Organisatie:

VVN – Verenigde Vinologen Nederland, 16 deelnemers inclusief de reisleiding door
Jolande Vos en Barbara Haverkamp, de laatste auteur van Wijnroutes Nederland en
België. Cees van Casteren is de eerste dag de 17de deelnemer.
Vervoer:
Met een busje van Maaskant Reizen vanaf transferium De Vliert in Den Bosch v.v.
Overnachting: Hotels in Antwerpen en Hasselt.
Foto’s:
Van reisgenoten, van websites en van ondergetekende.
Deelnemers: Karel, Karel, Nelliane, Lia, Ellen, Rowan, Hetty, Bert, Pim, Ed, Rebecca, Marianne,
Barbara, Jolande, Annita, Ellen. En Cees één dag.
Verslag:
Ellen van de Schoor.
Versie:
1.1.

01-07-2022, op de Houwaartse Berg waar Stefaan Soenen een masterclass heeft gegeven.
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Verrassende driedaagse wijnstudiereis in goed gezelschap. Barbara en Cees zorgden voor “ingangen”
bij de wijnbedrijven. Kleinschalige wijnbedrijven én wijnproducenten waar investeringsgroepen of
kapitaalkrachtigen op de achtergrond aanwezig zijn. Maar bij alle ontvangsten viel ons een goed en
vriendelijk onthaal ten deel. Enthousiaste gidsen en wijnmakers met eigen meningen en met passie.
Mooie wijnen geproefd! Ondanks de relatief dúre wijnen kunnen producenten niet voldoen aan de
toenemende vraag, de Belgische wijnen zijn niet aan te slepen!
Wijnbedrijven zitten in onderkomens met strakke architectuur of in een onderkomen waar de
architectuur van ondergeschikt belang leek te zijn.
Véél mousserende wijnen (schuimwijnen), en meer klassieke dan hybride rassen. Het jaar 2021 was
door weersomstandigheden overal een beroerd productiejaar. Daarnaast vormen de Suzuki-vlieg en
vogels als duiven en spreeuwen een terugkerende plaag. Met uitzondering van het druilerige weer in
Antwerpen op maandagmiddag en -avond hadden wij prima weersomstandigheden.
We leerden over vaten van acaciahout en vaten van Frans en Belgisch eiken, waarbij mij niet duidelijk
is geworden wat het verschil is tussen Nederlands en Belgisch eikenhout, volgens mij allemaal
Quercus robur of Quercus petrea?
Veel wijnbedrijven spreiden risico’s door verschillende activiteiten aan te bieden en evenementen te
organiseren. Van wijn alleen wordt je niet rijk, niet als investeringsgroep en niet als eenpitter.
Het Vlaams was goed te volgen, ik heb wat nieuwe woorden geleerd, zoals “wakkig” en
“vadertjesdag”. Alcoholpercentages worden soms graden genoemd. “Seffens” kende ik natuurlijk al.
In de context begrijp je eigenlijk alles wel.
Riki(e) chauffeerde de eerste dag, Jan op de tweede en derde dag. Beiden mensen waren op leeftijd
en voor beide was het de eerste keer dat ze achter het stuur van dit busje, dat een Roemeens
nummerbord voerde, zaten. Jan werd door de dames Lia en Ellen (naamgenote van de notulist)
vakkundig en heel geduldig met de navigatie ondersteund. Maar het vervoersbedrijf mag wat mij
betreft zorgvuldiger omgaan met hun chauffeurs, of die nu wel of niet pensionado zijn.
Vele dozen wijn zijn ingeslagen. Iedere gastheer/gastvrouw ontving als dank een doosje ECHTE
Goudse stroopwafels. En ondanks het volle programma vond ik het een relaxte reis.

Wijndomein Oud Conynsbergh in Boechout, in de zuidoostelijke hoek van Antwerpen
(Via de website van Oud Conynsberg zijn goede technische fiches te downloaden)
Ontvangst door Kris van de Sompel, algemeen directeur, een oude bekende van Cees van Casteren.
We starten met een rondleiding.
Het bedrijf met de witte molen bevindt zich nabij een school op een mooie locatie in urbaan gebied
en is sinds 2011 eigendom van een investeringsgroep.
In de late Middeleeuwen vond hier ook wijnbouw plaats - op de website staat 16de eeuw.
Na aankoop is op 10 plaatsen bodemonderzoek gedaan om te zien wat-waar het beste geschikt is. In
de testwijngaard naast de molen staan telkens 4 rijen met 1 druivenras, in totaal 8 verschillende
druivenrassen, dus totaal 32 rijen.
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De Gele Muscatteller doet het hier niet goed, duiven vreten de bessen op. De Riesling wil evenmin
succesvol zijn, de bodem is te koud. Een van de Cabernet-kruisingen bleek een ramp te zijn.
Wat betreft die duiven: Boechout ligt aan de periferie van Antwerpen en de duiven komen dagelijks
over uit de stad.

