
W I J N R E I S  D O N A U

DIVERSITEIT 
LANGS 
DE DONAU
WENEN, WACHAU, WEINVIERTEL UND SO WEITER!
OOSTENRIJKSE WIJNEN: ZE ALLEMANSVRIENDEN NOEMEN IS MISSCHIEN WAT 
ONEERBIEDIG, MAAR HET IS OPVALLEND DAT EIGENLIJK IEDEREEN ER WEL MEE UIT DE 
VOETEN KAN. VOL VAN SMAAK MAAR TOCH ELEGANT, NIET TE ZUUR EN ZELDEN TE ZOET; 
DAT GELDT ZEKER VOOR DE GRÜNER VELTLINERS EN ANDERE (WITTE) WIJNEN WAAR 
HET OOSTENRIJKSE STROOMGEBIED VAN DE DONAU OM BEKENDSTAAT, UIT REGIO’S ALS 
DE WACHAU, HET WEINVIERTEL EN… WENEN! WINELIFE REISDE AF NAAR DE HOOFDSTAD 
OM MEER TE LEREN OVER OOSTENRIJKSE WIJN.

TEKST K ARIN LEEUWENHOEK  |   BEELD K ARIN LEEUWENHOEK + ÖWM/AUSTRIAN WINE
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DE BASISWIJN 
VOOR DE SEKT 

IS VOOR EEN 
GROOT DEEL 

AFKOMSTIG UIT 
HET WEINVIERTEL

 J
e kunt de landkaart van Oostenrijk wel 
vergelijken met een liggend kippenpoot-
je, met het botje aan de linkerkant. Zie je 
het voor je? In het botje liggen de Alpen en 
daar kom je vooral om te (après-)skiën en 

snowboarden. De wijnbouw beperkt zich eigen-
lijk volledig tot het meest rechtse gedeelte van 
de kippenbout, het oosten van Oostenrijk. En 
daar vind je veel meer dan alleen de belang-
rijke – en typisch Oostenrijkse – druivenras-
sen grüner veltliner en zweigelt. In de volgende 
WINELIFE nemen we je mee naar Burgenland 
en Steiermark in het zuidoosten, totaal ver-
schillende gebieden met eigen specialiteiten. 
Nu gaan we naar Wenen – een wijnregio an 
sich – en verkennen we van daaruit de wijn-
bouwgebieden in het noordoosten, an der schö-
nen blauen Donau.

WIENER SCHNITZEL MET WIJN
Wenen is een mooi startpunt voor een trip 
langs de wijnbouwdistricten die zich rond de 
rivier de Donau bevinden in de grote provin-
cie in het noordoosten van Oostenrijk, oftewel 
Bundesland Niederösterreich. Ik noem ze vast 
even kort: Wachau, Kremstal, Kamptal, Trai-
sental, Wagram, Weinviertel, Carnuntum en 
Thermenregion. De provincie Niederösterreich 
wordt bijna precies in tweeën gedeeld door de 
Donau, die van west naar oost stroomt, van 
Zuid-Duitsland naar de Zwarte Zee in Roeme-
nië. Ook Wenen ligt aan de Donau, en is zoals 
gezegd een op zichzelf staande wijnregio – een 
unicum voor een hoofdstad. Je kunt in theo-
rie met de boot, via de Rijn, Main en Donau 
naar Wenen varen, maar de meeste Nederlan-
ders nemen het vliegtuig. Maar of je nou via 
land, zee of lucht reist, wat is er bij aankomst 
lekkerder dan een grote Wiener Schnitzel met 
een goed glas Grüner Veltliner? Een paar top-
adresjes daarvoor in Wenen zijn Plachutta 
(probeer ook de Tafelspitz), Gasthaus Pöschl 
(tevens topgoulash), Skopik & Lohn, Figlmül-
ler, Meissl & Schadn en Café Rüdigerhof. Deze 
bevinden zich allemaal op redelijke loopaf-
stand van de imposante Stephansdom in het 
hart van Wenen. Je vindt ook meestal wel een 
Wiener Schnitzel op de menukaarten van de 
zogenaamde Heurigen, de gezellige proeflo-
kalen van Weense wijnboeren waar je ook een 
hapje kunt eten. Maar of daar de échte Weense 
schnitzel op de kaart staat, die van platgesla-
gen kalfsvlees hoort te zijn, is altijd even af-
wachten – vaak vind je ze ook vom Schwein.

