26 oktober 2021, AMSTERDAM

BELGISCHE WIJNEN

verbonden door passie

Lekker Belgisch

België heeft heel wat lekkers te bieden – denk maar aan onze wereldwijd
vermaarde bieren, onze chocolade en natuurlijk onze heerlijke frietjes. Wat
(té) weinig mensen weten is dat je sinds enkele jaren ook gerust wijn mag
toevoegen aan dat rijtje lekkernijen.
De laatste decennia is de Belgische wijnbouw in een ware stroomversnelling
terechtgekomen. Een van de voornaamste oorzaken hiervan is natuurlijk het
veranderende klimaat – wijnbouw is een van de weinige landbouwactiviteiten
die gebaat is bij de opwarming van de aarde. Maar minstens even belangrijk is de
enorm toegenomen professionalisering van de sector. Steeds meer wijnbouwers
hebben een volwaardige opleiding achter de rug, hebben geïnvesteerd in moderne
apparatuur, en hebben het vak intussen al flink onder de knie.
MOUSSERENDE WIJNEN
Door de vrij noordelijke ligging van ons land mag het niet verwonderen dat
mousserende wijnen zowat 46 procent van de lokale productie vormen. Stille witte
wijnen vormen de tweede grootste categorie, met circa 31 procent. Rode wijnen
vormen slechts 13 procent van het totaal aantal geproduceerde wijnen, en rosés
sluiten het rijtje met amper 10 procent.
België kent tien officiële appellaties, elk met hun eigen regelgeving, om
de kwaliteit van wijnen uit deze regio’s te bewaken. Naast de Beschermde

Geografische Aanduidingen (BGA’s) Vlaamse landwijn en Vin de Pays des
Jardins de Wallonie zijn er ook vijf Beschermde Oorsprongsbenamingen (BOB’s):
Hagelandse wijn, Haspengouwse wijn, Heuvellandse wijn, Côtes de Sambre et
Meuse en Maasvallei Limburg. Die laatste is trouwens uniek in Europa door het feit
dat deze BOB zich over twee landen uitstrekt (België en Nederland). Daarnaast
zijn er ook drie benamingen voor mousserende kwaliteitswijnen: Vlaamse
mousserende kwaliteitswijn, Vin mousseux de qualité de Wallonie en Crémant de
Wallonie.
GEZONDE GROEI
In België worden vaak dezelfde druivenrassen gekweekt als in de meest
nabijgelegen “traditionele” wijngebieden, zoals de Elzas en Bourgogne: veel pinotvariëteiten (zoals pinot blanc, pinot gris en pinot noir), chardonnay, auxerrois,
müller-thurgau, enzovoort. Ondanks het opwarmende klimaat hebben heel wat
wijnbouwers er toch voor gekozen om zogenaamde interspecifieke rassen te
planten. Hiervan zijn regent, johanniter en solaris zowat de populairste.
Officieel stonden er in 2020 in totaal 198 wijnboeren geregistreerd – zowel
amateurs als (semi-)professionele wijnbouwers. In totaal vind je in België
momenteel 587 hectaren aan wijngaarden. Dat is ruim een verdubbeling
tegenover 2015, toen men 270 hectaren telde.
De enorme groei aan wijngaarden heeft ook gevolgen voor de productie. 2018 –
geholpen door uitzonderlijke weersomstandigheden – was een absoluut topjaar:
twee miljoen liter Belgische wijn zat er toen in de tanks. Maar ook voor 2020
komen we ongeveer op dat resultaat uit, simpelweg omdat een aantal jonge
domeinen intussen hun eerste wijnen produceren.
STREVEN NAAR KWALITEIT
Er is niet alleen méér Belgische wijn dan ooit, ze is de afgelopen decennia ook
enorm verbeterd. Een aantal wijnhuizen hebben bijvoorbeeld al mooie prijzen
behaald op internationale wedstrijden.
Dergelijke resultaten komen niet vanzelf – het leeuwendeel van de Belgische
wijnbouwers focust enkel en alleen op kwaliteit. Er wordt vaak bewust
kleinschalig, artisanaal, en met veel liefde voor het product gewerkt. Met resultaat:
de Belgische consument wordt steeds benieuwder naar wijn van eigen bodem.
Belgische wijnbouwers hebben ook de tijdgeest mee – er is tegenwoordig meer
belangstelling voor ecologie, voor producten uit de korte keten. Koppel dat aan de
onmiskenbare groei van wijntoerisme in ons land en het wordt duidelijk dat de
toekomst van de wijnbouw in België er rooskleurig uitziet.

