De Hagelandse
wijndomeinen
16

De zon verwarmt de zuidelijke flanken van
de Hagelandse heuvels en de ondergrond
van roestbruine ijzerzandsteen geeft
dat extra duwtje die de wijnranken nodig
hebben. Het resultaat? Een wondermooie
wijnstreek met een zuiderse flair en zoveel wijndomeinen die wachten om door
jou ontdekt te worden.

AROMAKAART
HAGELANDSE
WIJNEN
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BEZOEKERSCENTRUM VAN
DE HAGELANDSE WIJN
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Wil je echt alles weten over de Hagelandse wijn?
Over de wijndomeinen, de geschiedenis en hoe
de ondergrond van ijzerzandsteen mee de smaak
bepaalt? Dan moet je zeker naar het boeiende
bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn.

19

Je komt te weten hoe het heuvelachtige landschap is ontstaan, welke druiven hier groeien en waar je de wijngaarden vindt. Bekijk de film en luister naar de wijnbouwers
die je vertellen over hun passie. Op de tablets ontdek je
heerlijke wijnrecepten en krijg je inspiratie voor een wandeling of fietstocht. Natuurlijk kan je hier ook proeven en
wijn kopen. Elke maand staat er een andere wijn in de
kijker.
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Reserveer in groep een proeverij in de
gezellige wijnkelder. Vanaf 10 personen.

1

Kerkstraat 16, Wezemaal | 0473 58 40 12
reservaties@steenenmuur.be | www.rotselaar.be

WIJNWANDELINGEN
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Wijngaarden, holle wegen, uitgestrekte vergezichten en
zoveel meer te zien. Trek snel je wandelschoenen aan!

t

aa
str

d
aar

15

Sommelier Steven Willems helpt je kiezen.
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START: Sint-Kwintenkerk,
Martelarenplaats 1,
3210 Linden (Lubbeek)

KNOOPPUNTEN:

KNOOPPUNTEN:

1 > 12 > 19 > 18 > 111 >
112 > 171 > 17 > 11 > 1

VAN BERG TOT BERGWANDELING 10,7 KM

Wijngaard De Langhe Eycken vzw

Wijndomein Petrushoeve
18

Wijndomein Liemau
12

Wijngaard Ten Gaerde
6
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Wijndomein Hagelander

Wijndomein
Hertog van Halderûth

HOUWAARTSE BERGWANDELING 9,4 KM

Wijndomein Chardonnay
Meerdael

START: Sint-Denijskerk,
Haldertstraat z/n,
3390 Houwaart (Tielt-Winge)
Basiscartografie ©Nationaal Geografisch Instituut Brussel – www.ngi.be – toelating A2611

KNOOPPUNTEN:
START > 246 > 228 > 227 > 226 >

Meer info op:
www.straffestreek.be.

Uitgestippelde wijnwandelingen en
fietstochten maar ook enkele leuke filmpjes
over de wijnstreek kan je vinden op
www.toerismevlaamsbrabant.be/wijn

74 > 64 > 61 > 605 > 6

225 > 155 > 154 > 153 > 152 >

WIJNFIETSROUTES

151 > 144 > 228 > 246 > START

WISSEMBEEMDWANDELING 7,6 KM
START: Onze-Lieve-Vrouwekerk,
Dorpsstraat z/n,
3460 Assent (Bekkevoort)
KNOOPPUNTEN:
START > 308 > 307 > 34 > 333 >
301 > 303 > 302 > 325 > 310 >
309 > 328 > 308 > START

Aromakaart.

Deze Proefdoos is verkrijgbaar bij de deelnemende
streekhoekjes en
wijndomeinen.

TIP

Proef de Hagelandse wijnen
tijdens (Sp)rankelend Hageland,
de Wezemaalse- en
Houwaartse wijnfeesten.
Check de data op de website.

