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HOLLYWOOD
AN DER MOSEL

DE OKTOBERMAAND STAAT IN DE MOSEL IN HET TEKEN VAN DE OOGST. EN DAN
VOORAL VAN RIESLING! DE TRADITIONELE MOSELWIJN BELEEFT ONDER DE JONGE
GENERATIE WIJNMAKERS EEN COMEBACK. ALLE REDEN OM JUIST NU DEZE
SPROOKJESACHTIGE REGIO TE BEZOEKEN. MACHST DU MIT?

T E K S T K A R I N L E E U W E N H O E K | BE E L D D E U T S C H E S W E I N I N S T I T U T

D

e Mosel (Moezel in het Nederlands)
is het oudste wijnbouwgebied van
onze oosterburen; de Kelten en
Romeinen
maakten
hier
al
wijn. Het ligt in het westen van
Duitsland bij de grens met Luxemburg. Toen
Julius Caesar in 55 voor Christus ten oorlog trok tegen Gallië kwam hij door het
Moezeldal. Dertig jaar later stichtten de Romeinen er Augusta Treverorum, het huidige Trier,
Duitslands oudste stad.
Hoewel de rode Spätburgunder (je kent ‘m vast
onder de naam Pinot Noir) oprukt, staat dit gebied bekend als Rieslingparadies. De Mosel, een
zijrivier van de Rijn, kronkelt zich een weg door

uitgesleten steile heuvels van leisteen. Op die heuvels staat vooral riesling aangeplant, de ‘koningin van de witte druivenrassen’.
Het is hier beslist niet alleen zoete witte wijn in een slanke groene fles
wat de klok slaat. Een derde van de geproduceerde wijn is tegenwoordig
droog. Toch is de zo typerende laag-alcoholische en (licht)zoete Riesling
met de fijne, filigrane zuren aan een revival bezig onder jonge wijnmakers en -drinkers. Wijnbouwers hopen op een terugkeer naar de gloriedagen van de Moselwijnen rond 1900. Qua prijzen is dat in ieder geval
al gelukt: de Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese van Egon
Müller staat steevast op nummer één als het om de duurste witte wijn ter
wereld gaat. Wat maakt de Moselwijn zo bijzonder?
RIESLING, STEILE WIJNGAARDEN EN LEISTEEN
De antwoorden: riesling, Steillagen (steile wijngaarden langs de rivier)
en Schiefer (leisteen). Dankzij de warmte vasthoudende grijze, blauwe
en soms rode leisteenbodem kunnen de druiven toch
perfect rijp worden in dit koele klimaat. Juist op de
steile Weinberge langs de Mosel schijnt de zon loodrecht op de stokken en de Schiefer. De druiven profiteren van een lang groeiseizoen waarin ze langzaam
hun complexe aroma’s kunnen ontwikkelen en zuurgraad behouden.
Wijnbouwer Andreas Schmitges uit Erden laat ons
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SLAPEN ALS DOORNROOSJE

THINGS TO DO

In Weinromantikhotel Richtershof kun je op
je kamer badderen met naar druivenbloesem
geurende douchegel, of bezoek de spa voor
vinotherapie. Met het vorstelijke ontbijtbuffet
- Duitsers zijn fanatieke Frühstückers - leg je
een bodem voor het Rieslings proeven.

De Mosel ligt op 3 tot 4 uur rijden vanuit Nederland en heeft veel te bieden
voor een weekendtripje. Om te eten en te drinken, maar ook om alle ingenomen calorieën eraf te bewegen.
1. Beklim de spectaculaire Bremmer Calmont, met 65 graden de steilste wijngaard van Europa, via de Klettersteig. Rugzakje mee en picknicken maar!
Voor de minder getrainde wandelaar is er de Höhenwanderweg of check
MOSELSTEIG.DE voor 24 spectaculaire wandelroutes.

W E I NRO M ANT I K HOT E L . C O M

Een betaalbaarder slaapadresje is het appartement van wijnmaker Thomas Haag, pal
naast het statige Schloss Lieser. Pak meteen
een door hemzelf begeleide proeverij mee bij
deze ‘Winzer (wijnbouwer) des Jahres 2015’.

2. Naast Rieslingparadies is de Mosel een fietsparadijs: langs de rivier loopt
van Koblenz tot ver onder Trier ruim 275 km fietspad. Fiets langs wijndorpjes, burchten, Romeinse wijnpersen en villa’s en tank onderweg bij met een
koel glas Radler of Riesling.