FICHES

Belgische wijndomeinen
Graag stellen we, met de steun van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing en het agentschap Flanders Investment & Trade, veertien topdomeinen
uit diverse regio’s in België aan u voor. Samen bieden ze een mooie staalkaart van
wat de Belgische wijnbouw momenteel te bieden heeft.

Château Bon Baron
WIJNBOUWERS

Piotr en Jeanette van der Steen

GEPRODUCEERDE WIJN(EN)

– Wit: Müller Thurgau, Muscat, Auxerrois, Pinot Blanc, Pinot Gris Barrique en
Chardonnay Barrique, plus de assemblages White Lion, Composition Pinot
en Gout du Soleil
– Rosé: Blanc de Noir, Célebration, Copper Lion en Gout d’Azur
– Rood: Gamaret, Garanoir, Cabernet Dorsa, Acolon en Pinot Noir, pus de
assemblages Red lion, La Grande, Passion Rouge, Parfondeville, Divo Nanto
en Gout de Merveille
– Schuimwijn: La Baronne – Formidable

OVER HET DOMEIN

Het familiale wijndomein Château Bon Baron is gelegen in de Maasvallei bij
Dinant. Door passie gedreven, creëerden we twintig jaar geleden een renaissance
van een bekend wijngebied “Vin Mosan”, waar in 1018 al over geschreven werd.
Vandaag de dag is het een prachtig wijndomein met uitzonderlijk perspectief,
gesitueerd midden tussen kloosters en middeleeuwse kastelen.
Het zijn de schoonheid en harmonie van de rivier en de steile kalkstenen rotsen
van deze Maasvallei die een beschermde omgeving bieden voor een rijke biodiversiteit van vogels, bomen, bloemen en vissen. Wij geloven in de kracht van de natuur die voor het cultiveren van wijn in deze vallei een ideaal microklimaat schept.
Onze uitdaging is meer dan wijn verbouwen en wijn maken; het is het creëren van
een kunstwerk waarbij elk glas wijn het klimaat, het terroir en de vingerafdruk
van de makers weerspiegelt.

Zoning de la Voie Cuivree 50, 5503 Sorinnes (Dinant)
info@bonbaron.com; www.bonbaron.com;
www.bonbaronshop.com
www.instagram.com/la_bonne_baronne
www.facebook.com/ChateauBonBaron

Domaine du Chant d’Éole
WIJNBOUWERS

Filip Remue en eigenaar Hubert Ewbank de Wespin

GEPRODUCEERDE WIJN(EN)

– Domaine du Chant d’Éole Blanc de Blancs Brut NV (chardonnay)
– Domaine du Chant d’Éole Rosé Brut (chardonnay, pinot noir)

OVER HET DOMEIN

In 2010 werden de gronden voor de wijngaard aangekocht in Quévy-le-Grand, bij
Bergen. In 2011 begon de aanplant en dan was het nog drie jaar wachten op de
eerste druiven. Die waren dan nog gering in aantal, want pas vanaf het vijfde jaar
is de plant volwassen. Na de oogst is er ook nog twee tot drie jaar werk voor je
de mousserende wijn kunt verkopen. De allereerste oogst leverde 20.000 flessen
op, nu zijn het er al meer dan 100.000.
Voor de aanplant koos Filip hoofdzakelijk voor de chardonnay-druif (97%).
Er kwam een beperkte hoeveelheid pinot noir bij (2%) om met rode en witte wijn
rosé te kunnen assembleren, en ook een beetje pinot blanc (1%).
De wijnen van dit domein zullen op het evenement worden voorgesteld door de verdeler Vinetiq. In
geval van interesse, kunt u best met deze verdeler contact opnemen via onderstaande gegevens:

0032 3 336 01 68
Nassaustraat 36, 2000 Antwerpen
www.vinetiq.eu; cheers@vinetiq.eu
www.instagram.com/vinetiq
www.facebook.com/VINETIQ

Wijndomein Entre-Deux-Monts
WIJNBOUWER

Martin Bacquaert

GEPRODUCEERDE WIJN(EN)