Luchtfoto is van website geplukt

Voor de productie zijn in de omgeving verschillende wijngaarden beschikbaar, waarvan 3,6 ha. Pinot
Auxerrois, een druif die hier het grootste aandeel vormt.
De onderstam is Amerikaans. In de testwijngaard zien we zo’n onderstam die is doorgeschoten, met
donkere stengels en zonder vruchtzetting.
De snoeiwijze volgt de “simonis en stitch” methode die afkomstig is uit Alto Adige. De hoogte van het
bladerdak is 2 meter, de dag erop zou afgetopt worden. Feromonen-lokkers moeten de
koninginnenwespen afvangen en wespenuitbreiding zien te voorkomen. Wespen kunnen venijnige
gaatjes in de bessen boren.
Pluk vindt bij normale omstandigheden plaats van einde september tot midden oktober. Er blijven 6
tot 8 trossen per stok over. Genoeg voor 1 fles, aldus Kris.
De pluk vindt met uitzondering van Pinot Noir niet meer handmatig plaats maar met een
plukmachine, waarbij de steeltjes achterblijven. Er zijn hier namelijk te weinig goede (vrijwillige)
plukkers op het juiste moment. Dat zouden we nog vaker horen.
Oud Conynsbergh hanteert biodynamische principes; zwavel en koper wordt wel ingezet.
In de kelder is het altijd koeler dan 12 graden. Uitgangspunt is natuurlijke vergisting, vaten zijn van
ofwel Frans eiken, Belgisch eiken of acacia en zijn ongebrand. Een wijnbedrijf verderop weet stellig te
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melden dat dit niet kan.
Het acaciahout wordt toegepast bij de Auxerrois. De kurkafsluitingen zijn gegarandeerd zonder TCA.
In de distilleerderij wordt een eigen grappa geproduceerd en dit jaar experimenteel ook een rum.
Het rijpt allemaal op kleine vaten en ze zien wel wat er van komt.
Drie (3) wijnmakers acteren op dit bedrijf, ook met het oog op de toekomst. Het persen van de
druiven vindt plaats op het grootste perceel waarna het sap naar de molen wordt gebracht voor
verdere verwerking.
Blends worden bij Oud Conynsbergh niet gemaakt, alleen cépages van Auxerrois, Gamay,
Chardonnay en Pinot Noir.
We proeven 8 wijnen. Zie de website voor de prijzen.
1. Parel van Boechout 2018 (01-02-2020 op fles).
Mousserend, Chardonnay, 11 % alcohol, in een magnum. Fris. Brioche. Iets minder body. Met
dosage zou de wijn misschien meer body hebben gekregen, suggereert Cees. Kris vertelt dat
dat geprobeerd is en verkeerd uitviel.
Allereerste schuimwijn ooit alhier.
2. Rosé Parel 2019.
Er is wel een 2020 maar geen 2021 door de slechte weersomstandigheden.
Mousserend, Gamay, 5 gram dosage. Licht oranje kleur, bijzondere neus: beetje groenig,
smaak fruitig.
Desgevraagd was het antwoord: magnums worden ingezet vanwege de bedrijfsevenementen!
3. Auxerrois 2018.
Mét een cultuurgist, en RVS.
Lichtgeel, iets ziltig, een eenvoudige wijn, niet complex.
4. Auxerrois 2019.
Natuurlijke vergisting en met Frans eiken.
Meer donkergeel/goudgeel, iets complexer en langere afdronk dan glas 2.
5. Auxerrois Belgische eik 2019.
600 flessen, maar slechts 500 etiketten beschikbaar door spraakverwarring bij de bestelling.
Lichtgeel, klein bittertje in afdronk, 14 mg sulfiet/liter.
6. Auxerrois Acacia 2019.
44 mg vrij sulfiet/liter, dat is iets teveel. Donkergeel, floraal, hars in de neus en smaak. Maar
na 10 minuten staan is dat florale weg grotendeels verdwenen.
7. Chardonnay 2020.
Stokken zijn 2 jaar ouder dan Parelwijn nummer 1.
Bij aanvang weinig neus, beetje reductie, maar dat verdwijnt. Daarna aromatisch.
Vaten zijn niet getoast.
8. Pinot noir 2020.
Wél licht getoast hout, 11,5% alcohol, geen malolactische gisting, 16 maanden op hout.
Framboos en aardbei in de neus. Redelijk zachte tannines, maar moeten nog wel rijpen.
Licht bittertje. In 2021 geen Pinot Noir, oogst is mislukt.
Op de fles een etiket met gestileerde wieken.
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Kris neemt Goudse stroopwafels in ontvangst en we vertrekken met Riki(e) aan het stuur. Het was
een mooi begin van de driedaagse.
Wijndomein Valke Vleug in Liezele, in de zuidwestelijke hoek van Antwerpen
(Technische fiches liggen op de tafel gereed!)
Wijndomein Valke Vleug is het wijn(t)huis
van Vinetiq, zo vertelt de website. Vinetiq is
wijnimporteur en -groothandel en
organiseert verder sportieve, muzikale en
kunstzinnige evenementen.
Cees van Casteren heeft via zijn netwerk
gezorgd dat we hartelijk worden ontvangen
door Pieter en Mitchell, respectievelijk Belg
en Tilburgse Nederlander, maar dat doet
verder niet ter zake. 4,5 ha is momenteel in
productie, er is capaciteit voor 7 ha.
Strak! Foto is van website geplukt.

