
APOSTELHOEVE - MAASTRICHT, LIMBURG
Familie Hulst bezit Nederlands grootste en bekendste wijndomein, de Apostelhoeve. 

Inmiddels is het domein uitgegroeid tot ruim 8 hectare aan wijngaarden en produceert als 
eerste in Nederland sinds 1970 de hoogste kwaliteitswijnen. De bodem van de Louwberg 
bezit veel löss, mergel en kiezel, wat belangrijke componenten zijn die bijdragen aan de 

kwaliteit van de internationaal bekroonde wijnen.

Apostelhoeve Cuvée XII, 2016 –  10 / 48 
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NEDERLANDSE
WIJNEN



WIJNGOED THORN – MAASVALLEI, LIMBURG
Harry Vorselen, eigenaar van Wijngoed Thorn, is na zijn wijnopleiding aan het SLVA 
in Duitsland, met een gezonde pioniersmentaliteit begonnen aan het opbouwen van 

Wijngoed Thorn. Hij is in 2001 begonnen met het telen van druiven en de eerste oogst van 
Harry was in 2004. Op dit moment is er circa 4 hectare aan wijngaarden en het wijngoed 

maakt vier soorten wijn.

Wijngoed Thorn Riesling, 2016 – 45 
Wijngoed Thorn Pinot Noir 777 Barrique, 2016  – 69 

WERELD
WIJNEN

Nederlandse roots
J&G WINES – ROBERTSON, ZUID-AFRIKA

Het wijnbedrijf  van de vader Jan & zoon Gawie du Toit is gevestigd in de Robertson vallei 
gelegen op ongeveer 160 km oostelijk van Kaapstad, Zuid-Afrika. Iedere dag zijn zij in hun 

wijngaarden en wijnkelder te vinden om de beste druiven te verbouwen en de mooiste 
wijnen te maken. Samen met de Nederlandse wijnimporteur Gerard Tamis, die al 25 jaar 

hun wijnen in Nederland importeert, stellen zij de J&G (Jan & Gawie) wijnen ieder jaar 
samen. De wijnen die Jan en Gawie van de verschillende wijngaarden oogsten worden 

kritisch beoordeeld, geselecteerd en uiteindelijk onder het speciale J&G label gebotteld.

J&G Chardonnay, 2015/17 –  6 /  28 
J&G Chenin Blanc, 2016/18 –  6 /  28

J&G Cabernet Sauvignon, 2017 –  6 /  28
J&G Cape Blend, 2017 –  28

HOEVE NEKUM - MAASTRICHT, LIMBURG
Vlakbij Maastricht, in het schitterende Jekerdal, ligt het monumentale wijngoed Hoeve 
Nekum. Deze boerderij wordt sinds 1934 bewoond door de familie Bollen en sinds 1988 

staan er wijnstokken op het land van Hoeve Nekum. Één van de bekendste kenmerken is 
dat de druiven worden geoogst met behulp van de modernste technieken. 

De witte en rode wijnen hebben bij diverse 
keuringen prijzen gewonnen.

Hoeve Nekum Auxerrois, 2017 – 8 / 39 
Hoeve Nekum Pinot Noir, 2016 – 10 / 48 

BETUWS WIJNDOMEIN – BUREN, GELDERLAND
Het Betuws Wijndomein ligt centraal gelegen in de Betuwe vlakbij het stadje 

Buren aan de rivier de Linge. De kalkrijke oude rivierbedding waar de wijngaard 
is aangeplant, is door zijn samenstelling uitermate geschikt voor het maken van een 
smaakvolle wijn. De gebruikte druivensoorten zijn rassen welke onder Nederlandse 

omstandigheden uitstekend rijp worden. Het wijndomein is inmiddels 
gegroeid tot 6 hectare aan wijngaarden. 

Betuws Wijndomein Hollandsch Mousserend – 10 / 58
 

DE WIJNGAARDSBERG – MAASVALLEI, LIMBURG
Jules Nijst, eigenaar van dit kleine domein in het zuiden van Limburg, plantte in 2002 

zijn eerste druivenstokken op De Wijngaardsberg. Hij begon met slechts een halve hectare 
aan wijngaarden en twee druivensoorten. Inmiddels is het wijndomein uitgegroeid tot 3 
hectare met vier druivensoorten. De wijngaarden worden door Jules zelf  onderhouden, 

met af  en toe hulp van vrienden en familie. De wijnvaten zijn van topkwaliteit en komen 
uit de Bourgogne van Tonnellerie Rousseau. Ieder jaar worden er weer 6 nieuwe houten 

barriques aangeschaft en blijft het wijnhuis groeien.

