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WACHAU
WARMT (ZICH ) OP
Wachau, met zijn bijzondere wijngaarden op de oevers van de Donau, is dé wijnstreek van  

Oostenrijk voor witte wijn. Grüner Veltliner is hier tot grote hoogte gebracht, met in zijn  

slipstream fijne Riesling. Maar net als elders in Oostenrijk houdt de classificatie van wijnen  

en wijngaarden de gemoederen hier bezig.
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OP REIS
Door een ‘gaatje’ in de 
covidpandemie was het 
begin september vorig 
jaar even mogelijk met 
de auto naar Oostenrijk 
te reizen. Zo kon ik een 
bezoek aan Neusiedler-
see DAC combineren 
met een verkenning van 
de Wachau, en kon ik 
vrijwel alle producenten 
op mijn eigen fiets be-
zoeken. Dan sta je meer 
in verbinding met het 
landschap en de dorpen 
dan in de auto. En de 
Wachau barst van de 
topproducenten, die 
gelukkig tijd hadden om 
me te ontvangen. 

TEKST, FOTOGRAFIE & PROEFNOTITIES: RONALD DE GROOT

Mijn eerste bezoek was meteen bij een van 
de grote namen, Vinea-Wachau-voorman 
Emmerich Knoll. Vinea Wachau is de lokale 

club van wijnboeren, met zo’n 200 leden, die sinds 
jaar en dag waakt over de kwaliteit van de wijnen 
van de Wachau. Dat gebeurt door het afspreken van 
regels, en door het gebruiken van een eigen classi-
ficatie. Deze is opgebouwd uit drie categorieën: 
Steinfeder, Federspiel en Smaragd, gebaseerd op 
de rijpheid van de druiven. Smaragd, dat zijn de 
krachtigste wijnen, met de meeste diepgang, en 
een alcoholgehalte hoger dan 12,5%. Federspiel is 
elegant, met maximaal 12,5%. Steinfeder is fris en 
licht, met maximaal 11,5%. Een overzichtelijk 
systeem. 
In de Wachau DAC, ingevoerd met ingang van de 
jaargang 2020, wordt de nadruk gelegd op de her-
komst van de wijnen, met onderscheid tussen 
streekwijnen, dorpswijnen en wijnen van afzonder-
lijke wijngaarden, de Rieden. Dat lijkt de trend van 
dit moment, dat wijnen eerder worden geklasseerd 
naar hun herkomst dan in kwaliteitscategorieën. 
Vooralsnog bestaan de systemen naast elkaar. 

NADELEN CLASSIFICATIE
Emmerich Knoll staat vierkant achter de indeling 
van Vinea Wachau. Hij blijft een groot voorvechter 
van Federspiel en Smaragd. ‘Ik zie het probleem 
niet, er zijn meerdere voordelen. En zou de DAC 
ons systeem overbodig maken? Nee dus. Het is zo 
vervlochten met de Wachau, dat kan niet zomaar. 
Smaragd is synoniem voor kracht en diepgang, voor 
grootse wijnen uit de Wachau. Zolang ik voorzitter 
ben van Vinea Wachau, gaat dat niet veranderen. 
Natuurlijk, je ziet steeds meer “terroirwijnen”. Geen 
probleem, in de Wachau vermelden we de wijn-
gaard al sinds de jaren zeventig op het etiket. Maar 
herkomst alleen is geen garantie voor kwaliteit. Die 
tien of vijftien “grote” wijngaarden vormen maar 
een fractie van het aantal goede wijngaarden in de 
Wachau. Ze danken hun bekendheid aan de faam 
van hun producenten. Als in de wijngaard naast 
zo’n “grote naam” geen bekend bedrijf zit, wil dat 
niet zeggen dat het een minder goede wijngaard is, 
hoogstens dat hij minder bekend is. Er zijn er hier 
wel honderd topwijngaarden te vinden, veel meer 
dus dan die tien die iedereen kent.’ 

WAAR HOUDT HET OP?
De focus op herkomst vindt Knoll typisch iets voor 
journalisten en sommeliers. ‘Voor de consument is 

het gewoon te veel. Al die benamingen kun je toch 
niet inschatten op het punt van karakter en kwali-
teit? Ried Loibenberg is altijd krachtig, dat is alge-
meen bekend. Maar weet je dat ook van Trum? Nee 
dus. Je staat in de winkel en je wilt iets moois, iets 
krachtigs bij je gerecht, of juist een lichte wijn als 
aperitief. De aanduidingen Steinfeder, Federspiel, 
Smaragd zijn daarvoor perfect. Waarom moet toch 
alles in classificaties worden vastgelegd? Die focus 
op Erste Lagen, waarom? Bovendien, waar is het 
einde? Hoeveel van het oppervlak van de Wachau 
zou Erste Lage moeten zijn, 5%? Welke 5% dan? 
We hebben hier zo’n 30% terraswijngaarden, dan 
zou daarvan maar een klein deel Erste Lage zijn. En 
Ried Schütt, een topwijngaard, zou dan géén Erste 
Lage zijn omdat het geen terraswijngaard is? Van 
Schütt komt toch echt onze beste Riesling. Terras-
wijnen zijn duurder, maar ook omdat je er meer 
werk aan hebt. Als je goede niet-terraswijngaarden 
zou meenemen, dan zou wel 40% van het opper-
vlak van de Wachau Erste Lage moet zijn. Dat kan 
dus niet. 
Je moet ook niet bij alle wijnen de wijngaard willen 
vermelden. Beperk jezelf. Blends zijn ook belang-
rijk. In onze Vinothekfüllung krijgt de grüner veltliner 
die te rijp is voor een Lagenwijn – ook die met bo- 
trytis – meer zuren door hem te mengen met wat 
“mindere” wijn. Dan heb je toch een bijzondere 
wijn. Zo werkt het hier.’

