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Op de helling
door Rob Cobben

Ambassadeurs

J e zal maar directeur van de

VVV Zuid-Limburg zijn. Je

werkt je jarenlang een slag in

de rondte om al het moois van

deze regio aan te prijzen en zoveel

mogelijk toeristen hier naartoe te

lokken.

Maar dan wint ene Geert de verkie-

zingen en loopt je computer op-

eens vol met haatmails. Anonieme

afzenders van boven de rivieren be-

tichten jou en je provinciegenoten

van racisme. En roepen op allerlei

internetforums op tot een toeris-

tische boycot van Limburg.

Waarom?

Omdat één op de vier Limburgse

kiezers op de PVV gestemd heeft.

Je zou er bijna wanhopig van wor-

den. Hoe moet je dat ongenuan-

ceerde beeld over Limburgers recht-

zetten?

Een dure mediacampagne er tegen-

aan gooien dan maar? Een tweede

Liefde voor het Leven-filmpje maken

en daarmee de boer op gaan? Of ge-

woon wachten totdat de storm is

overgewaaid?

Ik zou voor dat laatste opteren. Toe-

risten die hier al jaren vakantie vie-

ren weten heus wel wat de ware

aard van de Limburgers is; die we-

ten dat het gros van de mensen in

deze provincie helemaal niets te-

gen buitenlanders heeft.

Afgelopen zondag raakten we per

toeval verzeild op de Wittemer

Wijngaard in Wahlwiller. We geno-

ten er van het adembenemende uit-

zicht en nipten er aan een koele

witte wijn, die met veel liefde is ge-

maakt door Lenie en Wim.

Bijna dagelijks is het echtpaar uit

Wahlwiller op de hellingen van de

Kruisberg te vinden om de Ries-
ling-, Müller Thurgau- en Pinot
Noir-druiven te verzorgen. Ze ge-

ven er ook rondleidingen aan toe-

risten. Gepassioneerd begint Wim

dan te vertellen. Niet alleen over

druiven en wijnproductie, maar

ook over de geschiedenis en al die

mooie plekjes in het Heuvelland.

Enthousiast wijst hij op de gevlek-

te scheering, wilde thijm, st. jans-

kruid en al die andere bijzondere

bloemetjes en plantjes die groeien

op het kalkgrasland; en laat hij de

jonge valkjes zien die in een nest-

kastje zitten, hoog boven de wijn-

ranken.

Aan het eind van rondleiding staat

Lenie klaar met een goed glas

Wahlwillerse wijn, wit of rood.

Betere ambassadeurs voor

Zuid-Limburg kun je je bijna niet

voorstellen. Zolang er Lenies en

Wimmen rondlopen, blijven de

toeristen wel komen. Daar kan

geen Wilders iets aan veranderen.
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