– Domaine Entre-Deux-Monts Pinot ‘La Douve’ 2020 (pinot gris, pinot auxerrois,
chardonnay)
– Domaine Entre-Deux-Monts Chardonnay 2019 (chardonnay)
– Domaine Entre-Deux-Monts Wiscoutre Brut NV (kerner, chardonnay)
– Domaine Entre-Deux-Monts Wiscoutre Rosé Brut NV (pinot noir, kerner,
chardonnay)
– Domaine Entre-Deux-Monts Bacquaert Brut NV (chardonnay, pinot noir)

OVER HET DOMEIN

In de luwte van het dal tussen de Rode Berg en de Zwarte Berg liggen de 18 hectaren van wijndomein Entre-Deux-Monts. Sinds 2005 maakt Martin Bacquaert hier
vooral mousserende wijn, maar ook rood en wit maken deel uit van de productie.
Het was vader Yves, jarenlang actief in de drankenhandel, die Martin aanraadde
om als wijnbouwer in het Heuvelland aan de slag te gaan. Vandaag is Martin
fulltime bezig in de wijngaard, terwijl Yves helpt bij het commercialiseren en
bezoekers rondleidt. Deze jonge ondernemer bouwde vanuit het niets, met behulp
van zijn vader, een prachtig domein uit, met een output van ongekend niveau.
De wijnen van dit domein zullen op het evenement worden voorgesteld door de verdeler Vinetiq. In
geval van interesse, kunt u best met deze verdeler contact opnemen via onderstaande gegevens:

0032 3 336 01 68
Nassaustraat 36, 2000 Antwerpen
www.vinetiq.eu; cheers@vinetiq.eu
www.instagram.com/vinetiq
www.facebook.com/VINETIQ

Wijndomein Gloire de Duras
WIJNBOUWER

Peter Nijskens

GEPRODUCEERDE WIJN(EN)

–
–
–
–
–
–
–

Wijndomein Gloire de Duras Chardonnay 2018
Wijndomein Gloire de Duras Chardonnay Auxerrois 2019
Wijndomein Gloire de Duras Riesling Cuvée Spéciale 2020
Wijndomein Gloire de Duras Chardonnay Barrique 2019
Wijndomein Gloire de Duras Pinot Gris Barrique 2019
Wijndomein Gloire de Duras Riesling ‘Clos de Duras’ 2019
Wijndomein Gloire de Duras Riesling ‘Clos de Duras’ 2018

OVER HET DOMEIN

In de overtuiging dat een heropbloei van de tanende fruitteelt er niet meteen zat
aan te komen, plantte Peter Nijskens in 2015 zijn eerste wijnranken, op 1,25 hectare
in Wilderen bij Sint-Truiden. Een wijnbusiness stamp je natuurlijk niet in 1, 2, 3 uit
de grond. Als fruitteler heeft Peter natuurlijk een voetje voor, maar als het om
complexe aspecten van wijn maken gaat, rekent hij op oenoloog Hans Van Nyen.
Intussen beslaan de wijngaarden 6,5 hectares zandleemgrond, met 4.000 struiken
per hectare. Ongeveer 80 are is een ommuurde moestuin van het kasteel de Duras,
in de buurt. Daar plantte Peter riesling aan. Zo onderscheidt hij zich van de
chardonnay in de Clos d’Opleeuw, die andere ‘clos’ in Limburg. Bovendien is
de grond er wat zandiger en dat lusten riesling-druiven wel.
De wijnen van dit domein zullen op het evenement worden voorgesteld door de verdeler Vinetiq. In
geval van interesse, kunt u best met deze verdeler contact opnemen via onderstaande gegevens:

0032 3 336 01 68
Nassaustraat 36, 2000 Antwerpen
www.vinetiq.eu; cheers@vinetiq.eu
www.instagram.com/vinetiq
www.facebook.com/VINETIQ

Wijnkasteel Haksberg
WIJNBOUWER

Hilde Rutten

GEPRODUCEERDE WIJN(EN)

– Wijnkasteel Haksberg Cinera 2019 (auxerrois, souvignier gris)
– Wijnkasteel Haksberg Carduela 2020 (dornfelder, pinot noir)

