
Wijndag Zuid Limburg 5 september 2015 
 

Een twaalftal leden en “aanhang” namen deel aan de door Tjeu georganiseerde wijndag in Zuid Limburg. 

Apostelhoeve 
Ons eerste proefadres was de alom bekende Apostelhoeve, alwaar we deskundig en met veel humor 

werden rondgeleid. Apostelhoeve is een schoolvoorbeeld van een modern wijnbedrijf. De wijngaard tot 

in de puntjes verzorgd, beplant met “traditionele” rassen. Snoei en oogst worden mechanisch 

uitgevoerd en men beschikt over een ultra-moderne wijnpers om oxidatie tegen te gaan. 

We proefden een 4-tal wijnen, mooie zuivere wijnen met karakter 

    

   



   

   

 

    

 

  



Na dit zeer geslaagde bezoek (dat ongeveer een uurtje uitliep ) gingen we op weg naar Eys, voor een 

gezellige en lekkere lunch bij Bie de Tantes. Gezien het redelijk mooie weer konden we die lunch buiten 

op het terras nuttigen, erg leuk.  

Wel een tip : wilt u wespen verzamelen, kies dan net als Ron voor de bruine bol met appelstroop en 

gesmolten Limburgse kaas… 

 

          

 

 

 

 

Vanaf Bie de Tantes was het maar 200 meter lopen naar ons volgende proefadres, waar de eigenaar ons 

al stond op te wachten en we gezamenlijk het pad richting wijngaard inliepen. 

 



Domein Aldenborgh 
Het werd een bijzonder bezoek. Plan was om de wijngaard te bezichtigen, maar helaas gooiden de 

weergoden wat roet in het eten en zochten we in de oude, sfeervolle kelder van eigenaar Peter Pelzer 

beschutting tegen de regen. 

Pelzer is een, zacht uitgedrukt, zeer bevlogen wijnmaker. Hij werkt bio-dynamisch en vertelt met groot 

enthousiasme over zijn werkwijze en de principes van Rudolf Steiner. Voor velen van ons toch wel een 

onbekende wereld, waarin alles draait om de verzorging van de bodem en bijbehorende micro-

organismen. Besproeien van de wijngaard met streng geselecteerde en soms zelf bewerkt compost, 

gebruik van koeienhorens gevuld met diverse zaken, zo min mogelijk betreden van de wijngaard, geen 

kunstmest en/of bestrijdingsmiddelen. Wat je er ook van vindt, het is een feit dat de wisselwerking 

tussen druivenplant en bodem van groot belang is en dat duurzaamheid essentieel is voor de toekomst. 

 

     

 

Al met al kan iedereen er het zijne/hare van denken, maar moesten we zeker vaststellen dat de 

gepresenteerde Riesling mousserende wijn (Eyra) van grote klasse is. Het is niet verbazend dat deze wijn 

zijn weg heeft gevonden naar de top-gastronomie. 

Een leerzaam en zeer bijzonder bezoek.  

We hadden graag meer wijnen van Pelzer geproefd, maar hij produceert zo weinig dat we het moesten 

laten bij deze. Verder verkoopt hij zijn wijnen niet “aan huis”, maar kon Tjeu toch regelen dat we 6 

flessen veilig stelden. Peter beloofde daarbij dat hij deze persoonlijk zou komen langsbrengen tijdens 

ons diner ’s avonds in Epen.  

  



Ruim op tijd kwamen we aan bij ons derde adres,  

Wijngaard Martinus  
in Rott bij Vijlen. Ik had zelf geen idee wat we konden verwachten en was des te meer verrast om te zien 

dat dit een jong, dynamisch en zeer modern bedrijf is. De pas geopende ontvangstruimte is schitterend 

qua architectuur en biedt prachtig uitzicht op de omliggende heuvels. In twee verdiepingen daaronder 

bevinden zich de kelders, opslagruimten en een proeflokaal.  

    

Het wijngoed wordt geleid door enthousiaste eigenaar Stan Beurskens en de zeer welbespraakte 

Wiebke Neddermann, die ons rondleidde en tot onze grote verbazing (gezien haar perfecte Nederlands) 

van Duitse afkomst bleek.  

Een prachtig domein, met zeer moderne denkbeelden. Bijzonder is dat Martinus gebruik maakt van 

nieuwe druivenrassen, met verbeterde weerstand tegen ziektes en dan met name meeldauw. 

Cabernet cortis, Cabernet Cantor, Pinotin, Souvignier gris, kent u ze al? 

Veelal kruisingen afkomstig van de universiteit van Freiburg. 

Een interessante ontwikkeling, laten we niet vergeten dat ook Cabernet sauvignon en Chardonnay ooit 

hun zegetocht zijn begonnen als nieuwe kruising.  

De wijnen van deze druiven zijn zonder meer bijzonder, waarbij de rode Cabernet wijnen zeker voor 

Nederlandse begrippen bijzonder goed gestructureerd zijn. Volle, smakelijke wijnen. 

       

      



         

      

Martinus helpt verder veel lokale wijnboeren bij alle fasen van het wijn maken, een mooi initiatief. Want 

niet iedereen heeft de noodzakelijke wetenschappelijke kennis of de benodigde apparatuur. Het kan de 

Nederlandse wijnen alleen maar ten goede komen.  

Duidelijk was ook dat reeds vele wijnliefhebbers de smalle weg naar het domein weten te vinden, een 

gezellige drukte van belang. 

Na deze 3 zeer geslaagde bezoeken begaven wij ons naar Restaurant Gerardushoeve, alwaar de dag 

afgesloten werd met een prima diner en uiteraard een paar goede wijnen. 

En inderdaad kwam Peter Pelzer zelf zijn 6 flessen Eyra bij ons bezorgen !! 

Een geweldige dag, met zeer veel dank aan Tjeu ! 

 

Ron de Koning 

 

 

 

 

 


