Motie Hop
De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland, in vergadering bijeen op
donderdag 19 december 2019;
Constaterende dat
Delft in de middeleeuwen meer dan 200 brouwerijen huisvestte en daarmee de grootste
bierstad van Europa was;
Delft nog steeds 3 brouwerijen huisvest, namelijk De Koperen Kat, Bierfabriek Delft en
Delfts Brouwhuis;
Delfts bier een zeer goede naam had vanwege de goede waterkwaliteit en die
waterkwaliteit dank zij Delfland nog steeds goed is;
Delfland (deels) is gehuisvest in het voormalige woonhuis van Jan de Huyter, destijds
schout van Delft, hoogheemraad en baljuwdljkgraaf van Delfland;
Jan de Huyter pachter van de hopgelden was en door de vele bierbrouwerijen die Delft rijk
was in die tijd heel wat hop heeft geïmporteerd;
In de gevel en in de binnenruimtes zoals de VV-zaal veelvuldig belmotieven als
ornamenten zijn verwerkt die verwijzen naar de hopbellen of bloemen van de hopplant;
Overwegende dat
Delfland voorstander is van gevarieerde bloem- en insectrijke tuinen, zowel ter vergroting
van de sponswerking in de stad, als ter bescherming en stimulering van de biodiversiteit;
Hop voor veel insecten, bijen en hommels een waardevolle voedselbron vormen, zo is hop
de waardplant van de gehakkelde aurelia - deze overwinterende vlinder zet hier haar eitjes
af;
Delfland met het project S.C.H.O.O.N. een belangrijke bijdrage levert aan voldoende en
schoon water waarvan uitstekend bier gebrouwen kan worden;
Het brouwen van bier uit afvalwater op voorbeeldige wijze uitdrukking geeft aan de
gewenste voorkeursvolgorde voor afvalwater conform artikel 10.29 Wm en daarmee de
positieve effecten en sfeer rond het hergebruik van afvalwater op sublieme wijze in beeld
brengt;
Dit bier - al dan niet met alcohol - een uitstekend 'smeermiddel' is om mensen
(afval)waterbewust te maken;
Spreekt uit dat
Delfland de cultuurhistorie van Delft - en in het bijzonder ook van Delfland en het door
Delfland bewoonde Huyter-huis - op een aansprekende wijze levend wil houden;
Delfland daar zelf een zichtbare bijdrage aan wil leveren door de hop weer binnen de
muren te brengen;
Verzoekt het college van D&H
Om te onderzoeken of de hydera-begroeiing die vanuit de Vijverzaal in de patio zichtbaar is
vervangen kan worden - en de aanplant ook te realiseren - van vrouwelijke hopplanten
(alleen de vrouwelijke variant genereert de karakteristieke hop-bellen);
Om te onderzoeken of één van Delfts' brouwerijen mogelijk een specifieke hopsoort 1 kan
aanbevelen waarmee met S.C.H.O.O.N. water een smakelijk 'vijverbiertje' gebrouwen kan
worden;
Om actief te zoeken naar een bierbrouwerij uit Delfland om de verse Delflandse hop te
komen oogsten en verwerken tot een lokaal bier;
en vraagt het College om een budget van€ 100,- voor de aanschaf van 10 stekjes 2 plus
een gieter.
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