6 > 604 > 62 > 63 > 65 >

Wijndomein Kluisberg

Wijnkasteel Vandeurzen
14

Wijngaard Het Eiken Vat

2

19

Wijndomein Uylenbergher

Wijngaard Den Eeckhout

225 > 157 > 222 > 221 > 21 >

Wijndomein De Wijnpers

KNOOPPUNTEN:

Fiets langs flanken vol rijpende druivenranken, het knappe kasteel van Horst en het bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn.
HORSTROUTE 38 KM

WIJNLANDSCHAPPENROUTE 46,7 KM

WIJNBELEVINGSROUTE 43,6 KM

START: Kasteel van Horst,
Horststraat 28, 3220 Sint-Pieters-Rode (Holsbeek)

START: Kasteel van Horst,
Horststraat 28, 3220 Sint-Pieters-Rode (Holsbeek)

START: Sporthal ‘t Solveld,
Ralisweg 17, 3390 Tielt-Winge

KNOOPPUNTEN:

KNOOPPUNTEN:

KNOOPPUNTEN:

65 > 43 > 44 > 63 > 64 > 82 > 81 >

65 > 98 > 99 > 29 > 42 > 82 > 64 >

73 > 75 > 45 > 46 > 5 > 6 > 54 > 53 >

4 > 80 > 33 > 12 > 7 > 10 > 11 >

63 > 44 > 8 > 7 > 6 > 5 > 46 >

52 > 91 > 38 > 90 > 360 > 41 > 40 > 39 >

33 > 80 > 5 > 83 > 29 > 99 > 98 >

45 > 75 > 73 > 27 > 28 > 74 > 97 >

95 > 47 > 76 > 28 > 27 > 73

65

98 > 65

MUGGENBERGWANDELING
5,7 KM
START: Sint-Laurentiuskerk,
Halensebaan 72,
3461 Molenbeek-Wersbeek
(Bekkevoort)
KNOOPPUNTEN:
START > 318 > 321 > 322 > 323 >
255 > 315 > 316 > 317 > 318 > START
COLOFON: Meer info: Toerisme Vlaams-Brabant, toerisme@vlaamsbrabant.be / 016 26 76 20, www.toerismevlaamsbrabant.be /
V.U. Toerisme Vlaams-Brabant vzw, Provincieplein 1, 3010 Leuven / juni 2022 / Ond. Nr.: 0422.667.404 / Redactie en samenstelling:
Toerisme Vlaams-Brabant / Eindredactie: Toerisme Vlaams-Brabant vzw / Lay-out: communicatiedienst provincie Vlaams-Brabant / Druk:
Artoos / Foto’s: Toerisme Vlaams-Brabant en Lander Loeckx / Beleidsverantwoordelijke: Gunther Coppens, gedeputeerde voor toerisme

Bekijk de kleur.

5

242 > 231 > 229 > 230 > 226 >

HOE PROEF JE
WIJN?

11

Houwaartse Wijngaard vzw

2 > 22 > 23 > 243 > 241 >

17

Wijngaard Danouise

Bij witte wijn geldt doorgaans: hoe
donkerder de wijn, hoe rijper de druiven.
Een oudere rode wijn zal meer bruine
toetsen hebben dan een jonge rode wijn.
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4

KNOOPPUNTEN:

START: Bezoekerscentrum
van de Hagelandse Wijn,
Kerkstraat 16,
3111 Wezemaal (Rotselaar)

Ruik.

3

Wijngaard Coberger

16

Wals met je glas zodat de wijn lucht
krijgt en ruik er aan.

9

Wijngaard Steenen Muur vzw

START: parking aan de
Onze-Lieve-Vrouwekerk,
Bergstraat z/n, 3390 Tielt-Winge

Met veel plezier als
het om een Hagelandse
wijn gaat, dat is zeker.
Maar hoe begin je er aan?

2

Wijnkasteel Haksberg

15

Wijngaard Steenkuyl - Wijnfaktorij

WIJNGAARDBERGWANDELING 7,3 KM

Proef.

8

Wijndomein Chartreuzenberg

21

Met de Sprankelende
Proefdoos kan je thuis lekker
genieten van Hagelandse
wijn en andere lekkere
streekproducten.

47 > 19 > 18 > 111 > 112 >

Geef de wijn opnieuw lucht door hem
zachtjes rond te draaien en proef een slokje.

1

toch telkens opnieuw verrassen.
Die veelzijdigheid, daar wil ik me
nog wel meer in verdiepen. Bij een
vakantie in eigen land, hoort een
wijn uit eigen streek.”

Probeer het
zelf eens uit!

5 > 51 > 53 > 55 > 56 >

113 > 114 > 57 > 52 > 5

Hagelandse wijn en streekproducten,
de perfecte match.
“Ik kook dolgraag met streekproducten. Ze hebben geen
geheimen meer voor mij, maar
de Hagelandse wijn blijft me

8

START: Sint-Mauruskerk,
Gebroeders Van Tiltstraat,
3220 Holsbeek

www.toerismevlaamsbrabant.be/wijn

Word de verschillende smaken in je mond
gewaar. Kan jij met de aromakaart de
verschillende smaken in de Hagelandse
wijn herkennen?