PRAGMATISCHE INSTEEK
‘In de Wachau zijn de bedrijven niet zo groot. In 
Kamptal en Kremstal zijn er producenten met wijn-
gaardbezit tot wel 100 hectare, zoals Bründlmayer 
of Jurtschitsch. Dat is een heel andere markt. Door 
de terrassen is de wijnbouw hier veel moeilijker. We 
rekenen voor een terraswijngaard 1200 tot 1500 
manuren werk per hectare, afhankelijk van hoe steil 
het is. Dan kun je geen goedkope wijnen maken die 
gemakkelijk worden verkocht.
Wij maken wijn van 17 tot 18 hectare eigen wijn-
gaarden en daarnaast kopen we druiven van nog 
eens 6 hectare. Op het etiket is het allemaal Wein-
gut Knoll. Dat mag hier bij langlopende contracten, 
van minstens twee, drie jaar, voor maximaal dezelf-
de oppervlakte die je zelf ook bewerkt. Dat is de 
enige beperking. Pragmatisch en niet bureaucra-
tisch.’ 
Kleinere bedrijven profiteren zo van de marketing 
en ervaring van de grotere, aldus Knoll. ‘We werken 
al tientallen jaren met dezelfde boeren, een stuk of 

DE FOCUS OP 
HERKOMST VINDT 
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Kelder bij Domäne Wachau

Wijngaarden in Dürnstein
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vijftien. Deels zijn ze gewoon te klein, zonder eigen 
productie. Sommigen zijn groter, maar krijgen niet 
alles zelf verkocht.’ Maar Wachau heeft toch een 
grote naam? ‘Als je niet tot de bekende bedrijven 
hoort, dan kun je toch buiten de boot vallen. Goede 
marketing is heel belangrijk, en voor ons is dat geen 
probleem. Vaak gaat het om bedrijven die alleen in 
Oostenrijk actief zijn.’ 

EIGEN REGELS VOOR DAC
Toch is de DAC intussen ingevoerd in de Wachau. 
Knoll: ‘We hebben wel eigen regels bedongen, an-
ders dan in Kremstal of Kamptal. Daar geldt de DAC 
alleen voor grüner veltliner en riesling. Andere drui-
ven zijn dan Niederösterreich. Wij wilden bijvoor-
beeld weissburgunder of muskateller kunnen blij-
ven bottelen als Wachau.’ Daarmee wordt inbreuk 
gemaakt op de systematiek van de DAC, die voor-
staat dat de wijnen van een streek eenduidig zijn. 
Zoals Neusiedlersee DAC voor rood alleen zweigelt 
toelaat of Eisenberg DAC alleen blaufränkisch. Ken-
nelijk zijn er concessies gedaan om de Wachau over 
de streep te trekken bij het aanvaarden van de DAC.

KRUTZLER: ‘SMARAGD IS PASSÉ’
Het volgende bezoek, op twee minuten fietsen, is 
aan een verklaard tegenstander van het systeem 
van Vinea Wachau, Erich Krutzler van Pichler-Krutzler. 
‘Wij zijn geen lid van Vinea. Ik zou het systeem van 
Smaragd en Federspiel het liefst zien verdwijnen. 
Wellicht zou je het alleen voor goede Rieden kunnen 
gebruiken, als een soort classificatie binnen de wijn-
gaardwijnen. Nu kun je deze wijnen overal maken, 
dus ook in mindere wijngaarden. En Ried Kloster-
satz bijvoorbeeld zit ieder jaar net boven de 13%. 
Om een Federspiel te maken, zou ik eerder moeten 
oogsten. Dat vind ik onzin. Ik proef zelf domweg 
geen verschil tussen 12,8% en 13,2%, dus wat is 
dan de waarde van Smaragd? In de jaren rond 2000 
was het een soort strijd wie het laatste oogstte en 
wie het hoogste suikergehalte had. Met de klimaat-
opwarming is dat voorbij, zodat Smaragd passé is 
als kwaliteitsaanduiding. Maar het systeem is heel 
succesvol. En de machtigen stellen de regels.’ 

GEEN DOMHEDEN
Krutzler komt uit Eisenberg, bij de Hongaarse 
grens. ‘Ik ben dus opgegroeid met blaufränkisch. Ik 
maakte hier in de Wachau in 2006 mijn eerste jaar-
gang. Ons doel is serieuze wijnen te maken. Ze 
moeten na drie, vier jaar ook nog lekker zijn. Dus 

voor mij geen aromagisten en koude vergisting, om 
meteen te plezieren met primair fruit. We werken 
met druiven van 13 hectare, waarvan we ongeveer 
de helft inkopen. De druiven uit Unterloiben en 
Oberloiben gaan in de Dürnstein, onze Ortswein. 
Daarnaast hebben we natuurlijk de bijzondere wijn-
gaardwijnen. Loibenberg is bekend, maar is een 
heel warme wijngaard en dat is tegenwoordig niet 
altijd een voordeel. Ried Supperin is interessant, 
want wat koeler. De grüner veltliner staat er in het 
midden, daar is meer löss. Riesling staat hoger, 
richting 400 meter; die wordt niet mooi op lössbo-
dems. Riesling kan weer op drogere plekken staan, 
die niet geschikt zijn voor grüner veltliner.’
Eigenlijk is de boodschap heel simpel, zegt Erich. 
‘Je moet de druif planten die goed past bij bodem 
en microklimaat. Je moet niet op de vraag uit de 
markt reageren, zoals vroeger gebeurde. Knoll 
heeft wel eens chardonnay geplant, maar dat soort 
domheden zie je niet meer. Je houdt anders geen 
oude wijngaarden over en je waait met elke wind 
van de mode mee. Hier is dat gelukkig vrijwel niet 
gebeurd, dat is het mooie van de Wachau, en het 
geeft de streek ook prestige.’