Cool-Climate. Daar gaat het om bij deze voormalige aspergehoeve. Eigenlijk jammer, want asperges
zijn net zo lekker als bijbehorende wijnen. De hoeve is aangekocht in 2015 en gestart met weinig
stokken.
De Belgische architect Vincent van Duysen staat garant voor het ontwerp van het gebouw.
Het domein kent 8 druivenrassen op verschillende onderstokken. Plus een veldje met de toegestane
hybride Voltis voor in de bubbel. Verder alleen klassieke rassen. De Auxerrois wordt gemaakt op lage
rendementen.
In de gaard: 5000 stokken per hectare, 2 meter bij 1 meter per stok. Snoeien gebeurt redelijk laat,
evenals bij “de molen” van Boechout, om vorstschade te beperken. Er zijn 26 verschillende combi’s
van onderstok en kloon.
Het jaar 2021 bracht slechts 35% van de normale opbrengst voort.
Voor mousserende zowel als stille wijnen geldt een handmatige pluk. Expliciete natuurwijnen
worden niet gemaakt, wel correcte wijnen met zo weinig mogelijk doen en ingrijpen.
Volgens Valke Vleug is in België ongeveer 700 ha. in productie, voornamelijk mousserend.

We proeven in glazen op dunne steel (made bij Jancis Robinson en
Richard Brendon, dus niet Branson). Er staat JR en BR op de voet van het
glas! Ze zijn mondgeblazen. De steel is steviger dan het lijkt.
Pieter en Mitchell breken nog een lans voor het gebruik van goede
glazen. Daarmee bedoelen ze niet alleen deze JR en BR glazen die je
normaal gesproken gezien de prijs cadeau hoopt te krijgen.

5

30-06-2022, line-up van onderstaande wijnen.

We proeven:
1. Wild Adam NV.
Uit Pajottenland. Een hybride wijn. Van stokerij De Cort & Andy de Brouwer. Er zit géén een
druif in; het is een blend van appelcider en Lambiek. Not my cup-of-tea.
2. Stuyvenberg Brut.
Uit Pajottenland. Van Wijngoed Stuyvenberg. Assmenblage van 70% Chardonnay en 30%
Pinot Noir.
3. Quatre Cepages 2021.
Uit het Heuvelland. Van Domaine Entre-Deux-Monts. Assemblage van Chardonnay,
Auxerrois, Pinot Gris en Pinot Noir (geen Sieger, zoals op het fiche staat).
4. Pinot Auxerrois ‘Acacia’ 2020.
Uit Scheldeland. Van wijndomein Valke Vleug. Assemblage van 95% Pinot Auxerrois, met
daarnaast Pinot Blanc en Pinot Gris.
5. Waes Rood 2020.
Uit Vlaanderen. Van Wijndomein Waes. Assemblage van Rondo, Regent, Leon Millot, drie
hybride rassen.
6. Paradis des Chevaux 2019.
Uit Wallonië. Van Vin de Liège. Van de druif Pinotin dat een kruising is van Cabernet
Sauvignon en Regent. Slechts een kleine oplage beschikbaar.
Flessen worden ingekocht en we vertrekken naar:
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Wijnfaktorij te Antwerpen
(Zie de website voor een beschrijving van de wijnen, achtergronden en de Kontreirs)
Hartelijke, helaas door ons toedoen verlate, en regenachtige ontvangst, door Patrick Nijs bij zijn
urban boutique winery in een winkelstraat in het centrum van Antwerpen.
Patrick maakt alleen blends, en experimenteert met appels, peren, kersen, bessen enzovoort in
combinatie met wijn. Dat wordt allemaal gretig gekocht in downtown Antwerpen. Zijn wijngaarden
liggen o.a. op de Houwaartse Berg. Alle productie vindt plaats in die ene kleine ruimte.
Ook bij de Wijnfactorij vinden weinig toevoegingen of bewerkingen plaats, vertrouwend dat de
natuur het oplost, desnoods met productie- en omzetverlies door o.a. vernielingen door de exotische
Suzukivlieg. Er is geen bemesting noch insecticidengebruik.
Chansaard, dat is de wijn van Patrick.

