
Wijn uit uit Oost-Vlaanderen: een rondgang...

Volgens Bruno Van Spauwen (De Standaard dd. 30 april 2021) is de tijd dat de wijn in Vlaanderen alleen gemaakt werd door hobbyisten en idealisten, 
voorbij... Zakelijke ondernemers investeren volop in Vlaamse wijnbouw en pakken het professioneler aan dan ooit. Hierbij zou de toekomst aan de 
schuimwijn zijn... Ben Van Heukelom (VRT-nieuws) stelt dat de klimaatopwarming hierbij een rol heeft gespeeld, maar men moet “rekening houden 
met extreme weersomstandigheden zoals hittegolven en hagelbuien”... Kwaliteit is evenwel onmisbaar om een plaats te veroveren op de volle 
wijnmarkt en daarom moeten de Vlaamse wijnbouwers van vele markten thuis zijn.

Als het over wijn gaat moeten we het soms niet ver zoeken en ligt er een onbekende wereld in onze achtertuin...
Dit is ongetwijfeld zo voor de wijnbouw in onze provincie... Onbekend is onbemind zegt het spreekwoord...

Daarom geven we dit overzicht van de wijndomeinen in onze provincie... Als hommage aan al die noeste werkers en durvers die het wagen en ijveren 
om in onze streken kwaliteitswijn te produceren...
In de voorbije maanden passeerden allerlei druivenrassen de revue, diverse teeltmethodes kwamen aan bod: dynamisch, biodynamisch, ecologisch, 
natuurlijk, traditioneel... al dan niet met rijping op het vat of sur lie, over witte wijn, rode, rosé of schuimwijn... Het hele pallet werd behandeld...

Wel, geloof me of niet, maar wonderbaarlijk... dezelfde variëteit vinden we terug bij onze Oost-Vlaamse wijnbouwers:
– biodynamisch, zoals Waes en Carryn of ecologisch(3 Fonteinen, Barra)
– enkel mousserend: Driesse, Piro
– wit, rood én mousserend: Dorrebeek, Carryn
– oogst met de hand (Barra) of machinaal (Cruyssem)
– ommuurde wijngaard (clos): Clos Belleterre
– stad (Gentse Wijngaard) of platteland (Nobel) of aan het water (Mira, Sint Odulphus), of heuvelstreek ('t Varent, Dorrebeek)
– jonge nieuwe bedrijven (Cruyssem, Fortune, Voosbeke) en “gevestigde waarden” (Waes)
– Vzw-formule (laagland), familiaal bedrijf (Sint Odulphus) of commercieel bedrijf (Waes)
– wel (Rhode) dan niet verkoop (Gentse Wijngaard)
– domeinen die diverse prijzen behaalden: Nobel, Waes, Pres de Gand...

Met andere woorden: enorm veel creativiteit, vakmanschap en doorzettingsvermogen...

Onderstaande lijst heeft niet de pretentie van volledig te zijn of alle info te geven over de betreffende wijndomeinen. De informatie is 
bijeengesprokkeld op internet. Meer info vindt men op de website van de diverse wijndomeinen.
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3 Fonteinen
deelgemeente Strijpen te
Zottegem
https://
www.wijndomeinde3fon
teinen.be/ 

25 are (1.100 
wijnstokken)

Johanniter, Helios en Muscaris
Regent en Pinotin 

wit 
rood

Ecologische wijnbouw
Behaalde diverse gouden en bronzen 
onderscheidingen.

De Roscam
Geraardsbergsevoetweg 
24, 9820 Merelbeke
domeinderoscam@hotm
ail.com

Joanniter Solaris
Cabernet Cantor, Cabernet 
Cortis
Rondo

wit
rood

Rosé

Alles gebeurt op dit kleine wijndomein zelf: 
druiven kweken, oogsten, wijn vinifiëren, 
opvoeden, bottelen en verkopen

Dorrebeek
Dorrebeekstraat 6  9660 
Brakel (Michelbeke)
http://www.landgoed-
dorrebeek.be/     

4.700 stokken Johanniter, Sirius en Helios
Regent en Pinotin.

wit
rood
rosé
mousserend

enkel eigen – 100% biologische – druiven 
worden verwerkt. Het plukken en persen van de
druiven, evenals de vinificatie en rijping van de
wijn gebeurt ter plaatse.