“Bij zoete gerechten kan je kiezen
voor een zoetere wijn gemaakt van
muscaris, acolon, solaris of sieger
of voor een contrasterende frisse
fruitige wijn. Pittige gerechten?
Ga dan voor een licht zoete wijn
of een gekoelde kruidige wijn met
een laag alcoholgehalte. Of een
rosé, ook altijd goed. Vet vlees
zoals entrecote en wild? Daarbij
horen tanninerijke wijnen van lemberger, regent en cabernetcortis. Bij
mager vlees passen dan weer pinot
noir, rondo en pinotin.”

Wijngaard Graevenberger

Kok Raf Verstraete:

6

4

SPEELBERGWANDELING
12 KM

Scherpenheuvel-Zichem

“Bij foodpairing met wijn kan
je kiezen voor complementaire of contrasterende wijnen,
afhankelijk van het gerecht en
je eigen smaak. Bij een zuur
gerecht past een zure wijn.
Bijvoorbeeld, bij een klassiek visgerecht passen de druiven johanniter,
riesling, chardonnay en grüner
veltliner. Dat kan ook bij een salade, of kies voor bacchus, auxerrois,
müller-thurgau of pinot gris. Dat
zijn druivensoorten met wat minder uitgesproken zuren.”
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CHARTREUZENBERGWANDELING 6,9 KM

VLAAMS-BRABANT

Hoe kies je de juiste
Hagelandse wijn?

Aarschot
Rotselaar
Bekkevoort
Holsbeek Tielt-Winge
Leuven Lubbeek

20

Brussel

18

HAGELAND

TIP

12

HAGELANDSE
DRUIVENAROMA’S

De Hagelandse
wijnbouwers
Dé Hagelandse wijn? Die bestaat niet. De
befaamde ondergrond van ijzerzandsteen
en de creativiteit van de wijnbouwers
zorgen immers voor een enorme variatie.
Wit, rood, rosé, met of zonder bubbels.
Van een gepassioneerde hobbyboer of een
even gepassioneerd beroepswijnmaker.
Kennis van zaken, kwaliteit, intensieve
druivenselectie en liefde voor de wijn zijn
daarbij cruciaal. Zoveel diversiteit in het
Hageland dat je beslist eens een Hagelands
wijntje moet proeven!

Müller-Thurgau? Johanniter? Sirius? Die wat bizarre
druivennamen op het wijnvignet verklappen je al heel
wat over de wijn. Elk druivenras zorgt immers voor
een rijk pallet aan smaken en aroma. Doe de test:
herken jij de subtiele toetsen in je glas?

Witte druiven
Albariño

perzik, citroen, bloemen, abrikoos, amandelen, pompelmoes,
honingmeloen, mineraliteit, eucalyptus, ananas, mango, kamperfoelie

Auxerrois

tropisch fruit, pompelmoes, honing, meloen, kweepeer, kruiden,
witte bloemen, groene appel, lychee

Bacchus

bloemen, gras, muskaat, vlierbloesem, citroen, komijn, cassis,
nootmuskaat, abrikoos, appel

Blütenmuskateller

Grüner Veltliner

WIJNKASTEEL HAKSBERG

19

WIJNDOMEIN KLUISBERG

witte en rosé mousserende wijn

Sint-Jobsweg z/n, 3221 Nieuwrode (Holsbeek)

Houwaartseberg z/n, 3390 Houwaart (Tielt-Winge)

Solleweg 4, 3390 Houwaart (Tielt-Winge)

Bacchus, Chardonnay, Müller-Thurgau, Pinot Gris

Kerner, Müller-Thurgau, Pinot Blanc, Pinot Gris

Bacchus, Johanniter, Pinot Gris, Sirius

Dornfelder, Pinot Noir

Acolon, Cabernet Dorsa, Dornfelder, Pinot Noir

De wijngaard ligt op de zuidflank van de Beninksberg waar in de
middeleeuwen al aan wijnbouw werd gedaan. De wijnstokken van
de Müller-Thurgau zijn al 30 tot 40 jaar oud. Ze geven de wijn een
aromatisch en uitgesproken karakter.