Eben Sadie uit Swartland Zuid-Afrika kwam kortgeleden langs, en liet i.v.m. de klimatologische
ontwikkelingen de uitspraak “alles moet herdacht worden” achter. Patrick heeft daar wel oren naar.
We proeven te midden van alle machinerie, opslag en dozen wijnen.
1. Chansaard mousserend.12,5% alcohol.
Pinot Noir en Regent, Methode Ancestral, wilde gisten, geen dosage, Petnat.
Korte mousse, behoorlijke zuren, fris, ietwat boerse neus, maar na wat meer lucht geeft de
neus meer fruit.
Vorige week is deze rosé bubbel gebotteld, puur op gevoel.
20 gram suiker, dat is waar Patrick op toewerkt.
2. Chansaard wit, 2020. 11% alcohol.
Blend van Johanniter (hoofdaandeel), Phoenix, Orion (die geven het fruitige element).
Licht witte kleur, aromatisch. Redelijke afdronk, fris. Niet erg veel smaakintensiteit, wel een
beetje spanning en een prikkeltje.
3. Kontreir – III.
Pinot Noir, Dornfelder en Acolon, 2019.
Van de Houwaartse Berg, op ijzerzandsteen, met hellingen van 10 tot 12 graden, dat is mij
niet duidelijk.
Flinke zuren, vind ik, maar ik hoor anderen daar níet over.
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Filosofie: tros met eerste rijpe bessen niet direct plukken, maar wachten tot de staart rijp is,
zodat met de tros geen onrijpe bessen worden geplukt.
4. Ruby Sec.
Donkerrood, relatief droog, kruidig, ideaal voor bij blauwe kaas, 50 gr. suiker, 18% alc.
Van een overrijpe regent met een eau-de-vie die hier ook wordt gemaakt.
Patrick durft te experimenteren en is wat mij betreft ook filosoof.
Met files door naar hotel B&B hotel aan de rand van
het centrum van Antwerpen. Nieuwbouw met kleine,
geen luxe, maar wel schone kamers met alles wat je
nodig hebt. Ik had uitzicht op het bijzondere Paleis
van Justitie met de torentjes en uitbouwsels. In de
ochtend een ontbijt naar keuze. Niets mis mee.
Wandelend in de regen naar het avondeten in
Entrepot de Congo aan de Vlaamse kaai. Een foto van
voorheen koning Boudewijn hangt aan de muur. Een
foto van Leopold – II, die Congo een tijdje in privébezit
10-07-2022, vanaf hotelkamer uitzicht op het Paleis
had voordat het een kolonie werd van de Belgische
van Justitie te Antwerpen.
staat, zal niet meer gewaardeerd worden.
Ik vond het vooral gezellig. Het eten was redelijk goed, niet bijzonder of luxe, maar dat hoeft niet
altijd, zeker niet als enkele medereizigers moe zijn en eigenlijk niet veel willen eten. We bespraken
onder andere de toestand van Congo en het koloniale verleden. David van Reybrouck met zijn
boeken Congo (België) en Revolusie (Nederland) kwam langs. Daarnaast kwamen andere nationale
en mondiale onderwerpen ter sprake. Even wat anders dan wijnen.

