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De tijd van de zoete, 
saaie Duitse wijnen is defi nitief voorbij. In de Rheingau, gelegen aan 
de Rijn, maken meer dan 1000 gedreven wijnboeren de lekkerste 
Riesling van het land. Zak af langs de oevers van de Rijn, geniet van 
het fraaie landschap en proef de heerlijkste wijnen.

TEKST EN FOTO’S   RESI LANKESTER   

Zoals zo veel mooie dingen in het leven, was het ontstaan 
van het grootste wijnbouwgebied van Duitsland een kwes-
tie van puur toeval. Daar waar de Rijn vanuit Zwitserland 
naar Nederland stroomt, stuitte de rivier eeuwen terug ter 
hoogte van Wiesbaden op het massieve Taunusgebergte. 
De rivier moest noodgedwongen afbuigen naar links en 30 
kilometer lang een andere koers kiezen. Juist daar in de 
Rheingau bleken de omstandigheden voor de Riesling-
druif  ideaal. De heuvels liggen pal in de zon, krijgen 
rugdekking van het Taunusgebergte tegen gure noorden-
winden en kunnen zich in de winter laven aan de – relatie-
ve – warmte die de Rijn afgeeft. De druiven die er groeien, 
barsten dan ook uit hun vel van zoet-zuur sap. 

Oude wijnstokken 

Tobias Fiebrandt, bedrijfsleider en vinoloog bij wijnma-
ker Jozef  Leitz, laat het ons zien. We zijn in het hooggele-
gen wijnbouwgebied rondom de stad Rüdesheim am 
Rhein en bewonderen de vele tientallen hectares Riesling-
druif  die Leitz hier in bezit heeft. Waar we ook kijken, 
overal zien we knoestige, grijsbruine wijnstokken met 
frisgroene wijnbladeren. Sommige zijn net geplant, ande-
re al meer dan 40 jaar oud. De aarde onder onze voeten is 
zanderig, stoffi g, en hier en daar liggen wat brokjes steen. 
Hoe meer we naar het westen lopen, hoe steniger de grond 
wordt. En die grond heeft invloed op de smaak, onderwijst 
Tobias. Kort gezegd: hoe meer upper Rheingau, hoe meer 
fruit je proeft. Ga je verder stroomafwaarts, dan wordt de 
smaak droger. 

Terraswijn

Tobias vertelt zo gedreven over de druiven, de aarde en de 
weersinvloeden, dat we ons op heilige grond wanen. Maar 
de unieke combinatie van omstandigheden heeft ook na-
delen. De wijnranken groeien op zulke steile hellingen, 
dat machinaal plukken meestal niet gaat. En dat zie je 
 terug in de prijs, want handmatig plukken is arbeids-
intensief.
Proeven van deze bijzondere wijnen mogen we even later 
gelukkig ook, in de proefkamer van wijnhuis Leitz in 
 Rüdesheim. De droge Riesling van wijngoed Schlossberg 
(€29,50) op de meest westelijke punt van de oever, waar de 

PROEFLOKALEN EN FEESTEN

Wijn proeven kan bij bijna elke wijnboer. Wel handig om van 
tevoren even te bellen, zodat er tijd voor je wordt gemaakt. 
Soms betaal je een paar euro entree, maar meestal is het 
gratis als je een paar fl essen koopt. Voor aparte proef-
sessies, meestal in een groep, betaal je €8-15, en inclusief 
snacks €20. 
Elk dorp viert feest in de zomermaanden. Locals komen 
 bijeen met hun (wijn)waren, er wordt een grote kraam 
met currywurst neergezet en een eenmansbandje opge-
trommeld. 
Informatie: www.kulturlandrheingau.de/de/reisenerleben/
veranstaltungen/weinfeste/

LINKS De steile 

wijngaarden van 

de Rheingau 

gezien vanaf de 

boot op de Rijn

BOVEN 

Sabine Stiebler 

van Stiebler’s 

Rauchfang 

ontkurkt de 

favoriete wijn 

van wijnmaker 

Jozef Leitz  

rivier weer met een knik 
noordwaarts gaat, maakt 
de meeste indruk. Beetje 
zuur, beetje zoet, wat vet-
tig. Tobias raadt ons aan 
om de aangeschafte fl es 
vooral niet in één avond 
soldaat te maken. ‘Elke dag ontwikkelt de smaak zich 
weer iets meer.’ Leitz heeft ook droge wijnen: dat is de 
goedkopere lijn met de foute naam Eins Zwei Dry (€8,50). 
Met stip de populairste Riesling die ze verkopen. Ideaal 
voor op het terras. 