Wist je dat het label 100% Belgische Wijn betekent dat de wijn
hier gebotteld is en de druiven hier geteeld zijn? Gegarandeerd
door een beschermde oorsprongsbenaming!

Op dit familiebedrijf wordt de Rosé Regent gemaakt zonder
schilmaceratie, een proces waarbij de schillen een tijdje in het sap
weken. Het resultaat? Een mooie rosé kleur en je proeft echt de
rode vruchten en de frisse toets van de wijn.

Op deze wijngaard neemt de schoffelmachine het onkruid voor
zijn rekening op een heel duurzame manier. Het maakt het nog
heerlijker genieten op het wijnterras tussen de wijnranken. Geen
zin om naar huis te gaan? Blijf dan overnachten in het wijnkasteel.

Een familiebedrijf dat 100% Belgische wijn maakt.

Houwaartse Bergwandeling tussen knooppunt 226 en 225

Van Berg tot Bergwandeling op 150 m van knooppunt 222

Wandelnetwerk Merode tussen knooppunt 742 en 743

Wijnbelevingsroute tussen knooppunt 90 en 360

Wijnlandschappenroute op 900 m van knooppunt 46

Wijnbelevingsroute tussen knooppunt 46 en 5

Wijnbelevingsroute tussen knooppunt 6 en 54

www.graevenberger.be

witte, rode en rosé wijn

www.heteikenvat.be

witte en rosé mousserende wijn

witte, rode en rosé wijn

rosé mousserende wijn

Leon Millot, Regent

witte, rode en rosé wijn

witte, rode en rosé wijn

Kasteelweg 4, 3390 Tielt-Winge (Gps: Oudenbos 161, 3202 Rillaar)

Rijnrode 5, 3460 Assent (Bekkevoort)

Auxerrois, Muscaris, Souvignier Gris

Chardonnay, Kerner, Müller-Thurgau, Pinot Blanc, Pinot Gris

www.liemau.be

www.haksberg.be

12

16

Dornfelder, Pinot Noir

Dornfelder, Lemberger, Merlot
Wissenbeemdwandeling op 2 km van knooppunt 310

www.kluisberg.be

gras, peper, appel, vuursteen, citroen, stervrucht, kruisbessen, ananas,
honingmeloen, pompelmoes, sinaasappel, kruiden, perzik, groene bonen

rozen, perzik, muskaat, groene appel, nootmuskaat, mineraliteit,
citroen, abrikoos, vlierbessen

Müller-Thurgau
Muscaris

8

muskaat, noten, rokerig, tropisch fruit, lychee, rozen

4

LEGENDE
witte mousserende wijn

gras, kruiden, perzik, kruisbessen, kamperfoelie, abrikoos
muskaat, perzik, bloemen, kruiden, peer, abrikoos, honing

Phoenix

witte wijn

peer, groene appel, rokerig, witte bloemen, kruiden, amandelen,
meloen, perzik, citroen

Pinot Blanc

peer, perzik, abrikoos, honing, kaneel, rokerig, bloemen, mirabel,
pompelmoes

Pinot Gris

petroleum, mineraliteit, witte bloemen, citroen, pompelmoes,
perzik, vuursteen, groene appel, ananas

Riesling

witte, rode en rosé wijn

WIJNDOMEIN UYLENBERGHER
witte en rode wijn

Wijngaardstraat (t.h.v. 56 naar beneden), 3390 Houwaart (Tielt-Winge)

Matantjesstraat 7, Sint-Pieters-Rode 3220 (Holsbeek)

Vossekotstraat 50, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Auxerrois, Chardonnay

Johanniter, Orion, Phoenix, Riesling, Solaris, Pinot Blanc, Pinot Gris

Johanniter, Sirius

Acolon, Dornfelder, Pinot Noir, Regent

witte druif
wijnweetje

Waar nu de ranken van deze wijngaard groeien, stond ooit een
windmolen.

Mousserende wijn gemaakt van niet of nauwelijks besproeide druiven,
zonder toegevoegde sulfieten en volgens de oermethode ‘ancestrale’.