Masterclass op de Houwaartse Berg door Stefaan Soenen
De groep is gedisciplineerd, we vertrekken op tijd
vanuit het hotel naar de Houwaartse Berg voor
een masterclass in het veld door Stefaan Soenen.
Helaas arriveren we ook hier te laat doordat
chauffeur Jan navigeert via allerlei rechtstreekse
weggetjes, die misschien niet allemaal het snelst
het reisdoel bereiken.
Stefaan heeft een fantastisch verhaal over o.a. de
wijnbouwgeschiedenis van België! Hij belooft het
verhaal en bijbehorende cijfers in een pdf-je via
We-Transfer toe te sturen.
01-07-2022, ontbladeren aan slechts (een) 1 zijde.
Onderwijl proeven we ook nog eens 12 wijnen,
waarbij de Pinot Gris uit 2017 van Chateau Bon
Baron kurk heeft en niet besproken is. De wijnen zijn afgestemd met de wijnbedrijven die we al
bezocht hebben of nog bezoeken, zodat er geen doublures plaatsvinden.
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Stefaan start zijn verhaal met de historie van de Belgische wijnbouw. In 1975 vond hier op de berg de
eerste aanplant plaats. In de Middeleeuwen stonden er perzikbomen. Duidelijk is geworden dat in
die periode in Houwaart zélf wel wijnstokken stonden, maar dus niet op de berg.
Rond 618 na C. is een eerste wijngaard in Amay “bewezen”. Dat ligt nabij Luik waar zich veel
basilieken en kerken bevonden. Hoeders van wijngaarden voor wijn bij de mis, dat is de officiële
versie. Er waren toen méér rode dan witte druiven aangeplant.
In steden bevonden zich eveneens wijngaarden, maar die zijn door stadsuitbreidingen verdwenen.
Door de kleine ijstijd (van einde Middeleeuwen tot 17de eeuw, wetenschappers stechelen over de
precieze afbakening) en een neerwaartse economie waren er nauwelijks nog wijngaarden te vinden.
In Torny nabij de Luxemburgse grens vond in 1955 weer een eerste professionele aanplant van
stokken plaats. Momenteel is in België ongeveer 700 ha. in productie. Over een paar jaar zou dat
ongeveer 1000 ha. kunnen zijn. Hybride rassen vormen de minderheid, namelijk 33%, en dat is
minder dan in Nederland.
Nog meer cijfers:
Chardonnay is het meeste aangeplant (21%), gevolgd door Pinot Noir (15%), gevolgd door Pinot Gris,
Solaris (het meest populaire hybride ras). Dan hebben we de Johanniter enzovoort. Staat allemaal in
het pdf-je dat we toegestuurd krijgen.
Er zijn nu 8 BOB’s, waarvan 3 voor mousserende wijnen, maar volgens Stefaan zijn wijnproducenten
niet geïnteresseerd in BOB’s. Saillant detail: de term Belgische wijn is niet juridisch beschermd en
mag van buitenlandse druiven worden gemaakt. Weinigen weten dat, aldus Stefaan.
Op de Houwaartse Berg, mooie plek, bevinden we ons op 120 meter hoogte. In Nederland heet dat
N.A.P. Is dat in België dan N.B.P. (van Brussels)? Op de berg wordt de oostelijke kant ontbladerd, de
westelijke kant niet.
BOB Hageland ligt grofweg tussen Tienen, Diest, Leuven en Aarschot. Groot gebied. Met op de
Houwaartse Berg ijzerzandsteen, dat goed draineert.

01-07-2022, de wat oudere mag proeven en de wat jongeren mogen nog niet proeven maar wel ontbladeren.
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We proeven onder leiding van Stefaan:
1. Müller-Thurgau (Vieilles Vignes) 2021. Wijndomein Den Eeckhout (Hageland, VlaamsBrabant).
1a. Pinot Blanc, ook van Wijndomein Den Eeckhout.
2. Alterovis Müller-Thurgau 2020. Wijndomein Rijnrode (Hageland, Vlaams-Brabant).
3. Solaris 2020. Domaine Viticole Chapitre (Waals-Brabant).
4. Pinot Gris 2017. Chateau Bon Baron (BOB Côtes de Sambre et Meuse). Helaas kurk.
5. Chardonnay 2018. Clos d’Opleeuw (BOB Haspengauw).
6. Mag Da 2019. Wijndomein Lijsternest (West-Vlaanderen), met kroonkurk.
(zou Mag Da ook slaan op “Mag dat”, een kroonkurk?)
7. La Grande 2015. Chateau Bon Baron (BOB Côtes de Sambre et Meuse).
8. Acolon 2018. Wijndomein Ravenstein (in West-Vlaanderen).
8a. Pinot Noir uit de Westhoek, rondom Ieper, wijnbedrijf vergeten te noteren.
9. Korund. Wijndomein Optimbulles (Haspengouw).
10. Pinot Meunier. Wijndomein Driesse (Oost-Vlaanderen).
Stefaan slaagde er in diplomatieke antwoorden geven, zoals op de vraag wat hij vond van de
wijnbedrijven die grotere investeringsmaatschappijen achter zich hebben staan waarbij de eigenaren
weinig feeling hebben met wijnbouw. Stefaan formuleerde op voorzichtige toon dat dan soms
ingevlogen oenologen niet echt zin hebben aan de slag te gaan omdat ze de (wijn)passie missen bij
de eigenaren.
Door naar:
Wijnkasteel VanDeurzen (dat schrijf je
aan elkaar) in Linden

01-07-2022, lunch in De Victorie, zicht op de keuken, strakke setting.

