Sint-Martens-Bodegem en Sint-Ulriks-Kapelle. Na de bouw

van de spoorweg nam de Stationsstraat (vandaag Molen-

straat) deze functie over. 

12 Huisje Mostinckx is één van de laatste getuigen van de

vakwerk- en leembouw in het Pajottenland. Het droomt van

een toekomst als hopmuseumpje. 

13 De hopstaken werden met de trein uit de Ardennen aange-

voerd. De Hopstakenkaai in Ternat herinnert er nog aan. 

Dilbeek
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Hopteelt
De hopteelt was nog niet zo lang geleden een

belangrijke bron van inkomsten in de streek

rond Asse en Aalst. Het landschap in Sint-Ul-

riks-Kapelle en Sint-Martens-Bodegem werd

bepaald door de velden met hopstaken. In

september werd de hop geplukt en in de hopast gedroogd. Begin

oktober trok men naar de jaarlijkse hopmarkt in Asse. 

Vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw kwam de Belgische hopteelt

onder toenemende druk van de internationale concurrentie te staan.

De hopteelt kwijnde weg. Van de vroegere glorie blijven nog maar en-

kele kleine hoplochtingen over die in bijberoep bewerkt worden. 

Aanvankelijk had elke brouwerij haar eigen hopvelden. Met het stij-

gende bierverbruik werd de hopteelt overgenomen door gespeciali-

seerde landbouwers. De hopteelt vereist volgens landbouwhistoricus

Paul Lindemans een “vruchtbare bodem en werkzame, knappe boe-

ren”, voorwaarden die meer dan vervuld waren in onze streek. Maar

het mocht niet baten... Hop uit Oost-Europa en de VS beheerst tegen-

woordig de markt. 

INFO NODIG? 

Toeristische folders, fietsroutes, wandelroutes, monumentenmap-
pen en nog veel meer zijn te verkrijgen op de gemeentelijke cul-
tuurdienst, Gemeenteplein 1, 1702 Groot-Bijgaarden. 
Openingsuren: elke werkdag van 9 tot 12 u 

en op donderdagavond van 18 tot 20u.
Tel. 02/467.60.10 
Fax. 02/467.60.26 
cultuur@dilbeek.be 

Meer info vind je ook op: www.dilbeek.be
www.dilbeekserfgoed.be

Andere wandelingen: Wolfsputtenwandeling (mei 2004)
Bruegelwandeling (juni 2004)
Pedemolenwandeling (oktober 2004)
Interbellumwandeling (december 2004) 
Wivinawandeling (mei 2005)
Vierbekenwandeling (juni 2005)

Dit foldertje is een uitgave van gemeentebestuur Dilbeek met medewerking van Werkgroep Wan-

delpaden (André Coppens, Boudewijn Vanermen, Piet de Coninck & Renate Devreese) • Sept. 2004

Met dank aan Provincie Vlaams-Brabant

AUTOSNELWEG E40

Hoppewandeling
• Lengte: 11 km
• Inkorten wandeling: ••••
•Alternatieve start: huisje

Mostinckx
•Hoppeveld: c
• Minder geschikt voor buggies


