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Weekendje toeren en proeven in de Achterhoek en Groesbeek
Glooiende wijnvelden en druiventrossen die barsten van het
sap. Wijnboeren die een glas schenken aan een zonnige
picknicktafel. Is dit Frankrijk? Of Duitsland misschien? Nee,
voor goede wijn kun je nu ook in Nederland terecht. We
gaan op wijntoer in de Achterhoek en Groesbeek.

PRAKTISCH
ERHEEN: De afstand Brussel’s Heerenberg bedraagt 245 km.
Vorden (30 km) en Groesbeek
(37 km) zijn goed bereikbaar. Fietsverhuur ’s Heerenberg: www.nijlandtweewielers.nl; Groesbeek:
www.sanderstweewielers.nl.
LOGEREN:
• De Korenhorst: landelijke B&B in
Montferland. Met sfeervolle kamers
en een ruime tuin. € 70 B&B voor
2 personen, korting bij langer verblijf
(www.dekorenhorst.nl).
• Huis Bergh: vorstelijk logeren in
een kasteeltoren en ’s nachts het terrein voor jezelf hebben. Magisch! Vanaf € 215 B&B voor 2 personen
(www.huisbergh.nl).
• De Bosuil: appartement in Groesbeeks wijngebied.Veel privacy en fraai
uitzicht. € 109 logies voor 2 personen,
korting bij langer verblijf
(www.hetsmokkelpad.nl).
BESTE TIJD: Mei tot en met
oktober beste kans op mooi
weer en geopende wijngoederen.
MEER INFO:
www.nederlandsewijnfeesten.nl;
www.wandelingen.info (overzicht wijnroutes); www.wijngoedmontferland.nl,
www.avitera.nl,
www.wijngoedkranenburg.nl en
www.colonjes.nl
(beschreven wijngoederen).

TINEKE ZWIJGERS

Nederland

wijnland

Zojuist vertrokken van de fietsverhuur
in ’s-Heerenberg en we trappen alweer
op de rem bij Huis Bergh. Het 14deeeuwse kasteel is een must see voor
elke passant en een boeiAchterhoek
ende stop voor wijnliefhebbers. Er is
een wijngaard op
het landgoed en
Montferland
in kasteelcafé
Heeren Dubbel
Azewijn
‘s Heerenberg
kun je een proeverij houden. «We
Nijmegen
schenken dan op verzoek
Groesbeek
ook wijnen die wijngoed
Montferland voor ons maakt», vertelt eigenaar Mark Bergevoet. Dat je er apart om moet
Nederland
vragen tekent de ingetogenheid van de Achterhoekse wijncultuur. De Gelderse regio telt
tientallen wijngoederen en de boeren grosGELDERLAND sieren in prijzen voor hun fris-droge wijnen.
Maar dat wordt niet van de daken geschreeuwd. Proef zelf maar, lijkt het devies.
N Dat doen wij graag, langs de 36 kilometer
lange wijnfietsroute bij voormalig varkensboer Leon Masselink. Aan een picknicktafel
tussen de wijnstokken van wijngoed Mont-

ners doen nogal eens badinerend over Nederlandse wijn. Maar onze wijnen kloppen
gewoon.» Dat dit geen snoeverij is, blijkt uit
de vele prijzen die Leon Masselink won bij
(inter)nationale keuringen.

Lichtvoetig op de tong

Kenners doen nogal eens badinerend
over Nederlandse wijn. Maar onze
wijnen kloppen gewoon
LEON MASSELINK (WIJNGOED MONTFERLAND)

Een echt wijndorp
Groesbeek, achter Nijmegen, noemt zich hét
wijndorp van Nederland. Vanuit het dorp kijk
je uit over een weids heuvellandschap, met
in de verte het Duitse Reichswald en de historische stad Kleef. Hier plantte in 2001 Freek
Verhoeven zijn eerste wijnstokken. Vijf andere boeren volgden hem en inmiddels telt
Groesbeek zo'n 20 hectare wijnareaal.
«De wijncultuur bloeit in Groesbeek», vertelt
Freek in het proeflokaal van zijn wijnhoeve
De Colonjes. «Onze wijnen worden in het

