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Wijngoed Alauda (Eric Langie) 

  

 

Eric Langie 
 

In 1994 heeft Eric in Aldeneik-Maaseik zijn eerste wijnstokken aangeplant. 

Na jarenlang experimenteren werd in 2015 de stap gezet naar verdere professionalisering. 

De eerste lessen in wijnbouw kreeg Eric van Wolfgang Geissler, wijnboer in de Pfalz. Later volgde hij een 

basisopleiding wijnbouw en vervolmaakte zich als autodidact. 

Op de honderden bedrijfsconcerten die hij organiseerde in binnen- en buitenland genoten stille en 

mousserende wijnen steeds bijzondere aandacht.   

Eric is lid van de Vlaamse Vereniging van Ambachtelijke Wijnmakers en van de Maaslandse Wijnvrienden (met 

graad van Commandeur). Hij verkreeg de titel Chevalier de la Confrérie de Champagne De Venoge (Epernay) 

omwille van zijn inzet voor het promoten van de Franse chansons en het champagnehuis De Venoge. 

 

De Wijngaarden 
 

In Aldeneik, Meeswijk en Leut, lees 'Maasvallei', staan deze edelrassen: 

• Auxerrois, voor het maken van onze schuimwijn.  

• Gewürztraminer, als buitenbeentje, zeg maar aromatisch smaakbommetje 

• Dornfelder, voor onze lichte (inox vaten) en een stevige rode wijn (8 maanden op Franse eik) 

• Sauvignon Blanc als frisse witte terras- en maaltijdwijn 

• In Aldeneik is in 1994 de schimmelresistente Phoenix-druif aangeplant. 

 

In Ophoven-Kinrooi staan deze hybride, of schimmelresistente, rassen: 

• Johanniter (kruising Riesling x Pinot Gris) 

• Muscaris 

 

 

https://wijngoedalauda.be/ 

Leeuwerikstraat 20, B-3680 Maaseik 

 

https://wijngoedalauda.be/


De proeffiches van de wijnen: 

 

1. MAASVALLEI – ALAUDA BRUT 
 

      
 

Jaargang : NV 

Type : wit mousserend 

Druiven : Auxerrois 

Alcoholpercentage : 11,5 % 

 

Visueel : lichtgeel, helder, bubbel valt na enige tijd weg 

Geur : vrij gesloten 

- fruit: groene appel, peer, perzik 

- mineraal 

Smaak : Zoet in de afdronk 

 

Besluit : Een frisse bubbel 

Prijs: 7 € (37,5 cl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. MAASVALLEI – ALAUDA BRUT ROSE 
 

          
 

Jaargang : NV 

Type : mousserend rosé 

Druiven :  Auxerrois, Dornfelder en een scheutje bessenlikeur 

Alcoholpercentage : 11,5  % 

 

Visueel : roze 

Geur : gesloten 

- fruit: Fruittella, framboos 

- likeur 

Smaak : Zoet 

 

Besluit : Een wijn met weinig karakter, volgens Eric hebben de vrouwen dit graag, maar daar zijn 
die van de MWV het helemaal niet mee eens.  

Prijs: 7 € (37,5 cl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MAASLAND – ALAUDA DROOG 
 

                    
 

Jaargang : 2021 

Type : wit droog 

Druiven : Sauvignon Blanc 50 %, Johanniter 50 % 

Alcoholpercentage : 11,5 % 

 

Visueel : lichtgeel 

Geur :  

- fruit: peer, kruisbes, banaan, agrum, citrus 

- chemisch: petroleum 

- plantaardig: buxus 

- mineraal: stinkertje 

- etherisch: brioche 

Smaak : Veel zuren 

 

Besluit : Door de vele zuren, niet een wijn om zomaar te drinken. Begin van maaltijd, salade 
niçoise, olie, ansjovis 

Prijs: 7 € (37,5 cl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MAASVALLEI – ALAUDA OUWENEIK 
 

           
 

Jaargang : 2021 

Type : wit droog 

Druiven : Phoenix 

Alcoholpercentage : 11,5 % 

 

Visueel : geel 

Geur : complexe geur 

- fruit: citrus 

- plantaardig: munt 

- mineraal: kiezel 

Smaak : Zo-Zu 

 

Besluit : mooie balans. Mooi bij: Zoetzuur, zuurkool, Achelse blauwe, vettige paling, oester fine 
champagne. 