Pa Monke - de vader van wijnbouwer André - leerde de stiel
tijdens WOII bij de familie Tallavignes op wijnkasteel Paulignan in
de Languedoc.

wandelroute

Houwaartse Bergwandeling tussen knooppunt 225 en 155

Houwaartse Bergwandeling tussen knooppunt 226 en 225

Wandelnetwerk Hagelandse Heuvels tussen knooppunt 167 en 168

Wijnlandschappenroute op 750 m van knooppunt 46

Horst- en Wijnlandschappenroute tussen knooppunt 99 en 29

Wijnlandschapppenroute op 1 km van knooppunt 46

fietsroute

www.houwaartsewijngaard.be

Pinotin, Regent

www.uylenbergher.be

www.wijnfaktorij.be
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witte, rode en rosé wijn

Cabernet Cortis, Pinot Meunier, Pinot Noir, Rondo

blauwe druif

WIJNGAARD COBERGER

rode dessert wijn

Pinot Gris

dessert wijn

peper, amandelen, hazelnoten, bloemen, kruiden, gras, peer,
appel, mirabel, sinaasappel, mandarijn, mango, honingmeloen

Roter Veltliner

witte en rosé mousserende wijn

Wijngaardstraat voor huisnummer 51, 3390 Houwaart (Tielt-Winge)

rode wijn

WIJNGAARD STEENKUYL-WIJNFAKTORIJ

degustatieruimte

rosé wijn

muskaat, vlierbloesem, kruiden, citroen, komijn, nootmuskaat, bloemen

HOUWAARTSE WIJNGAARD VZW
witte, rode en rosé wijn

rosé mousserende wijn
Ortega

WIJNDOMEIN HERTOG VAN HALDERÛTH
witte wijn
Wijngaardstraat 19, 3390 Houwaart (Tielt-Winge)

Pinot Noir

Muscaris

Een vreemde naam voor een wijndomein, niet? Het domein is genoemd naar Wenceslas Cobergher, de Zuid-Nederlandse architect
die de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek van Scherpenheuvel bouwde.
Kom overnachten tussen de wijnranken in een luxe glampingtent!
Wandelnetwerk Merode tussen knooppunt 209 en 120

Halderûth is de oude benaming van Houwaart, letterlijk land met
hellingen. Hier moest wel een wijngaard komen. En dat in combinatie met keramiek kunst tentoongesteld in de wijnkelder.
Van Berg tot Bergwandeling op 300 m van knooppunt 157
Wijnbelevingsroute en Wijnlandschappenroute aan knooppunt 46

fietsnetwerk op 2,5 km van knooppunt 93

www.wijndomeincoberger.be

tel. 0476 90 30 77

kruiden, lychee, rozen, muskaat, honing, witte bloemen,
abrikoos, mango, ananas, pompelmoes, perzik, anijs, kruidnagel

Sieger

abrikoos, appel, bloemen, citroen, pompelmoes, honing, limoen, perzik,
petroleum
ananas, hazelnoot, banaan, lychee, mango, honing, bloemen,
kweepeer, mirabel, amandelen

Solaris

mango, meloen, citroen, kruiden, abrikoos, kweepeer,
honingmeloen, honing

Souvignier Gris

Blauwe druiven
Acolon

13
1

WIJNDOMEIN CHARTREUZENBERG

5

WIJNGAARD TEN GAERDE

9

WIJNGAARD DE LANGHE EYCKEN VZW

kersen, bramen, jeneverbes, blauwe bessen, kruiden, pruimen, tabak

witte en rosé mousserende wijn

kersen, bramen, blauwe bessen, pruimen, frambozen, zwarte kersen, anijs,
krieken, aardbeien, nootmuskaat, peper, vanille, zoethout, cederhout

Barbera

Cabernet Cortis

zwarte bes, viooltjes, kersen, groene paprika, peper, vlierbessen,
bramen, kruisbessen, tabak, leer

Cabernet Dorsa

kersen, kruiden, frambozen, aardbeien, groene paprika,
zwarte bes

Cabernet Jura

cassis, blauwe bessen, bramen, pruimen, kersen, vlierbessen,
rozen, peper, cederhout

Dornfelder

bramen, kersen, bloemen, vlierbessen, zwarte bessen, frambozen,
aardbeien, groene paprika, perzik, pruimen, kruidnagel, chocolade, tabak

Lemberger

bramen, kersen, pruimen, peper, zwarte bessen, groene paprika,
kruisbessen, vlierbessen, banaan, tabak, leer, groene bonen

Leon Millot

bramen, pruimen, chocolade, zwarte bes, aards, vijg, kersen,
blauwe bessen

Merlot

pruimen, aardbeien, frambozen, blauwe bessen, bramen, groene paprika,
aards, eucalyptus, leer

