
WIJNTOERISME  
IN HET HAGELAND 



Bezoekerscentrum van de  
Hagelandse Wijn 



Bezoekerscentrum Hagelandse Wijn 

 Uitgebaat door gemeente Rotselaar 

 Antwoord op ‘Waarom wijnbouw in het Hageland?’ 

 Beleving: zien, ruiken, proeven, voelen 

 Film over de wijnbouw 

 Startpunt voor prachtige wandeling naar de wijngaardberg met zijn ‘Steenen 
Muur’.  

 Historisch gebouw met wijnkelder voor proeverijen 



Hagelandse wijndomeinen 



18 wijnbouwers 



Hagelandse wijnbouwers 

 18 wijnbouwers in het Hageland die hun domein openstellen voor 
toeristen 

 Elk met hun unieke eigenheid 

 Sommigen zijn professioneel – wijnbouw is hun hoofdberoep 

 Anderen zijn ambachtelijk – bijberoep / pensioen / uit de hand 
gelopen hobby 



Eén van de grootste… 

 Wijndomein Kluisberg  
- 6ha  

- Meer dan 16000 druivelaars 

- Wijnen verkrijgbaar in grote winkels als Delhaize 

 



Één van de kleinsten… 

 Wijndomein De Langhe Eycken vzw 
- 24 are 

- 1020 druivelaars 

- Geen commerciële verkoop. Verbruik: familie, vrienden, proeverijen,… 

 



Wijnbouwers weetjes 

 1 wijnbouwer heeft logies 

 3 wijnbouwers zetten in op meeting 

 1 wijnbouwer heeft een brasserie aan zijn wijngaard 

 1 wijnbouwer heeft een feestzaal 

 2 wijnbouwers hebben ingezet op toegankelijkheid 

 De meeste wijnbouwers zijn lid van ‘Straffe Streek’ 

 

 Diversiteit onder de wijnbouwers zien wij als een sterkte.  

 Elke wijnbouwer heeft zijn/haar eigen verhaal 

 

 

 

 



Infoborden 

Infobord bij elke wijnbouwer 

 Wandelaars en fietsers houden halt  

 Wijndomeinen zijn zichtbaarder in het landschap 

Kleine bordjes om druivenras aan te duiden 

 Bezoekers kunnen verschillende druivenrassen 
ontdekken/herkennen 

 

 



Wijndomein bezoeken 

 Niet alle wijnbouwers hebben hun woonst en/of 
vinificatieruimte naast de wijngaard liggen 

 => moeilijk te ontsluiten 

 Bezoeken quasi enkel op afspraak  

 Uitdaging om frequent open te zijn en toch rendabel 

 Opendeurdagen 

 Samenwerking met excursie-aanbieders zoals wow-routes en 
autocaristen  

 Wijnterras in Haksberg 

 Wijnweekends ‘Sprankelend Hageland’ 

 

 

 

 



Wijnweekends ‘Sprankelend 
Hageland’ 



3 Wijnweekends 

 3 weekends – 3 clusters van wijngemeenten  
 - Bekkevoort + Holsbeek (5 wijndomeinen) 

 - Wezemaal (wijnfeesten) + Geetbets (1 wijndomein) 

 - Tielt-Winge + Aarschot + Tienen (9 wijndomeinen) 

 Alle wijndomeinen per cluster zijn 1 weekend gezamenlijk 
open 

 Bezoekers aanzetten om meerdere wijndomeinen te 
ontdekken 

 Hageland als wijnregio op de kaart zetten 

 Wijndomeinen versterken elkaar 

 Op de meeste domeinen wordt een gids ingezet 

 

 

 



Opendeurdagen versus wijnweekends 

 Opendeurdagen (initiatief van de wijnbouwer)                  
trekken veel volk, vooral vaste klanten die het wijndomein al 
kennen. Veel verkoop van wijn. Elke wijnbouwer open op een 
andere datum.  

 

 Wijnweekends (initiatief van de toerisme Vlaams-Brabant) 
trekken toeristen uit eigen regio maar ook uit andere 
provincies, die de Hagelandse wijn(regio) nog niet kennen. 
Wijnbouwers zijn samen open.  

 

 

 



Wijnweekends 2017 – enkele cijfers 

 2017 was de derde editie 

 Ongeveer 5000 bezoekers 

 381 bezoekers werden bevraagd via een enquete 

 

 

11,1% 6,9% 

40,5% 38,2% 

1,5% 1,9% 

In welk gezelschap bent u 
gekomen? Gemiddelde  

leeftijd 
55 jaar 

Tevredenheid 

8,5/10 
bezoekers 



Herkomst bezoekers 



Uitgaven bezoekers 

Gemiddelde uitgaven per persoon: 

 

- Eten en drinken: 35,83 euro 

- Streekproducten: 22,10 euro 

- Andere uitgaven: parking, verplaatsingsonkosten, … 



https://sites.google.com/site/wijnkasteelhaksberg/


Een wijndomein in opstart 

• Landhuis dateert van 1907 

• In 2002 plantte de vorige eigenaar 20,000 wijnranken en richtte de nv 
Wijnkasteel Haksberg op 

      In 2006 viel echter al het doek over de nv Wijnkasteel Haksberg 

• 7 jaar leegstand 

• In 2012 neemt de familie Rutten het domein over.  

      Het landhuis werd gerestaureerd als vakantiewoning en eventlocatie.  

      De verwaarloosde wijngaarden werden grotendeels opnieuw aangeplant. 

      Eerste oogst in 2014 (beperkt). 

      Eerste volwaardig wijnaanbod in 2016.  

 



Enkele cijfers 2017 

• Aantal rondleidingen met degustatie en/of wijnworkshop: 14 

• Verhuring kasteel als vakantiewoning: 20 weekends 

• Wijnterras van 1 juli tem 30 september op vrijdag, zaterdag en 
zondagnamiddag 

• 5 events:  

 Persmoment Sprankelend Hageland  

 Opendeurweekend juni  

 Sprankelend Hageland (wijnweekends)  

 Oldtimertreffen  

 Winters wijnterras 

 



Vooruitzichten 2018 

• Reeds geboekte rondleidingen met degustatie en/of wijnworkshop: 7  

• Verhuring kasteel als vakantiewoning: 22 weekends 

• Verhuring kasteel voor trouwfeest met overnachting: 9 weekends 

• Verhuring kasteel voor meeting: 5 weekdagen 

• Wijnterras vanaf Paasvakantie tot eind september iedere zondagnamiddag. 
Startactiviteit Paasbrunch met eitjes rapen 

• Verhuring wijnterras voor feestje/babyborrel: 12x 

• Events: 

 Fototentoonstelling ‘Close encounters of a natural kind’ 

 2 nieuwjaarsrecepties 

 Opendeurweekend juni 

 Sprankelend Hageland (wijnweekends)  

 Oldtimertreffen  

  



Vragen?  
 



Afsluitwoord gedeputeerde  

Monique Swinnen 
 

~ 

Receptie &  

mogelijkheid bezoek vakantielogies  



Contactgegevens 
 

Isabelle Hollevoet 

Regiocoördinator Hageland 

Isabelle.hollevoet@vlaamsbrabant.be 

 

Sarah Vaes 

Projectcoördinator Hagelandse Wijn 

Sarah.vaes@vlaamsbrabant.be 


