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Maaslandse Wijnvrienden vzw 

Tijd... 

We moeten al even teruggaan in de tijd. 
We vergeten altijd wanneer het was,  

John kan het ons dan altijd wel ver-
tellen. Wij zijn al van in de tijd toen 
de ontmoetingen van de 
“Maaslandse”  nog in Maasmeche-
len doorgingen in de “Mangerie”.   

Onze eerste avond staat trouwens 
nog altijd gegrift in ons geheugen.  

We kregen daar zomaar eventjes 
“Château Margaux” op de tafel (13 

januari 2006). En niet één wijn, neen, alle 
wijnen van die avond, inclusief enkele oude 

toppers, waren van dit huis.  Zo’n start creëert natuurlijk grote verwachtin-
gen. Maar jawel, keer op keer, worden die ingelost.  We konden al zoveel 
leren kennen, leren proeven en in gedachten reisden we aan de hand van 
een lekker glas eigenlijk al de ganse wereld rond.   

Reizen met de “Maaslandse” deden we al eens letterlijk. We konden om 
diverse redenen nog niet vaak mee, maar de reis naar de Bourgogne was 
super.  Een heel gezellige groep, deskundige uitleg, rondlopen in de mooie 
wijngaarden onder een lekkere voorjaarszon.  En dan Beaune. Overdag ge-
noten van de gezellige kraampjes op de markt, van het “hospices” en dan ’s 
avonds nog heel romantisch onder ons twee rond het mooie plein gelopen 
dat toen zelfs iets magisch had (en dat was niet door “den drank”).   

Een lekker glas wijn dat heeft toch altijd iets feestelijk. In wat grotere hoe-
veelheden bij heel wat fijne activiteiten, maar ook dat ene glas bij die kleine 
momenten tijdens de week. Het is het vaak dat wat nog eens extra het ver-
schil maakt.  Gelukkig is er bijna oneindig veel te leren en zeker te proeven 
(door klimatologische omstandigheden). In de “Maaslandse” kan je dat ook 
heel “gewoon” doen,  dat vinden wij ook heel belangrijk.  Iedere vogel kan 
daar zingen zoals hij of zij gebekt is.  

Vuur de activiteiten van de “Maaslandse” zulle we dus alti-jd ti-jd probere 
vri-j te make… maar wi-j we “ös wi-jnleefde ” môtte aanpakke nôw de 
nôwwe gezondheidsnorm nog maar maximum 10 glaze per wieëk        
vuursjri-jft, det weite we nog neet… En nè, ôwttuffe is gein optie !  

Linda en Johan Tollenaere-Peeters 

 December 2016 
Jaargang 5 - editie Winter 
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13 januari 2017 :  
 Nieuwjaarsreceptie 
 Wijn uit eigen kelder 
24 februari 2017 : 
 Oost-Europa 
31 maart 2017 : 
 Limburgse wijnen 
 
28-29-30 april 2017 : 
 Lenteproeverij bij 
 Paul Van Dinter 

AGENDA 2016-2017 

Belangrijk !!! 
28 april 2017 wordt als datum ge-
schrapt. Limburgse wijnen op 31/3 
Gelieve voorlopig 5 mei 2017 in uw 
agenda vrij te houden !!! 
Verder nieuws in januari 2017. 
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Rioja : zeven spectaculaire bodega’s . 

In de Nieuwe Wereld gebeurde het al, maar in Europa neemt Spanje het voortouw om mensen 
naar wijnstreken te lokken met spectaculaire, eigentijdse architectuur. 

 
Rioja was lange tijd de enige wijnstreek van betekenis in Spanje. Maar andere Spaanse wijnstreken 
(Ribera del Duero, Toro, Priorat, Somontano, Navarra en andere) kwamen die positie bedreigen. Een 
nieuwe strategie leek onvermijdelijk om de status van "eerste wijnstreek van Spanje" te behouden. 
De tegenzet was verrassend, althans voor Europa: architectuur! In de Nieuwe Wereld (Californië, 
Zuid-Afrika, Australië ...) is die trend al een tijd aan de gang. In Europa zet Rioja de toon: er werden 
spectaculaire bodega's opgericht, ontworpen door architecten van wereldniveau. De bedoeling is 
duidelijk: de aandacht van de wereld op Rioja vestigen, èn het wijntoerisme een nieuwe impuls ge-
ven. Welke bodega's mag u zeker niet missen? 

