Maandag 6 juni 2022: Wijngaardtocht - Dranouter
Startplaats:

Ontmoetingscentrum “De Klakeye”
Dikkebusstraat 236 te Dranouter

Afstanden & Starturen:

Aankomst:

06u30 tot 15u00
3,2km en 6,7km en 10,3km
06u30 tot 14u00
14,9km
06u30 tot 11u00
18,6km
06u30 tot 10u00
25,3km
De aankomst dient bereikt vóór 18u00

Inschrijvingsprijs:

3,00 EUR (1,50 EUR korting voor federatieleden)

Wijngaardtocht – Dranouter
Het Heuvelland heeft het voordeel van de hellingen, de invloed van de Noordzee en
de bodem met ijzerzandsteen. De combinatie van deze factoren maakt van deze regio
een bijzonder wijnbouwgebied. Vandaag zijn er diverse wijnbouwers actief in de
streek. De meeste stellen hun wijndomein open voor bezoekers. Verschillende
wijndomeinen hebben ook speciale arrangementen. Vanaf half september begint het
oogstseizoen. Als je je bevindt tussen de vele wijngaarden van ons Heuvelland dan
waan je je een beetje in Frankrijk. Wijnterrassen met de mooiste uitzichten over de
wijngaarden brengen je in gedachten naar de Provence of Toscane. Vintage
Heuvelland vzw groepeert 20 gepassioneerde wijnbouwers, waarvan 17 gelegen in
Heuvelland, die geloven in dit unieke terroir. Elk domein heeft zijn eigen charmes en
troeven. Diverse toprestaurants zijn nu ook Vintage Heuvelland Ambassadeur.
Vintage Heuvelland Ambassadeurs zijn ondernemers die wijnen uit de Westhoek
serveren. Heuvellandse wijn proeven bij een heerlijke maaltijd (per glas of per fles).
Wijnkenner of niet, deze dag wordt er één om niet te vergeten.
3,2 km
Dit parcours is geschikt voor rolstoelgebruikers. In de Victoriastraat, het Dranoutre
Military Cemetery, een Britse militaire begraafplaats met gesneuvelden uit de Eerste
Wereldoorlog. De eerste en enige wijngaard langs dit wandeltraject: ’t Koudekot. Het
domein wordt in twee delen verdeeld door de Polderbeek die dwars door het domein
loopt.. Begin april 2022
lagen
heel
wat
wijnbouwers
wakker
van
de
nachtvorst.
Wijnbouwer Peter Dael
echter sliep op beide
oren
want
zijn
wijnranken werden op
een feeërieke manier
beschermd tegen nachtvorst: hij heeft ze opgetuigd met infraroodbuisjes die de
planten warmhouden. "Het lijkt wel kerstverlichting, al leg ik die liever niet aan." We
komen terug aan de start.

6,7 km
We begeven ons langs het Eeuwenhout en de zaadboomgaard en
passeren het wijngoed d’Hellekapelle in Loker. Hellekapelle is dialect
voor ‘vlinder’. Elke wijn die op het wijngoed wordt gebotteld, krijgt een
andere vlinder op het etiket. Zo heb je ondermeer het Koolwitje, een
zachte witte wijn van blauwe Pinot Noir-druiven. Michel is een
gepassioneerd wijnbouwer die zijn wijnen met zorg en liefde omringt.
Wijngoed d’Hellekapelle is met zijn 2 hectare één van de grotere
kleintjes in Heuvelland.
Iets verderop Klein Rijselhoek, de uit de hand gelopen hobby van economieleraar
Peter Vandamme, pakt uit met biowijnen, of low intervention
wines. Spelen met wat de natuur je schenkt dus. Het domein
is omringd met meidoornhagen en voorzien van een nestkast
op maat van torenvalken. Die schrikken immers niet alleen
de gulzige kauwen af, maar jagen ook op woelmuizen, die tuk
zijn op de wortels van Peters’ robuuste druivenvariëteiten.
Hoeveel uur hij hier spendeert, rekent Peter liever niet uit.
‘Quand on aime, on ne compte pas’, vat de wijnbouwer mooi
samen. ‘Soms sta ik hier op een ijskoude winterdag te
snoeien met twee mutsen op, om op te kijken en een ree te
zien voorbij huppelen. Dan is mijn dag meteen goed.’
We rusten in Loker. Via de Petruswegel stappen we verder met zicht op de
Kemmelberg. In de Koenraadstraat vind je Equisense @ Jeffs Valley. Zij organiseren
ervaringsgericht leren via activiteiten in de natuur tussen pony’s en paarden. Een
paard is een dier met een wonderbaarlijke uitstraling. Paarden roepen gevoelens op
van rust, vertrouwen, vrolijkheid ook. We gaan terug naar de start.
10,3 km
Deze afstand volgt de 6,7km maar maakt een omweg
om door de prachtige wijngaard van De Monteberg te
wandelen, gerund door de familie Six, dat een eigen
shop en een zalig wijnterras heeft, waar je kunt
genieten van een goed glas wijn met de wijngaard
sierlijk aan je voeten. Ward houdt zich bezig met de
wijngaard, zus Katrien coördineert de rest, van
hoevepicknicks over rondleidingen tot de vlotte service
op het wijnterras. Proeven doen ze samen, net als
bottelen. En als de een met vakantie is, neemt de ander
die taken gezwind over. Een echt familiebedrijf dus,
met al 10 hectare of 48.000 wijnstokken dat jaarlijks goed is voor 40.000 à 50.000
flessen, een mix van wit, rood, rosé en mousserende wijnen.
Vergeet niet om een glaasje van dit godendrankje te proeven in de startzaal.
14,9 km
De 14,9km wandelt door het prachtige Eeuwenhout en valt van verbazing in
verbazing als je door de Douvevallei passeert. Wijngoed Entre-Deux-Monts doemt
voor ons op.. Het terras van Entre-Deux-Monts, het grootste Heuvellandse wijnhuis,
is een voltreffer. Voor je strekt zich een panorama uit van Hondschoote tot Boezinge.
Entre-Deux-Monts betekent letterlijk ‘tussen twee bergen’. Een naam die het domein