HET FENOMEEN HEURIGEN
Die Heurigen zijn nog even wat extra uitleg waard. Je moet er trouwens 
wel een eindje voor lopen of rijden, want ze liggen meestal aan de lan-
delijke rand van de stad, zoals in de wijken Grinzing en Stammersdorf. 
De Heurigencultuur is nauw verbonden met de wijnbouw in Wenen. De 
Weense wijngaarden – 637 hectare in totaal – bevinden zich bijna alle-
maal aan de noordkant van de stad. In de 18e eeuw werd het de boeren 
toegestaan de eigen wijn ook zelf te schenken en verkopen, samen met 
verse producten zoals brood en kaas. Zo’n proeflokaal heette Buschen-
schank en herkende je aan de dennentakken boven de deur. Dit feno-
meen breidde zich uit naar proeflokalen waar je ook warm eten kunt krij-
gen: Heurigen, vernoemd naar de ‘wijn van dit jaar’, Heuriger. Je kunt er 
terecht voor Wiener Schnitzel en Rostbraten en vaak is er een buffet met 
salades en lokale specialiteiten. Er zijn er meer dan 200 in Wenen; vooral 
bij de wijngaarden op de Nussberg en de Bisamberg in het noorden, soms 
met een prachtig uitzicht over de stad. Aanraders zijn Fuhrgassl-Huber 
bij de bosrand van het Wienerwald, Wieninger am Nussberg, Mayer am 
Pfarrplatz en Heuriger Wieninger in de wijk Stammersdorf. Leuk om 
naartoe te wandelen, maar al gauw 10 kilometer vanuit het centrum. Dé 
hit onder de vervoermiddelen in Wenen is de elektrische step. Je vindt ze 
overal op straat, van aanbieders als Bird, Lime, Tier en Circ. Voor deze e-
scooters gelden dezelfde regels als voor fietsers. Download de apps op je 
smartphone en je kunt er zo mee wegrijden.

GEMISCHTER WAT?
En wat wordt er zoal geschonken in die Heurigen? Naast limonades van 
huisgemaakte siropen natuurlijk heel veel Grüner Veltliner, al dan niet 
gedronken als een spritzer ofwel Gespritzter. Maar de meest typische 
Weense wijn is wel de Gemischter Satz, een witte wijn van minimaal 
drie tot soms wel twintig verschillende druivenrassen die kriskras door 
elkaar staan aangeplant in de wijngaard. Denk naast grüner veltliner 
en riesling bijvoorbeeld aan traminer, neuburger, pinot gris, pinot blanc, 
rotgipfler, zierfandler, welschriesling, chardonnay en silvaner. Deze ma-
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VAAK HEEFT EEN 
WIJNBOUWDISTRICT 

MEER DAN ÉÉN 
SPECIALITEIT

cave, keldermeester. Ook in Wenen worden nog steeds alle mousserende 
wijnen volgens de méthode traditionelle gemaakt, met een tweede vergis-
ting op fles. Je kunt er een rondleiding krijgen door de 300 jaar oude sekt-
kelder (neehee, geen sekskelder!) en natuurlijk ook proeven. De basiswijn 
voor de sekt is voor een groot deel afkomstig uit het Weinviertel, de reus-
achtige wijnstreek boven Wenen.

HET WEINVIERTEL
In de provincie Niederösterreich ligt 60 procent van alle Oostenrijkse 
wijngaarden: 28 duizend hectare. Daarvan neemt het grote Weinviertel 
– letterlijk: het wijnkwartier of de wijnwijk – de helft voor zijn rekening: 
een kleine 14 duizend. En dáárvan is weer bijna de helft grüner veltliner. 
Het Weinviertel is bekend om zijn frisse, niet al te rijke of complexe ‘Grü-
ners’ met het typerende ‘pepertje’ van groene of witte peperkorrels. We 
zijn er in Nederland dol op en zijn zelfs het vierde exportland voor Oos-
tenrijkse wijn, na Duitsland, Zwitserland en de VS! Omdat het Weinvier-
tel zo’n duidelijke focus op Grüner Veltliner als specialiteit heeft, was dit 
de eerste wijnregio die een DAC-status kreeg, in 2003. DAC (Districtus 
Austriae Controllatus) kun je vergelijken met een beschermde herkomst-
benaming à la die van het Franse AOC-systeem. Een Weinviertel DAC-
wijn is altijd een Grüner Veltliner, waarbij DAC Reserve staat voor een 
wat rijkere droge stijl. Momenteel heeft Oostenrijk dertien DAC-regio’s en 
er zijn er nog vier in aantocht. Vaak heeft een wijnbouwdistrict meer dan 
één specialiteit en daardoor meerdere DAC-wijnen.

