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Wittemer Wijngaard 

Domein Aldenborgh Hubertus en Cunibertus  
Wijngaard

In 1971 plantte Dr. Schepel hier 
1000 wijnstokken. Hiervan 
staan er nog 100 die je kunt 
herkennen aan de dikke, kron-
kelige stammen. Sinds 1999 
zijn de open plekken opnieuw 
beplant en is de wijngaard 
uitgebreid tot 1200 stokken.

Terroir
Op de kalkgraslanden rondom 
de wijngaard vind je bijzondere 
kalkflora en -fauna van orchi-
deeën, kruiden zoals tijm en 
oregano, bewoonde dassen-
burchten en de beschermde 
wijngaardslak. Voor de druif 
maakt het allemaal niet zoveel 
uit: het is een liaanplant die 
overal wel groeit. 

Landschap en klimaat 
Hier ‘op de berg’ heerst een 
microklimaat. De wijngaarden 

liggen op het zuiden gericht 
waardoor de temperatuur altijd 
en paar graden hoger is dan 
beneden. Ook liggen ze be-
schut tegen de hellingen van 
de Kruisberg in Wahlwiller. 

Druif- en wijnsoorten 
Aangeplante rassen zijn Müller 
Thurgau, Riesling en Pinot Noir. 
Later is de wijngaard uitge-
breid met Pinot Gris en Pinot 
Blanc. 

Wijnproces 
Alles gebeurt ambachtelijk: 
oogsten met de hand, kneuzen 
en ontstelen met de schaar, het 
persen en de toevoeging van 
de wijngist. De gisting duurt 
ongeveer 10 dagen. Vervolgens 
duurt de rijping en aromavor-
ming 6 tot 9 maanden.

Dit biologische wijndomein 
kenmerkt zich door het unieke, 
natuur-inclusieve beheer dat 
plaatsvindt. Zo wordt afgezien 
van bespuitingen met chemie, 
koper en zwavel en wordt in 
plaats daarvan gefocust op het 
telen van een zo ziektewerend 
mogelijk gewas op een zo vi-
taal mogelijke bodem, rijk aan
schimmels en bacteriën. Hier 
heerst de overtuiging dat com-
plete biodiversiteit - boven- 
én ondergronds - bijdraagt 
aan duurzame landbouw en 
levende, karaktervolle wijn. 
Wij maken deel uit van Raw 
Wine, een wereldwijde com-
munity van 150 biologische 
wijnbedrijven die deze visie 
met ons deelt.

Terroir
Onze wijn krijgt haar unieke 
fingerprint door het samenspel 
van de druiven met micro-
organismen in onze vuursteen-
rijke mergelbodem. Het 
druivensap vergist vervolgens 
met onze eigen natuurlijke 
gisten (pied de cuve). In onze 
mergelkelder wordt afgezien 
van filtering en toevoegingen 
bij de wijnklaring om u zo een 
pure wijn te laten proeven. 

Druif- en wijnsoorten
Chardonnay, riesling, pinot 
gris, pinot noir, pinot blanc, 
gewürztraminer, satin noir 
en merlot.

Sinds 1984 staan op dit kleine 
perceel ongeveer 450 stokken. 
Dit is goed voor zo’n 500 fles-
sen wijn per jaar.

Terroir
De rijke met löss bedekte 
mergelbodem neemt makkelijk 
warmte op om die vervolgens 
aan de stokken af te staan. 

Landschap en klimaat 
Een nadeel is de hogere 
vochtigheidsgraad waardoor 
er meer kans is op schimmel-
aantasting. Gelukkig biedt de 
haag rondom de wijngaard een 
goede beschutting tegen de 
koude wind. 

Druif- en wijnsoorten 
Muller-Thurgau, Auxerrois, Pinot 
Gris en een enkele Bacchus. 
De schil van de Pinot Gris heeft 
meer kleur dan die van de 
andere lichtblauwe druiven.