De Wijngaardsberg Blanc de Blancs - 75 
De Wijngaardsberg Pinot Gris, 2017 – 45 

De Wijngaardsberg Chardonnay, 2015 – 59 
De Wijngaardsberg Pinot Noir Rosé, 2017 - 45 



DOMAINE DE MAROTTE – VENTOUX, FRANKRIJK
Het Nederlandse echtpaar Daan en Elvire van Dijkman produceren op hun landgoed 
Domaine de Marotte sinds 1997 de mooiste wijnen aan de voet van de Mont Ventoux. 

Marotte gaat tegen de stroom in door zelf  druiven te telen en van de oogst Franse wijn te 
produceren op een ambachtelijke, kleinschalige en biologische manier. Deze manier van 

wijnmaken noemen zij ‘Slow Wine’.

Domaine de Marotte ‘Cuvée Luc’, 2017 –  33
Domaine de Marotte ‘Cuvée Jules’, 2017 –  7 /  33 

TERRA PERSONAS – MONTSANT, SPANJE
Ruud en Jacqueline Persoon zijn in 2006 verhuisd van Nederland naar Montsant in Spanje 

en hebben hier een wijngaard gekocht met oude wijnstokken. Ruud begon vervolgens 
nieuwe druivensoorten te planten om de kwaliteit van de wijnen naar een hoger niveau 
te brengen. Naast het maken van wijn, herstelden zij de olijfbomen die op de wijngaard 

stonden en begonnen ook olijfolie te produceren. 

Terra Personas Terra Blanca, 2016 –  39 
Terra Personas Terra Vermella, 2015 –  39 

VUURBERG WINE ESTATE – STELLENBOSCH, ZUID-AFRIKA
Jan van Riebeeck plantte in de 17e eeuw al de eerste wijnstokken in Zuid-Afrika. Naast het 

feit dat eeuwenoude wijnbedrijven een belangrijk deel van productie voor hun rekening 
nemen, zijn er de laatste jaren veel, vooral kleine en kwaliteitsgerichte, wijnbedrijven 
gestart. Als voorbeeld nemen we de Nederlandse avonturier Sebastiaan Klaassen die 

enkele jaren geleden op de Helshoogte een aantal hectares aan wijngaarden kocht 
en daar nu de mooie Vuurberg wijnen maakt.

Vuurberg White, 2016 –  55 
Vuurberg Reserve Red, 2015 –  65 

NIUS – SPANJE & CHILI
NIUS bestaat uit een assortiment van pure, ongecompliceerde kwaliteitswijnen uit Spanje 
en Chili. De merknaam is een krachtige inkorting van de achternaam van de bevlogen en 
deskundige grondlegger van het concept, de Nederlandse wijndeskundige Rudolf  Nipius. 

Rudolph is al jarenlang agent voor hoog aangeschreven wijnproducenten in Spanje en 
Zuid-Amerika en maakt zelf  in deze landen een prachtige serie kwaliteitswijnen.. 

NIUS Verdejo & Sauvignon Blanc, 2017/18, Rueda, Spanje –  7 /  33 
NIUS Sauvignon Blanc, 2017/18, San Antonio, Chili –  8 /  38

NIUS Rioja Tinto, 2016, Rioja, Spanje –  7 /  33 
NIUS Syrah Reserve, 2016/17, San Antonio, Chili –  7 /  33 
NIUS de Nada Petit Verdot, 2017, Jumilla, Spanje –  8 /  38 

 

 
CLOUDS – STELLENBOSCH, ZUID-AFRIKA

Het Nederlandse stel Jolanda van Haperen en Paul Burema raakten na meerdere vakanties 
in Zuid-Afrika tot over hun oren verliefd op het land. Ze kochten in de buurt van 

Stellenbosch het Clouds Estate en toverden het om tot één van de mooiste boutique hotels 
van Zuid-Afrika. Clouds Estate heeft 5 hectare aan wijngaarden en wijnmaker Donovan 

Rall,  die al veel prijzen won met de wijnen die hij heeft gemaakt. Hij wordt in de 
internationale wijnpers vaak beschreven als één van Zuid-Afrika’s beste jonge wijnmakers.