HIRTZBERGER: SPAGAAT
Langs de Donau fiets je in een half uur van Pich-
ler-Krutzler naar Weinhofmeisterei Mathias Hirtz-
berger bij Weissenkirchen, waar ik Mathias spreek. 
Die zou eigenlijk de administratie en verkoop van de 
wijnen van zijn broer gaan doen, maar besloot in 
2014 om voor zichzelf te beginnen, met hulp van 
broer en ouders. ‘Het is toch leuker om zelf je wij-
nen te maken dan om op kantoor te zitten.’ Hij en 
zijn vrouw Hanna konden wat wijngaarden van hun 
families krijgen. ‘Ik zat eerst in Spitz, maar in 2017 
heb ik hier een eigen kelder gestart, met in totaal 10 
hectare. Veel moest worden herplant. Er stond zelfs 
nog müller-thurgau en blauer portugieser.’
Het programma is nog beperkt, met vier dorpswij-
nen en twee wijnen uit Rieden. ‘Ik wil met stokken 
van jonger dan tien tot vijftien jaar geen Riedenwij-
nen maken. Net als mijn familie maak ik ook graag 
Steinfeder. Het probleem is dat die een goedkoop 
imago heeft, terwijl het juist heel goed past bij de 
moderne vraag naar lichte en elegante wijnen. Een 
beetje tegenstrijdig eigenlijk. Bovendien is het 
moeilijk om hem een karakter van een echte Grüner 
Veltliner te geven; de wijn wordt gauw te licht en te 
zuur. Dus zitten we hier in de Wachau soms in een 
spagaat.’  

FRISCHENGRUBER KIEST BLEND
De meeste bekende wijngaarden van de Wachau 
liggen op de noordelijke Donau-oever. Maar ook 
op de andere oever vind je goede wijnen. Met de 
fiets kun je met een pontje oversteken van Dürn-
stein naar Rossatz, voor een bezoek aan Georg 
Frischengruber. ‘Ik heb het domein in 2011 over-
genomen,’ vertelt die, ‘en ben wat gegroeid door 
pacht; weinigen willen hier wijngaarden verkopen. 
Ik heb me gefocust op grüner veltliner en riesling. 
Vroeger hadden veel boeren ook chardonnay en 
müller-thurgau, maar specialiseren vind ik beter.’ 
Wat is het verschil met de overkant eigenlijk? ‘In 
de praktijk is er meer overeenkomst tussen Dürn-
stein en Rossatz dan tussen Dürnstein en Spitz, 
dat weliswaar ook aan de noordelijke oever ligt, 
maar veel westelijker en dus veel koeler is.’ En de 
hellingen dan? ‘Klopt, die liggen op een meer 
noordelijke, noordwestelijke expositie, dus ook 
relatief koel. Ooit een nadeel, maar inmiddels niet 
meer, integendeel.’ Ha, dat zeggen ze aan de an-
dere kant niet zo snel, denk ik. ‘Nee, dat klopt. 
Door de warmte wordt alles anders. Je ziet bij-
voorbeeld steeds minder Steinfeder; misschien 
zijn er wat fietsers in de Heurigen die dat drinken. 
Bovendien is Steinfeder tegenwoordig moeilijker 
te maken. Je zoekt toch een bepaalde rijpheid en 
in de warme jaren blijkt dat lastig. Je zit zo boven 
de 11,5%. Eerder plukken helpt niet, want als hij 
niet rijp is, wordt de wijn te grassig. Daarom maak 
ik ook een blend van verschillende Rieden. Dat 
vind ik interessant, want je maakt een mix van de 
sterke punten van allemaal, en die versterken el-
kaar tot een betere wijn.’ 

DE COÖP, DOMÄNE WACHAU
Iedereen die ik hier spreek benadrukt hoe belang-
rijk Domäne Wachau, de lokale coöperatie, voor 
deze streek is. De coöperatie profiteert natuurlijk 
van de bekendheid van de Wachau, en is zo in 
staat om de boeren een goede prijs voor de drui-
ven te betalen. Dat zorgt ervoor dat de wijngaar-
den goed onderhouden blijven en dat er een meer 
dan uitstekende kwaliteit wijn wordt gemaakt, 
ook aan de basis. Grote gangmakers hier zijn di-
recteur Roman Horvath MW en keldermeester 
Heinz Frischengruber. 
Horvath: ‘2019 is onze beste jaargang tot nu toe. 
We hebben hard gewerkt aan de kwaliteit. Dat is 
het werk van jaren, met een verbetering van de 
loofwand, het afzien van herbiciden en het starten 

BLENDS OF  
RIEDEN?

Georg Frischengruber 
tekent de spagaat waar-
in Wachauproducenten 
anno nu zitten. ‘In war-
me jaren zijn de Rieden 
die bekendstaan als de 
beste tegenwoordig 
gewoon te warm, dus 
heb je zuren nodig van 
andere wijngaarden. Het 
is commercieel wellicht 
aantrekkelijk te focussen 
op Riedenwijnen, maar 
wijntechnisch niet altijd 
logisch. Aan de andere 
kant: sommige klanten 
vragen erom. Duitsers 
houden van de ronde 
Grüner Veltliner van Ried 
Frauenweingarten, Oos-
tenrijkers gaan voor 
meer zuren en kiezen 
voor Ried Steiger.’

ERICH KRUTZLER: 
‘IK ZOU HET  
SYSTEEM VAN 
SMARAGD EN 
FEDERSPIEL HET 
LIEFST ZIEN  
VERDWIJNEN’

WACHAU DAC

De komst van de DAC, overal in Oostenrijk, was ook voor de Wachau blijkbaar 
niet te vermijden. Ook de ÖTW, een invloedrijke club van wijnproducenten uit 
met name het Kremstal en Kamptal, oefent druk uit op de Wachau om mee te 
doen met zijn classificatiesysteem van de wijngaarden. Dat zet de voorbeeldi-
ge eenheid van de streek en van de beroemde ‘producentenclub’ Vinea 
Wachau onder druk. 
Hoe ziet de Wachau DAC eruit en wat zijn de regels ervoor?

GEBIETSWEIN
Voor de Wachau DAC zijn zeventien druivenrassen goedgekeurd, waaronder 
ook blauwe. Dat loopt van grüner veltliner en riesling tot muskateller en sau-
vignon blanc en tot pinot noir en sankt laurent. Gemischter Satz en cuvées 
zijn ook toegestaan.

ORTSWEIN
Voor de 22 officiële dorpswijnen zijn negen druivenrassen toegestaan: grüner 
veltliner, riesling, weissburgunder, grauburgunder, chardonnay, neuburger, 
muskateller, sauvignon blanc en traminer. De wijnen mogen maar uit één drui-
venras bestaan.