Wijnproces 
Het hele wijnproces is hier in
eigen hand. De druiven worden 
met een handbediende korf-
pers geperst en in roestvrij 
aluminium vaten wordt de 
most vergist. 

Wim Hendriks

Tel. 043-4512241

Rondleidingen en arrange-

menten zijn voor groepen op 

aanvraag te organiseren.

www.wijngoedwahlwiller.nl

Peter en Chris Pelzer

Tel. 06-14700070 / 

06-10350070. Rondleidingen 

en proeverijen op afspraak.

www.aldenborgh.nl

www.freesoil.eu  

Harrie Huijben

Tel. 043-4503504

Rondleidingen en arrange-

menten zijn voor groepen op 

aanvraag te organiseren.

www.wijngaardwahlwiller.nl

John Cox 

Tel. 06-12628952

Rondleidingen en arrange-

menten op aanvraag.

www.domaine-salamander.nl

Domaine Salamander 

In 2007 worden hier in Eyser-
heide de eerste stokken ge-
plaatst. In 2013 is een nieuw 
perceel beplant met Frühbur-
gunder en Siegerrebe. De naam 
Salamander is gekozen omdat 
hier vroeger veel salamanders 
voorkwamen in waterpoelen in 
de buurt.

Terroir
De druiven van het domein 
staan op een plateau in Eyser-
heide tussen de kalkrijke gras-
landen en bossen op 190 meter 
boven zeeniveau. De wijnran-
ken wortelen in een bodem die 
is ontstaan door verwering van 
de onderliggende kalksteen. 

Landschap en klimaat 
Vanwege deze gunstige ligging 
kunnen de druiven goed opdro-
gen na regen en is ook de kans 
op schade door voorjaarsvorst 
een heel stuk kleiner.

Druif- en wijnsoorten 
Pinot Noir, Pinot Gris, Riesling, 
Chardonnay en Auxerrois. Naast 
de klassieke wijnen maakt 
Domaine Salamander ook een 
mousserende wijn van de 
Riesling druif en twee Cuvée’s, 
waarbij de Pinot Noir en de 
Chardonnay druif gemengd 
wordt.

Wijnproces 
De witte druiven worden 
eerst ontsteelt en gekneusd 
en vervolgens 1 tot 2 dagen 
vergist. Wanneer de wijn langer 
op de gist blijft staan, is het 
voordeel dat de wijn langer 
bewaard kan worden. De rode 
druiven vergisten ongeveer 
3 weken met de schillen.
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President J.F. Kennedy-
straat, in Wahlwiller, 
op de parkeerplaats 
achter de kerk. 

ColofonRoute des Vins Wahlwiller-Eys

Wijnregio Zuid-Limburg 

In de gemeente Gulpen-
Wittem is de éérste beweg-
wijzerde wijnwandelweg 
gelanceerd! 

Ontdek de Zuid-Limburgse 
wijn rondom Eys en Wahlwiller 
middels een adembenemende 
en educatieve route van onge-
veer 10 kilometer. Onderweg
passeer je maar liefst 5 wijn-
gaarden met verbluffende 
uitzichten en veel leuke wijn-
weetjes. Middels informatie-
borden bij de wijngaard laten 
de Wittemer Wijngaard, 
de Cunibertus Wijngaard, 
de Hubertus Wijngaard, 
Domein Aldenborgh en 
Domaine  Salamander jou 
kennismaken met hun bedrijf 

en omgeving, druifrassen en 
wijnsoorten en het wijnproces. 
Volg de druifjes langs de weg, 
betreed het ‘Wiengetske’ en 
waan je in de wereld van de 
Zuid-Limburgse wijn! 

Wijndorp Wahlwiller
Wahlwiller heeft het predicaat 
‘Wijndorp’ gekregen. Dit is 
niet voor niets: jaarlijks in het 
laatste weekend van septem-
ber wordt hier het Wahlwiller 
Wijnfeest gehouden: een groot 
dorpsfeest met proeverijen 
van lokale wijnen, rondleidin-
gen door de wijngaarden, een 
speciaal geschreven wijnlied 
en ieder jaar een nieuwe 
Wijnkoningin. 

