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Recept met riesling 
WAT HEB JE NODIG?
1 rode ui
Boter
500 gram zuurkool
Halve fl es appelsap
Halve fl es riesling
2 eetlepels honing
1 theelepeltje kurkuma
Peper, zout en andere kruiden

HOE MAAK JE HET?
De ui klein snijden en in boter glazig braden. Zuurkool erbij en blijven roe-
ren en aanbraden. Na ongeveer vijf minuten de riesling en appelsap erbij 
doen. Vijf minuten op zacht vuur zonder deksel laten koken. Op het einde 
de honing en kruiden erbij doen. 

Dit gerecht is lekker bij aardappelpuree en vis. 
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Frankrijk proeven in 

 Wahlwiller
Midden in het groene Heuvelland, in de gemeente 
Gulpen-Wittem, ligt het kerkdorp Wahlwiller. Liefst 
drie wijngaarden telt het liefl ijke dorpje. Zomer in 
Limburg ging er kijken bij de Wittemer Wijngaard, mét 
de oudste stokken van Nederland.  

Wijn hoort bij Wahlwiller. Zoveel is wel duidelijk als we het dorp binnen-
rijden en het wit-groene bord Welkom in wijndorp Wahlwiller passeren. 
Even later zal een bevlogen Wim Hendriks, beheerder van de Wittemer 
Wijngaard, dit bevestigen. ,,Als wij oogsten, komen mensen uit het dorp 
helpen. Er is hier een passie voor  wijn.”

Vandaar dat het dorp zijn eigen wijnfeest heeft. Ieder laatste weekend van 
september. Dit jaar alweer voor de elfde keer. ,,Het begon klein. Maar te-
genwoordig hebben we wel zes- tot zevenhonderd bezoekers.”
Op het wijnfeest zijn ook de wijnen van Wim en zijn partner én gastvrouw 
Lenie van Bavel, met wie hij de grootste wijngaard van het dorp beheert, 
te proeven. Drie soorten wijn maken ze. Twee witte - een riesling en een 

müller thurgau - en een rode: pinot noir. En een enkele pinot gris.  
De eerste twee komen deze zonnige namiddag op tafel. Maar niet voordat 
Wim ons uitgebreid door de directe omgeving en zijn gaard heeft geloodst. 
Sinds jaar en dag verzorgt hij rondleidingen op en rond zijn domein langs 
de kleine Sinselbeek. Begeesterd verhaalt hij over het productieproces. 
Over de geschiedenis van de streek. Dat de Romeinen hier zo’n tweedui-
zend jaar geleden al wijn verbouwden. Over de Wittemer Wijngaard. Dat 
de druiven hier zo goed gedijen komt, zo legt de wijnboer uit, doordat de 
wijngaard beschut ligt op de zuidhelling van de Kruisberg. Het is er altijd 
een paar graden warmer dan beneden en de kalkrijke grond blijkt een 
prima voedingsbodem.
Bijna lyrisch wordt Wim als hij verhaalt over de fl ora en fauna van deze 
streek. ,,Ik verkoop een verhaal, landschap, passie én wijn. In die volg-
orde”, vertelt hij als we later neerstrijken op het terras bij de wijngaard. 
Alwaar een gastvrije Lenie ons met een koele müller thurgau opwacht. Met 
de heerlijke zomerzon in onze nek en een prachtig uitzicht op het Heuvel-

land, is het prima toeven in dit mooie stukje natuur. ,,Onze gasten zeggen 
altijd: het is alsof je hier een stukje Frankrijk proeft. En ze hoeven er niet 
zo ver voor te gaan.”
Rijk van de wijn en de rondleidingen wordt het tweetal niet. Want ook al 
krijgen ze hulp uit het dorp en van vrienden bij het oogsten, het bijhouden 
van de wijngaard zelf vergt zeker een halve werkweek. En dan gaat er nog 
tijd zitten in de rondleidingen.

,,Dit is een uit de handgelopen hobby. Maar we doen het met passie. Het 
is zo leuk om mensen te ontvangen. Te ontmoeten. We krijgen zulke en-
thousiaste reacties. Mensen leren hier veel van de natuur en cultuur. En 
van de wijn natuurlijk. Ze zien en proeven dat de kwaliteit van Limburgse 
wijn goed is. Goede wijn komt niet alleen uit Frankrijk of Spanje. Hier in de 
provincie zijn voortreffelijke wijnen voorhanden.”

TEKST: HENNIE JEUKEN

Wijngaarden 
Limburg telt tientallen wijngaarden. Meer info hierover: 
www.dewijnhoek.nl/nederland/lim.html
of www.limburgsewijn.com

Kosten en rondleidingen
De fl essen wijn van de Wittemer Wijngaard kosten acht euro per stuk. 
Ze zijn onder meer als streekproduct te verkrijgen bij VVV-winkels of 
bij de wijngaard. In de periode april tot oktober worden rondleidin-
gen gehouden in en rond de wijngaard. Deze duren meestal twee uur 
en kosten tien euro per persoon. Minimaal groepen van acht perso-
nen. Maximaal veertig personen. 
Voor veertig euro kun je een arrangement boeken, dat wordt verzorgd 
door de wijngaard en herberg Bie de Tantes in Eys. Hiervoor moet je al 
gauw een halve dag uittrekken. 

Meer info: www.wijngoedwahlwiller.nl
Meer info wijnfeest: www.wahlwillerwijnfeest.nl

Geschiedenis 
De Wittemer Wijngaard is de op een na - de oudste is Slavante in 
Maastricht - oudste wijngaard in Nederland en telt ruim achthonderd 
stokken. Die stokken zijn overigens wel de oudste van het land want 
Slavante heeft jaren geleden nieuwe gezet.
 De Gulpener huisarts dr. Schepel plantte de eerste wijnstokken in 
1970 op de zuidhelling van de Kruisberg. Na zijn dood in 1985 hebben 
verschillende personen de Wittemer wijngaard geëxploiteerd. Eind 
jaren negentig namen Lenie van Bavel en Wim Hendriks het beheer 
over. ,,De liefde voor de wijn was er altijd al”, vertelt Lenie. Inmiddels 
heeft ze jaren wijnstudie achter de rug en spijkert ze zichzelf regelma-
tig bij in binnen- en buitenland. Wim is deskundig als het gaat om 
het productieproces.


