Nederland
Nederland wijnland? Ja, ook hier wordt al op redelijke schaal wijn verbouwd.

In de middeleeuwen werd in het
hertogdom Gelre wijn verbouwd.
We weten dankzij een erf akte dat Karel de Grote en zijn lijfarts Herman Boetseel, handelend
over een watermolen en twee wijngaarden in het schependom Arnhem. Ook in Limburg,
onder andere in Maastricht, werden al vroeg met succes wijngaarden aangeplant.
De wijnen werden in die tijd aangelengd met water, aangezoet met honing of getrokken op
kruiden.
Rond 1570 brak, vooral in het zuiden van Nederland, een gouden handelstijdperk aan, te
danken aan de wijnhandel. In 1579 telt een plaatsje als Roermond 6.00 inwoners en maar
liefst 43 wijnhandelaren. De inkomsten van de bewoners kwamen voor 33% uit de opbrengst
van de wijnaccijns. Er werd in die tijd dan ook meer wijn als bier gedronken.
Belangrijke handelsplaatsen voor wijn waren: Dordrecht, Amsterdam, Rotterdam, Maastricht,
Roermond, Middelburg, Vlissingen, Enkhuizen en Hoorn.
Nederland is op wijngebied “terug van weggeweest”
Wijnbouw is in Nederland een zeer oude bedrijfstak, hoewel het dus wel erg ver is van de
klimatologische wijnbouwgrens.

In 1967 plantte de Limburgse wijnhandelaar Frits Bosch, uit liefhebberij, als experiment wat
wijnstokken op`de kalkrijke Sint Pietersberg. Deze wijngaard van 300m² ligt op het oude
kloosterterras Slavante aan de Maas.
De opbrengst is ongeveer 700 flessen per oogst.
De Apostelhoeve op de Louwberg aan de Jekervallei, besloot Hugo Hulst op een wat
commerciële wijze een wijnboerderij op te zetten. Hij plantte meer dan 1000 wijnstokken. In
het begin ging het niet zo best maar vanaf 1974 konden ze spreken van een geslaagde oogst.
Er worden verschillende druivenrassen verbouwd.

Riesling

Auxerrois

Müller Thurgau

Pinot Gris

In Nederland ligt waarschijnlijk de meest noordelijke wijngaard van Europa.

Wijngaard Runa
Op de uitlopers van het Drents Plateau in het buitengebied van de dorpen Ruinen en Ansen is
in 2003 het eerste wijngaardperceel aangelegd.
In dit proefveld stonden de rassen

Phoenix

Solaris

Orion

Rondo

Leon Millot

Marechal Foch
De Phoenix, Orion, Rondo, Leon Millot en Marechal Foch zijn in 2010 gerooid en zijn er 200
stuks van het ras
Muscaris aangeplant.
Muscaris is een kruising van Solaris en Muskateller.

Deze soort is erg vergelijkend met de
bloeitijd en rijptijd.

'Weissburgunder' wat betreft de uitbouw,

Druiven: de druiven zijn middel tot groot, weinig compact.
Van dit soort kan een witte wijn gemaakt worden met intensief bouquet, iets rokerige tonen,
hoge alcoholgehalte en intensieve zuren.
Van de oogst 2009 hebben ze een cuvée samengesteld van de Solaris en Phoenix en deze
heerlijke, frisse en fruitge zomerwijn is nog beperkt verkrijgbaar in Restaurant De Huiskamer
te Ansen.
In 2009 zijn een 2-tal wijngaardpercelen aangelegd met 1000 planten Solaris, 500 stuks van
het nieuwe ras Cabernet Cantor en eveneens 500 stuks van het nieuwe ras VB4.

Van het eerder aangeplante ras Pinotin hebben ze nog een klein aantal over, welke wij in ons
2e proefveld hebben staan.
Rondleidingen en wijnproeverijen kunnen op verzoek worden gegeven hiervoor kan je mailen
met:
info@landscape-bv.nl

Beemsterwijngaard - Middenbeemster
Het idee om een wijngaard op te zetten, ontstond op 21 oktober 1993. Gedurende de
wintermaanden van 1993/1994 werden de noodzakelijke voorbereidingen getroffen.
Begin april volgde een studiereis naar enkele wijngaarden in Engeland en op 14 mei 1994
werden de eerste druivenstokken geplant.
Zie site voor meer informatie
www.beemsterwijngaard.nl

Het noordelijkst is wel in Groningen.

Domein De Pasa De Corinto

Bevind zich op de zuidwest helling van de Hondsrug op de Glimmer Esch in de provincie
Groningen en is één van de noordelijkste in Nederland. Glimmen behoort tot de gemeente
Haren en ligt in het vijf sterren beekdal De Drentsche Aa.
Op een oppervlakte van ca. 3000 m2 is in 1999 in totaal 820 wijnstokken aangeplant, waarvan
600 van het ras

Marechal Foch,
200 van het ras Orion,

15

Salomé en

5

Regent.

De maximale opbrengst ligt tussen 800 en 1100 flessen op jaarbasis.
Het vinificatie proces is geheel biologisch en de wijnen bevatten geen sulfieten! Ook op de
wijngaard zelf worden de druiven uitsluitend biologisch geteeld.
Na 10 jaar van zwoegen is de totale oogst bestond uit bijna 1100 flessen rosé en rode wijn.

Open dag Nederlandse Wijngaardeniers is een jaarlijks terugkerend Nederlands evenement
waarbij tientallen wijngaardeniers geïnteresseerde liefhebbers van wijn in hun wijngaard
ontvangen. De open dag van de Nederlandse Wijngaardeniers is de dag die voorafgaat aan de
Nationale Wijnweek, die plaatsvindt in de eerste week van oktober.
Op de site van

http://wijn.nl/site/NEDERLANDSEWIJNBOUW
WIJNPRODUCENTEN/Auto_Nederlandse_wijngaarden.php
Wijnetiketten uit Nederland

