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holle Wegen,
Volle glazen.
Wijnkenner Alain Bloeykens geeft het al aan: we 
mogen best wat fierder zijn op onze wijn. De 
Hagelandse wijnbouw is lang niet meer de hobby 
van enkelingen maar een passioneel beroep van 
professionele wijnbouwers. Kennis van zaken, 
kwaliteit, intensieve druivenselectie en liefde voor 
de wijn zijn daarbij cruciaal. Dat proef je ook. De 
Hagelandse wijn mag concurreren met de grotere 
Franse, Italiaanse of Duitse wijnen. ‘Bloesemtoetsen, 
frisse fruitaroma’s, een speelse lichtvoetigheid’, 
beschrijft de wijnkenner, die zijn lof niet onder stoelen 
of banken steekt. Hij is niet de enige: de Hagelandse 
wijn kaapte al verschillende prestigieuze prijzen weg.

De provincie Vlaams-Brabant en de vzw 
Streekproducten Vlaams-Brabant effenen mee het 
pad van dat succes. Het is een toeristische troef 
en dus ook van economisch belang. Bovendien is 
wijnbouw duurzame economie: een ambachtelijk 
proces, natuurlijke grondstoffen en alles in eigen 
streek.

Redenen genoeg om fier te zijn. Ontdek nu zelf in 
deze brochure het verhaal van de Hagelandse wijn. 
En dan, proeven maar!

Monique Swinnen, 
Voorzitter Toerisme Vlaams-Brabant
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“ ach vrienden hebt geen zorgen,  
al hebben wij nu geen geld

 de waard zal ons wel borgen,  
zo heeft hij mij verteld

 We zullen hem laten schenken  
en vrolijk zullen we zijn 
kom laat ons vanavond blijven

 o wijn, weest welkom wijn”

 © laïs



holle Wegen, 
Volle glazen.

d e  g e s c h i e d e n i s  v a n  d e  h a g e l a n d s e  w i j n
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ridderlijke 
streek, 
Nobele  
Wijnen.
Dronk de Rode Ridder 
een streekwijntje in het 
Kasteel van Horst? De 
kans is groot. Al in de 
negende eeuw zijn er 
wijngaarden in Luik en 
Gent. Volgens enkele 
geschriften wordt er in 
de dertiende eeuw ook 
in het Hageland aan 
wijnbouw gedaan. Een 
oorkonde van de abdij 
van Tongerlo heeft het 
over wijngaarden in 
Diest. En volgens een 
charter van hertog Jan I 
van Brabant zijn er in 
1291 wijngaarden in de 
regio van Tienen.

Een bezoek aan het Kas-
teel van Horst is telkens 
een verrassing. Voor de 
kids zijn er ridderlijke 
avonturen, volwassenen 
maken kennis met de 
boeiende 17de-eeuwse 
leefcultuur.

Kasteel van Horst 
Horststraat 28 
3220 Sint-Pieters-Rode 
T 016-62 33 45 
www.kasteelvanhorst.be

De roestbruine ijzerzand-
steen en het zachte kli-
maat leveren de beste wijn 
op van het land. Dat zijn 
geen loze woorden, in 
1997 werd de Hageland-
se wijn als eerste erkend 
als ‘kwaliteitswijn met ge-
controleerde oorsprongs-
benaming’.

De Hagelandse wijnflanken 
zijn een geschenk van de 
zee. Op het eind van het 
Tertiair, zo’n 15 miljoen jaar 
geleden, kwam het zee-
water tot in Diest. Door de 
sterke getijdenstromingen 
vormde deze Diestiaanse 

zee een zandbankenland-
schap en toen het water 
zich terugtrok, verhardden 
de zandbanken tot heuvel-
ruggen van ijzerzandsteen. 
De steenlaag neemt tijdens 
de dag de warmte op en 
geeft die ’s nachts af, dat 
is goed voor het rijpings-
proces van de druif.

meest NoordelIJk

Maar de juiste ondergrond 
alleen volstaat niet om een 
lekkere wijn te maken. Een 
gemiddelde wijngaard 
heeft 1800 tot 2000 uren 
zon nodig per jaar, vroeg-
rijpe witte druiven hebben 
voldoende aan 1100 uren. 
In ons land schijnt de zon 
gemiddeld 1500 uren per 
jaar, daarom rijpen er 
vooral witte druivensoor-

Een Zuid-Franse helling? Een Italiaanse wijngaard?  
Als de zon de rijen en rijen wijnstokken op de Hagelandse  
heuvels verwarmt, vergeet je even ons grijze landje. 

ten in het Hageland. Ook 
de gemiddelde jaartem-
peratuur van 11 °C vol-
staat voor de druiventeelt. 
Deze combinatie van ijzer-
zandheuvels, zonuren en 
temperatuur maakt van 
het Hageland het meest 
noordelijke wijngebied van 
Europa.

Den Houwaart De wijnen van Den Houwaart kaapten belang
rijke prijzen weg op de wijnbeurs Megavino. Wijnliefhebbers  
ontmoeten elkaar in Wijnbar Den Houwaart. 

Houwaartseberg z/n, 3390 Houwaart
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de mystieke 
Wijnpers
De wijnbouw inspireerde 
ook kunstenaars uit die tijd. 
Het interieur van de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk in 
Aarschot is bezaaid met 
druivenranken en -trossen. 
Op het schilderij ‘De 
Mystieke Wijnpers’ uit de 
16de eeuw zie je Petrus en 
Jezus zelf aan het werk in 
de wijnbouw. Geen wonder 
dat de Hagelandse wijn zo 
goddelijk smaakt.

wijnbouw in de 

middeleeuwen

Al in de Middeleeuwen 
hebben de Hagelanders 
door dat hun grond kost-
baar is. In de twaalfde 
eeuw heeft Godfried I, 
Hertog van Brabant, een 
wijngaard in Leuven, en in 
de dertiende eeuw duiken 
de eerste wijngaarden op 
in Aarschot, Diest en 

Hoegaarden. Aanvankelijk 
houden alleen kloosterge-
meenschappen zich bezig 
met wijnbouw, maar stil-
aan plant ook de gewone 
man druivenranken. 
Schommelende graanprij-
zen, de godsdienstoorlo-
gen van de zestiende 
eeuw en de concurrentie 

al sINds de mIddeleeuWeN

wijnkelDer kluisberg Wijnboer Jos Vanlaer plantte 12.000 
wijnstokken op de Kluisberg. In zijn wijnkelder kan je een fris  
glas degusteren. 