Koekoeksklokken

Rüdesheim am Rhein heeft behalve smakelijke wijnen 
meer te bieden: de wereldberoemde Drosselgasse. Dit 
smalle straatje van nog geen 150 meter lang, trekt miljoe-
nen bezoekers per jaar. Hier lijken alle Chinese en Japan-
se toeristen samen te komen, zich verwonderend over de 
etalages vol koekoeksklokken, ansichtkaarten, magneten 
en, o ja, wijn. De toeristische drukte speelt zich met name 
af  in hartje Rüdesheim. 
Op slechts een kwartiertje lopen van het centrum stuiten 
we op het liefl ijke Weingut Magdalenenhof. In de grote 
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tuin vol bloemen, lavendel 
en vlinders waan je je op 
het platteland. Dagmar 
Blaes en haar man runnen 
deze bescheiden Bed & 
Breakfast. Hun wijngaard 
is klein, nog geen hectare. 
De wijn verkopen ze in hun 
kleine barretje. Je drinkt 
hier bijvoorbeeld een 
Blanc de Noir, een lichte 
rosé-kleurige witte wijn 
van blauwe druiven. De 
 bovenste hotelkamers van 
het Weingut bieden uit-
zicht op de wijnranken. 
‘Mooi hè’, zegt Dagmar, 

terwijl ze dromerig uitkijkt over haar wijngaarden. ‘Het is 
hier ’s avonds net Los Angeles, met al die lichtjes van de 
steden in de verte.’

Willem van Oranje 

Wie de Rheingau echt wil leren kennen, 
doet er goed aan de Rheingau Riesling 
Route te volgen. De 70 kilometer lange 
route leidt per auto langs bijna alle 
 Rieslingboeren in de omgeving. Te voet 
kan ook, via de 120 kilometer lange 
 wandelweg.
Wiesbaden, hoofdstad van de deelstaat 
Hessen, is een mooi startpunt voor de 
route. De stad staat behalve om z’n wijn, 
bekend om de vele natuurlijke hete bron-
nen. Hoe diep het water uit de grond 
komt, verschilt per bron. Kochbrunnen 
is de bekendste van de stad. Neem gerust een slok van het 
heilzame water, dat smaakt naar bouillon met een vleugje 
ijzer en een vleugje ei. Bekijk ook even het standbeeld van 
Willem de Zwijger, oftewel Willem van Oranje. Wiesbaden 
was onderdeel van het Hertogdom Nassau en zo verbon-
den met ons koningshuis. Dit jaar bezochten Koning 
 Willem Alexander en Koningin Maxima Wiesbaden nog.  

Druiven aan je voeten

Een paar autominuten van de stad verwijderd ligt Nero-
berg. Op deze berg wordt op vier hectare de Neroberger 
witte wijn geproduceerd, gemaakt van… 100% Riesling, 
wat anders? De productie is klein, slechts 20.000 fl essen 
per jaar, dus de wijn is niet overal verkrijgbaar. Op de top 
van de Neroberg is een groot openbaar zwembad aange-
legd. Je kijkt uit over de stad terwijl aan je voeten de drui-
ven groeien. Proeven? Nog iets hoger ligt restaurant 

 Wagner. Ze serveren hier de Neroberg, maar alleen per 
fl es. Kom je voldaan Wagner uit, kijk dan over de groene 
boomtoppen naar de (echt) gouden koepels van de Rus-
sisch-orthodoxe kerk, in de volksmond ‘de Griekse kapel’ 
genoemd. De kerk wordt nog steeds gebruikt. Tijdens ons 
bezoek trad er net een Russisch koppel in het huwelijk. 
In 2007 kwamen Poetin, Merkel en Gorbatsjov hier bij  -
een voor een goed gesprek. Uiteraard waren de koepels 
voor die gelegenheid nog even van een nieuw laagje goud 
voorzien.

Muurwijn

Onderweg van oost naar west ‘struikel’ je over de wijn-
gaarden. Niet te missen is Steinberg, de wijngaard van het 
middeleeuwse klooster Eberbach. Eberbach heeft een in-
drukwekkende geschiedenis, maar is vooral de boeken in-
gegaan als decor voor de fi lm The Name of  the Rose. Ga je 
het klooster door met een gids, dan word je her en der ge-
wezen op rekwisieten en kamertjes die gebruikt zijn in 
fi lmscènes.
De Cisterciënzers van Eberbach waren de eerste monni-
ken die een akker met uitsluitend Riesling beplantten. 