HET ANTIVRIESEFFECT
Oostenrijk is met in totaal 46.500 hectare aan wijngaarden nog niet half 
zo groot als wijnland Duitsland of de Bordeauxstreek. Toch staat het, 
ook in Nederland, goed op de kaart en associëren wijndrinkers Oosten-
rijk met kwaliteit. Dat is, hoe gek dat ook klinkt, deels te danken aan 
het Oostenrijkse wijnschandaal van 1985. Dat staat bekend als het ‘an-
tivries’-schandaal, omdat er toen di-ethyleenglycol in Oostenrijkse wijn 
werd aangetroffen, die de wijn dikker en zoeter maakt. Voor antivries 
wordt meestal ethyleenglycol gebruikt, maar di-ethyleenglycol is een 
aanverwante stof die in grotere hoeveelheden evengoed giftig is. Terecht 
zorgde dit voor een groot schandaal. De export van Oostenrijkse wijn 

Heuriger 
Fuhrgassl-Huber in 

Wenen

nier van ‘gemengde’ wijnbouw was vroeger 
gebruikelijk en is in Wenen de laatste 20 jaar 
helemaal herontdekt. De wijnen zijn door de 
combinatie van rijpe en minder rijpe druiven-
rassen vaak zowel fris als vol. Zeker de betere 
wijnen van producenten als Wieninger, Christ 
en Edlmoser kunnen een subtiele complexiteit 
hebben en goed rijpen. En net als Grüner Velt-
liner gaan ze uitstekend samen met veel lokale 
gerechten.

SEKT
Als aperitief is een glas sekt heel gebruikelijk, 
mousserende wijn. Die kan van de meest uit-
eenlopende druivenrassen gemaakt worden, of 
bijvoorbeeld van pinot noir of zweigelt in het 
geval van een rosésekt. Oostenrijk heeft een 
sekttraditie van ruim 175 jaar en in 2016 werd 
er een nieuwe classificatie ingevoerd voor ex-
tra focus op kwaliteit en herkomst. Schlumber-
ger is de oudste producent – sinds 1842 – en 
is gevestigd in Wenen. Oprichter Robert Alwin 
Schlumberger leerde het vak bij Ruinart in de 
Champagne, waar hij het schopte tot chef de 
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was daardoor tussen 1986 en 1990 vrijwel nihil, maar de Oostenrijkers 
zaten niet stil en voerden grote kwaliteitsverbeteringen en -controles 
door. Met als resultaat dat de export van Oostenrijkse wijn tussen 2000 
en nu verzesvoudigde! Een blessing in disguise dus, die di-ethyleenglycol.

WOW, DE WACHAU
Vanuit Wenen ben je met de trein in een uur in het stadje Melk in de be-
roemde Wachau, het ‘verste’, meest westelijk gelegen wijngebied langs 
de Donau. De Grüner Veltliners en Rieslings zijn er van wereldfaam. Je 
passeert vanuit Wenen het Weinviertel aan je rechterzijde, je rijdt door 
Wagram en dan passeer je het Kamptal op rechts en het Traisental op 
links en kom je via het Kremstal uit in de Wachau. Zo kun je binnen een 
uur al zes van de acht wijndistricten in Niederösterreich afvinken! De 
compacte Wachau (1.350 hectare wijngaard) is een spectaculair mooi 
wijngebied met soms flink steile hellingen over een afstand van 35 kilo-
meter langs de Donau. De arbeidsintensieve wijngaarden zijn er vaak op 
terrassen aangelegd. De rivier slingert langs kastelen, kloosters en ruï-
nes, en mooie oude wijndorpjes zoals Spitz en Dürnstein maken het ro-
mantische beeld compleet. In Melk kun je niet om de imposante, barokke 
benedictijnenabdij heen, maar als wijnliefhebber kun je Melk beter als 
vertrekpunt gebruiken van een fiets- of boottocht door de Wachau, langs 
en over de Donau, met als eindpunt Krems. Daarvoor huur je een fiets en 
maak je gebruik van de Donauradweg – waarbij je af en toe de Donau 
oversteekt met een veerpontje – of maak je een boottocht. Als je langer de 
tijd hebt, is het ook gaaf om een keer het hele Donaufietspad af te rijden, 
van het Duitse Passau naar Wenen. Ook kun je de Werelderfgoed-hike 
(Welterbe-Steig) lopen die via de wijngaarden de dertien dorpjes van de 
Wachau verbindt, dat sinds 2000 als Cultuurlandschap Wachau op de 
Unesco-lijst staat.