OVER HET DOMEIN

In de glooiende wijngaarden van Wijnkasteel Haksberg, goed voor 3,5 hectare,
gedijen vandaag traditionele druivenrassen als dornfelder, auxerrois, chardonnay
en pinot noir, maar ook de schimmelresistente souvignier gris en muscaris.
Stuk voor stuk rassen die ideaal zijn aangepast aan de Hagelandse bodem en
het klimaat. Het Hageland heeft het voordeel van enkele goed georiënteerde
heuvels te hebben, waardoor ze veel zonlicht genieten. Bijkomende troef is de
ijzerzandsteen in de ondergrond, dat de eigenschap heeft de warmte van de
zon overdag te capteren en ’s nachts weer vrij te geven. Op die manier zijn de
temperatuurschommelingen tussen dag en nacht niet zo groot. Vooral tijdens
het afrijpen in september-oktober is dit een groot pluspunt.
De wijnen van dit domein zullen op het evenement worden voorgesteld door de verdeler Vinetiq. In
geval van interesse, kunt u best met deze verdeler contact opnemen via onderstaande gegevens:

0032 3 336 01 68
Nassaustraat 36, 2000 Antwerpen
www.vinetiq.eu; cheers@vinetiq.eu
www.instagram.com/vinetiq
www.facebook.com/VINETIQ

Wijndomein Hoenshof
WIJNBOUWER

Ghislain Houben

GEPRODUCEERDE WIJN(EN)

–
–
–
–
–

Mousserend: Hoenshof Rose Methode Traditionnelle 2018 van Souvignier Gris
Wit: Dry Hopped Chardonnay 2018 (wijn met hop)
Orange: Orange wine Pinot Gris 2017 fermented and matured in Lambic barrel
Rose: Rose ‘20 (Souvignier Gris, St Laurant),
Rood: Cuvée Hoenshof 2018 (Merlot, Dornfelder, Cabernet Cortis), Cabernet
Barrique 2019 (Cabaret Noir, Cabernet Cantor, Cabernet Cortis), Rode ‘20
(Dornfelder, Cabernet Dorsa, Cabernet Cortis, Cabernet Cantor)
– Plus ook nog diverse fruit-ijswijnen, cider, wijncocktails in tubes en halfzoete
aperitiefdranken

OVER HET DOMEIN

Prof. Dr. Ghislain Houben plantte zijn eerste wijnranken in Hoenshoven
(Borgloon) in 2002, op gronden die in de familie zijn sinds 1907. Intussen beschikt
Wijndomein Hoenshof over 6,5 hectare aan wijngaarden, waar maar liefst 25
verschillende wijnen worden geproduceerd.
Bij Hoenshof wordt voluit geëxperimenteerd met zeer diverse assemblages. In
2018 produceert het domein ook de eerste Belgische oranje wijn. Daarnaast
maakt domein Hoenshof sublieme zoete wijnen met frisse zuren.
De wijnen van domein Hoenshof worden ontwikkeld om een sublieme gastro
nomische beleving te creëren. De meeste van de wijnen worden dan ook
geserveerd in de topgastronomie van België. Elk jaar wordt er gestreefd om
wijnen van hoge kwaliteit te presenteren en de chefs te voorzien van unieke
creaties.

0032 487 64 98 78
Hoepertingenstraat 22, 3840 Borgloon
jytte@jeromwinery.be; www.hoenshof.be
www.instagram.com/wijndomeinhoenshof
www.facebook.com/Puurwijn

Chardonnay Meerdael
WIJNBOUWERS

Paul, An en Laurens Vleminckx-Lefever

GEPRODUCEERDE WIJN(EN)

Chardonnay Meerdael Brut Blanc de Blancs

OVER HET DOMEIN

Chardonnay Meerdael is dé pionier van de Belgische mousserende wijn. In 1994
gingen Paul en An Vleminckx-Lefever over tot aanplanting van 60.000 druiven
stokken chardonnay. Hun idee was een mousserende wijn voort te brengen van
het type Blanc de Blancs, als eerste in België.
Het vinificatieproces gebeurt volgens de Méthode Traditionnelle, zoals die gebruikt
wordt in de Champagne-streek. De Chardonnay Meerdael heeft een bleekgele,
soms strogele kleur en een fijnzinnig aroma. De smaak vertoont een delicaat
aroma van lentebloesem en rijp fruit. Deze mousserende wijn is geschikt als
aperitief of bij schaaldieren. De ideale schenktemperatuur bedraagt 6 graden
Celsius.
In 2018 stapte de zoon Laurens mee in de zaak. Het domein Chardonnay Meerdael
werd een gevestigde waarde in de Belgische en Internationale wijnwereld. In 2009
haalde hij als eerste Belg de Grote Gouden Medaille op het prestigieuze Concours
Mondial De Bruxelles.