W E I NG U T -S C HLO SS -L I E S E R. D E

3. Vanaf het water zie je alles op zijn mooist. Maak een boottochtje op de
Mosel, bijvoorbeeld in een replica van het Romeinse wijnschip dat hier
vroeger voer. | N E UM AGEN-DH RON.DE

PROEVEN?
Een aantal speciaal getipte wijnhuizen van
noord naar zuid die je graag (ook zonder
afspraak) ontvangen voor een Verkostung:
• Heymann-Löwenstein
H EY MA N N - LO EWEN STEIN . C O M

• Schmitges | SC H MITG ES- WEIN E. DE
• Thomas Haag/Schloss Lieser
WEIN G UT- SC H LO SS- L IESER . DE

• Maximin Grünhaus
VO N SC H UB ER T. C O M

• Peter Lauer
H O L LY W O O D A N D E R M O S E L
Erdener Treppchen, Wehlener Sonnenuhr, Ürziger Würzgarten, Piesporter Goldtröpfchen en medicinale namen als Bernkasteler Doctor of Trittenheimer Apotheke – allemaal sprookjesachtige namen van steile wijngaarden in de Mittelmosel. Vaak worden ze met witte Hollywood-letters
aangegeven zodat je vanaf de weg beneden kunt zien welke Grand Cru
druiven er boven je groeien. In het noordelijke deel van de Mosel zijn de
wijngaarden op hun allersteilst en verbouwt men vaak op terrassen. Alles gebeurt op de Steillagen van de Mosel met de hand, machines kunnen hier niet komen. Dit levensgevaarlijke en arbeidsintensieve werk is
de reden dat veel wijnbouwers er de afgelopen decennia mee op zijn gehouden. Maar gelukkig zijn er steeds meer jonge wijnmakers die zich
uitgedaagd voelen om juist van die beste, steile wijngaarden de mooiste
Rieslings te maken. Zo iemand is bijvoorbeeld Kilian Franzen: ondanks
dat zijn vader verongelukte in de wijngaard pakte hij als twintiger de
draad op en cultiveert met succes zijn stokken op de spectaculaire Calmont, met 65 graden de steilste wijngaard van Europa (zie things to do).
JONGE WIJNMAKERS, TRADITIONELE WIJN
Thomas Haag van Schloss Lieser, wijnmaker van het jaar 2015 volgens
de GaultMillau, is in zijn nopjes met de nieuwe generatie. Thomas: ‘Ze
krijgen topopleidingen in Geisenheim of Neustadt en zijn internationaal
georiënteerd. En juist de jonkies staan open voor de traditionele manier
van wijn maken, omdat ze maar al te goed weten hoe je het beste uit dit
unieke terroir kunt halen. Dat komt de kwaliteit enorm ten goede.’
De jonge wijnmakers werken graag met spontane vergisting, lage rendementen, maken single vineyard wijnen, gebruiken traditionele grote houten vaten en hebben zelfs de klassieke Moselstijl helemaal herontdekt:
de aromatische, expressieve Rieslings met weinig alcohol, sprankelende
zuren en wat restzoet. Of veel restzoet, zoals in het geval van bepaalde Spätleses en de verschillende typen Ausleses, van extra laat geoogste
en soms door edele rotting, botrytis, aangetaste druiven. Wijnen die je
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| L A UER - AY L . DE

dankzij hun zuur en zoet met gemak tientallen
jaren kunt bewaren.
Jonge Moselrieslings hebben aroma’s van friszure appel, limoen, perzik, bloesem en vaak
een vuursteenachtige toon van de leisteen.
Soms proef je ook grapefruit, mango of ananas. Bij het ouderen gaat het fruit rijper, romiger en honingachtiger smaken, maar blijft de
hoge zuurgraad intact, waardoor de wijn zijn
frisheid behoudt. Er kunnen zich complexe aroma’s ontwikkelen zoals van ananasmunt (een
kruid), hars of tonen die aan petroleum doen
denken. Mooie gerijpte Rieslings worden zelfs
bij vleesgerechten gedronken!

In wijnbar Weinsinnig in Trier eet je Flammkuchen bij de topselectie van Moselwijnen per
glas. | W E I NS I NNI G . C O M
Schanz in wijnstadje Piesport is een übercool
tweesterrenrestaurant aan de Mosel. Strak
design met veel leisteen en een vernieuwende keuken. | S C HANZ -RE S TAU RANT. D E
In het Oechsle Wein- und Fischhaus te Trier
geen fish & chips maar Wein & Fisch. Voor
€ 15 kun je onbeperkt proeven van 120 Moselwijnen en Sekts en de spartelverse vis zoek je
zelf uit. | O E C HS L E -W E I NHAU S . D E