Monarch

kersen, aardbeien, frambozen, rode bessen, viooltjes, bramen, vlierbessen,
chocolade

witte, rode en rosé wijn

witte wijn

witte, rode en rosé wijn

WIJNKASTEEL VANDEURZEN
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Pinot Meunier
Pinot Noir

frambozen, blauwe bessen, kruiden, rokerig, banaan, appel, aards

mousserende witte wijn

Albariño, Grüner Veltliner, Chardonnay, Roter veltliner

Johanniter, Muscaris, Solaris, Souvignier Gris

Monarkenweg 50, 3050 Oud-Heverlee

Tempranillo, Lemberger, Pinot Noir, Barberra, Italiaanse Merlot

Cabarnet Cortis, Cabernet Jura, Pinotin, Regent

Chardonnay

De Victorie, Kerkdreef 1, 3210 Linden (Lubbeek)

Chartreuzenberg 7, 3220 Holsbeek

Molenstraat z/n, 3390 Houwaart (Tielt-Winge)

Berkendreef 6, 3390 Tielt-Winge / Wijngaard: Houwaartse berg

Johanniter

Johanniter, Kerner, Müller-Thurgau, Pinot Gris, Solaris, Souvignier Gris

Bacchus, Pinot Gris, Solaris

Wist je dat de erkende Belgische schuimwijn wordt gemaakt van de
Johanniter druif? Domein Chartreuzenberg gaat er prat op zijn witte
wijn niet te filteren, zo krijgen ze een vollere en complexere smaak.

Cabernet Cortis, Dornfelder, Pinot Noir, Rondo

Dornfelder, Leon Millot, Pinot Noir, Regent, Sieger

André was begin jaren 70 één van de Hagelandse wijnpioniers.
Met zoon Danny deelt hij de passie voor Belgische wijn.

Dit wijndomein maakt zo weinig mogelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kiest voor een zo biologisch mogelijke aanpak.

Op deze historische site werd vroeger ook al aan wijnbouw
gedaan. Nu opnieuw, en hoe! De eigen horecazaak ‘De Victorie’
kijkt uit over de wijngaard.

De mooie beelden van het wijndomein in de VRT-reeks Thuis?
Die werden hier gemaakt. Blijf een nachtje langer en overnacht
in de barrel!

De wortels van de wijnranken staan in het water van de Minnebron,
een ondergrondse zee van water. Dit wijndomein ligt bij de buren,
in de Groene Gordel en maakt 100% Belgische wijn.

Chartreuzenbergwandeling aan knooppunt 12

Houwaartse Bergwandeling tussen knooppunt 227 en 226

Houwaartse Bergwandeling tussen knooppunt 226 en 225

Speelbergwandeling aan knooppunt 5

Muggenbergwandeling aan knooppunt 321

wandelnetwerk Zuid-Dijleland op 200 m van knooppunt 124

Horstroute op 2 km van knooppunt 83

Wijnlandschapppenroute op 500 m van knooppunt 45

Wijnlandschappenroute op 800 m van knooppunt 46

Horstroute op 1 km van knooppunt 83

Wijnbelevingsroute tussen knooppunt 47 en 76

fietsnetwerk op 600 m van knooppunt 1

Reberger, Regent

www.chartreuzenberg.be

aardbeien, kersen, frambozen, bramen, viooltjes, rozen, aards, leer

kersen, pruimen, cassis, specerijen, vlierbessen, krieken, blauwe bessen,
frambozen

Reberger

kruiden, bramen, kersen, zwarte bes, frambozen, tabak, leer
zwarte bes, kersen, bramen, frambozen, blauwe bosbessen,
pruimen, tabak, leer, rozen, aards

Regent

kersen, bramen, pruimen, bloemen, rokerig, zwarte bes

Tempranillo

aardbeien, zwarte bessen, kersen, pruimen, chocolade, tabak,
kruiden, leer, vijg, dille, kruidnagel
kersen, rode bessen, frambozen, kaneel, peper, pruimen, zwarte bes,
bramen, rokerig, tabak

2

WIJNDOMEIN CHARDONNAY MEERDAEL

Halensebaan 36, 3461 Molenbeek-Wersbeek (Bekkevoort)

www.wijngaardtengaerde.be

www.wijndomein-de-langhe-eycken.webnode.be

www.de-victorie.be | www.wijnkasteel-vandeurzen.be

www.petrushoeve.be

kersen, zwarte bes, bramen, groene paprika, tomatenblad, leer,
aards

Pinotin

21

witte, rode en rosé wijn

witte, rode en rosé wijn

dessert wijn

WIJNDOMEIN PETRUSHOEVE

muskaat, rode bessen, aardbeien, frambozen, kersen,
specerijen, rozen, anijs

Muscat Bleu

Zweigelt

15

WIJNDOMEIN LIEMAU

groene appel, perzik, limoen, citrus, peer, muskaat, komijn,
nootmuskaat, bloemen, sinaasappel, abrikoos, zwarte bessen, honing

Kerner

Rondo

11

witte en rode wijn

Horst- en Wijnlandschappenroute tussen knooppunt 63 en 44

muskaat, vlierbloesem, lindebloesem, acacia, rozen,
kruiden, perzik, passievrucht, mineraliteit

WIJNGAARD HET EIKEN VAT

meloen, pompelmoes, limoen, peer, perzik, reinette appel,
amandelen, rozen, mineraliteit, kruiden

Johanniter

Prior

7

boter, groene appel, banaan, meloen, perzik, abrikoos, citroen,
guave, ananas

Chardonnay

Sirius

WIJNGAARD GRAEVENBERGER

Wandelnetwerk Hagelandse Heuvels aan knooppunt 165

muskaat, kruiden, vlierbloesem, lychee, passievrucht, rozen,
witte bloemen, gras, appel

Birstaler Muskat

Orion

3

WIJNGAARD STEENEN MUUR VZW
witte en rode wijn

Dornfelder, Pinot Noir

In de wijngaard groeit een ent van de oudste wijnstok ter wereld. Afkomstig uit Maribor in Slovenië. De vzw maakt 100% Belgische wijn.
Wijngaardbergwandeling tussen knooppunt 62, 63 en 65
Horst- en Wijnlandschappenroute tussen knooppunt 64 en 63

www.steenenmuur.be

WIJNGAARD DEN EECKHOUT
witte, rode en rosé wijn

Bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn, Kerkstraat 16,
3111 Wezemaal (Rotselaar)
Bacchus, Chardonnay, Pinot Gris

6

10

WIJNGAARD DANOUISE

14

WIJNDOMEIN HAGELANDER

18

WIJNDOMEIN DE WIJNPERS

witte en rode wijn

witte en rosé wijn

Wijngaardstraat 74, 3390 Houwaart (Tielt-Winge)

Haldertstraat 217, 3390 Houwaart (Tielt-Winge)
Bacchus, Riesling, Pinot Blanc, Pinot Gris

Diestsesteenweg 272, 3202 Rillaar (Aarschot)
Wijngaard: Houwaartse berg

Mechelsevest 72, 3000 Leuven

Müller-Thurgau, Pinot Blanc, Pinot Gris, Sieger
Muscat Bleu, Pinot Noir

Dornfelder, Regent, Zweigelt

Chardonnay, Müller-Thurgau, Ortega

Prior, Muscat Bleu, Monarch

Een echte familiezaak, dit wijndomein. De waterpoel en de
bloemenweide zorgen voor extra leven in de wijngaard.

Parkeer je mobilehome voor een nachtje tussen de wijnranken,
een unieke ervaring!

Wist je dat dit de oudste wijngaard is van het Hageland, in het
museum kom je hierover meer te weten.

Houwaartse Bergwandeling tussen knooppunt 225 en 155

Van Berg tot Bergwandeling aan knooppunt 221

Wandelnetwerk Merode tussen knooppunt 724 en 723

Een unieke wijngaard binnen de stadsring van Leuven, geflankeerd door
het historische Wijnpershuis (bouwjaar 1551). Bewonder naast onze
biologische wijnbouw ook het spectaculaire vergezicht over Leuven.

Wijnbelevingsroute tussen knooppunt 45 en 75

Wijnbelevingsroute tussen knooppunt 46 en 5

Horstroute op 1 km van knooppunt 7 (richting knooppunt 6)

Wijnlandschapppenroute op 900m van knooppunt 46

www.deneeckhout.be

www.danouise.be

www.vinobelga.be

witte en rode wijn

mousserende wijn

Regent

Blütenmuskateller, Souvignier Gris, Muscaris, Birstaler Muskat, Johanniter

www.dewijnpers.be

Pinot Meunier, Pinot Noir

www.chardonnaymeerdael.be