RIEDENWEIN
Voor de Riedenweine mogen alleen grüner veltliner en riesling worden ge-
bruikt. Er zijn 157 wijngaarden gedefinieerd (Rieden). Chaptalisatie is verbo-
den en de wijnen mogen nauwelijks of geen houtsmaak hebben.



van 80 à 90 hectare biowijngaarden. De samen-
werking met de families is sterker geworden. In 
het verleden werd er meer apart van elkaar ge-
werkt, nu meer samen. Dat is belangrijk, bijvoor-
beeld bij het maken van goede Riedenwijnen. In 
een wijngaard als Achleiten  werken we met der-
tien boeren met zo’n twintig verschillende perce-
len. Als je een bepaalde stijl wilt maken, moet je 
wel samenwerken, bijvoorbeeld door het exact be-
palen van het juiste oogstmoment. Achleiten is 
prachtig, misschien wel de Montrachet van Oos-
tenrijk,  dus hij moet top zijn.’
De coöperatie telt 600 leden uit 250 families, zegt 
Horvath. ‘Daarmee beheren we zo’n 400 hectare 
van de ruim 1400 hectare van de Wachau. We zoe-
ken naar een precieze stijl met veel zuren, anders 
dan bijvoorbeeld Hirtzberger. Dat is mooi te zien 
aan de Riesling Singerriedel. Die van Hirtzberger 
komt machtiger over dan die van ons. Een duidelijk 
stijlverschil.’ Juist dat maakt de wijnen van de 
Wachau nog interessanter. Een voorbeeldig bedrijf, 
dat zijn grootste markt in Nederland heeft.

FRANZ HIRTZBERGER 
Het is een treurig gezicht. Op 22 augustus, een 
week of twee voor onze komst, heeft een hagelbui 
een groot deel van de wijngaarden van Franz Hirtz-
berger vernield. De stemming bij deze topper in 
Spitz, een van koelste plekken van de Wachau, is 
dan ook wat gedrukt. Maar het leven gaat door. Ik 

als elders in de Wachau is de invloed van de Donau 
op het microklimaat groot. ‘De 300 meter brede 
watermassa zorgt voor luchtcirculatie, waardoor 
bijvoorbeeld voorjaarsvorst voorkomen wordt. We 
houden van een volle, rijke stijl. Ik heb veel discus-
sies met mijn vader, maar niet over de stijl. De wij-
nen zijn nu misschien ietsje compacter en strakker 
dan voorheen, vanwege de smaak van de consu-
ment. Maar niet veel. We zoeken naar volle rijp-
heid, naar die aromatische boost die grüner veltli-
ner krijgt als de druiven geel worden. Ik ben er 
trots op dat je onze wijnen kunt herkennen aan hun 
volle, aromatische stijl.’

F.X. PICHLER: VERANDERING MOET
Zoals de wijnen van de Wachau sterke, maar uit-
eenlopende karakters hebben, zo hebben hun pro-
ducenten dat ook. Dat geldt in hoge mate voor F.X. 
Pichler, waar zoon Lucas Pichler de scepter zwaait. 
Hij laat zien dat zo’n gebied persoonlijkheden heeft 
die de status quo verdedigen – zoals Knoll en Hirtz-
berger – en personen die zich er niet bij neer wen-
sen te leggen, zoals Lucas Pichler en zijn zwager 
Erich Krutzler, die hierboven aan het woord kwam. 
Ruim een maand na mijn bezoek kwam het bericht 
dat F.X. Pichler uit Vinea Wachau was gestapt, de 
club die door Lucas’ vader, Franz Xaver, mede is 
opgericht. Hij vond dat het systeem van Vinea 
Wachau al achterhaald was, en met de komst van 
de DAC had moeten worden hervormd. 

Niet dat hij het eens is met het principe van de 
DAC, overigens. ‘De DAC suggereert een soort een-
heidssmaak. Het promoten van de Wachau als een 
wijn met een bepaald type smaak is gewoon een 
vergissing, en dat is eigenlijk het idee achter de 
DAC. Het is juist mooi dat iedere producent zijn ei-
gen signatuur heeft. Mijn wijnen zijn totaal anders 
dan die van Hirtzberger. Ook heeft elke producent 
de hiërarchie met zijn beste wijngaard in zijn hoofd 
zitten. Voor Hirtzberger is dat Singerriedel, bij mij 
Kellerberg, voor Knoll Schütt enzovoort. Maar we 
zullen er aan moeten wennen dat deze hiërarchie 
wellicht niet meer werkt. In het verleden hingen de 
druiven in de beste wijngaarden een week langer, 
voor een krachtige wijn. Nu pluk je ze juist een 
week eerder, omdat je in deze warmere wijngaar-
den de frisheid wilt behouden. Koeler wordt beter. 
Wen maar aan de veranderingen. Waterstress in de 
wijngaarden, waarvoor vooral grüner veltliner ge-
voelig is, zorgt voor ontwikkeling van fenolen die de 
wijnen korter maken, bitter. Irrigatie moet uitkomst 
bieden. Riesling, met zijn kleine bladeren, kan veel 
beter zonder water een maand stilstaan.’
Het bedrijf huist in een van de – ook architectonisch 
– modernste wijnkelders van de Wachau. Ook een 
soort statement. De geproefde wijnen uit 2019 zijn 
groots, en kennelijk de laatste met de aanduiding 
Smaragd of Federspiel. Ze behoren tot de top van 
de Wachau, en daarmee die van Oostenrijk. Dat is 
het belangrijkste statement.  
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spreek met Franz junior. ‘Hier in Spitz was in de ja-
ren 70 een derde van de oogstjaren niet warm ge-
noeg. Ik mag het niet zeggen, maar wij profiteren 
van de klimaatverandering. We liggen direct in de 
koele invloed van het Waldviertel, en de oogst is hier 
tien tot twaalf dagen later dan in Loiben. Nog maar 
een kleine veertig jaar geleden was het hier moeilijk. 
Een deel van de terrassen van de wijngaard Singer-
riedel moesten we in 1983 verlaten. Gelukkig heb-
ben we die weer in ere kunnen herstellen. Juist de 
oude terrassen en kleine percelen zijn belangrijk 
voor het landschap. Daarom is de rol van Domäne 
Wachau zo belangrijk. Als je 2 euro per kilo kunt krij-
gen voor grüner veltliner Federspiel, loont het nog 
om in de familie een halve hectare wijngaard te on-
derhouden. Zo wordt iedereen meegenomen in de 
bloei van de wijnbouw hier. Vinea Wachau heeft af-
gesproken dat de druiven alleen uit de Wachau mo-
gen komen. In ons geval kopen we druiven van 8 
hectare, naast die van onze eigen 20 hectare, maar 
alleen uit de Wachau. Kijk naar het Kamptal. De gro-
ten daar maken de markt voor de druivenprijzen ka-
pot door goedkope druiven te kopen in het Weinvier-
tel en alles te bottelen als Niederösterreich. Dat kan 
hier niet, en dat willen we ook niet.’