D O O R N RO O SJ E
Roman Niewodniczanski, van de Bitburger-familie die al eeuwenlang
bier brouwt, werkt als een missionaris aan het opnieuw naar de wereldtop brengen van de Moselwijnen, specifiek die uit de koele Saarregio.
In 2000 nam hij daar het oude Weingut Van Volxem over, vlak bij dat
van topproducent Egon Müller. Roman laat in zijn statige proefkamer
de oude wijnkaarten zien van de sjiekste hotels rond 1900, zoals het Ritz
Carlton in New York. Toen werd voor Mosel- en Saarrieslings zoals de
Scharzhofberger tot wel drie keer zo veel neergeteld als voor de duurste
Bordeaux en Bourgognes! Duitse Sekts waren in die tijd de Champagnes, Scharzhofbergwijn was als Montrachet… Na de flinke dip die de
wereldoorlogen meebrachten, is de Mosel 100 jaar later gelukkig weer uit
haar Doornroosje-slaap gewekt. ‘Het potentieel is enorm hier, de kwaliteit neemt almaar toe, nu de waardering nog’, vertelt Roman bevlogen.
Laten we toch maar hopen dat het qua prijzen zó een vaart nu ook weer
niet loopt met die prachtige wijnen van hem en zijn collega’s… ❙❚

2 0 1 5 WA S E E N D R O O M J A A R
‘Je zult dit jaar alle wijnmakers zien rondlopen
met een glimlach op hun gezicht,’ zegt Thomas

TUSSEN KNUS EN KITSCH
Het kneuterige Zeltinger Hof noemt zichzelf ‘Gasthaus des Rieslings’ en dat
is te merken aan de indrukwekkende wijnkaart en daarnaast de 163 Duitse
wijnen uit de wijnmuur, die ook per glas te bestellen zijn. Vergeet hier niet
Winzertopf, een wijnboerenstoofpot, te eten! | ZELT I NG E R-HO F. D E
Laat je verwennen met culinaire klassiekers in combinatie met Riesling door
de Vlaamse tv-chef en gastronoom Harry de Schepper in Traben-Trarbach,
een Disney-achtig Jugendstilstadje aan de rivier. Wist je dat foie gras perfect
combineert met de (edel)zoete Moselwijnen?
H A R R Y S- R ESTA UR A N T. C O M

De ene kamer is er mooier dan de andere, maar het Märchenhotel in
sprookjesdorp Bernkastel-Kues is wel heerlijk kitsch… Van een prinses-opde-erwt of Repelsteeltje themakamer en knuffelweekends tot een erotisch
arrangement: je boekt het hier. | MA ER C H EN H OTE L . C O M
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WINE + TRAVEL

zijn op het zuiden gerichte Grosses Gewächs (Grand Cru) wijngaarden
zien. 40 graden is hier ’s zomers wel eens gemeten! Andreas heeft een
monorail voor het transport van druiven en materialen, want op zulke
steile hellingen heb je al je kracht en evenwicht nodig om op de been te
blijven. Net als andere wijnbouwers werkt hij het liefst met oude stokken (alte Reben), die door hun diepe wortels voor extra veel mineraliteit
en smaak in de wijn zorgen. Bijkomend voordeel van leisteen is dat op
deze bodems de ongeënte (wurzelechte), kwalitatief nog betere rieslingstokken gebruikt kunnen worden, omdat de beruchte druifluis er niet in
kan aarden.

HIP & CULINAIR

even later, die daar zelf een goed voorbeeld van is. ‘2015 heeft echt alles
gebracht wat de klassieke Moselwijn in huis heeft: rijpheid en veel fruit
maar ook die prachtige, filigrane zuren, complexiteit en mineraliteit. Er
is niets beters dan 2015!’ Dat oogstjaar wordt nu volop verkocht; het ideale moment dus om die Moselriesling eens uit te proberen! Even verderop
ziet collega Markus Molitor er wat afgetobder uit. Het jaar 2016 biedt
meer uitdagingen dan het voorgaande droomjaar. Markus: ‘Vanwege de
regen hebben we twee keer zo veel werk aan de planten als vorig jaar.
Voor een controlfreak zoals ik betekent dat momenteel maar een paar
uurtjes slaap per nacht.’ Medelijden hoeven we niet te hebben met de
man die eveneens als twintiger zijn vaders Weingut overnam: hij maakte
de afgelopen decennia een spectaculaire groei door, van 2 naar bijna 80
hectare druiven. Vorig jaar scoorde hij met drie van zijn oudere Ausleses
de zeldzame 100 Parkerpunten en met zijn 2015’ers zal hij ongetwijfeld
ook weer veel lof gaan oogsten. Maar wijnboer zijn betekent toch vooral
hard, heel hard werken…

