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VELTREIS 2005. 
 

Een heus Bourgondisch “Château” - in onze lage landen - te Genoels-Elderen 
 

Reeds ten tijde van de Romeinen waren er 

wijngaarden in Limburg. In de middel-

eeuwen was het domein het belangrijkste in 

Haspengouw en één van de belangrijkste in 

het graafschap Loon, dat deel uitmaakte van 

het prinsbisdom Luik. In de 17e eeuw was er 

in de lage landen een periode van extreem 

koude winters en deze koude heeft een groot 

deel van de wijngaarden vernietigd. De wijnbouw bleef echter een belangrijke economische 

activiteit tot Napoleon besloot de wijngaarden in deze streek te laten uitroeien. 

Pas in de tweede helft van de 20e eeuw krijgt de wijnbouw weer voet aan de grond in België. 

Sindsdien worden in het Hageland en in Haspengouw weer mooie wijnen gemaakt, waarbij de 

kwaliteit voorrang krijgt op de hoeveelheid. 

In 1990 heeft de familie van Rennes de wijncultuur weer doen herleven op het domein van 

Genoels-Elderen. Het kasteel bezit 15 ha wijngaarden met een ondergrond van mergel en aan de 

oppervlakte leemgrond. Per hectare behalen ze ± 40 hectoliter of 80.000 flessen op jaarbasis. De 

wijngaarden zijn voor 90 % beplant met Chardonnay, verder Pinot Noir en een kleine 

hoeveelheid andere soorten. 

De wijnbouw gebeurt er op een biologisch verantwoorde manier. Er worden geen onkruidbe-

strijdingsmiddelen gebruikt, maar men gaat machi-

naal wieden en schoffelen. De pluk gebeurt 

volledig met de hand, waarna de druiventrossen 

een "zachte" persing ondergaan om zoveel moge-

lijk onzuiverheden te vermijden. Het druivensap 

gist in roestvrije cuves en men laat de wijn rijpen 

en verouderen in eikenhouten fusten. 

Dit alles leidt tot de productie van kwaliteitswijnen, vooral witte Chardonnay. 

Bron : www.wijnkasteel.com 
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Het kasteel van HEX te Heers 
 

Het kasteel van Hex werd gebouwd in de 18e eeuw door graaf Charles François de Velbrück. Hij 

stamde af van een oude Westfaalse familie, werd in 1778 prins-bisschop van Luik en bleef dit 

tot zijn dood in 1794. Deze verlichte humanist, filosoof, politicus en natuurliefhebber liet zijn 

oog vallen op de “seigneurie” van Hex en hij bouwde er een “jachtpaviljoen” op de top van de 

heuvel in het domein. 

Het paviljoen werd omringd door 12 ha formele tuinen in Franse stijl, waaronder een vermaarde 

rozentuin en een moestuin. Nadien werden er op de omliggende terreinen verschillende parken 

aangelegd, welke geïnspireerd waren op het werk van de Engelse landschapsarchitect Brown. 

De opeenvolgende eigenaars hebben de tuinen en parken steeds goed verzorgd, zodat alle 

bezoekers vandaag nog steeds kunnen genieten van hun pracht. De vermaardheid van de oude en 

botanische rozencollectie - de oudste zijn er sinds de aanleg van de tuin - is onder meer te 

danken aan de niet aflatende ijver van wijlen gravin Michel d’Ursel. 

De formele tuinen omvatten verschillende tuinkamers : 

! de terrassen : werden in 1990 heringericht door de landschapsarchitect Jacques Wirtz ; 

! de Franse tuin : werd vernieuwd in 1910 door Jules Janlet ; 

! de Chinese tuin of de tuin van Suzanna ; 

! de prinsentuin : aan de voorzijde van het kasteel ; 

! de moestuin : helt af naar het zuidwesten en omvat ook een 

bewaarkelder die nog steeds op de traditionele manier gebruikt 

wordt ; 

! de bijentuin : beplant met zeldzame heesters en fruitbomen; 

! de ezelsweide : met wilde bloemen en grassen. 

Het park, één van de eerste landschapsparken op het continent, was geïnspireerd op het werk 

van de Engelse tuinontwerper Lancelot “Capability” Brown en is bijna geheel intact gebleven 

tot op heden. Het omvat een vijver, een 2 kilometer lange platanendreef, grotten, het paviljoen 

“De Filosoof” en aan het einde de heuvel beplant met beuken, linden en perzikenbomen. 

De rozentuin herbergt één van de belangrijkste collecties van botanische, wilde en hybride 

soorten. Alle variëteiten zijn er vertegenwoordigd en één van de blikvangers is de Rosa gravin 

Michel d’Ursel, gecreëerd in 1994 door Louis Lens. 

De lijst is enorm … 

Bron : www.hex.be 
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Brouwerij van Kerkom bij St-Truiden 
 

”De Bink : we brouwen het hier, we drinken het hier 

 en wat er over is, leveren we“ ; zo is hun leuze. 

 De brouwerij Kerkom is een kleine, meer dan 100 jaar oude  artisanale brouwerij, gevestigd in 

een oude vierkantshoeve. Ze brouwen er 5 verschillende bieren. Het zijn zonder uitzondering 

100 % ambachtelijke producten. 

Evarist Clerinckx, een student geneeskunde, kocht in 1878 in Kerkom de oude afspanning ”La 

Renaissance” en begon er een bier van hoge gisting te brouwen : “de Reus”. In die tijd gebeurde 

de levering aan cafés en particulieren enkel in houten 

tonnen met paard en kar, en dus in de streek van de 

brouwerijen. Tijdens de eerste wereldoorlog eisten de 

Duitsers de brouwerij op, maar in 1920 werd de 

productie opnieuw opgestart. Ondertussen was echter de 

brouwerij van Alken (Cristal Alken) in grote opmars. 

Hierdoor en door het overlijden van Evarist kreeg het bedrijf in Kerkom het erg moeilijk. Toch 

overleefde het de tweede wereldoorlog. 

In 1952 trad Jean Clerinckx in dienst bij de brouwerij en hij geloofde rotsvast in een streekbier. 

Maar ook hij onderging de schaalvergroting en herstructurering in deze sector en in 1968 werd 

de activiteit gestaakt. Bij zijn pensionering in 1988 

begon hij terug op kleine schaal en op ambachtelijke 

wijze bier te brouwen : “de Bink” (genoemd naar de 

spotnaam van de Truienaars). 

Sinds 1999 wordt het bier gebrouwen door Marc 

Limet, die opnieuw in de installaties investeerde, zodat 

de kwaliteit verbeterde, en die ook 2 nieuwe 

seizoensbieren ontwikkelde. Over deze lekkere producten en hun brouwproces vanaf het pletten 

van de mout tot het bottelen van het bier zullen zij ons alles vertellen en wij zullen met volle 

overgave van de "Bink" proeven ... 

Bron : www.brouwerijkerkom.be 
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