Driesse 
Oordegemstraat 32 9520
Vlierzele 
https://www.driesse.be/
contact     

1 ha
5.300 wijnstokken

Pinot Noir, Pinot Meunier en 
Chardonnay

mousserend Mousserende wijnen maken is een intensief 
werk, tussen oogst en verkoop zit er minstens 
20 maanden. Bijzonder is dat men het karakter 
van elk wijnjaar wil benadrukken, hierdoor 
verschilt de wijn ieder jaar.

Kampenberg, 
Morelgem 82 – 84 9520 
Vlierzele
https://
www.kampenberg.be/     

350 wijnstokken 
in 2004 en verder 
tot 2020

Pinot gris
Zweigelt
Gamay
Pinot noir

Wit
rood
vermouth

Nobel Chardonnay, Pinot blanc, Pinot Er worden zowel er wordt gebruik gemaakt van enerzijds 
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Denen 33 9080 Lochristi
https://
wijndomeinnobel.be/ 

Gris, Johanniter, Bronner, 
Auxerrois 
Pinot Noir, Acolon, Zweigelt, 
Regent, Cabernet Cortis

witte, rode als rosé 
wijnen gebotteld.

conventionele druivenrassen en een aantal 
nieuwe variëteiten. Heeft verschillende prijzen 
gewonnen.

Pres de Gand
Kampenstraat 42a 
Borsbeke 
https://
www.wijndomein-pres-
de-gand.be/ 

20.000 druiven 
stokken

Chardonnay,  Auxerrois
Pinot Noir, Pinot Meunier, 
Cabernet Dorsa

50 a 60 % van de 
druiven  voor 
schuimwijn

manuele oogst, de trossen worden streng 
getrieerd tijdens de pluk, langzame 
pneumatische persing, gisting en opvoeding in 
inox cuves onder temperatuurscontrole, deels 
opvoeding op nieuwe Franse eiken vaten van 
300 liter met medium toasting. Verschillende 
prijzen gewonnen.

't Varent
Koekoekstraat 12, 9667 
Horebeke
http://www.wijngoedtvar
ent.be/415997393

Johanniter
Regent

Schuimwijn
rode wijn

Beide rassen hebben een redelijk goede 
resistentie tegen schimmelziektes en laten toe 
om op een milieuvriendelijke manier aan 
wijnbouw te doen.

Waes
https://wijndomeinwaes.
be/ 
Zwijnaarde

– Hybriden (Vitis Vinifera X 
Vitis Amurensis)
– Witte variëteiten: Solaris, 
Bianca, Cabernet Blanc
– Blauwe variëteiten: Regent, 
Rondo, Léon-Millot, Cabernet 
Cortis

Wit
rood

Ecologische wijnbouw met referentie naar 
biodynamische en biologische wijnbouw.
Heeft diverse prijzen gewonnen.

Gentse Wijngaard
St. Pietersabdij, Sint 
Pietersplein 9000 Gent
https://
wijnmetersgildegent.wor

528 
druivenstokken.

Johanniter, Sirius, Phoenix en 
Souvignier gris.

Wit (Monte 
Blandinio)

De vinificatie van de wijn gebeurt in een 
samenwerking van de wijnmetersgilde, de 
plantsoendienst van de stad Gent en de 
Stedelijke hotelschool “Tweebruggen”.
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dpress.com/ 

Wetterberghe
Hasseltkouter 31, 9500 
Ophasselt
https://www.wijndomein
wetterberghe.be/ 

Twee 
wijngaarden, 
samen 1,8 ha

Johanniter, t Regent en  
Souvignier Gris

Een breed gamma aan
wijnen wordt 
verbouwd met zowel 
droog als zoet wit, 
rood, bubbels en 
fruitwijnen.

De rijping voor de witte wijnen op inox om zo 
de fruitsmaken maximaal tot hun recht te laten 
komen. De rode wijn kent een lang verblijf in 
eiken vaten van 225 liter. De mousserende 
wijnen hebben een lange rijping “sur lattes” (tot
24 maanden).