De groep arriveert te laat, maar de
fraaie lunch in een strakke entourage
in De Victorie is goed voorbereid.
We proeven o.a. wit en rood, Pure
White en Pure Red.
De gastheer leidt ons na afloop rond en
vertelt het volgende:
in 2013 is het kasteel opgekocht, alles
was stuk. Na bodemonderzoek is
gekozen voor diverse rassen,
waaronder (verrassend) ook
Tempranillo, Albarino en Italiaanse
rassen. Je moet het aandurven!!

Beschikbare wijnen zijn:
Voor Wit: Albarino, Grüner Veltliner, Grüner Veltliner Prestige, Chardonnay, Chardonnay Prestige,
Chardonnay Carat
Voor Rosé: Cuvée Gris
Voor Rood: Pinot Noir, Cuvée, Tempranillo
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Van de website geplukt.

Huidige productie is om en nabij 30.000 flessen per jaar, maar dat moet naar 60.000 flessen per jaar.
In de wijnmakerij, gevestigd in een modern gebouw, is wijnmaker Daniël aan het werk op een
trappetje bij een RVS-vat. In een outfit die ikzelf niet associeer met een wijnmaker, meer met een
outfit behorend bij een Rotary-lid op nette lunch.
Daniël vertelt dat van Tempranillo een blanc-de-noir wordt gemaakt van de eerste afloop, een nieuw
product, een stille wijn. Van Deurzen wil namelijk continue proberen klassiek innovatief te zijn.

01-07-2022, een plaatje, dit lunchgerecht.

De kelder heeft een nieuw onderkomen aan de overkant van de weg.

Door naar:
Wijnkasteel Haksberg in Tielt-Winge
Hilde Rutten ontvangt ons op dit fraai door groen gelegen domein. Ze heeft een zachte stem en ik
moet moeite doen haar te verstaan. Wat ik begrijp is dat ze van huis uit bioloog is.
Het domein is in 2012 gekocht door een broer van Hilde. De druivenstokken stonden er al, toen in
totaal 5 ha. Op advies van Stan Beurskens is vrijwel alles gerooid, behalve de Dornfelder en nog een
ras. Nu is ongeveer 2,5 ha. in productie. Oogst vindt onder normale omstandigheden rond half
september plaats.
Nog nooit van gehoord maar hier gebeurt het: vorstbescherming met infrarood-kabels die op
temperatuur zijn ingesteld. Wespenvallen zijn er ook, maar zonder feromonen.
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In de schuur zijn netten en kabels keurig opgerold en genummerd. Gereedschap zit overzichtelijk in
kisten. Er is geen eigen bottelinstallatie, voor het afvullen wordt een mobiele Duitse afvullijn
ingehuurd.
De Franse eikenvaten van 225 en 500 liter worden na gebruik verkocht aan vele gegadigden.
De namen van alle droge wijnen eindigen op een “o”, alle fruitige wijnen op een “a”. Op de etiketten
zijn vogels afgebeeld, dat doet mij deugd. Ik signaleer de groene specht, de grote bonte specht, een
putter, een witte kwikstaart, de ijsvogel, een blauwe reiger en een boerenzwaluw.
Vogels en met name spreeuwen vormen een plaag. Om vraat te voorkomen worden netten
gespannen. Blauwe, want groene zijn of waren niet verkrijgbaar. De netten worden onder aan de
stokken gehangen, bij zowel de rode als witte druiven. Hilde geeft aan dat bij een groter aantal
hectaren het spannen van netten niet te doen is.

01-07-2022, wijnmaakster Hilde Rutten, en de organisatoren Jolande Vos en Barbara Haverkamp.
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Als binnenkomertje drinken we onder een afdak (en spugen nog steeds uit) een schuimwijn.
1. Alba (witte kwikstaart).
Souvignier Gris. Eerste oogst van de aanplant in 2016.
Methode Traditionelle, extra brut.
2. Hirundo (boerenzwaluw).
Souvignier Gris, fris. Kruidig, licht tinteltje op de tong. Op 500 liter half jaar eiken vat. Droog,
lange afdronk.
3. Alcedo (ijsvogel).
Pinot Noir rosé. 13,5%. Zalmroze.
Neus niet zo uitbundig, in de mond fruitig. Prima rosé.
4. Rocopo (grote bonte specht).
Pinot Noir. Licht hout in de neus, licht rokerig, goede zuren. Na enige tijd komt de neus echt
los.
Desgewenst vertelt Hilde dat Chardonnay met mate is toegevoegd daar waar dat nodig is.
Het kasteel waar we zicht op hebben en voorheen feesten en partijen werden georganiseerd is
vervallen, moet nodig opgeknapt worden en huisvest momenteel een vakantiewoning.