DRUIVEN EN MARILLEN
Je vindt de meeste wijngaarden ten noorden van de Donau, omdat die 
vaker op het zuiden en daarmee het gunstigst op de zon gericht zijn. 
De rijpste en krachtigste droge witte wijnen worden door de topprodu-
centen in de Wachau ‘Smaragd’ genoemd, de wat lichtere – met maxi-
maal 12,5% alcohol – ‘Federspiel’ en die tot 11,5% alcohol ‘Steinfeder’. 
Verder is het gunstig als er een aardig temperatuurverschil tussen dag 
en nacht is, waardoor de druiven hun zuren beter behouden en rustiger 
kunnen rijpen. Zo krijg je niet alleen volle, maar ook spannende en com-
plexe wijnen. De Wachau heeft bij al dit soort voorwaarden een vinkje 
staan. Nog een pre: de Wachau heeft iets meer Atlantische invloed dan 
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de andere gebieden. Die staan nog meer onder 
invloed van het pannonische landklimaat van-
uit Hongarije, waardoor het daar in de zomer 
vaak nog wat warmer en in de winter kouder 
is – hoewel de wijngaarden dicht bij de rivier 
altijd een wat minder extreem klimaat hebben. 
Een andere vrucht die perfect gedijt in de Wa-
chau is de abrikoos (Marille). Er staan zo’n 100 
duizend abrikozenbomen en tijdens de oogst in 
juli struikel je er over de Marillenjam, -knödels 
en -taarten.

KREMSTAL EN K AMPTAL
Enigszins vergelijkbaar met buurregio Wachau 
zijn het Kremstal en Kamptal, beide genoemd 
naar zijriviertjes van de Donau. Ook hier is 
grüner veltliner met ruime afstand het num-
mer 1-druivenras, gevolgd door riesling. In 
kwalitatief opzicht komt het Kamptal direct na 
de Wachau. Met name de steilere, stenige hel-
lingen kunnen topriesling voortbrengen, zoals 
de beroemde wijngaard (Ried) Heiligenstein. 
Met plaatsen als Langenlois (check het Loisium 
Wine & Spa Resort), Zöbing en Gobelsburg en 
zijn 3.900 hectare aan wijngaarden is het een 
belangrijke speler als het om witte Oostenrijk-
se kwaliteitswijn én wijntoerisme gaat. In het 
Kremstal vind je Stift Göttweig, net als Melk 
een benedictijnenabdij in barokstijl en Unesco-
werelderfgoed – minder spectaculair van bin-
nen, maar prachtig gelegen. In het Kamptal 
en kleinere Kremstal (2.350 hectare aan wijn-
gaarden) wordt ook wat rode wijn gemaakt, 
vooral van zweigelt.

ZWEIGELT: EEN NAZI-DRUIVENRAS?
Hoewel in Niederösterreich minder dan 20 pro-
cent van de wijnproductie rode wijn betreft, 
kunnen we het druivenras zweigelt hier niet 
onvermeld laten. Dr. Friedrich ‘Fritz’ Zweigelt 
werkte aan de wijnbouwhogeschool van Klos-
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terneuburg bij Wenen. Daar creëerde hij in 1922 het druivenras dat we 
nu kennen als zweigelt, door de rassen blaufränkisch en st. laurent te 
kruisen. Fritz ontpopte zich in de jaren 30 tot een aanhanger van Hitlers 
nationaal-socialisme, werd na afloop van de oorlog gearresteerd en tot 
kerst 1945 gevangen gehouden. In 1948 ging hij met pensioen (hij kreeg 
overigens geen pensioen uitgekeerd over de jaren vanaf zijn openlijke 
nazi-sympathieën en NSDAP-lidmaatschap) en raakte daarna in de ver-
getelheid. Tot 1958, toen wijnbouwkundige Lenz Moser voorstelde om 
het nieuwe druivenras eindelijk eens een naam te geven. Zweigelts naam 
werd daarmee gerehabiliteerd, maar er blijft grote verlegenheid om zijn 
verleden. Tot zover de duistere kanten van de zweigelt, want verder is het 
gewoon een ongecompliceerd druivenras waarvan je fruitige (rode ker-
sen!), peperige, vrij soepele rode wijnen kunt maken. Na grüner veltli-
ner is zweigelt, met 14 procent van de totale aanplant, het belangrijkste 
druivenras van Oostenrijk. Net als met de oer-Oostenrijkse ‘Grüner’ is 
het met een rode Zweigelt makkelijk scoren bij de borrel en de maaltijd.

