
Kerkstraat 16
3111 Rotselaar (Wezemaal)

016 61 64 40

met de trein: lijn Leuven-Hasselt/Antwerpen
met de bus: buslijn 335 (Leuven – Aarschot) 
met de auto: E 314, afrit 21, richting Rotselaar 

volledig rolstoeltoegankelijk

Openingsuren
Zomerperiode
Vanaf de paasvakantie t.e.m. de herfstvakantie
dinsdag tot vrijdag: 13-17 uur
zaterdag en zondag: 14-18 uur
Winterperiode
zondag: 13-17 uur

Alle info over toerisme en recreatiemogelijkheden, 
arrangementen voor groepen, wandelfolders, fiets-
kaarten, toeristische publicaties, … 

Bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn, Kerkstraat 
16, 3111 Rotselaar (Wezemaal) - 016 61 64 40 
of
Toerisme Rotselaar, Provinciebaan 2, 3110 Rotselaar - 
016 61 64 15 

toerisme@rotselaar.be - www.rotselaar.be/toerisme

BEZoEKERscEnTRum VAn dE HAgELAndsE Wijn

ETEn En dRinKEn in dE BuuRT
Eten
in de ster / bij Boeres, Kerkstraat 6, 3111 Wezemaal - 016 89 
38 19 - www.boeres.be 
darche, Aarschotsesteenweg 59, 3110 Rotselaar  - 016 58 
32 21 - www.brasseriedarche.be
Kloosterhoeve, Kloosterdreef 4, 3110 Rotselaar - 016 44 36 
66 - www.kloosterhoeve.be
cappuvino, Aarschotsesteenweg 136 , 3111 Wezemaal - 
0475 26 81 43
Wumi, Aarschotsesteenweg 54A, 3110 Rotselaar - 016 43 
43 88
moedermeule, Hondsheuvel 3, 3200 gelrode - 016 57 05 
89 - www.moedermeule.be

drinken
sportlokaal, Langestraat 3, 3111 Wezemaal - 016 58 08 78
QV, Tussenhagenweg 1, 3111 Wezemaal - 0477 83 87 51 - 
cafeqv@hotmail.com
Wisemaele, steenweg op nieuwrode 28, 3111 Wezemaal 
- 016 50 33 56 – www.wisemaele.be

ToERisTiscHE ARRAngEmEnTEn VooR gRoEPEn 
Bezoek aan het bezoekerscentrum van de Hagelandse 
wijn met korte dia- of filmvoorstelling en keuze uit twee 
wandelingen: 

‘Proef Wezemaal en zijn wijn’ - Een wandeling met • 
gids op de Wijngaardberg en aansluitend wijnproeverij

‘Wezemaal, het dorp onder de wijngaard’ - Een • 
dorpswandeling met gids en aansluitend wijnproeverij

Boeking:
016 61 64 40 of 016 61 64 15 - toerisme@rotselaar.be

bezOekerscentrum
Hagelandse wijn

v.u.: AgB Rotselaar, Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar
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PRoEF ER VAn HET HAgELAnd En Zijn Wijn
Wist je dat het Hageland een heuse wijnstreek is? misschien wil je dit niet alleen 
weten maar ook zien, proeven, voelen, ruiken … in één woord ‘beleven’? 
dan ben je in het vernieuwde ‘Bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn’ 
op de juiste plaats! Hier krijg je alle informatie die je nodig hebt om van een 
uitstap in het Hageland een totale belevenis te maken.
Alle facetten van de streek worden in het Bezoekerscentrum van de Hage-
landse wijn uit de doeken gedaan. Volg de tentoonstellingslijn en ga buiten 
als een volleerd ‘Wijn-en Hagelandkenner’, klaar om de streek en zijn wijn-
gaarden te ontdekken.

WAT mAg jE VERWAcHTEn?
Vanwaar komen toch die pittige hellingen die zo 
typisch zijn voor het Hageland?
En die bruine ijzerzandsteen, waar komt die vandaan 
en wie bouwde de wijnmuur in Wezemaal?
Van wanneer wordt er in deze streek aan wijnbouw 
gedaan en welke druiven groeien hier zoal?
Hoe wordt wijn gemaakt en waar kan ik in het Hage-
land al die wijnbouwers vinden … en kan ik ze ook 
bezoeken?
En waar kan ik wijn proeven en kopen?

dit is maar een greep uit de vragen waarop je in 
het Bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn 
een antwoord krijgt.
Heb je niet genoeg aan de informatie in de ten-
toonstelling dan kan je altijd nog meer info vinden 
op de tablets die ter beschikking liggen op de 
grote, centrale ‘Hagelandtafel’. Trek een krukje 
bij en zoek de informatie op die jij wenst, of maak 
een praatje met je ‘tafelgenoten’. Voor de kin-
deren ligt er altijd wel iets klaar om te tekenen of 
te knutselen.

HAgELAndsE Wijn
VAn dE mAAnd
Elke maand wordt er een 
Hagelandse wijn van de 
maand voorgesteld. in het 
bezoekerscentrum kun je deze 
wijn proeven en als je hem lek-
ker vindt ook aankopen.

maar er is natuurlijk ook een 
divers aanbod van andere 
Hagelandse wijnen, zowel 
wit, rood als Hagelandse 
wijn met ‘bubbels’.

Wijn PRoEVEn in dE WijnKELdER ‘in dEn sTEEnEn muuR’
onder het bezoekerscentrum bevindt zich een gezellig wijnkeldertje. 
Vanaf 15 personen te bezoeken voor een wijnproeverij na afspraak, 
0473 58 40 12 – steenenmuur@gmail.com - www.steenenmuur.be. 
Hier kan je proeven van ‘echte’ Wezemaalse wijn gemaakt van 
druiven uit de wijngaarden op de Wijngaardberg.

WEZEmAALsE WijnFEEsTEn
Volop Hagelandse wijn proeven 
kan ook op de Wezemaalse Wijn-
feesten. Afspraak, jaarlijks, de laat-
ste zaterdag van augustus in Weze-
maal dorp. Vanaf 14 uur tot in de 
late uurtjes zorgen wijn en muziek 
er voor een unieke sfeer.

Foto: marco mertens

Fo
to

’s
: L

an
d

er
 L

oe
ck

x