RIJKE STIJL
Op de terrassen hier zijn de omstandigheden ide-
aal voor riesling, vertelt Franz. ‘Die kan tegen 
droogte en hitte, anders dan grüner veltliner.’ Net 

RECENTE JAARGANGEN

2019  is een topjaar, met voldoende water en dus ideaal, ondanks een  
kleine oogst. Belangrijk was dat de oogst van 2019 duidelijk later 
was.

2018  was goed, maar eigenlijk te warm, zeker voor de lichtere wijnen.  
Smaragd had de neiging te zwaar te worden. 

2017  was heel rijp en exotisch, met goede zuren, minder warm dan 
2018. Een van de beste jaren na 2010.

2016  was een goed jaar, maar laat door voorjaarsvorst. Een jaar voor de  
toekomst. 

Emmerich KnollRoman HorvathMathias HirtzbergerFranz HirtzbergerGeorg FrischengruberLucas Pichler
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F.X. PICHLER
M GRÜNER VELTLINER SMARAGD 2019 18,5 PNT
GEUR rijp en rijk, perzik en acacia, rijpe peer, 
peperig, breed
SMAAK breed en sappig, peperig, kruidig, 
diepgang, geweldig, ook zuren
 a
UNENDLICH RIESLING 2018 18 PNT
GEUR honing en abrikozen, breed, complex, 
grapefruit, warm jaar
SMAAK heel rijp en machtig, diepgang, mooie 
zuren, lengte
 a
UNENDLICH RIESLING 2019 18 PNT
GEUR prachtig breed, perzik en peer, bloemen, 
grapefruit
SMAAK mooie zuren, diepgang, groots, lengte
 a
RIED KELLERBERG 
GRÜNER VELTLINER SMARAGD 2019 18 PNT
GEUR prachtig breed, peperig en kruidig, 
bloemen, rijpe peer
SMAAK intens, mooie zuren, diepgang, lengte
 a
RIED KELLERBERG 
RIESLING SMARAGD 2019 17,5 PNT
GEUR prachtig breed, bloemen, perzik, peer, 
grapefruit
SMAAK diep en krachtig, mooie zuren, precisie, 
lengte
 a
RIED LIEBENBERG 
GRÜNER VELTLINER SMARAGD 2019 17,5 PNT
GEUR breed en peperig, kruiden, bloemen, perzik
SMAAK kracht, rijp, spanning, diepgang, lengte
 a
RIED LIEBENBERG 
GRÜNER VELTLINER SMARAGD 2019 17,5 PNT
GEUR krachtig, breed, abrikozen, acacia, complex
SMAAK heel rijp en intens, mooie zuren, lengte, 
bijzonder
 a
RIED LOIBENBERG 
RIESLING SMARAGD 2019 17 PNT
GEUR rijp, perzik, bloemen, appel, grapefruit
SMAAK breed en krachtig, maar ook mooie zuren, 
diepgang
 a
RIED STEINERTAL 
GRÜNER VELTLINER SMARAGD 2019 17 PNT
GEUR peer en perzik, limoen, breed, acacia, witte 
peper
SMAAK rijp en sappig, mooie zuren, diepgang, 
balans, spanning
 a
RIED STEINERTAL 
RIESLING SMARAGD 2019 16,5 PNT
GEUR bloemen en abrikozen, breed, grapefruit
SMAAK krachtig en sappig, mooie zuren, droog, 
lengte
 a
DÜRNSTEINER 
GRÜNER VELTLINER SMARAGD 2019 16,5 PNT
GEUR fijn kruidig, bloemen, perzik, witte peper, 
breed
SMAAK kracht, sappig, spanning, diepgang, 
mooie zuren
 a

DÜRNSTEINER RIESLING SMARAGD 2019 16 PNT
GEUR fijn, bloemen, rijpe appel, limoen
SMAAK mooi breed en krachtig, mooie zuren, 
diepgang
 a
RIED KLOSTERSATZ 
GRÜNER VELTLINER FEDERSPIEL 2019 16 PNT
GEUR bloemen, breed, fijn, citrus, breed
SMAAK sappig, heerlijke zuren, kruidig
 a
GELBER MUSKATELLER 
DÜRNSTEINER SMARAGD 2019 15,5 PNT
GEUR breed, open, druivig, muscaat, aromatisch
SMAAK sappig en breed, mooie zuren, fijn
 a
LOIBNER BURGSTALL 
RIESLING FEDERSPIEL 2019 15,5 PNT
GEUR breed, bloemen citrus, appel
SMAAK elegant en sappig, mooi droog, goede 
zuren
 a
LOIBNER FEDERSPIEL 
GRÜNER VELTLINER 2019 15,5 PNT
GEUR heel kruidig, vleugje groenig, peperig, span-
nend
SMAAK sappig en krachtig, breed, weelderig, rijp, 
mooie zuren
 a