0032 16 47 10 22
Monarkenweg 50, 3050 Oud-Heverlee
www.chardonnaymeerdael.be
www.instagram.com/chardonnaymeerdael
www.facebook.com/chardonnaymeerdael

Wijndomein Mérula
WIJNBOUWER

Marino Moenaert

GEPRODUCEERDE WIJN(EN)

–
–
–
–
–
–
–

Mérula Wit (Auxerrois, Johanniter, Solaris en Siegerrebe)
Mérula Pinot Gris Barriques
Mérula Johanniter
Mérula Rosé (Rondo en Pinot Gris)
Mérula Rood (Dornfelder en Rondo)
Mérula Brut (Johanniter)
Mérula Brut Rosé (Regent) – coming soon

OVER HET DOMEIN

Mérula, dat is Belgische kwaliteitswijn die zijn heerlijke afdronk dankt aan een
continu streven naar topkwaliteit en respect voor de natuur en de streek.
Het verhaal van Mérula startte zo’n tien jaar geleden, toen wijnbouwer Marino
zijn eerste ranken aanplantte naast zijn huis in Oostkamp. Met de steun van een
externe partner kwamen er wijngaarden in Oostkamp, Koekelare en Moerbrugge
bij. De naam Mérula verwijst naar de merel, het symbool van de gemeente Oostkamp, waar alles begon.
Met de aanplanting van de wijngaard in Sint-Kruis in 2020 en 2021 zet Mérula
voet op Brugs grondgebied. Vandaag telt wijndomein Mérula meer dan 33.000
ranken, verdeeld over verschillende domeinen in de streek. Met bijna zeven hectare
wijngaarden onderlijnt Mérula haar ambitie om de wijnbouw in de streek op de
kaart te zetten.

Blauwe Zaalhoek 4, 8310 Sint-Kruis
Wijnwinkel: Beernemsestraat 26, 8020 Oostkamp
info@merulawines.com; www.merulawines.com
www.instagram.com/chardonnaymeerdael
www.facebook.com/Merulawines

Wijndomein Petrushoeve
WIJNBOUWER

Gerry Calders

GEPRODUCEERDE WIJN(EN)

–
–
–
–

Hagelander Müller-Ortega 2020
Wijndomein Petrushoeve Johanniter 2020
Wijndomein Petrushoeve Johanniter Cuvée 2020
Wijndomein Petrushoeve Souvignier Gris 2020

OVER HET DOMEIN

Gerry Calders is een ambitieuze ondernemer-wijnbouwer die al zijn 
agrarische troeven inzet om de wijnbouw in de heuvels van het Hageland op
een p
 rofessionele manier naar een internationaal niveau te tillen. Hij kiest bewust
voor klimaat-resistente druivensoorten, zoals johanniter, souvignier gris, ortega,
regent en cabernet cortis, en weinig interventie in de wijngaard. Hagelander en
Petrushoeve zijn daarom domeinen om in het oog te houden!
De wijnen van dit domein zullen op het evenement worden voorgesteld door de verdeler Vinetiq. In
geval van interesse, kunt u best met deze verdeler contact opnemen via onderstaande gegevens:

0032 3 336 01 68
Nassaustraat 36, 2000 Antwerpen
www.vinetiq.eu; cheers@vinetiq.eu
www.instagram.com/vinetiq
www.facebook.com/VINETIQ

Wijngoed Stuyvenberg
WIJNBOUWER

Hendrik Coysman

GEPRODUCEERDE WIJN(EN)

Mousserende wijnen ‘Stuyvenberger Brut – méthode traditionnelle’ (zowel in wit
als in rosé), de cépages zijn chardonnay en pinot noir.