Bezoek op afspraak. Rijnrode 5, 3460 Assent

van vreemde, goedkope 
wijnsoorten zorgen voor 
een wisselend succes van 
de wijnbouw. In de negen-
tiende eeuw verdwijnt de 
druiventeelt zo goed als 
volledig uit beeld.
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heilige 
mannen, 
zalige Wijnen
De kans is klein dat 
Pater Damiaan zich 
ooit liet gaan bij 
enkele flessen wijn.  
In de negentiende 
eeuw zat de wijnbouw 
in een dip. Maar allicht 
wandelde hij als 
jongeling wel langs de 
wijnmuur van 
Wezemaal of beklom 
hij de Wijngaardberg 
op weg naar school. 
De daguitstap 
‘Damiaan en wijn’ van 
Toerisme Rotselaar 
neemt je mee langs de 
wijngaarden in het 
spoor van ’s 
Hagelands bekendste 
heilige.

Pater 
damiaan

de heropleVINg

wijnliefhebbers volgen. De 
landbouwfaculteit van de 
Katholieke Universiteit 
Leuven en de provinciale 
tuinbouwschool in Leuven 
zorgen voor de kennis en 
ondersteuning, en de 
kwaliteit van de Hageland-
se wijn wordt steeds maar 
beter.

Stilaan maken meer wijn-
bouwers van hun hobby 
hun beroep en in 1995 
richten ze een beroeps-

CHarDonnay MeerDael De 60.000 wijnstokken van Paul 
Vleminckx leveren een frisse schuimwijn op, gemaakt volgens  
de méthode traditionelle. 

Monarkenweg 50, 3050 OudHeverlee

Sinds 1970 is de Hage-
landse wijn aan een grote 
heropleving toe. De vrien-
den Jos Daems, Marcel 
Saenen, Maurice Fol, 
Jacques Cypers en 
Achilles Schrevens beslis-
sen in 1972 om opnieuw 
aan wijnbouw te doen. Ze 
starten de vereniging de 
‘Hagelandse wijnliefheb-
bers’ en planten opnieuw 
wijnstokken op de zuide-
lijke heuvels. Een aanste-
kelijk voorbeeld want veel 

vereniging op, de vzw 
Interprofessionele Hage-
landse Wijnbouwers. De 
erkenning als kwaliteits-
wijn met gecontroleerde 
oorsprongsbenaming volgt 
al snel en vandaag leeft 
de Hagelandse wijn als 
nooit tevoren. Sinds kort is 
de vzw Interprofessionele 
Hagelandse Wijnbouwers 
opgenomen in de Vereni-
ging van de Belgische wijn-
bouwers.

www.rotselaar.be/toerisme
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Wijntips 
ontfutselen,
Wijngeheimen 
bewaren.

Wijntips 
w i j n k e n n e r  a l a i n  b l o e y k e n s  z a l f t  h a g e l a n d s e  w i j n

kunst & wijnHoeve elzenbosCH Kunst en wijn gaan hand in 
hand op de vierkantshoeve van de familie Boyen. 

Bezoek op afspraak. Rijnrode 66, 3460 Assent



‘Zuiverheid, frisse aroma’s, een speelse 
lichtvoetigheid.’ Vlaanderens bekendste 
wijnspecialist en -journalist Alain Bloeykens 
moet niet lang zoeken naar zijn woorden 
om de Hagelandse wijn te beschrijven. 
‘Perfect als zomers aperitief’.

hoe wijn 
proeven?

hoe zou Je de 
hagelaNdse WIJN 
beschrIJVeN?

‘Het Hageland levert voor-
al witte wijn, het klimaat 
en het aantal zonuren 
lenen zich daar het beste 
toe. Het is een wijn met 
uitgesproken bloesem-
toetsen en frisse fruitto-
nen. De zuiverheid, de 
speelse lichtvoetigheid 
primeert. Het is geen wijn 
die nog jaren op eik moet 
rusten om aan kracht te 
winnen.’

dus VrIJ JoNg drINkeN?

‘Hoe jonger, hoe beter. Dan 
geniet je het meest van de 
intense fruitaroma’s. De 
rode wijnen van het Hage-
land kan je misschien wat 
langer bewaren, maar de 
wijnstokken zijn gemiddeld 
genomen te jong om een 
krachtige, volle wijn voort 

te brengen. Pas als de stok 
dertig tot veertig jaar is, 
geven de druiven hun volle 
rijkheid prijs.’

Welke druIVeN rasseN 
VINd Je IN de streek?

‘Je zal in het Hageland niet 
de typische wijndruiven vin-
den zoals de Chardonnay 
of de Cabernet Sauvignon. 
Tenzij om schuimwijn te 
maken, zoals de Chardon-
nay Meerdael. De typische 
Hagelandse wijn wordt 
vooral gemaakt van Duitse 
druivenrassen die een fris-
ser klimaat goed verdra-
gen, zoals de Müller 
Thurgau en de Kerner.’

bekIJk de kleur 
‘Eigenlijk minder 
belangrijk, want de 
wijn krijgt tegenwoor
dig vooral zijn kleur 
door een technisch 
procedé.’

ruIk
‘Wals met je glas 
zodat de wijn lucht 
krijgt en de aroma’s 
vrijkomen. Ruik dan 
heel uitvoerig aan het 
glas.’

proef
‘Geef de wijn opnieuw 
lucht door hem zacht 
rond te draaien en 
neem dan een flinke 
slok. Uitspuwen hoeft 
niet, tenzij je een hele 
resem wijnen moet 
proeven. Want op het 
eind van de proeverij 
zou dan wel eens alles 
lekker kunnen zijn.’

‘De Hagelandse 
wijn proef je met 
evenveel respect als 
een buitenlandse 
wijn’, lacht Alain 
Bloeykens. ‘Hij is het 
absoluut waard.’ 
Maar hoe begin je er 
aan? Hij geeft graag 
enkele tips.

tIps

bIJ Welke gerechteN 
past de WIJN?

‘De witte wijn is omwille 
van de frisheid perfect ge-
schikt als aperitief in de 
zomer. Ook bij gegrilde vis 
of gebraden gevogelte 
kan je gerust een Hage-
landse wijn schenken. Het 
lichtere type keuken. De 
wijn mist kracht om bij-
voorbeeld zware visge-
rechten met saus te 
begeleiden.’

Alain Bloeykens is niet al-
leen een notoir wijnkenner, 
hij is ook organisator van 
de befaamde wijnbeurs 
Megavino. Hij kijkt er niet 
van op dat de Hageland-
se wijn daar telkens enorm 
goed scoort. ‘Sinds de 
heropleving van de wijn-
traditie in het Hageland 
zijn de kwaliteit van de 
wijn en de gedrevenheid 
van de wijnbouwers alleen 
maar toegenomen’, vertelt 
hij. ‘Dat proef je. De 
Hagelander mag fier zijn 
op zijn wijn.’

MUller 
Thurgau

Kerner
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Vruchten 
plukken,
succes oogsten.

