
Evi en Daniel droomden ervan hun eigen wijn te produceren. In 2008 ging hun wens in 
vervulling en startten ze hun eigen wijndomein, Kitsberg. Hun wijngaarden bevinden zich 
op de grens van Heers en Sint-Truiden, in het hart van vruchtbaar Haspengouw.  

Hoe kwamen jullie bij het idee om 
wijn te maken? 
Het idee is stilaan gegroeid omdat we 
beroepsmatig veel met wijn bezig waren. 
We verkochten wijn en gaven er les over, 
dus waarom ook niet zelf wijn maken? 
 
De regio waar jullie wijnranken 
staan, is zeer gunstig voor 
wijnteelt. Hoe komt dat?  
Onze wijngaard ligt op de uitlopers van 
de Geliniaanse mergelgrotten in Gelinden 
en is dus zeer rijk aan kalk. Dat zorgt voor 
een geweldige mineraliteit en finesse in 
de wijn. 
 
Vanwaar komt de naam Kitsberg? 
De naam Kitsberg komt van de heuvel waar 
wij wonen in Klein-Gelmen. In de volks-
mond kent iedereen dat als de Kitsberg. 
Kits is dialect voor stenen, keien.  
 
Welke soorten wijn worden 
verbouwd? 
Wij verbouwen wijn van 4 druivensoorten: 
Pinot Blanc, Pinot Gris, Chardonnay en 
Muller-Thurgau. 
 

Hoeveel wijnranken hebben jullie 
momenteel?  
Op dit ogenblik verbouwen wij wijn op 1.3 
ha. Er staan 6.000 stokken die ongeveer een 
fles per stok voortbrengen. 
 
Jullie wonnen al tal van prijzen. 
Wat maakt jullie wijn zo succesvol?  
De sleutel van ons succes heeft alles te 
maken met passie en gedrevenheid. De wil 
om steeds te verbeteren, om extra kennis te 
verwerven, is noodzakelijk. Zodra we weer 
in een normale coronaveilige wereld leven, 
gaan we onmiddellijk weer studiereizen 
maken om zo onze kwaliteit proberen te 
bevorderen. 
 
Onlangs hebben jullie ook een 
eigen gin ontwikkeld. Kan je hier 
iets meer over vertellen? 
Op mijn 50ste verjaardag wou ik een expe-
rimentje doen met het stoken van een gin. 
Ook hier zijn we zeer gedreven op zoek 
gegaan naar een exclusieve samenstelling 
waar Evi en ikzelf onze gading in konden 
vinden. Typisch aan onze gin is dat er een 
gedeelte van onze perskoek van de druiven 
in verwerkt is.  

Kitsberg is een gerenommeerd 
wijndomein in de streek. Dat blijkt 
uit de vele bezoekers en toeristen 
die jaarlijks langskomen. Staan 
er nog meer activiteiten op het 
programma? 
We gaan dit jaar opnieuw tal van rondlei-
dingen organiseren. Het weekend van 15 
augustus organiseren we ons jaarlijks wijn-
terras en we denken eraan om, als corona 
het toelaat, samen met Toerisme Sint-Trui-
den een leuk evenement te organiseren. 
 
Waar zijn jullie het meest trots op? 
Onze grootste trots is dat we alles zelf 
doen: van oogst tot afgewerkt product in 
de fles. We zijn nog één van de schaarse 
wijndomeinen waar het volledige proces 
in eigen handen gehouden wordt. Dit zal 
trouwens altijd zo blijven. Het is ons han-
delsmerk en daar zijn we trots op! 

Kitsberg wijnen kunnen verkregen worden 
bij de lokale handelaars van Sint-Truiden en 
in de streekproductenwinkel van Toerisme. 
Kitsberg Stone Mountain gin is enkel in het 
wijndomein zelf verkrijgbaar. 

www.kitsberg.be
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