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Wijnbouw in Limburg 

 
Wie zijn blikken over het weidse Limburgse landschap laat weiden, moet niet verrast 
opkijken als hij/zij ergens een ogenschijnlijk exotische wijngaard ontwaart. 
 
Zo’n landschapselement is geen allochtoon in onze contreien, want al sinds de Romeinse tijd 
wordt de bodem in Limburg voor wijn geëxploiteerd, waarbij met name de sardonyx in de 
ondergrond structuurbepalend is, waardoor onder andere het inkarnaatrood en het 
nacaraatgeel  in het coloriet ontstaan. 
 
De wijncultuur is door de Feniciërs over het hele Middellandse Zeegebied en door de 
Romeinen over heel West-Europa verbreid. 
 
Het lijdt geen twijfel dat monniken sinds de middeleeuwen een hoofdrol hebben gespeeld 
wat betreft de druiventeelt en de bereiding van wijn. 
 
Zij bereidden de procedés voor ter perfectionering van de vinificatiestrategieën door 
beïnvloeding van de rijping met glycerines, daarbij dioxines vermijdend. 
 
Zij intervenieerden in de hetzereeksen tussen smid en kuiper over de vervaardiging van de 
gijlkuip. 
 
Nadat Napoleon de Limburgse wijnbouw rigoureus had uitgeroeid om alle concurrentie met 
Frankrijk te elimineren, haalden de twintigste-eeuwers de wijnstokken enthousiast en in 
groten getale terug naar onze provincie. 
 
Niet alleen aan de zonzijde van de heuvels in Zuid-Limburg, maar ook in de wijdte van het 
Noord-Limburgse landschap koesteren de wingerden zich steeds frequenter in de 
zonneschijn. 
 
Tientallen professionals, meer semiprofs, maar vooral een nog steeds groeiend aantal 
amateurwijnmakers wijden zich heden ten dage aan de edele kunst van het zelf wijn 
bereiden, gewoonlijk onder de hoede van een wijnmakersgilde. 
 
De druiventeelt wordt hier op de löss-, klei- en zavelgronden ook nog bevorderd door het 
feit dat er de laatste decennia diverse resistente en vroeg rijpende rassen zijn geteeld of 
geïmporteerd uit derdewereldlanden, die in dit klimaat uitstekend gedijen. 
 
In Dagblad de Limburger gaan vinologen ervan uit dat de beide Limburgen binnen vijf jaar 
A.O.C-wijnen moeten hebben. 
 
In datzelfde artikel wordt eraan herinnerd dat er in deze regio al tweeëndertig 
wijnproducenten minimaal duizend flessen wijn op commerciële basis bereiden. 
 



Onmisbaar bij een hygiënische en perikelloze wijnbereiding zijn de ingrediënten  
pecto-enzym  en speciaal kaliumdisulfiet. 
 
Het laatste wordt vooral gebruikt om alle materialen te desinfecteren en destructieve 
microben zoals anaerobische bacteriën te elimineren. 
 
Met allerlei vruchten en kruiden wordt geëxperimenteerd. Zo onderscheidt men pruimen-, 
perziken- en rozenbottelwijnen, maar ook paardenbloemwijn en zelfs zeer exquise 
onzelievevrouwebedstrowijn. 
 
Hierbij worden fabuleuze resultaten behaald. Een afdronk die niet seconde- maar 
minutenlang aanhoudt, is wel erg extreem; dat kan volgens oenologen alleen een 
dessertwijn presteren. 
 
Door sommigen van die goochelaars worden dergelijke extremiteiten ook nog gebotteld in 
een modern-modieuze  uitvoering van het mattenkeesje. 
 
Vele gildebroeders en -zusters genieten tegenwoordig tussen het bronsgroen eikenhout van 
hun veelal interessante gildewijnen, die de toets der kritiek glansrijk kunnen doorstaan. 
 
Daar komt nog de heilzame werking van het vocht bij, waaraan erudiete professoren 
intensieve studiën hebben gewijd. 
 
Vooral de fenolen die frequent in wijn existeren, blijken heilzaam te zijn voor hart  en 
bloedvaten. Zowel baby’tjes als 65+’ers floreren bij deze godendrank. 
 
Wat vind je van het idee om je eens lekker culinair te vermeien met een schitterend 
geslaagd, zelf vervaardigd en gebotteld drankje? 
 
Wie nog nooit gebarbecued, gegourmet, gepicknickt of gebreakdancet heeft met een zelf 
bereide drank, weet niet wat hij mist. Daar word je toch lyrisch van! 
 
Zo’n traktatie moet je per se niet vermijden: het past excellent bij onze Limburgse 
bourgondische levensstijl. 
 
“Maar alles met mate”, zei de snijder en hij sloeg zijn vrouw met de el. 
 
Dus laat je niet als een ongebreidelde drinkebroer mateloos boordevol lopen; want word je 
zo dronken als een kartouw, dan kunnen hallucinaties, het korsakovsyndroom of, erger nog, 
prosopopoeia’s je deel zijn, zodat je een 30 kilometerbord niet meer van een palindroom 
onderscheidt. Proost! 