 
1. De oudste bodega van de streek – Mar-
qués de Riscal - wilde meteen een zodanig 
sterk statement maken dat het door nie-
mand overtroefd zou kunnen worden (zie 
foto). De eigenaars spraken niemand minder 
dan Frank O. Gehry aan, de wereldberoemde 
architect die onder meer het Guggenheim 
Museum in Bilbao ontwierp (en het Califor-
nia Aerospace Museum en de Walt Disney 
Concert Hall in Los Angeles, en het American 
Center in Parijs, en het 'dansende gebouw' 
van de ING-bank in Praag ...). Voor Marqués 
de Riscal creëerde hij weliswaar geen bode-

ga, maar een artistiek-futuristisch luxehotel, dat nu behoort tot de luxedivisie van Starwood Hotels. 
Het gebouw – dat iets weg heeft van een enorme geschenkverpakking - is zonder meer spectaculair 
en domineert de omgeving. Er zijn 43 kamers, waaronder 11 suites. Daarnaast huisvest het hotel 
twee restaurants, waarvan één bekroond door Michelin, een wijnbar en een lounge annex biblio-
theek op het dak. Een oude wijnkelder werd omgevormd tot een ruimte voor banketten. Een aan-
trekkingspool is ook het centrum voor wijntherapie met 14 aparte kamers voor behandeling en mas-
sage, met producten gemaakt op basis van druivenextract en mineraal water. Het overdekte zwem-
bad, het stoombad, het fitnesscentrum en de jacuzzi maken het compleet. 
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Rioja : zeven spectaculaire bodega’s . 

 2. Bodegas Juan Alcorta is 
onderdeel van Domecq Bo-
degas, op haar beurt onder-
deel van Pernod-Ricard, de 
op een na grootste dranken-
groep ter wereld. Bekende 
wijnmerken – goed vertegen-
woordigd in supermarktke-
tens in meer dan 60 landen - 
zijn Campo Viejo, Azpilicueta 
en Siglo. Juan Alcorta beëin-
digde in 2003, net buiten de 
stad Logroño, een gigantisch architectuurproject van 45.000 vierkante meter, met onder meer een 
vinificatiezaal voor 30 miljoen liter wijn, een kelder voor 70.000 eikenhouten vaten en stockage-
ruimte voor 6 miljoen flessen. Alles werd zodanig gebouwd dat de wijn op de meest natuurlijke ma-
nier van het ene naar het andere productiestadium vloeit: door zwaartekracht, dus niet door pom-
pen. Opmerkelijk is dat je van de gebouwen slechts een klein gedeelte ziet, het grootste deel van 
de bodega zit ondergronds. De Spaanse architect Ignacio Quemada wilde een zo compleet mogelij-
ke integratie in het landschap. Er werden vooral natuurlijke materialen gebruikt, zoals hout en be-
ton. Quemada kreeg voor dit project in 2003 de architectuurprijs van zijn land. 

 
 3. Datzelfde Domecq Bodegas heeft een 
schitterend gebouw in aluminium en hout 
neergezet aan de voet van de bergketen Sierra 
de Cantabria. Gelijktijdig werd een wijnmerk 
gecreëerd: Ysios. Alles in deze hypermoderne, 
computergestuurde bodega staat in het teken 
van marketing. Zo werd een "Club Ysios" opge-
richt, waarbij verenigingen en bedrijven een 
vat wijn kunnen kopen en de evolutie van hun 
eigen wijn kunnen volgen, onder begeleiding 
van een oenoloog. Nadien kunnen zij hun fles-

sen bewaren in een geklimatiseerde kluis met magneetkaart. Er is tevens een restaurant met zicht 
op de bergen, waar de wijn kan geschonken worden in combinatie met een maaltijd. Ysios is ook 
een toeristenattractie, de autobussen op de parking en de foto's trekkende Japanners spreken voor 
zich. Het gebouw krijgt 18.000 bezoekers per jaar, gemiddeld 50 per dag. 
De architect is dan ook niemand minder dan Santiago Calatrava, een van de bekendste in Spanje, 
en nu wereldberoemd. Hij hoort zonder meer thuis in het rijtje van internationale toparchitecten 
als Frank Gehry, Rem Koolhaas en Jean Nouvel. Hij tekende onder meer voor de luchthaven van Bil-
bao, de communicatietoren van het Olympisch stadion in Barcelona en de Alamillo-brug in Sevilla 
(gebouwd naar aanleiding van de wereldtentoonstelling in 1992). Daarnaast heeft hij een onuitwis-
bare stempel gedrukt op zijn geboortestad Valencia, waar dringend iets moest gebeuren aan het 
verwaarloosde havengebied en de vervuilende industrieparken. Hij ontwierp er niet minder dan vijf 
gigantische bouwwerken: een wetenschapsmuseum, een tuin, een planetarium met Imax-bioscoop, 
een opera en een brug. Op die manier gaf hij Valencia een nieuwe grandeur die past bij haar status 
van derde stad van Spanje. 