dorp verkocht, diverse restaurants schenken
Groesbeekse wijn en elk najaar vieren we
hier de Nederlandse Wijnfeesten, compleet
met het Nederlands Kampioenschap Wijnvatrollen.»
In het gebied zijn wijnroutes uitgezet, te voet
en per fiets, en tijdens ons bezoek aan De Colonjes schuiven diverse liefhebbers aan om
wijn te proeven en te kopen. Samen genieten
we van een glas Rosé Frederique, vernoemd
naar de wijnmaker en enkele familieleden.
De licht gekleurde wijn met een extra fruitig
karakter van klein rood fruit, frambozen en
aardbeien smaakt tintelend fris. Precies goed
voor op een zonnige herfstdag.
Tijdens een wandeling door het gebied valt
op dat ook hier de meeste boeren de wijnteelt ‘erbij’ doen. Zo baat Wijngaard De Plack
een boerenterras met winkel uit en biedt die
een (gratis toegankelijk) leerpad aan tussen
de wijnstokken. Wijngaard Klein Amerika
heeft een minicamping en verkoopt in de
landwinkel naast de wijn boerderijproducten als asperges, jam en sap. Voor ons toeristen maakt dit een wijntoer door de Achterhoek en Groesbeek alleen maar aantrekkelijker. Er is altijd iets te doen!

Foto’s Dorien Koppenberg

ferland schenkt hij een glas 'Alderbastend'
(Achterhoeks voor 'enorm'), een op hout gerijpte witte wijn van merzling en solaris.
«Deze jonge druivenrassen zijn, net als johanniter, rondo en regent, minder gevoelig
voor schimmels. Bijkomend voordeel is dat
de druiven relatief snel rijp zijn en dus geschikt voor het Nederlands klimaat.» Leon
ging samen met enkele collega’s in de leer bij
een oenoloog, die hen de weg wees naar het
maken van goede en lekkere wijn. «Wijnken-

Ook wijnboeren Huub en Ans Baars van Avitera in Azewijn stapten over van veeteelt op
druiven en wonnen diverse prijzen. Toch
blijft wijn maken voor hen een nevenactiviteit. «We hebben een boerencamping, dus
daar hoort een actieve boerderij bij», vertelt
Huub bij een glas Parelwijn, mousserende
rosé. Avitera is goed op het wijntoerisme ingesteld, met een wijnwandelpad door de
wijngaard, een wijnterras, winkel en proeverijen. «We wonen hier in de regenschaduw
van de Montferlandse heuvelrij. Dat is goed
voor de druiventeelt en voor het toerisme. Er
komen veel fietsers en wandelaars bij ons
langs.»
Ook langs onze volgende wijnroute, door de
omgeving van Vorden, zien we hoe goed wijn
maken samen gaat met toerisme. Op wijngoed Kranenburg schenkt Henk Takken kof-

fie voor een groepje passanten en neemt ze
daarna mee voor een rondleiding met proeverij. De witte, rode en rosé wijnen die Henk
samen met de Coöperatieve Achterhoekse
Wijnbouwers op de markt brengt, dragen namen uit het lokale dialect, zoals Weerkomm'n, Uutbloaz’n en Goodgaon. Ze smaken droog, fris en niet zwaar. Alleen de Maréchal Foch, een op hout gerijpte rode wijn,
heeft een wat krachtiger smaak. Die wordt
verkocht in flesjes van een halve liter. Maar
echt zwaar wordt het nooit. Zelfs de rode
wijn op holt danst hier over de tong.

WANDEL

FIETS

Agenda
ZATERDAG 10 OKTOBER
Aalter, Land van Woestijne VTT
(30-40-50 km). Start: 8-14u, Sportpark, Lindestraat 17.
Bredene,Wielertocht (37-60 km).
Start: 8.30-13u30, Pizzeria Tarlucci,
Kapelstraat 56.
Egem, Gorik Gordeyn Classic VTT
(26-37-49-60 km). Start: 8-14u,
Buurthuis, Marelstraat 2.
Lille, Burgemeestersrit (55 km).
Start: 12-14u, Café De Wissel, Poederleesteenweg 21.
Merelbeke, Omloop van de Scheldestreek VTT (25-35-45 km). Start:
8-14u, Gito, Potaardeberg 58.
Neeroeteren, Sluitingsrit (35 km).

Agenda
Start: 9-10u30, Café De Smid,
Opoeterseweg 78.
Turnhout, Onze Hoonderd VTT
(25-50-70 km). Start: 8.30-14u, SintPietersinstituut, Jubileumlaan 1.