duidelijk niet gestolen heeft. Deze wijngaard gelegen tussen de Rodeberg en de
Zwarteberg in het West-Vlaamse Heuvelland staat garant voor expertise,
doorzettingsvermogen, toewijding en vooral een generatielange passie voor wijn. Na
zijn studie als bio-ingenieur wordt
de jonge Martin Bacquaert
door zijn liefde voor wijn naar
Frankrijk gedreven. Hier
leert hij de fijne kneepjes van de
wijnbouw en specialiseert
hij zich in oenologie. In 2004 is de
tijd rijp voor een volgende
stap. Met de aanplanting van de
eerste
duizend
kerner
wijnstokken is Entre-Deux-Monts
een feit. Op enkele jaren
tijd
is
Entre-Deux-Monts
uitgegroeid
tot
een
volwassen wijngaard met wijnen die
zich gerust tot de Belgische
top mogen rekenen. Hoewel elke
wijn aromatisch, fris en
zuiver is, hecht Bacquaert veel
belang aan de eigenheid
van elke wijn afzonderlijk. Bij
Entre-Deux-Monts zit het
hem in de afwerking. Van etiket tot naamgeving, alles is tot in de puntjes uitgedacht.
Al blijft het ware kunstwerk uiteraard de uitmuntende, zomerse smaak! De
Douvevallei die net over de grens met Frankrijk ontspringt op de Zwarteberg vormt
een fysieke landsgrens en dit op slechts een 100-tal meter van de wijngaard. Het
spreekt voor zich dat de meanderende Douve een heel waardevolle ecologische rol
speelt in haar stroomgebied, waar het wijndomein ook deel van uitmaakt. We rusten
in de Rodeberghoeve en na een kleine passage ook Loker. We gaan verder tot het
eind met de 10,3km.
18,6 km
De 18,6km volgt de 14,9km maar bekijkt de ranken van Entre-Deux-Monts wat
nader.
In
de
Hellegatstraat
Wijndomein
Heerlyckheyt Roonen Bergh. Het domein, gestart
in 2020, ligt op de flanken van de Rodeberg en
heeft een typische bodem van ijzerzandsteen en
zavel. Zandsteen houdt de warmte vast en
bevordert het rijpen van de druiven. Zavel is
vruchtbaar, vochthoudend en doorwortelbaar en
dus vrij makkelijk te bewerken. De helling zorgt voor een goede afwatering, het
omringende bos creëert een ideaal microklimaat. De unieke bodem en zijn specifieke
ligging vormen de perfecte terroir voor de aanplanting van een wijngaard en de
vinificatie tot kwaliteitsvolle wijnen. Voor de aanplant worden uitsluitend klassieke
Franse druivenrassen gebruikt: Chardonnay, Auxerrois, Pinot Blanc, Pinot Noir, Pinot
Meunier en zelfs Sauvignon Blanc: uniek, omdat die druif nog nergens in Heuvelland
werd aangeplant. Op korte termijn voorziet het domein in 11.500 wijnstokken.
Uiteindelijk zal het volledige areaal 20.000 stokken bedragen. Roonen bergh is de
benaming van de huidige “Rodeberg”, die men aantreft op de “Ferrarris”-atlas van
1777 (kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden). Roonen bergh is afgeleid van
“roanenberg”, berg genoemd naar de roodachtige ijzerhoudende zandsteen, die in
de zandleemgrond is verwerkt, als gevolg van de zandbanken die de zeeën hier in
een verre verleden neerzetten. We spoeden ons naar de rust in Loker. We ontdekken
op de terugtocht nog Klein Rijselhoek en in het spoor van de 14,9km gaan we naar
de start.

25,3 km
De grootste afstand is een waar pareltje met een
aaneenschakeling van wijngaarden. Met als extra, De
Zavelaar, gelegen in de vallei van de Scherpenberg op de
heuvelrug 'Zavelaar' in het Heuvelland. Ontstaan in 2010
door een unieke samenwerking tussen houthandelaar en
zaakvoerder Bellini Stefaan Decadt en Martin Bacquaert
van het wijndomein Entre-Deux-Monts uit Westouter. De
passie voor wijn van Stefaan en de know-how van Martin,
leiden samen tot het maken van mooie kwaliteitswijnen.

Per glas aan de bar of/en per fles in de clubwinkel stellen we u graag De Monteberg
en Klein Rijselhoek voor. Zeker waard om eens te proeven!