Vervolg van pag. 2 



4 

 
4. Hoog op een berg staat een mach-
tig cilindervormig gebouw: de bodega 
van Viña Real, eigendom van de Com-
pañía Vinícola del Norte de España, 
een familiale groep die deels beursge-
noteerd is en al sinds de jaren 1930 
actief is in Rioja. De Fransman Philip-
pe Mazières zette hier een project 
neer waarvan de werken zeven jaar 
duurden (van 1997 tot 2004). Bijzon-
der indrukwekkend zijn de twee enor-
me tunnels waarin de vaten staan: ze 
zijn 125 meter lang en 15 meter hoog 
en werden uitgehouwen in het rots-
gesteente van de berg. Het lijkt wel of 
je de doortocht onder het Kanaal aan-

vat. Philippe Mazières heeft in Frankrijk ook een grote reputatie in het ontwerpen van wijnkelders. 
Zo tekende hij voor de kelders van Château Margaux en Lafite-Rothschild. Deze laatste ontwierp hij 
als een waar ondergronds amfitheater, waarin trouwens ook klassieke concerten georganiseerd wor-
den. De Vlaamse eigenares van Château de Lussac in Lussac-Saint-Emilion, Griet Van Malderen, deed 
ook een beroep op hem voor de restauratie van haar wijnkasteel en –kelders. 
 
  
5. Regalia de Ollauri is een project van 
tien Spaanse zakenlui, die elk bijna 1 
miljoen euro investeerden in de creatie 
van een nieuwe bodega en wijn. Een 
jonge architect uit Rioja, Javier Arizcu-
ren, pakte uit met een strakke, grafi-
sche, minimalistische constructie, ge-
deeltelijk op en gedeeltelijk in de hoog-
ste heuvel rond het stadje Ollauri. Het 
zicht op de vallei van de rivier Ebro en 
op de bergketen Sierra de Cantabria is 
onbelemmerd. Doordat 80% van de 
wijnkelder zich onder de heuveltop be-
vindt, kan hier ook de wijn van het ene 
naar het andere productiestadium 
vloeien via zwaartekracht, wat de wijn minder geweld aandoet dan met pompen. In tegenstelling 
met de vooruitstrevende architectuur roept de naam van de wijn (Marqués de Terán) eerder het tra-
ditionele Rioja op.  Maar dat heet een bewuste keuze te zijn: ook de naam van de bodega verwijst 
naar vervlogen tijden. "Regalia de Ollauri" (het privilege van Ollauri) verwijst immers naar een mid-
deleeuwse periode toen de lokale belastingen van het stadje Ollauri afgeschaft werden. 

 

Vervolg zie pag.5

Rioja : zeven spectaculaire bodega’s . Vervolg van pag. 3 
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6. Jesus Baigorri, een voor-
malig ondernemer in de 
reisbusiness, zette op 60-
jarige leeftijd voor 15 mil-
joen euro een futuristisch 
gebouw neer in samenwer-
king met de Baskische archi-
tect Iñaki Aspiazu, die onder 
meer het Justitiepaleis van 
Vittoria-Gasteiz ontwierp.  
Baigorri ligt net buiten de 
stad Samaniego, in de Rioja Alavesa. Baigorri is niet te missen door de fraaie architectuur van het 
wijnhuis. Vanuit de enorme glazen kubus heeft men een verbluffend uitzicht op de prachtige wijn-
gaarden, kleine dorpjes en indrukwekkende bergen. Vanop de straatkant zie je alleen een transpa-
rante glazen kubus. Daaronder, tegen de helling van een berg, bevindt zich een wijnfabriek die aan 
een ruimteschip doet denken. Ze kan druiven van 150 hectare wijngaard verwerken. Uiteraard is het 
de bedoeling die investering terug te verdienen. De wijnen moeten dan ook zo duur mogelijk zijn. 
De top van het gamma heet "Baigorri de Garage", een "garagewijn" dus, naar het voorbeeld van de 
peperdure bordeauxwijnen die in minieme hoeveelheden in een kleine loods of "garage" worden 
gemaakt (en daarom ook "vin de garage" werden genoemd). De kwaliteit van de wijnen van Baigorri 
zijn echter  minder indrukwekkend dan de architectuur. Dat is het risico van dergelijke projecten: er 
moet al zoveel betaald worden aan de architect dat er niet altijd voldoende geld overschiet voor de 
wijnmaker. 