Vruchten 
w i j n b o u w,  h o e  w e r k t  d at ?

uylenbergHer wijnen De rode en witte Uylenbergher zijn echte 
natuurwijnen. Wijnboer André Goemans mijdt chemische 
onkruid bestrijders en insecticiden. 

Bezoek op afspraak. Matantjesstraat 7, 3220 SintPietersRode



Vruchten 
plukken,
succes oogsten.

‘Een wijnbouwer legt zijn lot voor een stukje in de  
handen van de natuur. Goede druiven zijn de basis.  
Maar de kunst zit hem in het maken van de wijn zelf.’

Paul Vleminckx weet waar-
over hij spreekt. Hij is voor-
zitter van de Vereniging 
van Belgische Wijnbou-
wers en op zijn wijndomein 
in Vaalbeek produceert hij 
de befaamde schuimwijn 
Chardonnay Meerdael. 
‘Wijn maken doe je in drie 
grote stappen: de druiven-
teelt, de oogst en de vini-
ficatie’, legt hij uit. ‘Dit 
laatste is vooral een tech-
nisch proces van persen, 
klaren, een eerste en even-
tueel een tweede gisting. 
Na nog een laatste klaring 
waarbij alle onzuiverheden 
worden verwijderd, is de 

wijn klaar. Tenminste, als 
je er geen schuimwijn van 
wil maken want dan start 
er een nieuw proces van 
gisting en rijping.’

eeN WIJNbouWer Is  
zoWel tuINder als 
techNIcus. Wat Is het 
moeIlIJkst: druIVeN  
teleN of WIJN makeN?

‘Allebei niet eenvoudig. 
Het persen is bijvoorbeeld 
een heel delicaat klusje. 
Als je te veel perst, zal je 
ook onrijpe delen meeper-
sen en dat levert te veel 
groene tannine op in de 
wijn. Daar krijg je hoofdpijn 
van. Maar de teelt is het 
moeilijkst. Je kan snoeien, 
beschermingsmiddelen 
gebruiken, water geven, 
maar de natuur speelt 
toch de grootste rol. Dat 
heb je niet zelf in de hand.’

zoals de aaN houdeNde  
droogte VaN dIt 
VoorJaar?

‘Ja. Daardoor zal de oogst 
dit jaar allicht in september 
plaatsvinden in plaats van 
begin oktober.’

Is WIJNbouW  
mIlIeuVrIeNdelIJk?

‘De Hagelandse wijn wordt 
vooral in eigen streek ver-
kocht en dus is het trans-

Innovatie 
en gezonde 
voeding
Geen lekkere wijn 
zonder een gezonde 
druif. In de kennisregio 
VlaamsBrabant kunnen 
de Hagelandse 
wijnbouwers rekenen 
op de knowhow en 
wijsheid van enkele 
opmerkelijke partners 
zoals het kenniscen
trum LFoRCe en de 
FeedFoodHealth
Campus.

LFoRCe staat voor 
Leuven Food and 
Nutrition Research Cen
tre. Het is een experti
secentrum van de 
Associatie K.U.Leuven 
waar niet minder dan 
440 onderzoekers zich 
over de toekomst van 
ons voedsel buigen. Ze 
werken aan innovatieve 
projecten rond 
duurzame voedselpro
ductie, gezondheid en 
voedselveiligheid.

De FeedFoodHealth
Campus is een 
wetenschapspark in 
Tienen waar onder
zoeksbedrijven die 
werken rond voeding 
hun kennis en krachten 
bundelen. Innovatie en 
gezonde voeding zijn 
daarbij kernwoorden. 
De campus is nog in 
volle ontwikkeling. De 
bedoeling ervan is om 
het Hageland op de 
kaart te zetten als regio 
waar traditionele 
land en tuinbouw en 
voedselproductie ook 
heel innovatief uit de 
hoek kunnen komen. 
De wijnteelt mag 
daarbij niet ontbreken.

port beperkt. Het is ook 
mogelijk een volledig bio-
logische wijn te maken, 
maar dan op kleine schaal, 
in een afgelegen wijngaard 
en met druivensoorten die 
resistent zijn tegen de 
schimmelziekte valse 
meeldauw. Insecten kan je 
niet weren, daarom is het 
voor grote wijnbouwers 
een onmogelijke opdracht 
om het zonder bestrij-
dingsmiddelen te doen.’

Wat zIJN de  
uItdagINgeN?

‘Er zit groei in de markt. 
De kwaliteit van de Hage-
landse wijn gaat er op 
vooruit en de mensen be-
seffen dat ook. De Hage-
landse wijnboeren moeten 
nu aan schaalvergroting 
doen en beter samenwer-
ken. Een Hagelander kan 
koppig zijn, dat is een ei-
genschap van de streek 
(lacht). Wat meer unifor-
miteit, structuur en een 
goede samenwerking, zo 
wordt de Hagelandse wijn 
een echt sterk merk.’

oogst

Paul Vleminckx klaren

gisten

telen

persen

hagelaNdse WIJN VINd  
Je NIet IN de grote 
WINkelketeNs.  
Waarom NIet?

‘De meeste Hagelandse 
wijnboeren verkopen hun 
producten aan huis of via 
streekwinkels. Het aan-
bod is te klein om de 
streekwijnen via de groot-
handel te verspreiden. Dat 
maakt het een echt 
streekproduct.’

WIJNbouW I 11



stalen ros 
of gewoon 
te paard?
Wijnroute met de Vespa
De trendy scooters van Greencity Tours 
staan voor je klaar in Lubbeek voor een rit 
van 54 kilometer langs de Hagelandse wijn-
domeinen. Een kaart of gids heb je niet 
nodig: een gps-audiogids leidt je de weg en 
de plaatselijke wijnboeren stellen je zelf hun 
wijngaard voor. Stop onderweg voor een 
proevertje in Wijnbar Den Houwaart, een 
rondleiding in het Bezoekerscentrum van de 
Hagelandse wijn in Wezemaal of een wan-
deling tussen de druivenstokken. Je kiest 
zelf je tempo en waar en hoelang je stopt. 
Kortom, je beleeft een zalig gevoel van vrij-
heid. Ideaal voor een plezant dagje weg met 
vrienden, familie of collega’s. 

alle INfo op WWW.greeNcItytours.be

doWNload de route VIa WWW.toerIsmeVlaamsbrabaNt.be

het rijnrodepad
Voor wie een echt ros 
verkiest boven een stalen 
exemplaar is er de 
ruiterroute Het Rijnrodepad. 
Vertrek aan de kerk van 
Kersbeek voor een tocht 
van 26 kilometer langs 
boomgaarden en wijngaar

den, over holle wegen en 
veldpaden. Het hoogtepunt 
– letterlijk – is de beklim
ming van de Rijnrodeberg. 
De wijnranken hier zijn van 
de wijnkelder Kluisberg. 
Hou even halt want 
wijnboer Jos Vanlaer 

serveert je graag een fruitig 
glas wijn of een frisdrank. 
Als je vooraf verwittigt, stelt 
hij ook een picknickmand 
samen met heerlijke 
streekproducten. Ook 
daarin kan een lekkere wijn 
niet ontbreken. 

