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De grootste
D
wijnstreek van
Nederland
Wie denkt aan wijn, dwaalt al gauw met diens gedachten
af naar Frankrijk, Italië, Spanje of Zuid-Amerika. Maar ook
in Nederland worden tegenwoordig in een aantal streken
kwaliteitswijnen geproduceerd die het ontdekken waard zijn.
Met ruim 16 hectare aan wijngaarden is de Achterhoek de
grootste wijnstreek van Nederland.
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e geschiedenis van de Achterhoekse
wijn startte zo’n 10 jaar geleden. De
tegenvallende bedrijfsresultaten in de
agrarische sector maakten dat veel ondernemers op zoek moesten naar een andere bron van
inkomsten. Het sociaal-economisch ontwikkelingsbedrijf voor de Achterhoek (SEO) kwam
toen met het idee om de vruchtbare landbouwgrond in te zetten voor wijnbouw. De Stichting
Wijnbouw Achterhoek werd opgericht met als
doel deze wijnbouw in de Achterhoek te bevorderen. 18 agrarische ondernemers begonnen
met een scholingsprogramma ontwikkeld door
Wageningen Universiteit, met financiële steun
van de provincie Gelderland en Europese ontwikkelingsfondsen. Zij plantten zo’n zestigduizend wijnstokken, die vervolgens met de hand
werden opgebonden, gesnoeid en waarvan de
trossen werden uitgedund. Hiervoor werden
nieuwe druivenrassen gebruikt die dankzij de
ontwikkeling van nieuwe vinificatietechnieken
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Prijswinnaars
De Achterhoekse wijnen doen het uitstekend. Enkele prijswinnende wijnen:
Regent op Holt: Paars-rode kleur met een wit randje. De neus is
lichtgesloten maar na enkele minuten ontdek je kersen en houttonen.
-Editie 2009: A Commended - Decanter Wine Awards 2013
-Editie 2009: Zilveren medaille - AWC Vienna International Wine
Challenge 2011
Solaris op Holt: Voller en zachter geworden van het doorrijpen op
eikenhouten vaten. Een volle witte wijn met veel tropisch fruit.
Komt tot zijn recht bij gekruide schotels en Franse kazen.
-Editie 2009: Bronzen medaille - Uitslag nationale wijnkeuring 2011
-Editie 2011: A Commended - Decanter Wine Awards 2013
-Editie 2011: Zilveren medaille - Nationale wijnkeuring 2012
Johanitter: Een droge frisse wijn die gemaakt is van de Johanitterdruif, een kloon van de Rieslingdruif. Een licht kruidige, een
beetje bloemige wijn. Sappig met frisse zuren en droog. Een wijn
die bedoeld is voor op het terras of bijvoorbeeld bij asperges.
-Editie 2006: Winkeurzegel - Uitslag nationale wijnkeuring 2008
-Editie 2011: Bronzen medaille - Uitslag nationale wijnkeuring 2012
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de kans kregen om te worden omgetoverd
tot heerlijke kwaliteitswijn.
Inmiddels wordt die wijn op een twintigtal wijngaarden geproduceerd. Samen
zijn deze wijngaarden verantwoordelijk
voor tienduizenden liters rode, witte en
rosé wijnen en deze zijn ook met tal van
onderscheidingen gewaardeerd.
WIJNROUTES IN DE ACHTERHOEK

Niet alleen in Frankrijk of in Duitsland
kan je wijnroutes volgen, ook in de
Achterhoek kunnen de lokale wijnen via
een speciale autoroute worden ontdekt.
- Route West-Achterhoek: Wijngaard De
Nieuwe Baankreis (Almen), Wijngoed
Kranenburg (Vorden), Wijnhoeve Elanova
(Vorden) en Wijnhoeve Kunneman
(Geesteren)

-Route Oost-Achterhoek: Wijndomein
Besselinkschans (Lievelde), Wijngaard
Schepershof (Groenlo), Wijngaard
Sonnewei (Winterswijk), Wijngaard
Hesselink (Winterswijk-Henxel),
Wijngoed De Hennepe (Aalten) en
Wijnhoeve Hof van Gelderland (Eibergen)
-Route Zuid-Achterhoek: Wijnboerderij
’t Heekenbroek (Drempt), Wijngaard
Bergherbos (’s-Heerenberg), Wijngaard
De Oogsthoek (Zelhem), Wijngaard
Duetinghem 838 (Doetinchem), Wijngoed
Avitera (Azewijn) en Wijngoed ’t
Oerlegoed (Gendringen)
-Route Montferland (fietsroute):
Wijngaard Bergherbos (’s-Heerenberg),
Wijngoed ‘t Oerlegoed (Gendringen)
en Wijngoed Avitera (Azewijn)

Sommige wijngaarden
beschikken ook over
een Bed & Breakfast,
mocht de wijn zeer goed
hebben gesmaakt.
ZAKELIJKE WIJNPROEVEN

De wijngaarden in de Achterhoek lenen
zich uitstekend voor een leuke activiteit
met collega’s en klanten, zoals een vergadering in combinatie met een wijnproeverij, een rondleiding door de wijngaarden,
een wijnfeest of een diner of barbecue.
Sommige wijngaarden beschikken ook
over een Bed & Breakfast, mocht de wijn
zeer goed hebben gesmaakt.
www.achterhoek.nl
www.geldersestreken.nl
www.achterhoeksewijngaarden.nl
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