01-07-2022, assortiment, niet allemáál geproefd onder dat afdakje bij wijnkasteel Haksberg.

Met hulp van navigatiedames vooraan in de bus stuurt Jan door naar het:
YUP-hotel in Hasselt
De kamers worden cabines genoemd. Het ontbijt de volgende ochtend is prima.
Na een opfrispauze vertrekken 4 personen met een taxi en de rest wandelend naar restaurant
Ansoler. Onderweg is duidelijk dat Hasselt uitpuilt van de horecagelegenheden.
We genieten van een mooi diner met drie prachtige amuses, en met bijpassende wijnen die
overijverig worden aangeprezen door een jonge sommelier. Het restaurant was exclusief voor onze
groep gereserveerd. De sfeer was prima, zowel aan Tafel 1 als aan Tafel 2. Het voorgerecht bestond
uit kabeljauw met structuren van venkel en bieslook, het hoofdgerecht uit Mechelse koekoek (kip)
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met asperges, erwt en saus van zwarte look en het dessert bestond uit kaas of een fruitig gerecht.
Na afloop blijven een paar reisgenoten op de terugweg even hangen op een terrasje, zo begreep ik
de dag erop.

01-07-2022, dit moet natuurlijk op de plaat worden vastgelegd; diner en wijnproeven in restaurant Ansoler te Hasselt.

02-07-2022, hondje van het huis, de 11 ha. grote wijngaard en de 4 geproefde wijnen bij Wijnkasteel Genoels-Elderen.

Wijnkasteel Genoels-Elderen in Genoels Elderen in de gemeente Riemst
Groot en fraai gelegen wijnhuis in BOB Haspengouw. We worden ontvangen door Joyce Kékkö - van
Rennes, een gids en een hondje. De website van het wijnkasteel geeft duidelijk informatie over de
historie, de stokerij, de wijngaarden, de bodem en de wijnen met technische informatie.
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Joyce is de dochter van vader Rennes die 3 jaar geleden is overleden en op het grote terrein de
laatste rustplaats heeft gevonden. In 1990 is het enorme kasteelpand aangekocht. De wijngaarden
beslaan nu 22 ha., waarvan de grootste gaard 11 ha. inneemt.
Alleen Chardonnay en Pinot Noir gaan de fles in. Bourgogne-stijl.

02-07-2022, Aandachtig proeven zowel buiten als in de serre.