12 I op stap



5 WaNdelINgeN

Wijngaardbergwandeling 8 km

Vertrek aan het Bezoekerscentrum van de 
Hagelandse wijn in Wezemaal voor een klim 
naar de Wijngaardberg. Eerst voorbij de 
SintMartinuskerk en de prachtige 
Norbertijnen pastorie uit 1624  met slot
gracht – en dan langs de zuidflank de berg 
op. Sinds 1999 groeien hier opnieuw wijnran
ken. De vzw Steenen Muur pikt daarmee aan 
bij de traditie, want in de 19de eeuw was de 
berg bezaaid met wijngaarden. De anderhal
ve kilometer lange stenen wijnmuur is een 
beschermd monument. Hij werd in de 19de 

eeuw gebouwd om de wijngaarden te beschut
ten tegen de noordenwind. Op de top heb je een 
weidse blik over de Hagelandse heuvels, met in 
de verte de molenwieken van de Moedermeule 
in Gelrode. De opvallende putten die je op je 
weg vindt, zijn restanten van ijzerzandsteen
groeves. De steenlaag van het Hageland is niet 
alleen goed voor de wijn, er werden destijds 
veel kerken en huizen gebouwd met de opge
dolven stenen. Voor de afdaling begint, kan je 
even uitblazen op de rustbanken aan de voet 
van een indrukwekkend Christusbeeld dat 
beschermend over Wezemaal uitkijkt.

WIJNdorp WaNdelINg
Door Rotselaar en het 
wijndorp Wezemaal, 
tot aan de top van de 
Wijngaardberg.

11 km

houWaartse  
bergWaNdelINg
Met de Winge als gids 
wandel je van het 
Kasteel van Horst rich
ting Houwaart. 
Wijngaarden palmen 
de flanken van de 
Houwaartseberg in.

7 km

sINt-Jobs WaNdelINg 
Via het Kasteel van 
Horst, door holle 
wegen, langs 
wijngaarden en 
bossen.

11 km

WIJNgaardeN-
WaNdelINg
Over de Houwaartse
berg langs een paar 
mooie wijn en 
boomgaarden.

9,5 km

Alle wandelingen uit: 
20 wandelingen 
Wandelnetwerk 
Wingevallei (9 euro).

uItNeembare gIds
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0 2 km 

wijngaarD Danouise De druiven van Daniël Vandervaeren rijpen 
op de zuidelijke flanken van de Houwaartseberg. Een hobby werd 
een passie. Bezoek op afspraak. 

Haldertstraat 160, 3390 Houwaart
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de Wijnkaart Vragen  
of de fietskaart Volgen?

03

01

04

05

65 fietsknooppunt

7 kilometeraanduiding

fietsroute

fietsroute (onverhard) 
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fietscafé

Bezoekerscentrum 
Streekbezoekerscentrum 
van de Hagelandse Wijn

wijnbar ‘Den Houwaart’

wijngaard

eetcafé het kWadraat

st JozefkapelletJe

WIJNbar deN houWaart het WageNhuIs
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de Wijnkaart  
Vragen of de 
fietskaart Volgen?
kasteel VaN horst

Deze prachtige, middeleeuwse waterburcht 
kijkt als een baken uit over de streek. Ooit 
beleefde de Rode Ridder hier spannende 
stripverhalen en kinderen worden nog steeds 
ondergedompeld in ridderlijke avonturen. De 
karakteristieke donjon dateert uit de vroege 15de 
eeuw, in de zeventiende eeuw liet kasteelvrouw 
Maria Anna Vanden Tympel het Wagenhuis 
bouwen en prachtig stucwerk aanbrengen op 
het plafond van de ridderzaal. Het 17deeeuwse 
Wagenhuis herbergt een fietscafé/restaurant en 
het bezoekerscentrum waar je informatie en 
streekproducten – ja, ook wijn – vindt.

bezoekersceNtrum VaN de hagelaNdse WIJN

Een tentoonstelling en een korte film leren je 
meteen alles over het Hageland en zijn wijn. En 
uiteraard moet je ook geproefd hebben. Dat kan 
in de wijnkelder waar de wijnbouwers van vzw 
Steenen Muur hun vaste stek hebben. Reser
veer op voorhand voor een echte Hagelandse 
wijndegustatie. 

WIJNbar deN houWaart

De plek waar echte wijnliefhebbers elkaar 
vinden. In dit voormalig dorpscafé kan je naast 
de huiswijn Den Houwaart ook andere wijnen 
van het Hageland proeven. Van hieruit vertrek
ken wandelroutes, je kan een fiets huren of 
gewoon genieten van een terrasje.

fIetscafés oNderWeg

›› Het Wagenhuis

›› In de Ster – Bij Boeres

›› Wisemaele

›› Eetcafé Het Kwadraat

kasteel 

van horst

06

07 08

bezoekersceNtrum VaN  
de hagelaNdse WIJN bIJ boeres

wijngaarD lieMau Maurice Wuyts en dochter Lieve maken een 
troef van de kleinschaligheid van hun wijnboerderij. ‘We doen 
alles zelf, dus kunnen we de beste kwaliteit garanderen.’ 

Bezoek op afspraak. Solleweg 4, 3390 Houwaart

uItNeembare gIds



proeven Van  
het rood…  
of ontsnappen  
In het groen?
z a l i g e  w i j n a r r a n g e m e n t e n  v a n  h a g e l a n d s e  b & b ’ s

gastenverblijf 
hagelander
proeVeN VaN  
het hagelaNd

Er wacht je een Hage-
lands welkomstaperi-
tiefje en elke ochtend 
een rijkelijk gevulde 
ontbijttafel. De gasten 
krijgen er een kaart van 
het fietsnetwerk en een 
handige bikepointer 
bovenop, en één dag 
naar keuze staat er een 
picknickmand met 
streekproducten klaar, 
wijn inclusief.

2 nachten (vrij-zo): 109 euro 
3 nachten (do-zo/vrij-ma): 
159 euro 
3 nachten (ma-do): 149 euro

Tornooistraat 42  
3220 Holsbeek 
0475 22 00 88 
info@hagelander.eu 
www.hagelander.eu

Nokernote
proef de  
hagelaNdse WIJN!