FRANZ HIRTZBERGER
SINGERRIEDEL - RIESLING SMARAGD 2019 18 PNT
GEUR breed en krachtig, abrikozen, grapefruit, 
citrus, bloemen
SMAAK weelderig en rijp, krachtig, fijne zuren, 
diepgang, balans, lengte
 a
HONIVOGL - 
GRÜNER VELTLINER SMARAGD 2019 17,5 PNT
GEUR kruidig, intens, breed, perzik, rijpe peer
SMAAK krachtig, tegen machtig aan, diepgang
 a
RIED STEINPORZ - RIESLING SMARAGD 2019 17 PNT
GEUR witte bloemen, perzik, citrus, grapefruit, fijn
SMAAK toegankelijk, zacht, weelderig, balans
 a
AXPOINT - 
GRÜNER VELTLINER SMARAGD 2019 17 PNT
GEUR intens en breed, kruidig, intens, rijp
SMAAK dik, machtig, rijk, goede zuren, romig
 a
ROTES TOR - 
GRÜNER VELTLINER SMARAGD 2019 17 PNT
GEUR fijn fruit, peer en perzik, kruidig, breed
SMAAK zacht en sappig, mooie zuren, elegant, 
lengte, klassieker
 a
SETZBERG - RIESLING SMARAGD 2019 16,5 PNT
GEUR breed en open, citrus, bloemen, peer, 
perzik
SMAAK elegant, prachtige zuren, diepgang, 
lengte, klasse
 a
KIRCHWEG - 
GRÜNER VELTLINER SMARAGD 2019 16,5 PNT
GEUR kruidig en breed, honing, abrikozen, gele 
pruimen
SMAAK krachtig en toch elegant, mooie zuren, 
diepgang
 a

ROTES TOR - 
GRÜNER VELTLINER FEDERSPIEL 2019 16 PNT
GEUR prachtig breed, kruiden, perzik, peer, bloemen
SMAAK krachtig en sappig, mooie zuren, sappig, 
fijn
 a
SPITZ - 
GRÜNER VELTLINER STEINFEDER 2019 15 PNT
GEUR heerlijk fruit, perzik, kruidig, rijpe peer
SMAAK kracht en zuren, fijn, sap, heel goed
 a

DOMÄNE WACHAU
XA 22 GRÜNER VELTLINER U.V. 17 PNT
GEUR breed, tabak, complex, sinaasappel
SMAAK complex, heel fijn en zacht, lengte, 
bijzonder
 a
RIESLING AUSLESE ACHLEITEN 1993 17 PNT
GEUR prachtig gerijpt, sinaasappel, limoen, breed, 
jeugdig zelfs nog
SMAAK prachtig breed, zoet, mooie zuren, 
geweldig
 a
GRÜNER VELTLINER 
SMARAGD ACHLEITEN 750ML 2019 17 PNT
GEUR breed en verleidelijk, appel, citrus, complex
SMAAK heel precies en krachtig, mooie zuren, 
diepgang
 a
URALT REBEN GEMISCHTER SATZ 
SMARAGD 2019 16,5 PNT
GEUR bloemen, druivig, rijpe appel, breed, vanille
SMAAK heel breed en krachtig, hout, rijk, mooie 
zuren
 a
RIESLING SMARAGD ACHLEITEN 2019 16,5 PNT
GEUR breed en bloemig, vuursteen, citrus, complex
SMAAK krachtig en sappig, goede zuren, breed, 
diepgang, finesse 
 a
RIESLING SMARAGD SINGERRIEDEL 2019 16,5 PNT
GEUR krachtig, rijpe appel en limoen, abrikoos, 
grapefruit
SMAAK heel strak en sappig, krachtig, lengte, 
mooi droog
 a
GRÜNER VELTLINER 
SMARAGD KELLERBERG 750ML 2019 16,5 PNT
GEUR krachtig, peer en perzik, rijp, breed
SMAAK zacht en sappig, weelderig, rijp, mooie 
zuren
 a
V.D.N GRÜNER VELTLINER 2019 16 PNT
GEUR breed, bloemen, alcohol, kruidig, druivig
SMAAK heel aangenaam druivig, zoet, als witte 
port, goede zuren
 a
RIESLING AMPHORA 2017 16 PNT
GEUR oxidatie, toast, oranje, peer, blijft riesling
SMAAK krachtig en breed, veel zuren, lichte 
tannine, bijzonder
 a
RIESLING FEDERSPIEL BRUCK 750ML 2019 15,5 PNT
GEUR bloemen, breed, limoen, appel, stuivend
SMAAK zacht en mild, rijpe zuren, opwekkend en 
elegant, fijn
 a

GRÜNER VELTLINER 
FEDERSPIEL RIED LOIBENBERG 750ML 2019 15,5 PNT
GEUR perzik en peer, rijp, bloemen, kruidig, 
exotisch
SMAAK elegant, sap, rijp, mooie zuren, puur
 a
GRÜNER VELTLINER 
ACHLEITEN AUSLESE 1969 15 PNT
GEUR duidelijk gerijpt, paddenstoelen, tabak, rijp
SMAAK kruidig en gerijpt, droog, smaakvol; 
betere fles van geproefd
 a
FEDERSPIEL TERRASSEN 
GRÜNER VELTLINER 750ML 2019 15 PNT
GEUR bloemen, fijn kruidig, acacia, peer
SMAAK krachtig en sappig, appel, opwekkend
 a