Hoewel in 1803 de monniken verplicht 
werden te integreren in het wereldse le-
ven, bleek hun noeste arbeid niet voor 
niets geweest. Steinberg is inmiddels uit-
gegroeid tot een van de grootste en mo-
dernste wijngaarden van Duitsland. ‘De 
trots van de Rheingau’, vertelt onze gids. 
In het klooster zijn vele sporen van dat 
harde werken terug te vinden – zoals 
houten wijnpersen die tot in de jaren 50 
werden gebruikt. 
Ook een verdienste van de monniken: 

Je kijkt uit 
over de stad 

met de druiven 
aan je voeten

BOVEN 

Vinoloog Tobias 

Fiebrandt 

temidden van 

zijn wijnstokken 

RECHTS 

Genieten van 

een glaasje 

Riesling... wat 

anders? 
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BOVEN Links en 

rechts beelden van 

klooster Eberbach 

ONDER Eindeloze 

wijngaarden langs 

de Rijn
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de muur rondom het wijn-
goed. Een dure actie, maar 
wel nodig om de wijnran-
ken te beschermen tegen 
wilde zwijnen en rovers. 
De muur bleek nog een on-
vermoed voordeel te heb-
ben: de warmte werd weer-
kaatst door de stenen, 
zodat de druiven hier een 
extra zoninjectie kregen – 
meer ‘vuur’, zoals de ken-
ners het noemen. Vraag bij 
de vinotheek van klooster 
Eberbach om deze zeldza-
me Mauerwein.

 
Verschrompelde druiven

Een van de paradepaardjes van de Rheingau is Johannis-
berg. Hier werd in 1775 een bijzondere ontdekking gedaan: 
de Spätlese (‘laatoogst’). Om onduidelijke redenen kwam 
de boodschapper die de oogst moest afkondigen niet opda-
gen. De wijnboer liet de druiven hangen tot ze langzaam 
werden aangetast door wind, regen en Botrytis-rot. ‘Edele 
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ETEN & DRINKEN 

1. GUTSRESTAURANT SCHLOSS VOLLRADS

Bestel de forel en drink er een glas gekoelde Riesling Spätlese 
Trocken bij. Maar niet voordat je door de bejaarde doch ener-
gieke gids Herman bent rondgeleid door de bijzondere 
vertrekken in het indrukwekkende kasteel uit de 17e eeuw. 
www.schlossvollrads.com/restaurant

2. WEINGASTHAUS BREUER’S RÜDESHEIMER SCHLOSS

Vraag hier naar de ‘rariteitenkaart’: een overzicht van meer 
dan 350 wijnen uit de afgelopen 300 jaar. De prijzen lopen 
uiteen van €23 tot €6600 voor een fl esje.
www.ruedesheimer-schloss.com

3. WEINHAUS SINZ IN FRAUENSTEIN

Knus familierestaurant en hotel in een rustige omgeving. 
De Rieslingsoep is een aanrader. 
www.weinhaus-sinz.de

4. WAGNER IN WIESBADEN

Uitzicht over de stad en het naastgelegen Opel-zwembad. 
Drink hier de Riesling van de nabijgelegen Neroberg.
www.wagner-gastronomie.de

rotting’ heet dat, want wat bleek: met rottende druiven 
kun je een heel lekkere wijn maken. 
Jaren later werd eveneens per toeval de Eiswein ontdekt. 
Een stel boeren zag dat uit de zak met door de vrieskou 
verschrompelde druiven, sap lekte. En ziedaar, de geboor-
te van een heerlijke, zoete dessertwijn. Het productiepro-
ces verloopt vaak spontaan: wanneer de vrieskou fl ink 
heeft ingezet – minimaal zeven graden onder nul – is het 
een kwestie van een paar dagen de vorst zijn werk laten 
doen en dan snel plukken voor het weer gaat dooien. 

Plukken in de kou

Bij Schloss Vollrads, een van ’s werelds oudste wijngaar-
den, vertelt vinoloog Christoff  Cottman het bijzondere 
verhaal van hun Eiswein-oogst in december 2012. Het klei-
ne wijnwinkeltje annex proefl okaal is op deze zaterdag-
middag afgeladen, maar Christoff  doet trots en onver-
stoorbaar zijn verhaal.
‘Het was op 8 december vorig jaar. De wijnmaker had ‘s 
ochtends al ingeschat dat dit weleens de dag van de oogst 
zou kunnen worden. Er werd gewacht tot het koudste mo-
ment zou aanbreken: middernacht. Toen werd besloten: 
we gaan aan de slag. Het was min elf  graden.’ Er werden 
17 plukkers opgetrommeld. Sommigen werden uit de 
kroeg gehaald en begonnen enigszins aangeschoten aan 
het pluk- of  liever gezegd breekwerk. ‘Het was ontzettend 
koud die nacht, maar je bent zo hard aan het werk dat je 
het nauwelijks voelt.’ Drie uur lang werd er geplukt. 
En het resultaat? Christoff  ontkurkt een half  fl esje Eis-
wein, gemaakt van druiven uit die koude nacht. Net als bij 
de meeste dessertwijnen worden er geen hele fl essen ver-
kocht. En voor €91 is een half  fl esje eigenlijk meer dan 
voldoende. We proeven. Proberen te omschrijven wát we 
proeven. We worden onderbroken door Christoff: ‘Is-ie 
lekker?’, vraagt hij streng. Ja, knikken wij, dat zeker. 
‘Mooi’, zegt hij. ‘Dáár gaat het om.’ 
Zien hoe de druiven voor Eiswein worden geplukt? 
Google op YouTube op Eiswein Schloss Vollrads.