Rhode
Vinkeslag z/n 9090 
Gontrode (Melle) 
https://www.wijngoed-
rhode.be/ 

5.000 wijnstokken Johanniter, Pinot Gris, Solaris witte wijnen. uitsluitend op traditionele wijze van echte en 
zelf geteelde druiven. Schimmeltolerante 
druivenrassen, manuele pluk.

De Kluizen
https://www.domein-de-
kluizen.be/ 

wijngaard aan de 
abdij te Affligem.

Dornfelder, Zweigelt,
Schonburger, Sieger, 
Reichensteiner

witte
rode

Zowel in de wijngaard als tijdens het 
vinificatieproces wordt er gewerkt met respect 
voor de natuur. Reeds tweemaal verkozen tot de
beste Belgische wijn.

Barra
Oosteeklo Dorp 36, 9968
Oosteeklo 
https://
www.belgischewijnbou
wersvzw.be/team/
wijndomein-de-barra/ 

25 are Pinot Gris, Pinot Noir, 
Dornfelder, Müller Thurgau, 
Cabernet Dorsa en Chardonnay

volledig ecologisch. De oogst en het onderhoud
van de wijngaard gebeurt volledig manueel.

Piro
Molenstraat 64a 9550 
Herzele 
https://
www.wijndomeinpiro.be
/ 

50 are chardonnay later gevolgd door 
Pinot Blanc en
Pinot noir.

mousserend méthode traditionnelle. Na de gisting en rijping 
op onze inox tanks hergist de wijn nog eens op 
de fles waarop hij minstens nog eens 1 à 2 jaar 
blijft rijpen in de fles.
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Vandersteene
Krekelstraat 32a, 9052 
Zwijnaarde 
https://
www.belgischewijnbou
wersvzw.be/team/
gemaflor/ 

1,6 ha Pinot noir
Meunier

mousserend schuimwijn volgens de traditionele methode.

Prijs voor de beste mousserende wijn.

Cruysem 
Boeregemstraat 38, 9750
Kruisem 
http://
www.wijnbouw.com/
cruysem.html 

Nieuw 
wijndomein

Chardonnay, Pinot Noir, Pinot 
Blanc en Pinot Meunier

Enkel schuimwijn Traditionele methode.Machinale oogst en 
ontsteelde bessen in de pers.

Van Eyck
Lielareweg 12, B-9890 
Gavere
https://wijndomein-
vaneyck.be/ 

> 1 ha. Chardonnay en Pinot Noir 
druiven.
Pinot Gris.

Vooral mousserende 
wijn

Fortune
Zomerstraat 56, Kalken 
https://
wijngoedfortune.busines
s.site/ 

Nieuw, jong 
bedrijf

Witte en rosé

Het Verhaal
Vatestraat 1, 9820 
Lemberge 
https://
wijngaardhetverhaal.be/ 

1.600 ranken Auxerrois, Chardonnay en 
Lemberger 

Witte wijn, rosé Wijnen hebben verschillende prijzen 
gewonnen.

Mira Johanniter, Souvignier gris, Witte wijn “Mira”
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contact: Marktplein 1 
9220 Hamme
https://
wijndomeinmira.be/ 

Rondo en Muscaris. 

Leeflank
Bosstraat 97, 9340 Lede 
https://
www.domeinleeflank.co
m/#/ 

2.700 wijnstokken Chardonnay, Spätburgunder en 
Acolon. Nebbiolo.

Parelwijnen
rode wijn
in 2021 rosé

Parelwijn: Méthode traditionelle 
rode wijn: druiven laten fermenteren door de 
wilde gist die zich op de schil bevindt. Pas 
wanneer de gisting goed op gang is, persing en 
het sap verder fermenteren en rijpen tot een 
zachte, fruitige rode wijn. 

Carryn
Brakelstraat 18, 9620 
Zottegem (Sint-Maria-
Oudenhove) 
https://
wijndomeincarrijn.be/
wijndomein/ 

13 are
12 are

Chardonnay, Viognier, 
Johanniter, Regent, Sauvignon 
Gris, Cabernet Cortis, 
Dornfelder,

wit, rood, mousserend Zoveel mogelijk biodynamisch, en daarom is er
voornamelijk gekozen voor de meer resistente 
druivenrassen 

Laagland
voorbij Dellaertsdreef 
95, 9940 Evergem 
https://
www.domeinlaagland.be
/ 

1.500 wijnranken Johanniter, Cabernet Cortis en 
Monarch

Witte en rosé wijn. VZW Opgericht door wijnliefhebbers.