FRISCHENGRUBER
MEINE WELT 
GRÜNER VELTLINER SMARAGD 2018 17,5 PNT
GEUR breed, complex, rijpe appel, bloemen
SMAAK zeer weelderig en intens, krachtig, mooie 
zuren, lengte
 a
GRÜNER VELTLINER 
SMARAGD RIED KREUZBERG 2018 17,5 PNT
GEUR breed, peer, limoen, complex, open
SMAAK weelderig en intens, machtig bijna, is ook 
18, complex, diepgang
 a
RIESLING SMARAGD RIED KIRNBERG 2017 17 PNT
GEUR prachtig breed, bloemen, appel, abrikozen, 
perzik
SMAAK prachtige zuren, mooi gerijpt, finesse, 
lengte, balans
 a
MEINE WELT RIESLING 2019 17 PNT
GEUR complex, peer en perzik, vanille
SMAAK breed, weelderig, sap, intens, lengte
 a
MEINE WELT 
WEISSBURGUNDER 750ML 2018 16,5 PNT
GEUR peer, vanille, complex, breed, jong
SMAAK weelderig en diep, intens, mooi hout, 
lengte
 a
RIESLING SMARAGD GOLDBERG 2017 16,5 PNT
GEUR breed, peer en limoen, exotisch, mango, 
kweepeer, pétrole
SMAAK mooi gerijpt, sap, kracht, diepgang, 
mooie zuren 
 a
RIESLING SMARAGD GOLDBERG 2019 16,5 PNT
GEUR breed en bloemig, rijpe appel, perzik, peer
SMAAK elegant, mooie zuren, sap, finesse
 a
GRÜNER VELTLINER 
SMARAGD ZANZL 2017 16,5 PNT
GEUR rijpe peer en meloen, mango, bloemen, 
mooi gerijpt
SMAAK fijn, elegant, mooie zuren, jeugdig
 a
GRÜNER VELTLINER 
SMARAGD RIED KIRNBERG 2017 16,5 PNT
GEUR kruidig, intens, kweepeer, mango
SMAAK breed en krachtig, mooie zuren, 
diepgang, fijn gerijpt
 a

GRÜNER VELTLINER 
SMARAGD RIED ZANZL 2019 16,5 PNT
GEUR acacia, rijpe appel, breed, meloen, kruidig
SMAAK heel rijk en intens, sappig, breed, 
weelderig
 a
GRÜNER VELTLINER 
SMARAGD KIRNBERG 2019 16,5 PNT
GEUR breed en open, peer en limoen, mooi kruidig
SMAAK spannend en sappig, mooie zuren, fijn, 
elegant
 a
GRÜNER VELTLINER 
SMARAGD RIED STEIGER 2019 16,5 PNT
GEUR gesloten, rijpe peer, bloemen, perzik, 
grapefruit
SMAAK mild, sap, rijp, rijk, boter, breed
 a
RIESLING SMARAGD KIRNBERG 2019 16 PNT
GEUR peer en appel, bloemen, abrikozen
SMAAK mooi elegant, fijne zuren, ook kracht, 
lekker sappig
 a
GRÜNER VELTLINER 
FEDERSPIEL RIED STEIGER 2019 16 PNT
GEUR meloen en rijpe perzik, peer, breed
SMAAK zacht en spannend, goede zuren, bitters, 
sap, lengte
 a
GRÜNER VELTLINER 
FEDERSPIEL FRAUENWEINGÄRTEN 2019 15,5 PNT
GEUR peer en perzik, bloemen, rijpe appel, breed
SMAAK zacht, sap, milde zuren, mooie balans
 a
RIESLING FEDERSPIEL 2019 15 PNT
GEUR appel en meloen, citrus, bloemen
SMAAK zacht en sappig, mooi droog, elegant
 a
GRÜNER VELTLINER STEINFEDER 2019 14,5 PNT
GEUR heerlijk appel en peer, bloemen, open
SMAAK sappig en elegant, fijne zuren, mild, ananas
 a

JOSEF FISCHER
GRÜNER VELTLINER 
FEDERSPIEL ROSSATZ 2019 15,5 PNT
GEUR breed en kruidig, peer, appel, bloemen
SMAAK sappig en smakelijk, lichte stijl federspiel, 
opwekkend
 a

WEINHOFMEISTEREI 
MATHIAS HIRTZBERGER
RIED KOLLMITZ SMARAGD RIESLING 2016 17 PNT
GEUR heel kruidig en intens, appel, citrus, 
grapefruit, breed
SMAAK breed, prachtige zuren, mild, rijp, pétrole
 a
RIED KOLLMITZ SMARAGD RIESLING 2019 17 PNT
GEUR heel kruidig, breed, specerijen, perzik, 
appel, citrus
SMAAK elegant en jeugdig, citrus, heel fijne 
zuren, lengte
 a

SPITALER GRÜNER VELTLINER 
SMARAGD 2016 16,5 PNT
GEUR bloemen, rijpe peer en perzik, kruiden
SMAAK zacht en breed, romig en weelderig, 
goede zuren, diepgang
 a
RIED BACH RIESLING SMARAGD 2019 16,5 PNT
GEUR breed, rijpe appel, gele pruimen, bloemen
SMAAK blijft heel elegant en opwekkend, mooie 
zuren, fijn droog
 a
KOLLMÜTZ GRÜNER VELTLINER 
SMARAGD 2019 16,5 PNT
GEUR krachtig, gele pruimen, acacia, perzik, peer
SMAAK intens en breed, zachte zuren, diepgang, 
rijp en mild
 a
SPITALER GRÜNER VELTLINER 
SMARAGD 2019 16,5 PNT
GEUR intens, kruiden, groene pruimen, 
kweepeer, mango
SMAAK krachtig, laat geoogst, rijp, breed
 a
KOLLMÜTZ GRÜNER VELTLINER 
SMARAGD 2017 16 PNT
GEUR kracht, kruidig, kweepeer, boenwas, 
bijzonder
SMAAK honing, rijp, breed, exotisch, mango, fraai
 a
ZIER FEDERSPIEL RIESLING 2019 16 PNT
GEUR bloemen, rijpe appel, grapefruit
SMAAK breed en sappig, mooie zuren, elegant, 
krachtig, lengte
 a
GREIF GRÜNER VELTLINER SMARAGD 2019 16 PNT
GEUR perzik en kruidigheid, bloemen, gele pruimen
SMAAK elegante en frisse stijl smaragd, goede 
zuren, opwekkend
 a
TREU FEDERSPIEL 
GRÜNER VELTLINER 2019 15,5 PNT
GEUR open, mooi bloemen, kruidig, perzik, breed
SMAAK opwekkend en levendig, sappig, mooie 
zuren
 a
STAB STEINFEDER GRÜNER VELTLINER 2019 15 PNT
GEUR peer en perzik, breed, gele pruimen
SMAAK zacht, sap, groene appel, lichtvoetig
 a