Wist je dat Limburg 
dé wijnprovincie van 
Nederland is? 

Maar liefst 32 procent van de 
totale Nederlandse wijndruiven 
wordt op deze rijke mergel-
bodem geteeld. Dit - samen 
met de vele hellingen én het 
ambacht van de wijnbouwer - 
proef je terug in de wijnen van 
Zuid-Limburg. Niet voor niets 
heeft wijn uit het Mergelland 
en uit Vijlen een beschermde 
status gekregen.

Tradities en activiteiten
Aan veel van deze wijngaarden 
kun je een bezoek brengen. 
Ontdek bijzondere verhalen 
tijdens een rondleiding en 
proef de passie van de wijn-
gaardenier tijdens een 
wijnproeverij. 

Droom vervolgens heerlijk weg 
op een prachtig wijndomein. 
Ook leuk om mee te maken: de 
druivenpluk. Help vrijwillig een 
handje mee met het binnen-
halen van de oogst tijdens de 
plukdagen eind september en 
oktober.

De wijngaarden 
in Zuid-Limburg

Bekijk de route ook online op 

visitzuidlimburg.nl/routedesvins

Deze brochure is samengesteld 

door Visit Zuid-Limburg in 

samenwerking met gemeente 

Gulpen-Wittem.

© Visit Zuid-Limburg 2019

Niets uit deze uitgave mag worden 

verveelvoudigd en/of openbaar 

gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, scan of op welke andere 

wijze ook, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Visit 

Zuid-Limburg.

Toeristische informatie

Voor toeristische informatie over 

Zuid-Limburg en Gulpen-Wittem 

kun je contact opnemen met:

Visit Zuid-Limburg

Postbus 820

6300 AV Valkenburg aan de Geul

T. 0900 - 555 9798 (€1,- p.g.)

E. info@visitzuidlimburg.nl

www.visitzuidlimburg.nl

Route 
des Vins
Een reis langs onze 
Zuid-Limburgse wijn

Volg ons
Deel jouw mooiste wijnmoment 

met #visitzuidlimburg en volg 

ons op Facebook en Instagram 

via @visitzuidlimburg

Visit Zuid-Limburg 
shops
In de Visit Zuid-Limburg shops 
kun je altijd terecht voor iets 
lekkers! Streekproducten, 
waaronder Limburgse wijnen, 
vind je hier. Bezoek de Visit 
Zuid-Limburg shop in Gulpen, 
Valkenburg, Heerlen, Sittard of 
Vaals, laat deze folder zien en 
ontvang € 1,- korting op een 
fles van eigen bodem. Lekker 
voor thuis of leuk om iemand 
cadeau te doen! 

Tips op en langs 
de route
Loop ook eens binnen bij 
de Eyserhalte in Eys, een 
bloeiende delicatessenzaak 
midden in de heuvels met een 
selectie van wijnen uit de regio. 
Tijdens de wandeling passeer 
je genoeg horecazaken zoals 

Gasterij A Gen Kirk waar je een 
glaasje kunt nuttigen. Dat heb 
je wel verdiend!

Laat de Miljoenenlijn 
jouw ‘Bob’ zijn!
Reis met de stoomtrein en 
stap uit bij het stationnetje 
in Eys. Volg de druifjes langs 
de weg en begin jouw reis 
langs de Zuid-Limburgse wijn. 
Bekijk op tickli.nl de culinaire 
arrangementen, waaronder ook 
de Wijn Expres, en reserveer 
je plek. Dat is pas onbezorgd 
genieten!

Meer proeven?
Er zijn genoeg plekjes waar je 
de wijnen uit deze wijngaarden 
kunt proeven. Kijk voor een 
compleet overzicht met alle 
locaties die Limburgse wijn 
schenken op routedesvins.nl.

Flesje(s) wijn 
mee naar huis?