OVER HET DOMEIN

Wijngoed Stuyvenberg is gelegen in Gooik – de parel van het Pajottenland. Al van
bij de start maakt Wijngoed Stuyvenberg schuimwijnen volgens de ‘traditionele
methode’ zoals in de Champagne-streek. De basiswijn hergist in de flessen en rust
nadien nog minstens twee jaar ‘sur latte’.
In 2011 werd er een eerste hectare wijnstokken aangeplant, waarvan 70%
chardonnay en 30% pinot noir. Dit zijn ook de twee belangrijkste druivensoorten
die in de Champagne-streek worden aangeplant.
Alle wijnmakersactiviteiten gebeuren honderd procent op het wijngoed. De
druiven worden handgeplukt, geperst, vergist, afgevuld, hergist op de fles en na
twee jaar rijping in onze kelders gekeeld ofte gedegorgeerd. Er wordt zo duurzaam mogelijk gewerkt. Sinds de opstart zijn er nog nooit chemische onkruid
verdelgers aangewend. Onkruidbestrijding gebeurt volledig mechanisch.

0032 475 416 316
Eeckelstraat 54, 1755 Gooik
www.stuyvenberg.com; contact@stuyvenberg.com

Wijnkasteel Vandeurzen
WIJNBOUWER

Daniël Medarts

GEPRODUCEERDE WIJN(EN)

– Pure Gris Cuvée (lemberger)
– Rood: Pure Red Pinot Poir, Pure Red Cuvée (lemberger & tempranillo), Pure Red
Tempranillo Prestige
– Wit: Pure white Albariño, Pure white Gruner Veltliner, Pure white Gruner
Veltliner Prestige, Pure white Chardonnay, Pure white Chardonnay Prestige,
Pure white Chardonnay Carat

OVER HET DOMEIN

Gerijpt in rust en groen, op een boogscheut van het drukke Leuven, ligt het
statige Kasteel van Linden, in de volksmond ook wel ‘Wit Kasteel’ genoemd. De 11
hectare grote hellende flanken tegenover het kasteel kijken uit op het centrum
van Linden, ze werden getransformeerd tot de op één na grootste wijngaard in
Vlaanderen.
Dankzij het nieuwe productiehuis verloopt het proces van druif tot wijn vlekkeloos en dat vertaalt zich in karaktervolle wijnen die zeer gesmaakt worden bij
kenners en het grote publiek. De ambitie van dit prestigieus wijnproject is duidelijk: met een gamma van nieuwe topwijnen moet ‘Zuidflank’ Linden omtoveren tot
één van de mooiste wijndorpen van Vlaanderen.
Bijkomend werd de 18de-eeuwse hoeve volledig gerestaureerd en omgebouwd tot
een modern, gezellig en uniek horecacomplex met een restaurant en feestzalen.

0032 16 88 82 86
Nachtegalenstraat 26, 3210 Linden
www.wijnkasteel-vandeurzen.be
www.facebook.com/wijnkasteelvandeurzen

Wijndomein Vigna
WIJNBOUWER

Guy Somers

GEPRODUCEERDE WIJN(EN)

– Mousserend: OLIVER 2019 Mousserende wijn
– Wit: ELENA 2018 Johanitter, LORENZO 2018 Johanitter Barrique, MARGAUX 2018
Pinot Gris, BENITO 2018 Chardonnay, EMILIE 2018 Chardonnay Barrique
– Rood: EMILE 2017 Pinot Noir, FELIPE 2018 Pinot Noir Barrique, MAXINE 2018
Merlot, BENJAMIN 2018 Cabernet Dorsa
– Rosé: ALEXINE 2019

OVER HET DOMEIN

Vigna is een prachtige wijngaard gelegen in Wijnegem in de provincie Antwerpen.
Het domein werd in 1994 aangekocht door Guy Somers, stichter van industriebouwbedrijf Frisomat. Guy en wijlen zijn vrouw Rita waren grote wijnliefhebbers.
Ze droomden van een eigen wijngaard in Frankrijk, maar wegens tijdgebrek was
dit niet mogelijk. Zo rijpte het idee om wijnranken in de eigen achtertuin te verbouwen.
In 2004 werden de eerste driehonderd ranken aangeplant. In daaropvolgende
jaren investeerde Guy in bijkomende gronden en groeide het wijndomein uit tot
8 ha met 30.000 druivenranken. Grenzend aan het Albertkanaal en omringd door
bossen heeft Vigna zich ontwikkeld tot een veelbelovend wijndomein met uiteenlopende druivensoorten. Afhankelijk van de oogst leveren die een jaarproductie
van ca 50.000 flessen op. Elke wijn is vernoemd naar Guy’s kleinkinderen. Zo deelt
Guy met Aléxine, Elena, Benito, Margaux, Emilie, Lorenzo, Emile, Felipe, Maxine,
Benjamin en Oliver zijn wijnpassie.

