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De kwaliteitswijngebieden  

•  De 13 kwaliteitswijngebieden van Duitsland - Duits: “Qualitätswein 
bestimmter Anbaugebiete” afgekort: Q.b.A – zijn elk weer 
verdeeld in 41 “Bereichen” (districten).  
•  Deze zijn vervolgens verdeeld in 165 Großlagen (groepen van 

wijngaarden),  
•  die op hun beurt weer verdeeld zijn in 2405 Einzellagen (enkele 

wijngaard). (2008).. 



Einzellage  

• Meestal zijn meerdere wijnboeren voor een deel 
van een Einzellage eigenaar. Een heel enkele keer 
bezit slechts één eigenaar een Einzellage. Het 
totale oppervlak van deze kwaliteitswijngebieden 
is ruim 100.000 hectare. In 
kwaliteitswijngebieden worden ook wel 
landwijnen gemaakt 



Rheinhessen  

Gelegen in de Duitse deelstaat Rijnland 
-met meer dan 260 vierkante kilometer aan wijngaarden 
-beplant met zo’n 120 miljoen wijnstokken - de grootste 
wijnproducent van het land 
Het wijngebied is verdeeld in 3 Bereiche, 24 großlagen en 432 
Einzellagen. 
Het is een bosarm gebied omdat er zoveel druivenstokken zijn 
aangeplant. Meer dan 6000 wijnbedrijven maken meer dan 2,5 
miljoen hectoliter wijn 





Rheinhessen (2) 

•  Ruim twee derde van de wijn is wit- en een derde rood.  
•  De belangrijkste witte druiven zijn Müller-Thurgau en Riesling. Samen goed voor 

ruim 30%.  
•  Verder nog 10 % Silvaner, 5% Grauburgunder, 4% Weissburgunder en Kerner.  
•  Omwille opkomende populaire smaken maakt vooral de Scheurebe steeds meer 

plaats voor de Sauvignon Blanc.  
•  Langs de Rijn bij Nackenheim, Nierstein en Oppenheim komt de Riesling het meest 

voor. De druiventeelt wordt daar begunstigd door milde temperaturen, vele zon-
uren en weinig neerslag. 

•  Uit het gebied rondom Ingelheim en Wonnegau komt de meeste rode wijn vandaan. 
Blauwe druiven voor rode wijn zijn vooral Portugieser, Spätburgunder en Dornfelder 



Pinot – Sekt – Brut – Cuvée Marie Luise – 
Rheinhessen - Raumland 

•  Raumland is één van de huizen die zich ook specialiseert in het 
maken van Sekt 
•  Sekt wordt volledig op dezelfde manier gemaakt dan Champagne, 

dus de Méthode Traditionelle 
•  Gault-Millau beschouwd dit domein als één van de beste 

Sekthuizen van Duitsland  
•  Deze wijn is een Blanc de Noir (uit Pinot Noir) 



Pfalz  





Chardonnay – 2015 – Solidus – Pfalz – Siegrist  

•  Solidus  is een eigen wijngaard in eigen bewerking 
•  Hiervan komen de allerbeste druiven en ze worden voorbehouden 

voor hun beste wijnen  
•  Chardonnay is in de regio van de Pfalz al lang geen vreemde meer 

en maakt hier mooie wijnen met meer mineraliteit dan sommige 
Franse wijnen 
•  Deze Chardonnay is aangeplant met een grond met veel kalk in de 

ondergrond  





Franken  

• Het wijngebied Franken ligt in het midden van Duitsland.  
•  Franken kent korte warme zomers en een natte, koude 

herfst. Dat maakt het niet gemakkelijk om hier grote 
wijnen te maken. De Riesling heeft het er moelijk mee, 
het is vooral de Silvaner die in Franken mooie wijnen geeft 
• De Silvaner komt oorspronkelijk uit Oostenrijk maar is daar 

niet veel meer aangeplant.  
•  Tegenwoordig komt deze druif terug op de kaarten te staan 

dankzij grootmeesters in de wijnbouw. Ze maken wijnen 
die tot 10 jaar gemakkelijk rijpen. 
•  Ze worden meestal gebotteld in Bocksbeutels, opvallende 

ronde flessen met een dikke buik. 





Juliusspital  

•  Het ‘instituut’ Juliusspital is in 1576 gesticht door  Prins Bischop 
Julius Echter von Mespelbrunn van Würzburg.  
•  Ondermeer door de verkoop van de wijn wordt (nog steeds) een 

financiële bijdrage geleverd aan het hospitaal.  
•  Vele beroemde artsen hebben hier gestudeerd en een bijdrage 

geleverd aan de wetenschap.  