 7. Het kleinste, maar misschien wel origineelste 
ontwerp bevindt zich bij López de Heredia, een 
oertraditioneel wijndomein dat door de Span-
jaarden gekoesterd wordt als een deel van hun 
historische patrimonium. Dat de Spaanse ko-
ning Juan Carlos de viering van de honderdste 
verjaardag van het domein persoonlijk bijwoon-
de, spreekt boekdelen. In de wijnkelders lijkt 
het of de tijd honderd jaar heeft stilgestaan, de 
wijnen worden nog altijd volgens de artisanale 
methoden uit die tijd gemaakt: een levensecht 
anachronisme. Maar in één hoek van het do-

mein kom je plots in de verre toekomst terecht. De Irakese architecte Zaha Hadid, die in Londen 
woont en werkt, ontwierp immers een futuristisch bijgebouwtje dat als ontvangstruimte en proeflo-
kaal dienst doet: het lijkt wel de cabine van een ruimteschip. Maar daarbinnen wordt opnieuw een 
verrassing gecreëerd door er een oud Art Deco-boetiekje neer te zetten, de authentieke stand van 
López de Heredia op de Brussels World Expo van 1910. Verleden en toekomst verenigd in één ruim-
te: een scherp contrast, maar tegelijk een mooie synthese.   
Een greep uit het thema “Wijn en architectuur”.  Dit sluit echter niet uit dat vele andere (minder ka-
pitaalkrachtige) wijnhuizen uit de streek minder goede wijn zouden produceren… integendeel ! 
Om het rendabel te houden zullen ook deze “super” wijnhuizen  naast hun bekende en wereldbe-
faamde toppers met massaproductie moeten komen.  Alleen teren zij dan op naam en faam door 
hun uitstraling. De waarheid zit (nog) ALTIJD in het glas!!! 

 

 Rioja : zeven spectaculaire bodega’s . Vervolg van pag. 4 
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Oesterzwam (vervolg) 

 
- Bleke oesterzwam: de witte knotsvormige steel is niet in ver-
houding met zijn hoed. Hij heeft een zeer compacte, stevige en 
elastische structuur en smaakt wat naar jodium. 

 

 
- Beukenzwam (Shimeji): lijkt 
weinig op zijn soortgenoten 
en wordt vooral in Azië op in-
dustriële schaal gekweekt, 

meestal in dicht op elkaar gepakte bosjes. Stilaan begint er ook 
vanuit Europa interesse te komen. Gemakkelijk te bereiden en 
hoeft niet schoongemaakt te worden.   
 
Shiitake 

 
Een eenvoudige paddenstoel met dik en stevig vlees 
en een mooie chocoladebruine kleur, vaak met een 
pluizig uiterlijk. Hij is afkomstig uit Japan en China 
en is daar vrij in het wild te vinden. Ze groeien in 
bosjes op boomstronken van een welbepaalde eik-
ensoort: de "shii". De overgrote meerderheid van 
de Japanse kampernoelies worden echter op rede-
lijk intensieve wijze gekweekt, traditioneel op 
houten wiggen die op hun beurt worden geënt op 
gekapte eikenstammetjes. Het ingekorte industriële 
proces maakt echter gebruik van samengeperst 
zaagsel dat voor elke oogst in water wordt gezet. 

Het concept van vijfde smaak "UNAMI" vond ingang in Japan begin de jaren '80 (dit naast de tradi-
tionele smaken zoet, zuur, bitter en zout). Vrij vertaald wil dit Japanse woord "hartig" zeggen en 
werd in eerste instantie aangetroffen in bouillon van Kombu (zeewier), maar later ook in rundsvlees, 
kaas, asperges, ham, schelpdieren en enkele paddenstoelen zoals deze shiitake en de oesterzwam. 
Ze is afkomstig van aminozuren van bepaalde eiwitten die in de mond door speciale sensoren 
worden waargenomen. 
 
