Erembald Kravaal Happening 2021
Op zondag 19 september 2021 wordt de hopcultuur van onze streek feestelijk in de kijker gezet
tijdens de Erembald Kravaal Happening! Kom langs op de feestweide aan de grens tussen Aalst en
Affligem en beleef een gezellige, speelse en leerrijke dag ‘op den buiten’ voor het hele gezin.
Voor kinderen, gezinnen en volwassenen
Tussen 10 en 18 uur zijn tal van leuke activiteiten voorzien voor kinderen, gezinnen en volwassenen.
Een greep uit het aanbod:










Op de centrale feestweide geniet je van een hapje en een drankje, muziekoptredens en
randanimatie. Aan de verschillende infostandjes maak je kennis met lokale verenigingen die
actief zijn rond landschapsontwikkeling en landschapsbeleving of kan je proeven van (h)eerlijke
korte ketenproducten zoals kaas, honing, streekbiertjes of hoeveproducten.
Honger zal je zeker niet krijgen dankzij de hoevepicknick die zorgvuldig werd samengesteld met
producten van lokale landbouwers. De band Suskewiet brengt sfeer op de weide tijdens de
picknick ’s middags.
Van 14.30 tot 15 uur zie je de koperblazers van Bacchus live aan het werk op het podium.
Tijdens meerdere sessies kan je toezien hoe hopranken van het hopveldje vlakbij worden
geoogst en geplukt of een demonstratie volgen van een schaapherder.
Vanaf 10 uur rijden huifkarren doorlopend af en aan tussen de feestweide en het gloednieuwe
hopmuseum dat werd ingericht aan de abdij. Spring op de kar voor een rondritje en/of een
bezoek aan het museum.
Ook wie te voet of met de fiets het prachtige landschap met zijn glooiende velden wil
verkennen, kan op de Happening terecht voor enkele uitgestippelde routes of een verfrissend
drankje achteraf.

Nieuw leven voor de lokale hopcultuur
De locatie van deze Happening werd niet toevallig gekozen. Hier was tot de jaren tachtig namelijk de
hopcoöperatieve ASCO gevestigd. Dit jaar blazen we de lokale hopteelt terug leven in met de bouw
van een nieuwe hoploods waar hopbellen geplukt kunnen worden met een mobiele plukmachine en
te drogen worden gelegd in een hoge droogast. Tijdens de Happening zie je met je eigen ogen hoe dit
alles in zijn werk gaat, want september is traditioneel ook de oogstmaand voor hopbellen. Het is de
bedoeling de lokale hop in de toekomst te verkopen aan streekbrouwerijen die bier met hop van hier
willen brouwen. Zo werkt vzw Groene Bel samen met brouwerij Affligem en brouwerij Grimbergen.
Ook het Recordbier uit Dilbeek is met lokale hop gebrouwen.
Natuur in de kijker
Op de feestsite zie je verschillende voorbeelden van natuurbeheer: er zijn nestkasten voor
verschillende vogelsoorten en vleermuizen, een hoogstamboombaard, houtkantjes, ingezaaid
bloemenmengsel, enzovoort. Je leert gegarandeerd iets bij over natuur en landschap wanneer je
langskomt bij de infostandjes van de partners van het project.

Organisatie
De Erembald Kravaal Happening is een landschapsfeest van en voor lokale overheden, verenigingen
en inwoners. De Happening kadert in het strategische project ‘Landschap van Erembald tot
Kravaalbos’, dat de kwaliteit van het landschap en de landschapsbeleving in Aalst, Affligem, Asse en
Opwijk wil versterken. Meer info: jeroen@rlsd.be of 0473 52 56 68.
Praktische info
De Happening vindt plaats op zondag 19 september 2021. Er zijn doorlopend activiteiten voorzien
van 10 uur tot 18 uur. Afspraak aan de hoploods in de Nedermolenstraat 130 in Aalst of de
Domentstraat 130 in Affligem. Er is gratis parking voor wagens in Koeweidelos. Aan de feestweide is
fietsparking voorzien evenals een Kiss&Ride zone.
Voor de picknick en het schapendrijven reserveer je vooraf je plaatsje via www.erembaldkravaal.be.