Groenstraat, 2110 Wijnegem
info@vignawijn.be; www.vignawijn.be
VIGNA wijndomein

Vin de Liège
WIJNBOUWER

Romain Bévillard

GEPRODUCEERDE WIJN(EN)

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Vin de Liège Les Agapes 2020 (pinotin, cabernet cortis)
Vin de Liège Les Éolides 2020 (souvignier gris, solaris, muscaris)
Vin de Liège Odyssée 2020 (pinotin, cabernet cortis)
Vin de Liège Contrepoint 2018 (solaris, souvignier gris)
Vin de Liège L’eben 2018 (cabernet cortis)
Vin de Liège L’insoumise 2019 (johanniter, souvignier gris)
Vin de Liège Ô de Craie 2020 (solaris)
Vin de Liège L’insoumise Réserve 2018 (johanniter, souvignier gris)
Vin de Liège + Andy De Brouwer la meuZenne (johanniter, souvignier gris)

OVER HET DOMEIN

Vin de Liège is ontstaan in het hart van het Luikse verenigingsleven. De ambitie
is om aan te tonen dat een alternatief economisch model mogelijk is: kwaliteitswijnen maken met respect voor het milieu en een symbolische rol spelen in de
economische herontwikkeling van Luik. De wijngaarden van Vin de Liège, gelegen
in het gebied tussen de benedenvallei van Jeker en Maas, genieten van de beste
omstandigheden. Vin de Liège deelt zijn kalkrijke ondergrond met het Loiredal
en de Champagnestreek, en door de zuidgerichte helling is er bovendien net dat
tikkeltje meer warmte om de druiven te rijpen. Twee factoren die garant staan
voor het verbouwen van wijn van de hoogste kwaliteit.
De wijnen van dit domein zullen op het evenement worden voorgesteld door de verdeler Vinetiq. In
geval van interesse, kunt u best met deze verdeler contact opnemen via onderstaande gegevens:

0032 3 336 01 68
Nassaustraat 36, 2000 Antwerpen
www.vinetiq.eu; cheers@vinetiq.eu
www.instagram.com/vinetiq
www.facebook.com/VINETIQ

Wijndomein Waes
WIJNBOUWER

Lodewijk Waes

GEPRODUCEERDE WIJN(EN)

– Wit: assemblage van solaris en bianca
– Rood: assemblage van rondo, regent, léon-millot en cabernet cortis

OVER HET DOMEIN

Wijndomein Waes werd in 2005 opgericht en is de eerste professionele wijngaard
in Gent en omstreken sinds de 16de eeuw. Gelegen aan de oevers van de Schelde,
ter hoogte van Zwijnaarde nabij Gent, worden op een oppervlakte van 4 ha
druiven voor zowel witte als rode wijn verbouwd.
Op een bodem van zand en lichte leem worden zowel witte (solaris, bianca, cabernet blanc) als rode (rondo, regent, léon-millot, cabernet cortis) druivenvariëteiten
verbouwd volgens ecologische methoden. De nabijheid van de Schelde zorgt voor
een apart microklimaat waardoor de druiven tot optimale rijpheid kunnen komen.
In 2020 werd een nieuwe vinificatieruimte gebouwd, uitgerust met de modernste,
vaak energiebesparende technieken. Alle wijnen van het domein zijn erkend als
‘Vlaamse landwijn’ (BGA – Beschermde geografische aanduiding) en dragen het
label “100% Belgisch”.
Traditionele vinificatiemethoden in combinatie met de modernste apparatuur
liggen aan de basis voor een zuivere en authentieke wijn.

0032 3 336 01 68 (Vinetiq)
Hondelee 44, 9052 Zwijnaarde
www.wijndomeinwaes.be; info@wijndomeinwaes.be
www.instagram.com/wijndomein.waes
www.facebook.com/wijndomeinwaes

Notities:

