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Limburgse Wijnen – Een vergelijking  

Riesling 

 

 
 
Als derde in de rij, stelde Danny Beuten zich kandidaat voor de promotie naar Meester-Commandeur. 
Daarvoor diende hij een presentatie te geven op één van onze proefavonden. 
Het onderwerp dat hij daarvoor koos, was zeker niet het gemakkelijkste. Daar waar over de 
gerenommeerde wijngebieden boeken vol zijn geschreven, aangevuld met allerlei internetsites, is het 
zeer moeilijk om over de Limburgse wijnappellaties iets te vinden. 
Komt daar nog bij dat we midden in coronatijden zitten en het dus ook moeilijk is om contacten met 
wijnboeren te leggen. 
 
Na een interessante uiteenzetting over het ontstaan van de Limburgse wijngaarden en de reden 
waarom er een lange onderbreking is geweest, maakte hij bekend dat de avond zou gaan over één 
specifieke druif, nl. de riesling. 
 
Inmiddels zijn er in Belgisch en Nederlands Limburg 3 Beschermde Oorsprongsbenamingen (BOB – 
GOB): Maasvallei (B-NL) – Mergelland (NL) en Haspengouw (B). 
De wijnen uit de verticale as (Maasvallei - grind) hebben een andere Terroir dan die uit de horizontale 
as (Haspengouw – Mergelland – mergel) 
 
Danny presenteerde blind 6 wijnen en gaf telkens de beschrijving die door de wijnboer zelf 
gepubliceerd is. 
Hij vroeg ons om, aan de hand van deze beschrijving en onze eigen proefnotities, te bepalen of deze 
wijndomeinen op de verticale of horizontale as lagen. 
 
Iedereen was verrast over de toch hoge kwaliteit die over de ganse lijn gepresenteerd werd. 
Daarbij scoorden de wijnen uit onze directe omgeving bij iedereen opvallend hoog. 
Ervaring van de wijnboer en leeftijd van de aanplant spelen een grote rol. 
Hoopgevende resultaten voor de Limburgse wijnbouw. 
 
De duidelijke uitleg, de kwaliteit van de wijnen en het competitie-element, zorgden ervoor dat 
iedereen meer dan tevreden was over deze presentatie. 
Proficiat Danny 
 
 
 



          

Belgisch en Nederlands Limburg 

  



De proeffiches van de wijnen: 

1. LIMBURGSE LANDWIJN – LANDGOED OVERST - RIESLING 

                                 

 
Jaargang : 2019 

Type : wit  

Druiven : 100 % Riesling 

Alcoholpercentage : 12 % 

Visueel : lichtgeel, helder 

Geur :  

- mineraal: stoffig, kiezel 

- fruit: ananas, limoen, grapefruit 

Smaak : Zuur, zoetje, bittertje na 

Besluit : eenvoudig 

Prijs: 16,00 € 



2. MAASVALLEI – DOMEIN THILESNA - RIESLING 

                                                                                       

 
Jaargang : 2018 

Type : wit  

Druiven :   100 % Riesling 

Alcoholpercentage : 12 % 

Visueel : lichtgeel, helder 

Geur :  

- fruit: appel, pompelmoes, citroen 

- chemisch: petroleum 

- mineraal: kalk 

Smaak : iets meer zuren dan vorige, weinig afdronk 

Besluit : lekker, mist iets volheid, misschien nog iets te jonge aanplant, wordt beter 

Prijs: 14 € 



3. MAASVALLEI – WIJNGOED THORN - RIESLING 

                                                                  

 
Jaargang : 2019 

Type : wit 

Druiven : 100 % Riesling 

Alcoholpercentage : 13 % 

Visueel : vetcirkeltje? bubbeltjes 

Geur :  

- fruit: ananas, noten 

- branderig: rokerig, karamel 

- floraal: viooltjes 

- mineraal: kiezel 

- kruidig: witte peper 

Smaak : Zuur/ bitter 

Besluit : Mooi in balans, lekker 

Prijs: 15 € 



4. MERGELLAND – APOSTELHOEVE - RIESLING 

                    

 
Jaargang : 2019 

Type : wit 

Druiven : 100 % Riesling 

Alcoholpercentage : 12,5 % 

Visueel : lichtgeel 

Geur :  

- fruit: granny smith, ananas, lychee 

- dierlijk: stinkertje 

- mineraal: kiezel 

Smaak : Zoetje, zuur, bittertje  

Besluit : rond, in balans 

Prijs: 15 € 



5. MAASVALLEI – WIJNDOMEIN ALDENEYCK - RIESLING 

                           

 
Jaargang : 2018 

Type : wit 

Druiven : 100 % Riesling 

Alcoholpercentage : 13 % 

Visueel : iets donkerder geel, hogere viscositeit 

Geur :  

- fruit: tropisch fruit, appel, limoen 

- chemisch: petroleum 

- floraal : bloesem 

- kruidig 

- mineraal 

Smaak : Zu/Zo/Bi in balans, rond, vettig 

Besluit : Lekker, rond, commerciële opzet 

Prijs: 16 € 



6. HASPENGOUW – GLOIRE DE DURAS – RIESLING CUVEE SPECIALE 

                                                                  

 
Jaargang : 2019 

Type : wit 

Druiven : 100 % Riesling 

Alcoholpercentage : 11 % 

Visueel : hoge viscositeit  

Geur :  

- fruit: perzik 

- kruidig 

- etherisch: honing 

Smaak : Zo, maar friszoet 

Besluit : Lekker, dessertwijn, ook mooi bij o.a. schimmelkaas 

Prijs: 15 € 

 

 

  

Meer informatie over de wijnen in de Syllabus op de website. 

 



Wij danken Danny voor deze mooie presentatie, een Meester-Commandeur waardig. 

 

Ook dank aan John Golsteyn en Ronny Lamberigts, die Danny tijdens een test-proeverij van de nodige 

interressante tips voorzagen. 

Hopelijk krijgt deze presentatie navolging …. 

 

 

Dit staat ons nog te wachten in 2021-2022: 
 

Vrijdag  26 november 2021 (De Beurs) 
Technische Proeverij 

Vrijdag  21 januari 2022 (De Beurs) 
Nieuwjaarsreceptie 
Wijn uit eigen kelder 

Vrijdag  18 februari 2022 (Paul Van Dinter) 
Proeven voor Promotie 

Vrijdag  4 maart 2022 (De Beurs) 
Inleidende Proeverij Wijnreis 

Zondag  24 april 2022 
30ste Kapitteldiner 

Weekend Hemelvaart 26 – 29 mei 2022 
Wijnreis 

Zaterdag 11 juni 2022 
Zomeractiviteit 

 

Data Kapitteldiner en Zomeractiviteit voorlopig onder voorbehoud van beschikbaarheid locatie. 
 

 

Aansluitend nog enkel artikels:  

(Grensoverschrijdende Appelatie Maasvallei )  

(Recent artikel over Gloire de Duras) 

 



 



 