Prijs: 7 € (37,5 cl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. MAASVALLEI – ALAUDA ROOD BARRIQUE 
 

              
 

Jaargang : 2021 

Type : rood 

Druiven : Dornfelder 

Alcoholpercentage: 12,5 % 

 

Visueel : rood, heeft wat viscositeit 

Geur : complexe neus 

- fruit: rood fruit, kersen 

- hout: vanille 

- kruidig: pepers 

Smaak : Zo-Zu Bi in de afdronk, tannines, rond 

 

Besluit : Komt fris binnen, maar is vineus (koppig). Dit komt mogelijk door nagisten op de fles 
(alcoholpercentage zal dan ook wel hoger zijn) 

Prijs: 7 € (37,5 cl) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. MAASVALLEI – ALAUDA ZOET 
 

                    
 

Jaargang : 2019 

Type : wit zoet 

Druiven : Gewürztraminer, Muscaris, Maple Syrup (Ahorn siroop) 

Alcoholpercentage : 15 % 

 

Visueel : geel 

Geur :  

- fruit: lychee, banaan, mandarijntjes 

- kruidig: ahorn siroop 

Smaak : Zo, Zu rond 

 

Besluit : Zeer aangename zoete wijn, makkelijk te drinken, niet plakkerig niet te zoet. Zelfs “niet-
zoet-liefhebbers” vonden dit goed. 

Prijs: 7 € (37,5 cl) 

 

 

 

Alleen maar positieve commentaren achteraf. Het was goed om eens de andere kant van het wijnverhaal te 

horen. Interessant om te weten hoe een artisanale wijnboer werkt. 

Wat de wijnen betreft ging de voorkeur van onze leden uitdrukkelijk naar de laatste drie wijnen, met een 
verrassend goed rapport voor de zoete wijn. 
Ondanks het feit dat het maken van een bubbel een welkome oplossing is bij mindere oogsten, is het zeer 
moeilijk om op te boksen tegen (het relatief goedkope) overaanbod van mousserende wijnen. 
De door Eric achteraf nog geschonken “brut millésime” was wel van een beduidend hoger kwaliteitsniveau. 

Conclusie: prima gemaakte wijnen!  

 



                        

Meer informatie over de wijnen in de Syllabus. 

Wij danken Eric dan ook voor de interessante uiteenzetting en dito proeverij.  

En …. misschien moeten we eens bijeenleggen om een pyjama te kopen voor Eric zijn nachtelijk controlewerk… 

Wij verwachten jullie weer op onze volgende proeverij: Een avond vol Bubbels (Koen Claes) 
 

 

              Programma  2022 – 2023 
Vrijdag  25 november 2022 (De Beurs) 

Een avond vol Bubbels (Koen Claes) 
Vrijdag  13  januari 2023 (De Beurs) 

Nieuwjaarsreceptie 
Wijn uit eigen kelder 

Vrijdag  24 februari 2023 (Paul Van Dinter) 
Proeven voor Promotie 

Vrijdag  10 maart 2023 (De Beurs) 
Proef voor Promotie tot Meestercommandeur- Bourgogne (Marc Vranken) 

Zondag  16 april 2023 
31ste Kapitteldiner 

Zaterdag 3 juni 2023 
Zomeractiviteit 

 

Data voorlopig onder voorbehoud van beschikbaarheid locatie en bevestiging sprekers. 