Clouds Cap Classique Chardonnay –  10 /  58 
Clouds Sauvignon Blanc, 2016 –  9 /  43 

Clouds Chenin Blanc, 2017 –  49 
Clouds Chardonnay, 2016 –  59 

Clouds Pink, 2017 –  8 /  38 
Clouds Shiraz, 2014 –  59 

Clouds Pinot Noir, 2016 –  69



DOMAINE KAREL DE GRAAF – BOURGOGNE, FRANKRIJK
Karel de Graaf  is mede-oprichter en oud-hoofdredacteur van het kritische wijntijdschrift 
PersWijn en is wijndocent aan diverse opleidingen. Recentelijk ontving Karel, uit handen 

van de Franse Ambassadeur in Nederland, een hoge en bijzondere onderscheiding. Hij 
werd Officier dans l’Ordre du Mérite Agricole. Tot januari 1993 kon hij er alleen maar 

van dromen om een eigen wijngaard te bezitten. Toen liep hij bij toeval tegen een perceel 
aan dat te koop stond en sloeg hij onmiddellijk toe. Samen met zijn beste vriend in de 

Bourgogne, producent Vincent Girardin uit Meursault, kocht hij ruim een halve hectare in 
‘Les Narvaux’ wat gerekend wordt tot de allerbeste dorps-wijngaarden van de gemeente 

Meursault.

Domaine Karel de Graaf Meursault ‘Les Narvaux’, 2015/16 –  125 

VINCENT GIRARDIN – BOURGOGNE, FRANKRIJK
Het succes van dit kwaliteitswijnhuis is voor een groot deel te danken aan de invloed die 
de Nederlandse Bourgogne deskundige Karel de Graaf  al jaren heeft. Vincent begon zijn 

eigen wijnbedrijf  met 1,5 hectare wijngaard die hij erfde van zijn vader. De wijnen van 
Vincent Girardin behoren tot de beste wijnen van de Bourgogne. 

Het onderkomen in Meursault straalt perfectie en vakmanschap uit. De 6000 m2 grote en 
geheel geklimatiseerde wijnkelder is gebouwd in een eigentijdse stijl met elementen van 
de traditionele ‘Bourguignon’ bouwstijl. Wijnmaker Eric Germain van Vincent Girardin 

is beste vrienden met Karel de Graaf  en samen bezitten zij een wijngaard in de Meursault 
‘Les Narvaux’. 

Bourgogne Chardonnay ‘Cuvée Saint Vincent’, 2015/16 –  55 
Rully 1er Cru ‘Les Cloux’, 2016 –  75 

Bourgogne Pinot Noir ‘Cuvée Saint Vincent’, 2016 –  55 
Maranges ‘Vieilles Vignes’, 2014/15 –  65 

STAETE LANDT – MARLBOROUGH, NIEUW-ZEELAND
De Nederlander Ruud Maasdam emigreerde in 1996 naar Nieuw-Zeeland om zijn eigen 

wijndomein te starten en besloot deze Staete Landt te noemen. Vernoemd naar hoe Abel 
Tasman het nog onontdekte land noemde toen hij in 1642 Nieuw-Zeeland ontdekte. Ruud 

deed grootschalig onderzoek en legde elke wijngaard aan met een bepaalde wijnstijl in 
het achterhoofd.  Al jaren levert hij kwaliteitswijnen op met een heel uniek karakter, die 

positief  opvallen in de internationale wijnpers. 

Staete Landt Sauvignon Blanc ‘Pure’, 2015 –  49 
Staete Landt Sauvignon Blanc ‘Annabel’, 2015 –  59 

Staete Landt Chardonnay ‘Josephine’, 2014 –  69 

RENZO MARINAI – TOSCANE, ITALIË
Het wijnhuis Renzo Marinai is eigendom van de Nederlander Tom Heidman en is gelegen 

in het hart van Toscane waar alle grote Chianti’s gemaakt worden. De wijngaard bestaat uit 
slechts 6 hectare, wat veel kleiner is dan de meeste wijnbedrijven in de regio. Dit geeft de 

gelegenheid om op ieder detail te letten en hiermee echte kwaliteitswijnen te maken.

Renzo Marinai Chianti Classico Riserva, 2015 – 75 
Renzo Marinai Cabernet Sauvignon ‘Conca d’Ora’, 2010 – 89 

Renzo Marinai Chianti Classico Gran Selezione, 2015 –  110 

HEGYEM – GYÜMÖLCSÉNY, HONGARIJË
De heuvels rondom het dorp Gyümölcsény zijn prachtig. Een aantal kleine verwaarloosde 

wijngaarden hadden iemand nodig die ze in oude glorie kon herstellen. Wijnmaker Ciska van 
Ansem wist meteen dat zij dat wilde doen en exploiteert nu samen met mensen uit het dorp 
het wijngoed Hegyem, Hongaars voor ‘mijn berg’. In 2005 starte ze met ongeveer een halve 

hectare die bijna voor de helft beplant was met rode en witte druivenstokken. Inmiddels is 1,2 
hectare beplant en in productie. De opbrengst van de druivenstokken neemt ieder jaar toe en 

Ciska houdt de kwaliteit van de druiven nauwlettend in de gaten. 

              Hegyem ‘Regélö’ Kékfrankos Blaufränkisch Barrique, 2015 –  49




