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“De locatie spreekt tot de verbeelding. De
historische toegangspoort tot Alden Biesen, pal
op het Limburgse fietsroutenetwerk, biedt een
majestueus uitzicht over de streek.”

MONTEPERTINI LEGT WIJNGAARD AAN
BIJ ALDEN BIESEN

Fabio Celli

STAD BILZEN SLUIT
OVEREENKOMST VAN 40 JAAR AF
MET LOKALE WIJNBOUWER
In mei opende de stad de zoektocht naar een ervaren wijnbouwer voor een
terrein van 4 hectare vlakbij Alden Biesen, aan de hoek van de Notendreef
en de Frans Vangronsvelddreef. De ambitie? Een kwalitatief wijndomein met
toeristische meerwaarde op een toplocatie. Na een open procedure viel de
keuze op Wijndomein Montepertini van Fabio Celli (r.) en zijn vrouw Laura (l.).

H

et duo is al zestien jaar professioneel
bezig met wijn, maar amper drie jaar
geleden plantten ze hun eerste druivelaars
op een terrein van 1,25 hectare in Eigenbilzen, net onder de bocht van het Albertkanaal. Fabio Celli: “Het waren onze buren
die ons tipten over het stuk landbouwgrond
in Eigenbilzen, dat we nu uitgebouwd
hebben tot wijndomein. De landbouwers
in onze straat zijn niet alleen onze ambassadeurs, maar ook onze adviseurs. We zijn
hen erg dankbaar!”
Sindsdien gaat het Fabio en Laura voor
de wind. Afgelopen zomer bouwden ze
de oude stallen van hun vierkantshoeve
in Mopertingen om tot een wijnmakerij
met vinificatieruimte. “Op historische
kaarten staat Mopertingen aangeduid als
‘Monpertin’. Dat betekent ‘onze berg’. Voeg
daar onze Italiaanse roots aan toe en je
weet hoe de naam Montepertini tot stand
kwam”, zegt Fabio trots.
Bruno Steegen, schepen van toerisme:
“Montepertini kon een duidelijke visie
aantonen die volledig aansluit bij de
doelstellingen van de stad. Drie hectare
wordt benut met wijnranken, de overige
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Met de aanleg van de wijngaard wekken de
stad en wijnbouwer bovendien een historische weg terug tot leven. Ooit kwamen er
aan het Apostelhuis zeven dreven samen.
Eentje ging in de loop der jaren volledig op
in het toekomstige wijngaardperceel. Die
dreef wordt nu in ere hersteld. Meer nog:
aan het uiteinde komt er een belevingsplein met fantastisch panorama.
ruimte wordt ingericht als evenementenplein voor belevingsworkshops, rondleidingen, degustaties, teambuildings … Het
koppel heeft veel ervaring en doet het hele
proces in eigen beheer: aanplant, teelt,
productie en botteling. Het resultaat zal dus
een 100% Bilzers streekproduct zijn.”
“De locatie spreekt tot de verbeelding.
De historische toegangspoort tot Alden
Biesen, pal op het Limburgse fietsroutenetwerk, biedt een majestueus uitzicht over
de streek. Het terrein is bovendien noordzuid georiënteerd en perfect geschikt
voor wijnbouw aldus een recent bodemgeschiktheidsonderzoek. We kiezen voor
Chardonnay, Pinot Gris en Pinot Blanc en
mikken op circa 15.000 flessen per jaar. De
eerste zullen tegen 2026 klaar zijn,” aldus
Fabio.

“De dreef doet dienst als keerzone, zodat
we makkelijk tussen de rijen kunnen
draaien. Maar het wordt ook een idyllische
setting voor activiteiten zoals huwelijken,
concerten en tentoonstellingen. Ik zie de
lange, wit ingedekte tafels al staan tussen
de ranken. We zijn enorm trots dat we het
vertrouwen krijgen van het stadsbestuur.
Het voelt goed dat mensen onze passie
waarderen en geloven in ons product. Het
is een prachtige locatie en een unieke
kans om Montepertini verder op de kaart te
zetten, “ besluit Laura.

Info: 0476 61 89 68 I info@montepertini.be I
montepertini.be
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