De shiitake herkennen we vlot aan haar uiterlijk en in Europa heeft de kweek een sterke vlucht ge-
nomen, dit vooral door de interesse van de farmaceutische sector, om enkele stoffen die ze 
bevatten. 
 
Zo bevat deze paddenstoel een kankerbestrijdende stof die het immuniteitssysteem stimuleert en 
tevens werkt als bloedverlagend geneesmiddel. In de keuken eenvoudig te reinigen met een bor-
steltje en tevens ook gemakkelijk te bereiden: de hoed kan heel blijven of in stukjes gesneden. Best 
sauteren in olijfolie of boter. Wat men ook gebruikt, de smaak blijft sterk en vol. 

Het is herfst… tijd voor paddestoelen - deel 2 

Vervolg zie pag.7 
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Pied bleu (paarse schijnridder) 

De gekweekte versie lijkt sterk op wilde, maar is minder 
diep van kleur. De kweek heft zich de laatste jaren sterk 
ontwikkeld maar blijft minder rendabel dan de kweek van 
de meeste andere op broedbedden gekweekte pad-
denstoelen, hij is dan ook merkelijk duurder. 
De onderkant van de steel is vezelig en vaak is er aarde of 
compost achtergebleven, deze moeten dus afgesneden 
worden. Bij oudere exemplaren wordt de hele steel ver-
wijderd en de hele hoed gekookt (de steel kan je even-
tueel gebruiken voor een bouillon). 
Kan rauw gegeten worden. Gekookt wordt de smaak ver-

sterkt, soms wordt hij zoeter met een vleugje muskus. Best kort sauteren in geklaarde boter of kon-
fijten in ganzenvet, of grillen of roosteren is een mogelijkheid. 

 
Anijschampignon 

 

Is nog een onbekende voor het grote publiek 
maar steeds vaker terug te vinden op de markt. 
Wild is hij bijna uitgestorven door pollutie De 
kweek levert echter steeds betere resultaten 
op.  
De anijschampignon blinkt uit op alle vlakken: 
hij is mooi,  melkachtig wit en elegant, stevig en 
heel aromatisch. Tevens een karakteristiek aro-
ma van fruit en anijs en licht zoet van smaak. 
Eenvoudig te bereiden: rauw wanneer vers, kro-
kant of warm wanneer ze verkleuren. 
 
Populierenleemhoed 

 
Een veel voorkomende soort in het zuiden van Frank-
rijk, waar men ze op de markt verkoopt als 
"Pivoulade". Nu ook terug te vinden in Italië, Frankrijk 
en België als gekweekte paddenstoel. Gedijt best op 
populierenstammen of gecomposteerd zagemeel. 
Groeit in bosjes ter grootte van een hand. Een onbe-
twistbare lekkere paddenstoel. 
 
Het is van groot belang de populierenleemhoed te 
koken. Traditioneel is de paddenstoel bereid met 
knoflook en room. Voor elke bereiding even 1 à 2 mi-
nuten blancheren alvorens kort te sauteren in boter of 
olijfolie. 

Het is herfst… tijd voor paddestoelen Vervolg van pag. 6 

Wordt vervolgd 
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Wijn is de meest gezonde 
en hygiënische aller  

dranken. 

WIJN CARTOON  
“Edelrot” (Botrytis) - verhaal gaat de mist in! 
 
Een wetenschap-

pelijke studie naar de 

bodems van de ap-

pellations Barsac en 

Sauternes in op-

dracht van de be-

trokken branche-

organisatie heeft 

nieuw licht geworpen 

op het ontstaan van 

edelrot (botrytis ci-

nerea) waaraan de 

wijnen uit deze appellations hun unieke karakter 

ontlenen. De tot nu toe gangbare lezing was dat de 

wisselwer-king tussen het koude water van de Ciron 

en het warmere van de Garonne ochtendnevel 

veroorzaakt. Volgens bodemcartograaf Jean-Paul 

Party ziet de werkelijkheid er iets anders uit en 

dienen de wijnboeken herschreven te worden.  

De mist heeft volgens hem veel meer te maken met 

de waterhuishouding van de bodem in het gebied, 

om precies te zijn met die van het hoge terras van 

de Graves. Hier bevinden zich tijdelijke watervoor-

raden waaruit damp ontsnapt, met als gevolg de 

hoge luchtvochtigheid die de botrytisvorming stimu-

leert.  