WAGRAM EN TRAISENTAL 
Ook in het Traisental is grüner veltliner met ruime afstand – 60 procent, 
het hoogste percentage van heel Oostenrijk! – het nummer 1-druivenras, 
gevolgd door riesling. Het Traisental, ook weer vernoemd naar een rivier, 
is met 800 hectare wijngaarden het kleinste district in Niederösterreich. 
Net als in het Weinviertel zijn in het Traisental circa 3.000 jaar oude 
sporen van wijnbouw gevonden. Het grotere wijndistrict Wagram ligt te-
gen Wenen aan en heeft naast grüner veltliner en riesling een andere 
specialiteit: roter veltliner! Een ‘witte’ druif met een roze schil waar je 
witte wijn van maakt en die géén familie is van de grüner veltliner, om 
het niet al te makkelijk te maken. De smaak van een Roter Veltliner kan 
met zijn pepertje overigens wel wat van Grüner weg hebben. In tegenstel-
ling tot in de andere Oostenrijkse wijngebieden is de bodem hier redelijk 
uniform: vruchtbare en vrij kalkrijke löss domineert. In Wagram vind 
je, tegen Wenen aan geplakt, ook het beroemde Klosterneuburg met zijn 
wijnbouwhogeschool en augustijnenklooster.

CARNUNTUM: ROMEINEN EN RODE WIJN
Ook Carnuntum, dat ten zuidoosten van Wenen ligt, pal onder de Do-
nau en grenzend aan  Slowakije en Hongarije, is met 900 hectare aan 
wijngaarden klein te noemen. Het is vernoemd naar de Romeinse stad 
die hier ooit stond en is relatief laaggelegen en vlak. Door het warmere 
klimaat wordt hier meer rode wijn gemaakt, vooral van druivenrassen 

EN WAT WORDT ER 
ZOAL GESCHONKEN 
IN DIE HEURIGEN?
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zweigelt en blaufränkisch maar ook wel van in-
ternationale rassen als cabernet sauvignon en 
merlot. Je ziet ze (nog) niet veel in Nederland. 
Ik proefde er een mooi droge selectie van hout-
gerijpt rood (Blaufränkisch en Zweigelt) plus 
enkele Chardonnays, in de Sissi-achtige omge-
ving van paleis Schloss Hof.

THERMENREGION: UNIEKE DRUIFJES
Precies onder Wenen en naast Carnuntum ligt 
de Thermenregion, een wijndistrict dat be-
kend is om zijn obscure lokale druivenrassen 
zoals zierfandler en rotgipfler (allebei wit) en 
rode wijnen van onder andere st. laurent. Zier-
fandler en rotgipfler worden vaak geblend en 
leveren krachtige, rijke, aromatische wijnen. 
Van beide rassen staat maar zo’n 100 hectare 
in Oostenrijk, met name rond het wijndorpje 
Gumpoldskirchen. De Romeinen uit Carnun-
tum en Wenen ‘ontdekten’ de Thermenregion 
vanwege de geschiktheid voor wijnbouw en de 
warmwaterbronnen. Rodewijnstadjes als Ba-
den en Bad Vöslau zijn dan ook vooral bekend 
als kuuroorden.

Met een plons eindigt hier onze reis door Nie-
derösterreich en Wenen. Volgende keer trek-
ken we verder om de zuidoostelijke wijndistric-
ten met hun compleet andere specialiteiten te 
gaan verkennen. Van de zoete botrytiswijnen 
van de Neusiedlersee en unieke rode wijnen 
uit Burgenland tot geweldige droge Sauvignon 
Blanc, Morillon en pompoenpitolie uit de Stei-
ermark. Ondanks de korte afstanden ertussen 
heeft Oostenrijk een grote diversiteit aan wijn-
gebieden met elk hun unieke omstandigheden 
en specialiteiten. En… met het hoogste aandeel 
biologische en biodynamische landbouw ter 
wereld: 21 procent en in de wijnbouw al bijna 
14 procent! ❙❚

Wenen
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