
Bier- en wijnroute
Werchter - Wezemaal - Rotselaar
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Praktische info
Knooppunten
Start Belevingscentrum Rock Werchter X (RW X)
naar 71-67-92-62-63-64-66-30-72-71
Start Bezoekerscentrum Hagelandse wijn
64-66-30-72-71-richting knooppunt 25 tot aan RW X -71-67-92-62-
63-64
Verkorting: volg traject tussen knooppunt 67 en 66

Vertrekplaats met parking
Bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn, Kerkstraat 16, Wezemaal
tel 016 61 64 040
inkom gratis
Belevingscentrum Rock Werchter X, Amerstraat 1, Werchter
inkom € 3,00
(inclusief gratis Jack-Op of frisdrank en gratis Rock Werchter poster.)

Hoe fiets je de route?
De route maakt gebruik van de fietsknooppuntenbewegwijzering. 
Je volgt de rechthoekige wit-groene bordjes met knooppunten-
nummers, zoals aangegeven op het kaartje in deze flyer. De richting 
waarnaar je fietst bepaal je zelf.

Afstand
27 km – verkorting 17 km

“T(r)appen uit 2 vaatjes” 

Wijn 
In het bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn kom je alles te weten 
over de Hagelandse wijn. Je kan er ook Hagelandse wijn proeven en 
er een fles Hagelandse wijn kopen. Bekijk er het filmpje ‘Hagelandse 
wijn’ of de multimediaprojectie ’Het Hageland’.

Bier
In het ‘Belevingscentrum Rock Werchter X’  waar het verhaal verteld 
wordt van vier decennia rockgeschiedenis aan de hand van affiches, 
weetjes, beelden, namen en muziek kan je ook bier proeven en meer 
bepaald het befaamde ‘Jack-Op bier’.
Het ‘Belevingscentrum Rock Werchter X’ is immers ondergebracht in 
een gebouw van de vroegere Werchterse brouwerij Jack-Op. De foyer 
ervan is ingericht als een museumcafé met talloze bierattributen en 
oude foto’s van de brouwerij. Wie het ‘Belevingscenrum Rock-
Werchter X’ bezoekt krijgt er gratis een Jack-Op bier aangeboden.

Bier- en wijnroute

Het ‘Bezoekerscentrum van de Hagelandse 
wijn’ in Wezemaal en het ‘Belevingscentrum  

Rock-Werchter X’ in Werchter zijn 2 
toeristische troeven van de gemeente 

Rotselaar.

Deze toeristische fietsroute ‘Bier- en wijn-
route’ maakt via de fietsknooppunten van het 
fietsnetwerk Vlaams-Brabant een verbinding 

tussen beide bezienswaardigheden. 

Starten en onderweg stoppen kan 
op beide plaatsen

Aan jou de keuze!



Hageland

Fietsroute

27

“Een leuke fietsroute van 27 km vol variatie.

Fietstocht in de natuur, langs de oevers van de 
Demer, over de Hagelandse heuvels en in de 

vallei van de Dijle.“

km

Ook een verkorte route van 17 km

Bezienswaardigheden onderweg

Verantwoordelijke uitgever: AGB Rotselaar, Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar

Watermolen Van Doren op de Dijle in Rotselaar met aangelegde 
vistrap

Het kasteel van Rivieren in 
Gelrode en toren Ter Heide 
in Rotselaar

Het gezellige dorpscentrum van Wezemaal met de 
Sint-Martinuskerk en de prachtige Norbertijnenpastorie

De afgesneden meanders van de Demer tussen Werchter en 
Aarschot

De samenvloeiing van 
Demer-en Dijle in het 
pittoreske landelijke Werchter

Landschapspark Rock 
Werchter

Bier en Wijn

Fietscafés 
Cafés met een fietsvriendelijk label. Je bent hier als fietser van harte 
welkom.

Café De Wissel
Sint-Jansstraat 101, 3118 Werchter
016 60 20 30
cafedewissel@skynet.be

Café De Zavelbank
Hogeweg 83, 3118 Werchter
016 53 24 62
mattheus.alex@skynet.be

Bij Boeres, Herberg In de Ster
Kerkstraat 6, 3111 Wezemaal
016 89 38 19
www.bijboeres.be

De Moedermeule
Hondsheuvel 3, 3200 Gelrode 
016 56 49 83
www.moedermeule.be

Openingsuren
Belevingscentrum Rock Werchter X

Vanaf 1 juni tot 15 september: van woensdag tot zondag van 14u tot 
18u - gesloten op maandag en dinsdag
Vanaf 16 september tot 31 mei: elke eerste zondag van de maand van 
14u tot 18u

Bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn

Vanaf de paasvakantie t.e.m. de herfstvakantie
Dinsdag tot vrijdag : 13u tot 17u 
Zaterdag en zondag :14u tot18u

Winterperiode
Zondag : 13u tot 17u

tel 016 61 64 040

Info
Alle info over toerisme en recreatiemogelijkheden, wandelfolders, 
fietskaarten en toeristische publicaties.

Dienst toerisme Rotselaar 
Provinciebaan 2 
Rotselaar 
016 61 64 15 of 016 61 64 06


