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Commanderij Hageland proeft en kiest Brabantse wijnen

Steenen Muur produceert beste wijn
WEZEMAAL/BEKKEVOORT/
TIENEN

Commanderij Hageland
reikte de medailles uit voor
de beste Brabantse wijnen.
Jos Vanlaer van Khiisberg
(Assent) won liefst vier zil-
veren medailles. De Weze-
maalse vzw Steenen Muur
kreeg de titel 'Selectie van
de Commanderij'.

GUIDO GOVAERTS

De wijnbouw in onze provin-
cie doet het goed volgens de
Commanderij Hageland, een
van de veertig aangesloten le-
den van de Nationale Wijngil-
de. Elk jaar kiest een jury van
grootmeester-wijnproevers
de beste wijnen uit onze re-
gio. Dit jaar werden 43 wijnen
ingezonden. Veertien daarvan
kregen een gouden of zilveren
medaille die ze voortaan op
de fles mag worden aange-
bracht. Grote slokop dit jaar
is het domein Kluisberg (As-
sent) van Jos Vanlaer. Hij be-
haalde vier zilveren medail-
les. "Ik lever al jaren aan Del-
haize", zegt hij, "en er lopen
onderhandelingen met Col-
ruyt. Dat bewijst toch dat on-
ze wijnen gewaardeerd wor-
den. Ook in restaurants tot
ver buiten onze regio worden
Hagelandse wijnen aangebo-
den. Dat kan alleen maar door
voortdurend te werken aan de
kwaliteit."
De Wezemaalse vzw Steenen

Muur pakte een gouden me-

• De vzw Steenen Muur Wezemaal kreeg de titel Selectie van de Commanderij.

EDUARDMONSECOUR
VOORZITTER VZW STEENEN MUUR

"Het probleem van
onze regionale
wijnbouwers is de
kleinschaligheid"

daille met haar chardonnay
en een zilveren medaille met
een pinot noir. De groepering
van veertien wijnbouwers be-
haalde de titel van 'Selectie
van de Commanderij'. Voor-
zitter Eduard Monsecour
mocht deze titel eerder al
twee keer voeren. "Wij be-

schikken over 1,2 ha wijn-
gaard op de Wezemaalse
Wijngaardberg", zegt Monse-
cour. "Momenteel is het daar
natuurgebied, maar er wordt
sterk onderhandeld om een
oplossing te vinden voor de
fruittelers op het plateau en
de wijnbouw op de zuidflank.
Als die er komt, hopen wij on-
ze wijngaard nog wat uit te
breiden. Dat is nodig, want
het probleem voor onze regio-
nale wijnbouwers is de klein-

i schaligheid. De kwaliteit is in
; orde, maar de beperkte pro-
ductie heeft een weerslag op
de prijzen."
Steenen Muur telt veertien

leden. "Maar er mogen gerust
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wat jongeren bijkomen", zegt
de voorzitter. "Jaarlijks ver-
welkomen wij drieduizend
bezoekers in onze wijnkelder
onder het bezoekerscentrum
van de Hagelandse wijn in
Wezemaal. Er komen gere-
geld ook buitenlanders op be-
zoek. De productie van onze
wijnen gebeurt in pachthof
Loftuyl."
Elke jaar worden ook titels

van 'Magister Vini Optimus
Honoris Causa' uitgereikt. Dit
jaar viel die eer te beurt aan
Anita Buvens, voorzitter van
de Commanderij Hageland en
aan wijnbouwer Hugo Bernar
uit Tienen, producent van
biologische wijnen Hageling.
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