ZONDAG 11 OKTOBER
Beselare, Nonnenbossentocht
VTT (26-48-65 km). Start: 8-12u, De
Leege Platse, Geluwestraat 12.
Bornem, Unizo Slotrit (70 km).
Start: 8-9u, Cafetaria Voetbalterrein, Breevendreef.
Eisden, Pedaaltocht (43 km). Start:
8-9 u, Café ’t Marktzicht,Vrijthof 11.
Ganshoren, Herfsttocht VTT (3040-50-60 km). Start: 8-10u30, Club-

lokaal, Bosstraat 11.
Lokeren,Veldtoertocht (26-35-45
km). Start: 8-11u, Polyvalente Fuifzaal, Sportlaan 4a.
Manage, La Manageoise VTT (1525-35-45-60 km). Start: 8-11u, Ecole
Communale, Avenue de Scalimont.
Mol, Bosveldtoertocht (25-42-60
km). Start: 7.30-10u30, Europese
School, Europawijk 100.
Nijlen, Herfstrit (40 km). Start: 810u, Sportcenter Molenbos, Molenbos 77.
Tremelo, Mountainbiketocht (2542 km). Start: 8-10u30,Voetbalkantine, Basdongenstraat.

ZATERDAG 10 OKTOBER
Brakel, 6-12-18 km, 7-15u, Gemeenteschool Parike, Steenweg
93, Parike.
Damme, 3-5-6-7 km, 8-15u, Feesttent Radio Moerkerke - Kasteel van
Moerkerke, Kasteelstraat 7.
Houthalen-Helchteren, 4-8-1220 km, 8-15u,Wijklokaal De Bennewed, Binnenvaartstraat 51.
Ichtegem, 6-11-13-18-22-30 km, 715u, Sportcomplex De Klokkenput,
Bruggestraat 104, Eernegem.
Lommel, 4-9-13-17-21 km, 8-15u,
Zaal Den Horst, Gelderhorsten z/n,
Gelderhorsten.
Moorslede, 6-12-18-24 km, 7-15u,

Gemeenschapscentrum De Bunder, Iepersestraat 52B.
Ravels, 5-10-15-20-25-30 km, 815u, Gemeentezaal, Dorp 30, Poppel.
Rotselaar, 4-6-10-16-20 km, 7-15u,
Montfortcollege, Aarschotsesteenweg 39.
Wortegem-Petegem, 6-12-18-25
km, 8-15u, Zaal De Amandel, Ooikeplein 17, Ooike.

ZONDAG 11 OKTOBER
Diest, 4-8-12-20-30 km, 7-15u, Koninklijk Technisch Atheneum 1,
Boudewijnvest 5.
Duffel, 6-12-15-20-24-35 km, 8-

15u, GTID, Rooienbergstraat.
Essen, 6-12-18-25-35-50 km, 6.3015u, Parochiecentrum, Sint-Jansstraat 146,Wildert.
Genk, 4-8-12-16-20 km, 8-15u,
Feestzaal Bethanie, Bethanielaan
74, Langerlo.
Geraardsbergen, 7-12-18-24 km,
8-15u, Jeugdcentrum De Spiraal,
Zakkaai 29.
Hamont-Achel, 6-9-13-17-20 km,
8-15u, Zaal De Statie, Sint-Odilialaan 58.
Harelbeke, 6-12-18-24 km, 8-15u,
Stedelijke Basisschool Zuid-Stasegem, Generaal Deprezstraat 91.
Ieper, 7-10-15-20-25 km, 8-15u,

O.C.Ten Vrielande, Brugstraat 27,
Boezinge.
Laarne, 6-12-18 km, 7.30-15u,Vrije
basisschool Sint-Macharius,Wegvoeringstraat 1.
Sint-Pieters-Leeuw, 6-10-14-1925 km, 8-15u, Zonnig Leven, Jan
Vanderstraetenstraat 198.
Waasmunster, 6-12-20-30 km, 815u, POC, Rivierstraat 4.
Zaventem, 5-8-12-20-30 km, 815u, Zaal Ons Huis, Kerkdries 26,
Sterrebeek.
Zedelgem, 4-6-12-18-21-30 km, 815u, Sportcentrum De Groene
Meersen, Stadionlaan 48.