Tijdens de rondleiding door de wijngaarden, waarbij we
deels over de ondergrondse grote kelder wandelen,
proeven we drie wijnen. De vierde wijn krijgen we
ingeschonken in een serre, maar niet nadat we een oude
donkere kelder hebben bezocht.
En passant nemen we een kijkje in de stokerij waar Eaude-vie de Marc wordt gemaakt.
Ondergetekende verraste de gids door een forse boom
op naam te brengen, een Ginkgo Biloba, Japanse
notenboom, tweehuizig, langzaam groeiend. Maar de
soort komt oorspronkelijk uit China. De naamgeving is
verwarrend. De gids legde de klemtoon bij Biloba op de
tweede klemtoon, ik op de eerste klemtoon.
Ook hier was 2021 een slecht jaar, met meeldauw door de vele regen. Uiteindelijk zijn er nog 11.000
flessen mousserend uit “geperst” met machinale pluk, i.p.v. de gebruikelijke 100.000 tot 110.000
flessen in totaal.
Van de Chardonnay zijn een 8-tal variëteiten aangeplant. De snoeiwijze is Guyot, bij de Chardonnay
resteren 2 twijgen, bij de Pinot Noir 1 twijg.
Tot voor 15 jaar geleden vond handmatige pluk plaats, maar door het niet beschikbaar zijn van
(goede) plukkers wordt nu grotendeels machinaal geplukt, met uitzondering van o.a. Pinot Noir.
De wijnpers werkt met luchtkussens.
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De gids bezocht recentelijk Bodegas Ysios in Rioja en sprak daar enthousiast over.
We proeven:
1. Zwarte Parel Brut.
Volgens de Methode Traditionelle. Op RVS gelagerd.
Flinke mousse, brioche in de neues.
2. Chardonnay Wit – 2019.
Op INOX vaten, 13,5%. Goede zuren, wit fruit, licht mollig.
3. Chardonnay Blauw – 2019.
Half INOX, half houten vat, 13%. Mollig, mooie zuren. Uitgeroepen tot aspergewijn, ik heb
niet onthouden in welk jaar.
4. Pinot Noir – 2018. Een Rosé Parel Brut.
Volgens de Methode Traditionelle.
Zalmroze tot licht oranje, maar die kleurtypering kan ook te danken zijn aan de lichtinval in
de serre. Fris, mooie bubbel.
Door naar:
Wijndomein Aldeneyck
Een kers op de taart.
Na overleg is besloten ons eerst rond te leiden over het terrein met de proefwijngaard, het pershuis
en wijnmakerij, om daarna de proeverij en lunch – een kaas-en vleesplankje met garnituur van
olijven en augurkjes – te verzorgen. Zo geschiedt. Het is warm. Het wijnterras zit vol met bezoekers
en in de drukke winkel loopt het op rolletjes. Wijnmaker Karel gaat van start met het verhaal.
Voorheen stonden hier appels en peren. De vader van Karel Henckens was een pionier met het
Jonagold appelras.
Met Harry Vorselen van Wijngoed Thorn (NL) is Karel naar de wijnbouwschool in Trier getogen,
waarna de eerste aanplant van stokken plaatsvond, 25 jaar geleden. De bodem bestaat uit grind
(Maas!) met 0,5 meter leemlaag. Aldeneyck heeft nu 11 ha. en produceert 70.000 tot 75.000 flessen
per jaar, 100% met klassieke rassen, maar misschien verandert dat in de toekomst.
Van de Pinot Noir zijn om uit te testen veel klonen aangeplant. Gekozen is voor de 777-kloon.
Er is al ontbladerd, alleen aan de “morgenkant”, en we ruiken zwavelgeur.
Alles staat in het teken van het kweken van losse trossen, daar blaast de wind makkelijker doorheen
en voorkomt rot.
Ondanks feromoonvallen is er nog ongeveer 2% omzetverlies door wespen. Tja, en dan de
spreeuwen. Plaaggeesten. Veel is al geprobeerd, maar in het dorp kun je moeilijk kanonschoten
blijven afvuren.
De Duitse Scharfenberger wijnpers werkt met lage druk om teveel bitters te voorkomen! Barriques
staan bijna allemaal op rolletjes. De vaten worden elk jaar uitgestoomd om kristallen te verwijderen
en bacteriële infecties te voorkomen.
Karel meldt dat de Belgische productie voor 60% uit mousserende wijn bestaat, eerder hoorde ik
50%. Maar ach.
Samen met Thorn is er de grensoverschrijdende BOB Maasvallei! Wijnfeesten zijn er natuurlijk ook.
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Extra parasols worden opgezet in een hoek van het wijnterras en we proeven – terwijl Karel
enthousiast blijft doorpraten:
1. Riesling Brut.
Methode Traditionelle. Mooie stevige mousse, flinke bite, levendige zuren, dosage 8 gram.
Geen brioche, tot geruststelling van een van de proevers die daar een beetje genoeg van
heeft.
2. Pinot Brut Rosé.
Pinot Noir, Pinot Gris en Pinot Blanc. Methode Traditionelle. Goede mousse, rood fruit in de
neus, fraicheur. Niet te commercieel is ons antwoord desgevraagd.
3. Pinot Gris 2020.
Crispy, kruidig, pepertje, goede zuren, beetje vuursteen – hoor ik iemand roepen?
4. Riesling 2019.
Licht “petroleetje”, dat moet Belgisch zijn. Mooie neus.
5. Cuveé Sacre Soeurs.
Een wijn tussendoor. Blend van Pinot Gris, Pinot Blanc en Pinot Noir.
Lichtroze zweem. Een gelaagd mondgevoel.
6. Chardonnay 2020.
Op barriques: 6 maanden. Botertje, mollig en toch fris, 50%- 50% malolactische vergisting.
Uitstekend culinair inzetbaar.
7. Pinot Noir 2019.
Daarvan is tegenwoordig bijna 4 ha. aangeplant. Lichtrode keur, kers, ander rood fruit, nog
tannines aanwezig.

02-07-2022, wijndomein Aldeneyck.
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02-07-2022, Karel heeft voortdurend een aandachtig gehoor, hetgeen niet per
definitie leidt tot charmante foto’s.

02-07-2022, de proefwijngaard bij Aldeneyck.

Chauffeur Jan wil vertrekken om te voorkomen dat wegens rijtijdoverschrijding een andere chauffeur
opgetrommeld moet worden.
We danken Karel Henckens voor zijn verhaal, stappen het busje in en worden op tijd, dat wil zeggen
rond 17:30 uur, bij P&R De Vliert in Den Bosch afgezet. Vijf deelnemers worden vervolgens door Jan
na een grote Bossche sightseeing tour op het Centraal Station afgeleverd, dat dan wel!
Veel dank aan de organisatoren en aan alle gastheren en gastvrouw.

Amersfoort, 06-07-2022
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