Een Hagelands ‘bio’-
arrangement met een 
lekker streekproduc-
tenontbijt, een fles 
Hageling en een diner 
in de gezellige brasse-
rie De Gempemolen. 
Een fiets- en wandel-
kaart als extraatje.

2 nachten: 125 euro

Romeinsebaan 55 
3300 Vissenaken 
0474 65 53 44 
info@nokernote.be  
www.nokernote.be
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vzw steenen Muur Liefhebbers beplantten de Wijngaardberg 
opnieuw met wijnstokken en hebben van Wezemaal opnieuw een 
wijndorp gemaakt. 

Kerkstraat 16, 3111 Wezemaal

kasteel  
heyde dijck
hagelaNdse  
NostalgIe

Een luxueus verblijf in een 
statig kasteeltje. Proef de 
echte Scherpenheuvelse 
pepernoten, een Hage-
lands aperitiefje als wel-
kom en geniet van een 
lekker ontbijt met kaas uit 
de streek. ’s Avonds di-
neer je met de gastvrouw 
en de gastheer, en als ex-
traatje krijg je een wan-
delkaart van de regio en 
een fles Hagelandse wijn.

2 nachten:  
260 euro/2 personen

Westelsebaan 2 
3271 Scherpenheuvel 
Zichem 
013 33 73 33 
kasteel@heydedijck.be 
www.heydedijck.be

Vakantie-
verblijf 
hageland
slapeN IN eeN 
eeuWeNoude hoeVe 

Een zalig vakantiehuis- 
met infraroodsauna - 
met een eigen wijn gaard. 
We gidsen je door Ha-
gelandse holle wegen 
naar bevriende wijn- en 
biermakers en geven je 
tips om zelf aan de slag 
te gaan. Maak je eigen 
bordje met kruiden en 
vergeten groenten uit 
onze tuin, en val in slaap 
tussen onze wijnranken.

Weekend: 200 euro  
(max. 6 personen)

Bergestraat 60 
3220 Holsbeek 
0496 28 80 57 
an.vandeputte@base.be 
http://go.to/hageland 

b&b de meren
hagelaNds WIJN-
route arraNgemeNt

Overnacht in een stuk-
je ongerepte natuur en 
geniet ’s ochtends van 
een lekker ontbijt. Een 
scootertocht brengt je 
naar de mooiste wijn-
domeinen en in de 
Gempemolen wacht 
een echt streekdiner. 
Als souvenir krijg je een 
zelfgemaakt ‘afzakker-
tje’ mee naar huis.

1 nacht: 130 euro

Merenstraat 40  
3201 Langdorp  
(Aarschot) 
016 56 99 82 
info@demeren.com 
www.demeren.com

room48
heerlIJk geNIeteN 
VaN de hagelaNdse 
WIJNstreek

Deze culinaire ontdek-
kingstocht begint met 
een glas Hagelandse 
wijn. Je gaat naar het be-
zoekerscentrum van de 
Hagelandse wijn en wan-
delt de Wijngaardberg 
op. ’s Avonds geniet je 
van een driegangenme-
nu in de gezellige dorps-
herberg Bij Boeres – met 
een halve fles Hageland-
se wijn erbij – en ’s och-
tends wacht je een 
ontbijt à la carte.

1 nacht: 175 euro/2 personen

Torenhoflaan 48  
3110 Rotselaar 
016 77 27 37 
room48@telenet.be 
www.room48.be

de uitweg
de zoN IN Je glas

Een gids leidt je naar de 
wijngaarden van de 
Wijngaardberg en geeft 
een rondleiding in het 
Bezoekerscentrum van 
de Hagelandse wijn. Een 
proeverij in een echte 
wijnkelder ontbreekt 
niet, en op het terras van 
de vakantiewoning kan 
je nagenieten met een 
streekwijntje.

Midweek of weekend:  
90 euro/pp (min. 8 personen)

Uitweg 16 
3220 Holsbeek 
0496 51 27 78 
wilfried.nijs@telenet.be 
www.deuitweg.be
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Deze arrangementen gelden tot eind 2011. Alle prijzen zijn per 
persoon op basis van een tweepersoonskamer tenzij anders 
vermeld. Arrangementen geldig op basis van beschikbaarheid.

Hageling wijnbouw Wijnbouwer 
Hugo Bernar maakte de eerste 
wijn met een ‘Biogarantie’label. 
Bezoek op afspraak. 

Vianderdal 23, 3300 Tienen

b&b de Winning
het hagelaNds WIJNaVoNtuur

Een scootertocht door de streek, een wijngaarden-
wandeling met picknick en een proeverij van vijf 
soorten Hagelandse wijn in wijnbar den Houwaart. 
Een lekker zelfgemaakt wijntje bij aankomst. Je kan 
je uitstap zelf uitbreiden met een diner in De 
Gempemolen en een begeleide wandeling door een 
wijngaard.

2 nachten 275 euro/2 personen

Brielstraat 35, 3272 Messelbroek  
013 77 86 12 | 0495 99 53 99
dewinningmesselbroek@euphonynet.be 
www.dewinningmesselbroek.be

het Vlinderparadijs
het leVeNsgeNIetersarraNgemeNt

Een glaasje wijn in de jacuzzi, daarna de massage-
mat op of uitzweten in de sauna. Op de kamer staat 
een gevulde fruitmand en ’s ochtends wacht je een 
vers ontbijt. Een gratis fiets en fietskaart krijg je erbij.

1 nacht: 175 euro/2 personen

Vlietstraat 22, 3200 Aarschot | 016 43 40 12
hetvlinderparadijs@gmail.com | www.vlinderparadijs.be

bed and breakfast Jennekenshof
hagelaNds WIJNaVoNtuur

Verken de streek met een begeleide wandeling door 
de Hagelandse wijngaarden, inclusief proeverij en 
een bezoek aan het Bezoekerscentrum van de Ha-
gelandse wijn. Als aandenken krijg je een fles streek-
wijn mee naar huis.

1 nacht: 60 euro/pp (min. 6 volwassenen)

Jennekensstraat 100, 3200 Aarschot | 016 56 03 25
0496 30 07 68 | jennekenshof@hotmail.com 
www.jennekenshof.be
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stille 
landschappen, 
knallende  
kurken.
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chardoNNay meerdael
Monarkenweg 50
3050 OudHeverlee
T 016 47 10 22
paul.vleminckx@skynet.be
www.chardonnaymeerdael.be

daNouIse
Haldertstraat 160
3390 Houwaart
T 0495 18 77 37
danouise@gmail.com
www.danouise.be

deN houWaart
Houwaartseberg z/n
3390 Houwaart
T 0495 71 42 07
info@denhouwaart.be
www.denhouwaart.be

domeIN  
chartreuzeNberg
Chartreuzenberg 7
3220 Holsbeek
T 016 44 76 29
herman@vangoidsenhoven.be

WIJNkelder kluIsberg
Rijnrode 5
3460 Assent
T 013 33 78 69
info@kluisberg.be
www.kluisberg.be

domeIN tempelberg
Houwaartstraat 98
3210 Lubbeek
T 016 62 02 30
maurice.fol@skynet.be
www.frankfol.be

dox WIJN
Keulenbos 2
3460 Bekkevoort
T 013 29 58 22
doxwijn@telenet.be
www.doxwijn.be

kuNst & WIJNhoeVe  
elzeNbosch
Rijnrode 66
3460 Assent
T 013 44 20 06
elzenbosch@skynet.be
http://users.skynet.be/
elzenbosch

steeNeN muur VzW
Kerkstraat 16
3111 Wezemaal
T 0473 17 30 69
eduardmonsecour@skynet.be
www.steenenmuur.be

teN buNder
Speelhovenstraat 3
3200 Aarschot
T 016 56 33 94
bruno.cools@skynet.be
www.tenbunder.be

uyleNbergher WIJNeN
Matantjesstraat 7
3220 SintPietersRode
T 016 62 26 45  
of 0495 35 58 91
andre@uylenbergher.be
www.uylenbergher.be

WIJNdomeIN hagegoud
Glabbeekstraat 217
3450 Geetbets
T 0473 48 27 21
info@hagegoud.be
www.hagegoud.be

WIJNgaard lIemau
Solleweg 4
3390 Houwaart
T 0494 85 11 94
liemau@telenet.be
www.liemau.be

hagelINg WIJNbouW
Vianderdal 23
3300 Tienen
T 016 81 58 87
hageling@skynet.be
www.hagelingbio.be



zondig in Wezemaal,  
biecht in scherpenheu vel.

Wezemaalse 
Wijnfeesten
Muziek, straattheater, am-
biance en veel, veel wijn. 
Op de laatste zaterdag 
van augustus vinden de 
traditionele wijnfeesten 
plaats in het dorpscen-
trum van Wezemaal. Die 
dag hoef je niet de ronde 
van het Hageland te doen 
om alle wijnen uit de streek 
te proeven: de professio-
nele wijnboeren schenken 
hun godendrank met ple-
zier aan hun eigen wijn-
stand.

Proeven kan à volonté met 
een origineel wijnglas, ver-
sierd met het embleem 
van de wijnfeesten. Dat 
souvenirglas kost 6 euro 
maar je krijgt er meteen  
5 gratis bonnetjes bij voor 
evenveel proevertjes.  
Een extra vulbeurt kost 
1,50 euro. Hoe ‘zondig’ je 
het maakt, heb je dus he-
lemaal zelf in de hand. Het 
vergt alleszins een stevig 
karakter om te weerstaan 
aan alle uitnodigende 
drankstanden. 

Tussen twee glazen door 
kan je de Wijngaardberg 
beklimmen of vergeten 
ambachtslui zoals een 
mandenvlechter of een 
messenmaker aan het 
werk zien. 

Het Bezoekerscentrum 
van de Hagelandse wijn 
toont de hele dag door 
een multi mediavoorstelling 
over het Hageland en zijn 
wijn.

De Wezemaalse wijnfees-
ten zijn op 27 augustus 
2011 aan hun achtste edi-
tie toe, maar ze grijpen 
terug naar een veel oude-
re gewoonte. In de eerste 
helft van de 19de eeuw was 
Wezemaal een echt wijn-
dorp. De zuidflank van de 

Wijngaardberg was toen 
ingepalmd door 32 hecta-
ren wijngaarden. Een ste-
nen muur van anderhalve 
kilometer lang moest de 
wijngaarden beschermen 
tegen de noordenwind. 
Vandaag is deze muur een 
fraai monument dat herin-
nert aan deze glorietijd. In 
1999 plantten enkele lief-
hebbers, gegroepeerd in 
de vzw Steenen Muur, op-
nieuw wijnstokken aan. 
Met succes, de Weze-
maalse wijn kan weer 
vloeien.

Wijn of Wijwater?
Zou de pastoor van de On-
ze-Lieve-Vrouwebasiliek 
tijdens de eucharistievie-
ring stiekem Hagelandse 
wijn drinken in plaats van 

miswijn? Een frisse wijn in 
een eeuwenoud monu-
ment? Wie weet! Een sma-
kelijk versterkertje om de 
honderdduizenden pel-
grims welkom te heten die 
elk jaar de stad bezoeken. 

Vooral in de meimaand 
loopt de stad vol met dap-
peren die vanuit alle hoe-
ken van het land te voet 
komen toegestroomd naar 
de Mariastad. Na zo’n 
mars smaakt er niets beter 
dan een glas Hagelandse 

DoMein CHartreuzenberg ‘Een uit de hand gelopen hobby’, 
noemt Herman Van Goidsenhoven zijn wijngaard. Resistente 
druivensoorten maken chemische ziektebestrijding overbodig. 

Bezoek op afspraak. Chartreuzenberg 7, 3220 Holsbeek

d e  w e z e m a a l s e  w i j n f e e s t e n  e n  m e e r
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zondig in Wezemaal,  
biecht in scherpenheu vel.

ten bunDer Wit, rood, of rosé. Wijnbouwer Bruno Cools 
zweert bij puur natuur als het op wijnbouw aan komt.

Bezoek op afspraak. Speelhovenstraat 3, 3200 Aarschot

wijn op één van de terras-
jes rond de basiliek, nage-
nietend terwijl je de drukte 
aan de kleurrijke kraampjes 
gadeslaat. Deze kraampjes 
vol Mariabeeldjes, speel-
goed, snoep, prullaria en 
de befaamde noppen en 
pepernoten geven het cen-
trum een levendige sfeer.

Je hoeft natuurlijk eerst 
geen hele staptocht te on-
dernemen om Scherpen-
heuvel te ontdekken. De 
Pelgrims- en keerskatten-
wandeling brengt je in 
twee kilometer langs de 
blikvangers: de basiliek, 
de Mariahal, het stand-
beeld van Pater Damiaan, 
de waterput uit 1632 en 
historische panden als het 

Gulden Vlies en De Oude 
Bareel. Even buiten de 
stad ligt de Norbertij-
nenabdij van Averbode, 
zeker ook een ommetje 
waard. Wil je de devotie-
traditie echt meemaken? 
Stap dan mee op met de 
kaarskensprocessie tij-
dens de eerste zondag na 
Allerheiligen. De processie 
bestaat al sinds 1629. Het 
Mariabeeld wordt dan uit 
dankbaarheid bij kaars-
licht door de straten ge-
dragen.

Het Gulden vlies
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Simon Goyens giet een stevige scheut rode 
Hagelandse wijn in een pruttelende kookpot. 
Een sissend geluid volgt en een heerlijke 
geur vult de keuken. ‘Gastronomie van eigen 
bodem’, lacht hij. 

De chefkok kookt dolgraag met streekproducten. Hij gebruikt ze in de ge-
rechten van zijn traiteurdienst, maar hij kookt ook aan huis of je kan aan-
schuiven aan tafel in zijn huiskamerrestaurant in Tielt-Winge, midden in de 
wijnstreek. Daar organiseert hij trouwens graag een degustatie van streek-
wijnen met begeleidende hapjes. ‘Ik koop mijn streekproducten rechtstreeks 
bij de producent. Zo weet ik dat ik met eerlijke producten werk, van men-
sen die met evenveel passie met eten bezig zijn als ik.’ 

bereIdINg

Schil de aardappelen en 
snij ze in gelijke blokjes 
van 1 op 1 cm (brunoise), 
kook ze enkele minuten 
tot ze beetgaar zijn. Doe 
hetzelfde met de boontjes 
nadat je de uiteinden 
ervan verwijderd hebt. 
Snipper de sjalotjes fijn. 
Laat de lamsfilets even 
rusten op kamertempera-
tuur, kruid ze af met peper 
en zout. Bak kort aan 
beide zijden aan en laat 
dan nog even rusten in de 
pan (niet op het fornuis). 
Bak de aardappeltjes aan 
in een pan met vetstof 
samen met de sjalotjes, 
voeg op het einde de 
boontjes toe en kruid met 
peper en zout.

r e c e P t e n  v a n  c h e f k o k  s i m o n  g o y e n s

hemelse smaken,
duivelse proeverijen.

gegrilde 
hagelandse 
lamsfilet, 
brunoises van 
aardappel en 
groene boontjes, 
jus van rode 
streekwijn

INgredIëNteN Voor 4 p.
4 lamsfilets

6 vastkokende  
aardappelen

300 gr groene fijne  
boontjes

fikse scheut rode wijn

2 sjalotjes

1 ui

300 ml lams of  
kalfsbouillon
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bereIdINg

Maak de asperges 
schoon. Was de water-
kers en snipper ze fijn. 
Laat de room, de visfumet 
en de streekwijn inkoken, 
kruid af met peper en zout 
en bind het in. Kruid de 
zalm met peper en zout 
en leg hem in een voor-
verwarmde grillpan. Laat 
de vis enkele minuten 
bakken, draai hem dan 
een kwartslag. Draai de 
vis na enkele minuten 
nogmaals om. Kook de 
asperges beetgaar in ge-
zouten water en stoof de 
waterkers. Serveer met 
een vastkokende aardap-
pel. Schenk er een frisse 
Hagelandse witte wijn bij.

Waar proeven?
Geen zin om zelf aan het 
koken te gaan? Er zijn 
meer dan genoeg 
gezellige restaurants en 
brasseries waar je van 
een lekker gerecht met 
Hagelandse wijn kunt 
genieten of gewoon een 
glaasje kunt proeven. 
Enkele smakelijke 
adresjes!

de gempemoleN
Deze prachtige molen ligt 
midden in het groen aan 
het riviertje de Winge. De 
gebouwen staan er al 
sinds 1759, maar de 
geschiedenis van de site 
gaat minstens terug tot 
de dertiende eeuw. 
Uitbater Hans Meus 
tovert de lekkerste 
streekgerechten uit zijn 
koksmuts. De brasserie 
ligt aan het fietsnetwerk 
Hageland, een ruiterpad 
en verschillende 
wandelpaden. 

Gempstraat 56 
3390 SintJorisWinge 
T 016 48 73 07 
hans@gempemolen.be 
www.gempemolen.be

herberg IN de ster 
 – bIJ boeres
Onder de kerktoren van 
wijndorp Wezemaal vind je 
al eeuwenlang de Herberg 
In De Ster, ‘Bij Boeres’ in 
de volksmond. Eind vorige 
eeuw dreigde de 
teloorgang, maar broers 
Dirk en Johan Claes 
kochten en restaureerden 
het pand. De ongedwon
gen sfeer van een oude 
dorpskroeg hangt er nog 
steeds.

Kerkstraat 6 
3111 Wezemaal 
T 016 89 38 19 
info@bijboeres.be 
www.boeres.be

Dox wijn De passie voor wijn gaat van vader op zoon. 
Benjamin Dox houdt de familietraditie hoog. 

Keulenbos 2, 3460 Bekkevoort

Serveer het in een cock-
tailglas met wat rood fruit 
en overgiet het met wat 
mousserende wijn. Werk 
af met een takje munt.

zalm gegrild 
vergezeld van 
gestoofde 
waterkers 
en asperges, 
sausje van witte 
streekwijn

INgredIëNteN Voor 4 p.
4 stukken of moten  
zalmfilet

2 bussels waterkers

1 bussel asperges

100 ml room

200 ml visfumet

100 ml witte streekwijn

vastkokende aardappeltjes

De saus: snipper de ui, 
stoof ze aan, bevochtig 
met rode streekwijn en 
laat de wijn inkoken. Voeg 
dan de fond toe en laat 
alles koken. Mix, kruid en 
bind met wat maïzena.

Serveer het vlees rose en 
nappeer met wat jus. 
Schenk een karaktervolle 
Hagelandse wijn.

sorbet van 
mousserende 
wijn, rood fruit en 
munt 

INgredIëNteN Voor 4 p.
½ fles mousserende wijn 
van de streek

300 gr suiker

2 limoenen

75 ml water

aardbeien, rode bes  
en zwarte bes

munt

bereIdINg

Laat de suiker en het 
water koken, pers het li-
moensap erbij. Laat af-
koelen en meng met de 
halve fles mousserende 
wijn. Zet dit in de diepvrie-
zer en roer er regelmatig 
in, of draai het in een ijs-
turbine. 
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kleine Weetjes,  
grote smaak.

sImoN goyeNs

In het huiskamerrestaurant van Simon Goyens 
in Tielt-Winge, midden in de wijnstreek, kan 
je met een groep vrienden genieten van een 
degustatie van streekwijnen, begeleid met 
streekhapjes. Voor meer info of een arrange-
ment op maat, neem contact op met Simon 
Goyens. 

0496 47 40 35 | www.simongoyens.be

eeN homeparty met WIJN

Tupperware- en Upperdareparty’s kent ieder-
een, maar wist je dat er ook supergezellige 
homeparty’s met streekproducten bestaan? 
Het Streekhuis organiseert vanaf september 
proeverijen van bier, zoete streeksnoepertjes 
en natuurlijk ook Hagelandse wijn.

www.hetstreekhuis.be

eeN geVulde pIckNIckmaNd

Niets zo gelukzalig als zorgeloos picknicken 
op een idyllische plek halverwege een fikse 
wandeling, fietstocht of ruiterrit. Wijnboer Jos 
Vanlaer van domein Kluisberg stelt graag een 
picknickmand samen met het beste van eigen 
bodem. Uiteraard met een flesje wijn erbij. Je 
vindt dit en andere dagarrangementen in de 
gratis brochure ‘Picknick een hoeve’. 