BOVEN 

Vinoloog Cristoff  

Cottman glun-

dert bij het 

proeven van zijn 

eigen Riesling 
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TOPSELECTIE OVERNACHTEN

eigenaresse van Weingasthaus 
Breuer’s Rüdesheimer Schloss. 
‘Vanaf Rüdesheim neem je de kabelbaan naar het 
imposante monument Niederwald. Vanaf daar loop je 
ongeveer 5 kilometer naar het stadje Assmanshausen, 
dwars door de wijngaarden. Ik word altijd heel rustig 
en blij van die wandeling. Ook in de winter, dan is de 
begroeiing minder hoog en kun je nog verder kijken.’ 
Zie www.Rüdesheim-rhine.info/z-niederwald-monument.
Voor wie ook in de kabelbaan niet zonder Duitse wijn 
kan: koop er voor €6 een piccolo sekt, mét twee 
glazen, www.seilbahn-ruedesheim.de.

 SUSANNE BREUER::     

REIZEN & PRIJZEN

De prijzen gelden voor een twee-

persoonskamer per nacht. 

Kies voor de vermelde telefoon-

nummers 00 49.

KIEDRICH

1. HOTEL NASSAUER HOF 

Mooie kamers, rust, vijf minuten 

wandelen naar het dorpscentrum. 

Het hotel heeft, in tegenstelling tot 

de meeste hotels, gratis wifi . 

www.hotel-nassauerhof.de, 61 23 99 

93 60, €133.

FRAUENSTEIN

2. WEINHAUS SINZ. 

Rust en lekker eten. Modern inge-

richte kamers. De beste zijn die met 

balkon aan de achterkant. Vanaf het 

hotel wandel je door de wijngaarden 

omhoog naar de Goethestein voor 

een mooi uitzicht. 

www.weinhaus-sinz.de, 06 11 94 

28 90, vanaf €80.

RÜDESHEIM

3. WEINGASTHAUS BREUER’S 

RÜDESHEIMER SCHLOSS 

In de populairste straat van Rüdes-

heim, de Drosselgasse. De kamers 

zijn groot, modern en wonderbaarlijk 

geluidsdicht.

www.ruedesheimerschloss.com, 

06 72 29 05 00, vanaf €125. 

4. WEINGUT MAGDALENENHOF 

Een kleinschalige B&B ver van alle 

drukte. Grote tuin met uitzicht over 

de wijngaarden. Gastheer Johan 

zorgt voor de wijn, gastvrouw 

Dagmar voor de verse koffi  e de 

volgende dag. 

BESTE REISTIJD Voor- en najaar. In 

de zomer kan het erg druk zijn. 

AUTO Afstand vanaf Utrecht circa 

375 kilometer. 

ENTREES EN EXCURSIES Kabel-

baan vanaf €7, boottocht op de Rijn 

€6,50, klooster Eberbach: rondlei-

ding en proeverij van acht goede 

wijnen voor €29.  

REISINFORMATIE Een prima gids is 

Rheingau & Rheinhessen, Ein Wein-

reiseführer für Geniesser (2011, 256 

pagina’s, €14,95). 

Wijninformatie: www.weinwelt-

rheingau.de, www.domus-torco-

lorum.de en www.reuter-sturm.de. 

Bekijk de Rheingau Riesling Route 

op: www.rheingau.de/sehenswertes/

wanderwege/rieslingrouten. 

Goede algemene informatie staat 

op: www.rheingau.de  

ETEN & DRINKEN Gemiddelde 

prijzen in €

Voorgerecht 8, hoofdgerecht 15, 

glas wijn 2,50. 

De prijzen liggen zo’n 20% lager dan 

bij ons. In veel restaurants kun je 

kleinere porties bestellen en ook wijn 

gaat vaak per 0,1 of 0,2 liter.

www.magdalenenhof.de, 06 722 90 

69 00, vanaf €95.

5. WEINTONEN HOTEL 

LINDENWERT 

Om in de stemming te blijven: slapen 

in een wijnvat vlakbij de Drossel-

gasse. 

www.lindenwirt.com, 06 722 91 30, 

vanaf €70.

ASSMANSHAUSEN

6. HOTEL ALTE BAUERNSCHANKE 

Simpele kamers. Grootste pluspunt 

is de gratis sauna. Vanaf de lig -

stoelen op het saunadakterras kijk 

je uit over de wijnvelden. Voor de 

deur stopt de kabelbaan die je naar 

Rüdesheim brengt.

www.altebauernschaenke.de, 06 72 

24 99 90, vanaf €80.
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