Voosbeke
Pareelstraat 16, 
Moregem 
http://
www.wijnbouw.com/

Nieuw 
wijndomein

Klassieke variëteiten en een op maximale 
terroir-expressie afgestemd beheer
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wijndomein-
voosbeke.html 

Clos Belleterre
Opstalplein 22, 9200 
Dendermonde 
(Schoonaarde) 
https://cavesdefrance.be/

Ommuurde 
wijngaard aan 
Caves de France

De druiven worden er verwerkt
tot een lekkere Clos de 
Belleterre (wordt niet 
verkocht)

Witte wijn

Sint Odulphus
Sint Odulphuskapel, dijk
Appels, Dendermonde

250 wijnstokken Pinot Noir, Riesling, 
Scheurebe, Chardonnay en 
Dornfelder. 

Witte wijn
rode wjn
(enkep voor 
persoonlijk gebruik)

Er is wat variatie in de analytische kenmerken 
van de geproduceerde wijnen (suikergehalte 
van de most, potentieel alcoholgehalte van de 
wijn, zuurtegraad, ...) naargelang het oogstjaar.
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Voor jullie proefden we een Oost-Vlaamse wijn: De Kluizen 2016: een ontdekking!

Dat men in Oost-Vlaanderen zeer voortreffelijke wijn kan maken ontdekten we toe we op terugweg – naar onze auto – van een inkoopnamiddag in 
Aalst (inderdaad inwoners van Dendermonde gaan af en toe eens naar Aalst) in de Kattestraat in een winkel een “Kluizen” zagen staan, voor 9,5 euro. 
We dachten “Wordt het niets dan zijn we geen groot kapitaal kwijt, en dus te beter als de wijn meevalt...”!

En of de wijn in orde was, wie hem blind proefde gaf hem alle kenmerken van een Cahors wijn of een wijn uit Puglia, het
diepe zuiden van Italië: donker, smaakvol, krachtig, kruidig, wat hout..... Een wijntje om in het najaar te drinken bij een
stevige pastaschotel en zeker met lamsvlees komt deze wijn goed tot zijn recht... 

Een goede raad: serveer hem blind en je gezelschap zal verwonderd zijn wat voor een prachtige wijn je voor hen hebt
bewaard...

Samenvattend:

Druiven: 
– Dornfelder
– Zweigelt
– op vat gerijpt

Impressies:
– in de neus: vol rood fruit, kersen, bloemen, beetje hout, oud leer, humus, beetje tabak
– in de mond: vol rijp rood fruit, zoethout, framboos, braambes, kruidig, kruidnagel, hout
– afdronk: goede, krachtige afdronk, tannines

Gekocht bij: Zuivelhoeve Keymeulen, (pop-up) Zuivelshop en ijsbar, Kattestraat, Aalst..
voor de prijs van 9,5 Euro

Een aanrader maar jammer genoeg “sant in eigen land”!
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Een toemaatje: met de fiets op zoek naar wijngaarden in Oost-Vlaanderen
Ongetwijfeld zullen er in de zomer mooie dagen aanbreken om er een dag op uit te trekken met de fiets en het Oost-Vlaamse (heuvel)landschap te 
ontdekken. Voor jullie selecteerden we twee fietstochten waarbij de combinatie ge(s)maakt wordt van wijngaard en landschap (water, heuvel...).

Vlaamse Ardennen wijntoer (42 km)
Fietsroute langs 3 wijnbouwers in de Vlaamse Ardennen. Geniet van de prachtige uitzichten langs
het glooiende landschap.
Startplaats: Zottegem - Knooppunt 22 of Centrum 
Knooppunten: 22/20/28/29/36/37/33/32/40/38/35/86/89/21/17/18/25/22

Gentse Wijntour (52 km)
Fietsroute langs 3 wijnbouwers rond Gent. Prachtige groene route langs kastelen, de Schelde en
de Leie.
Startplaats: Zwijnaardsesteenweg 103 te Merelbeke (Knooppunt 1) 
Knooppunten: 1/99/79/78/16/17/22/12/7/5/31/4/52/55/56/63/67/88/22/23/79/89/33/34/40/3/1/
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