Haal het in elk toeristisch kantoor  
in VlaamsBrabant of bestel via  
www.vlaamsbrabant.be/publicaties.

IN groep op WIJNexcursIe

Met vrienden, collega’s of familie op stap? 
Wat dacht je van een wandeling tussen de 
druivenranken en daarna een gezellig stadje? 
Of een wijnproeverij na een fikse natuurwan-
deling? In de gratis brochure ‘Groepsuitstap-
pen in Vlaams-Brabant’ vind je een selectie 
dag- en halvedagprogramma’s. Surf naar 
www.toerismevlaamsbrabant.be voor het vol-
ledig aanbod. Ook veel boerderijen verwelko-
men graag een nieuwsgierige groep 
bezoekers. 

Deze ‘Boeren met Klasse’ vind je via  
www.vlaamsbrabant.be/hoevebezoek.

de beste teelttechNIek

De Hagelandse wijnbouwers kunnen rekenen 
op de expertise van het Provinciaal Agrarisch 
Centrum (PAC) in Herent. Dat doet onderzoek 
naar nieuwe teelttechnieken en helpt de wijn-
boeren bij hun zoektocht naar de beste wijn-
druif die voldoet aan het klimaat en ook 
rendabel en conform de wetgeving is.

PAC | T 016 29 01 74

Provincie VlaamsBrabant  dienst landbouw 
T 016 26 72 72 | landbouw@vlaamsbrabant.be

WIJN IN de klas

Voor bijscholing kunnen (toekomstige) wijn-
bouwers aankloppen bij CVO De Nobel voor 
de cursus ‘Technologie van de druiventeelt’ 
of bij Syntra Leuven voor de opleiding ‘wijn-
bouwer-wijnmaker’.

CVO De Nobel  Campus Leuven.  
T 016 20 18 19 | cvodenobel@vlaamsbrabant.be

Syntra AB 
Campus Leuven  
T 016 40 02 78  
of 016 40 03 17 
leuven@syntraab.be

DoMein teMpelberg Maurice Fol is een van de pioniers van de 
Hagelandse wijnbouw. Al in 1972 plantte hij zijn eerste wijnstokken. 

Houwaartstraat 98, 3210 Lubbeek
hetstreekhuis

l e u k e  w i j n w e e tj e s  u i t  h e t  h a g e l a n d
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meer  
lekkers In  
het hageland.

wijnDoMein HagegouD Hans Vander Perre en Véronique Naessens 
maken lekkere witte en rode wijn, maar hun aardbeienwijn is een 
absoluut uniek product. 

Bezoek op afspraak. Glabbeekstraat 217, 3450 Geetbets

hagelaNdse 
brouWerstradItIe

Wolf, Meneer, Alpaïde, 
Walsberger, Tumulus 
Magna, Kortrijk-Dutsel. 
Het zijn maar enkele van 
de vele verrassende bie-
ren van het Hageland. De 
regio is bezaaid met kleine 
en grotere brouwerijen. 
Het meest gekende bier 
is uiteraard het witbier 
Hoegaarden.

eeN hele zomer laNg

Je hoeft nooit ver te zoe-
ken voor een gezellig 
marktje, een dorpsfeest of 
een festival. Wie kent Rock 
Werchter en Suikerrock 
niet? Maar er is veel meer: 
een hele zomer lang bruist 
het van de festiviteiten in 
het Hageland en altijd is er 
wel een kraampje met 
streekproducten of lokale 
specialiteiten te vinden.

creatIef met fruIt

Het Hageland is na het 
Haspengouw de belang-
rijkste fruitleverancier van 
Vlaanderen. De bloesems 
van eindeloze rijen appel- 
en perenbomen kleuren 

de hellingen in het voorjaar 
prachtig wit en roze. De 
creatieve Hagelanders 
maken de beste fruitjene-
vers en –likeuren, taarten, 
fruitsappen, confituren en 
andere lekkernijen.

proeVeN VaN de stad

Door elk van de zes zalige 
provinciestadjes van het 
Hageland loopt een be-
wegwijzerde wandeling. 
Een leuke manier om de 
rijke geschiedenis, de ste-
vige verhalen, de terrasjes 
en de winkelstraten te ont-

dekken. Elke stad heeft 
haar eigen streekspeciali-
teiten. Bijvoorbeeld al eens 
de pepernoten van 
Scherpenheuvel geproefd, 
de suiker van Tienen of de 
Diestse Cruydtcoeck?

s t r e e k P r o d u c t e n  e n  f e s t i v i t e i t e n

meer INformatIe VINd Je op  
WWW.toerIsmeVlaamsbrabaNt.be  

eN WWW.straffestreek.be
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hagelaNd magazINe

Maak samen met Ronny Mosuse en zijn vrienden  
kennis met het boeiende Hageland. 

Bestel gratis via www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties

pIckNIck eeN hoeVe

Verras uzelf of vrienden met een zalige hoevepicknick  
tijdens een wandel- of fietstocht in Vlaams-Brabant.  
Een gevulde picknickmand staat voor je klaar. 

Bestel gratis via www.vlaamsbrabant.be/publicaties

lekker fIetseN

Proef van Vlaams-Brabant met 7 prachtige fietsroutes waarbij 
je kennismaakt met de plaatselijke streekspecialiteiten. Met tal 
van heerlijke tips voor onderweg. 

Bestel gratis via www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties

proef

Een onmisbaar naslagwerk voor elke streekliefhebber, met alle 
streekproducenten en – producten, verkooppunten, horeca-
zaken, B&B’s, recepten en veel meer. 

Te koop aan 6 euro. Bestel via www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties

VaN WIJNraNk tot WIJN

Prof. Dr. Herman Faes schreef deze praktische gids voor ieder-
een die zich wil toeleggen op de wijnbouw. Van het kiezen van 
een druivenras tot het proeven, het komt allemaal aan bod in 
dit mooi geïllustreerd boek. 

Te koop aan 29,95 euro bij Acco Boekhandel,  
MariaTheresia straat 24, 3000 Leuven, of via www.brouwland.com

publIcatIes

eeN bezoek plaNNeN aaN het hagelaNd?
Onze toeristische diensten helpen u graag voort.

Surf naar www.toerismevlaamsbrabant.be en 
vind er de contactgegevens en openingsuren  
van al onze infokantoren in het Hageland onder 
de rubriek ‘Over ons’.




