
   

De wijnmuur en de wijnbouw op de Wijngaardberg in 
Wezemaal 

Inhoud 

 

Er is vaak beweerd dat de wijnmuur op de Wijngaardberg te Wezemaal uit 
de middeleeuwen stamt. Logisch, zo dacht men, want in de late 
middeleeuwen kende het Hageland een bloeiende wijnteelt. Een 
onderzoeksteam van historici, met name Tom Avermaete, Bart Minnen en 
Eduard Van Ermen, in samenwerking met Willy Bollens, de voorzitter van de 
Culturele Kring Wezemaal, begon een zoektocht naar sporen van wijnbouw 
in het middeleeuwse Wezemaal om zodoende de ouderdom van de stenen 
muur te achterhalen.  

Deze uiteenzetting is een verkorte weergave van hun bevindingen na meer 
dan een jaar historisch onderzoek.  

  

Deze webpagina kwam tot stand in het kader van het project: "Ontsluiting 
van de wijnmuur op de Wijngaardberg", een initiatief van de gemeente 
Rotselaar, ondersteund door de Koning Boudewijnstichting in het kader van 
haar campagne: 'Bouwkundig erfgoeden Toerisme in een Cultureel 
Perspectief: Het project beoogt in eerste instantie een herwaardering van de 
'wijnmuur" een voor Vlaanderen unieke stenen muur, die zich 1,5 km 
uitstrekt over de kam van de Wijngaardberg. Met de steun van verschillende 
partners groeit dit project echter uit tot een volledige ontsluiting van de 
Wijngaardberg, en zelfs tot de heraanleg van wijngaarden op deze 
Hagelandse heuvel.  

Al de boeiende facetten van de Wijngaardberg in Wezemaal en het Hageland 
kan men nu via twee wandelroutes ontdekken. Infoborden langs de 
wandelingen en deze brochure vertellen je alles over deze historisch-
culturele en natuurrijke omgeving.  

Wezemaal en zijn Wijngaardberg zijn beslist een bezoekje waard!  

     

• Wijnbouw in de middeleeuwen  
• Wezemaal wijndorp!  
• De wijnmuur, in de volksmond 

'stenen muur'  
• Opnieuw wijngaarden op de 

Wijngaardberg  
• Inrichting van een wijnkelder in 

het voormalig gemeentehuis van 
Wezemaal  

• Geologie: de Hagelandse 
heuvels, een geschenk van de 
zee  

• Fauna en flora op de 
Wijngaardberg  

• Wezemaal en zijn beschermde 
dorpskern  

• Wezemaal: een fruitdorp  

• De korte wandeling: 2,8 km  
• De lange wandeling: 7,7 km  
• Begeleide wandelingen  
• Tips voor wandelaars  
• Plattegrond (300Kb)  
• Volledige tekst op 1 pagina  

  

 