Juliusspital  

•  Op het zes hectare grote terrein, midden in de stad heerst een 
weldaad aan rust. Dat moet ook wel, want de patiënten komen 
hier tenslotte om beter te worden.  
•  Er is een modern en een oud gedeelte. In het moderne gedeelte is 

de wijnmakerij gevestigd. De keldermeester beschikt over 
moderne faciliteiten en over een strak ingericht kantoor en 
vergaderzaal.  



Silvaner- Erste Lage – 2015 – Rödelsee 
Küchenmeister – Franken – Juliusspital  



Baden  



Baden  

•  Baden is een wijnstreek die genoemd is naar de gelijknamige regio 
Baden in Duitsland dat zich over een lengte van 400 kilometer 
uitstrekt. Het zuidelijke deel ligt parallel aan de Franse Elzas, aan 
de oostzijde van de Rijn, beginnend bij de Zwitserse grens tot de 
stad Baden-Baden. 
•  Het noordelijke deel gaat verder omhoog vanaf Karlsruhe - en dan 

afbuigend naar het noordoosten - tot en met de rivier de Tauber 
bij de wijnstreek Franken. Dit noordelijke deel grenst in het 
oosten aan de wijnstreek Württemberg. Grote steden in dit gebied 
zijn verder Freiburg im Breisgau en Heidelberg. 



Baden  

•  Verder wordt er nog een klein areaal aan wijngaarden in het 
zuiden bij de Bodensee tot dit wijngebied gerekend. Grote stad is 
daar Konstanz. 

•  De 9 Bereiche met 15 Großlagen en 315 Einzellagen beslaan 16.000 
hectare aan wijngaarden en zijn goed voor een jaaropbrengst van 
ruim 1 miljoen hectoliter wijn. Hiermee staat Baden in het land op 
de derde plaats betreft productievolume. 



Pinot Blanc – Erste Lage – 2015 – Ihringen 
Winklerberg – Baden – Dr Heger 

•  Het wijngoed Dr. Heger werd in 1935 in Ihringen in Baden-
Württemberg - Weinregion Baden opgericht 
•  Ondertussen wordt het aanzien als één van de toonaangevende 

wijnbedrijven in Duitsland 
•  Omdat de vraag naar wijn zo groot was hebben ze in 1986 een 

groothandel opgericht die ook uitstekende wijnen maakt  
•  De Pinot Blanc is met opzet gemaakt om te laten zien dat ze ook 

in Duitsland hoogwaardige wijn kunnen maken met deze wijn die 
in de Elzas dikwijls als een kleine wijn aanzien wordt  



Rheingau  

•  Goethe en de Engelse koningin Victoria waren liefhebbers van de 
wijnen uit deze regio 
•  Waar de Rijn op zijn weg van zuid naar noord over een afstand van 

ongeveer 35 kilometer in westelijke richting stroomt, strekt zich 
op de rechteroever de Rheingau uit 
•  Hoge kwaliteit van de wijnen = op het zuiden gericht liggende 

hellingen van het Rheingaugebergte 
•  Oude kastelen en kloosters maken er een sfeervol 

cultuurlandschap van 







Riesling – 2011 – Rüdesheim Berg Rottland – 
Rheingau – Georg Breuer  

•  Vandaag staat het domein onder leiding van de heel begaafde 
Theresa Breuer 
•  Naast prachtige wijngaarden beheren ze ook een schitterend hotel 

waar men lekker kan eten, drinken en…zijn roes uitslapen 
•  Na een stevig ontbijt gaat het avontuur verder  
•  De berg kreeg de naam door zijn ondergrond waar rode klei en 

ijzer in aanwezig zijn  





Ahr 

•  De wijnstreek Ahr is een Duits wijnbouwgebied genoemd naar de 
gelijknamige rivier Ahr.  
•  Met ongeveer 545 hectare aan wijngaarden goed voor een 

gemiddelde jaarproductie van zo’n 30.000 hectoliter wijn is het 
één van de kleinste wijnstreken van het land.  
•  Ongeveer 87% is rode wijn en 13% witte wijn.  
•  In het jaar 2005 was de helft daarvan halfdroog en een derde 

droog. Het aandeel zoete wijnen lijkt te blijven afnemen 







De wijngaarden van Jean Stodden  



Pinot Noir – 2013 – Ahr – Jean Stodden  

•  Spätburgunder = Pinot Noir 
•  Jean Stodden wordt aanzien samen met August Kessler als één van 

de beste wijnbouwers in rode wijnen in Duitsland 
•  Blind geproefd stijgen ze dikwijls zelfs over rode Bourgognes  
•  Wordt gemaakt van de beste spätburgunder druiven uit Stoddens 

steile en zonnige wijngaarden in Rech en Dernau.  
•  De wijn rijpt maar liefst 16 maanden op kleine barriques. 