PICHLER-KRUTZLER
PFAFFENBERG ALTE REBEN 
GRÜNER VELTLINER 2017 17,5 PNT
GEUR gele pruimen, breed, mooi intens
SMAAK geweldig gerijpt, zuren, diepgang, lengte, 
bijzonder
 a
PFAFFENBERG ALTE REBEN RIESLING 2017 17 PNT
GEUR breed en intens, grapefruit, bloemen, rijpe 
appel
SMAAK weelderig, mooi gerijpt, fijne zuren
 a
KELLERBERG RIESLING 2019 17 PNT
GEUR breed, perzik, bloemen, rijpe appel, kruiden
SMAAK zacht, sappig, goede zuren, lengte, elegant
 a

LOIBENBERG RIESLING 2019 17 PNT
GEUR rijp, appel, bloemen, kruiden
SMAAK breed en open, complex, fijne zuren, 
lengte, diepgang
 a
IN DER WAND RIESLING 2019 17 PNT
GEUR gesloten, prachtig breed, appel, bloemen, 
grapefruit
SMAAK jeugdig, mooie zuren en diepgang, 
lengte, breed, complex
 c
KELLERBERG GRÜNER VELTLINER 2019 17 PNT
GEUR open, perzik, mooi kruidig, bloemen
SMAAK sappig en spannend, mooie zuren, 
diepgang, finesse, lengte
 a
GRÜNER VELTLINER RIED LOIBENBERG 2019 17 PNT
GEUR breed, kruidig, rijpe peer, meloen
SMAAK prachtige zuren en diepgang, mooie 
zuren, lengte, spanning
 a
PFAFFENBERG RIESLING 2019 16,5 PNT
GEUR appel, grapefruit, complex, kruiden, pétrole
SMAAK rijk en sappig, diepgang, goede zuren, streng
 a
SUPPERIN GRÜNER VELTLINER 2019 16,5 PNT
GEUR abrikozen, breed, exotisch, bloemen, rijpe 
peer
SMAAK soort Chablis-stijl, jong, veel zuren, strak, 
kruidig, mooi
 a
LOIBEN RIESLING 2019 16 PNT
GEUR fijn, bloemen, rijpe appel, open
SMAAK puur en elegant, mooie zuren, finesse, 
spanning
 a
KLOSTERSATZ GRÜNER VELTLINER U.V. 15,5 PNT
GEUR honing, rijpe peer, perzik, abrikozen, bloemen
SMAAK breed en sappig, goede vulling, rijp
 a
DÜRNSTEIN GRÜNER VELTLINER 2019 15 PNT
GEUR open, heerlijk fruit, kruidig, bloemen
SMAAK elegant en sappig, goede zuren, lekker 
knapperig en jeugdig
 a

WEINGUT KNOLL
LOIBNER GRÜNER VELTLINER 
SMARAGD VINOTHEKFÜLLUNG 2019 18,5 PNT
GEUR prachtig breed, groots, gele pruimen, 
grapefruit, complex
SMAAK diep en krachtig, 14,5%, prachtige zuren, 
diepgang, lengte, geweldig
 a
RIED SCHÜTT 
DÜRNSTEINER RIESLING SMARAGD 2019 18 PNT
GEUR breed en krachtig, bloemen, peer, appel, fijn
SMAAK diepgang, weelderig, rijp, prachtige zuren, 
lengte
 a
RIED LOIBENBERG 
LOIBNER RIESLING SMARAGD 2019 17,5 PNT
GEUR peer en bloemen, rijpe appel, intens, breed
SMAAK prachtige diepgang, mooie zuren, 
elegant, lengte
 a

RIED PFAFFENBERG 
STEINER RIESLING SELECTION 2019 17 PNT
GEUR bloemen, rijpe appel en grapefruit, complex
SMAAK breed en weelderig, zuren, mild, rijp, rijk, 
lengte
 a
RIED LOIBENBERG LOIBNER GRÜNER VELTLINER
SMARAGD 2019 17 PNT
GEUR heel breed en krachtig, rijpe peer, gele 
pruimen, grapefruit
SMAAK diep en intens, groots, prachtige zuren, 
bijzonder
 a
LOIBNER GELBER MUSKATELLER 
SMARAGD 2018 16,5 PNT
GEUR bloemen, kruidig, lychee, breed, intens
SMAAK zacht en weelderig, droog, mooie zuren, 
lengte
 a
RIED PFAFFENBERG 
STEINER RIESLING KABINETT 2019 16,5 PNT
GEUR appel, peer, bloemen, pétrole, breed
SMAAK zacht en sappig, mooie zuren, bitters, 
lengte
 a
RIED TRUM 
GRÜNER VELTLINER FEDERSPIEL 2019 16,5 PNT
GEUR breed, mooi kruidig, grapefruit, 
opwekkend, gele pruimen
SMAAK levendig, mooie zuren, breed, rijpe appel, 
jong
 a
RIED LOIBENBERG 
LOIBNER RIESLING FEDERSPIEL 2019 16 PNT
GEUR appel, bloemen, breed, opwekkend, 
pétrole
SMAAK zacht en sappig, mooie zuren, elegant, 
spannend
 a
RIED KREUTLES LOIBNER GRÜNER VELTLINER
FEDERSPIEL 2019 16 PNT
GEUR breed, verleidelijk, banaan, rijpe peer, kruidig
SMAAK droog en intens, diepgang, jeugdig, 
mooie zuren
 a
LOIBNER GRÜNER VELTLINER 
FEDERSPIEL 2019 15,5 PNT
GEUR kruidig, grapefruit, peer, appel
SMAAK prachtig intens, mooi droog, fijne zuren, 
breed, diepgang
 a

WACHAU IMPORTEURS

EMMERICH KNOLL: 
Anfors-Imperial
DOMÄNE WACHAU: 
Anfors-Imperial;  
Gall & Gall; HEMA, Sligro, Makro
FRANZ HIRTZBERGER: 
Le Vin en Direct
WEINHOFMEISTEREI MATTHIAS HIRTZBERGER:
Anfors-Imperial
PICHLER-KRUTZLER: 
Smaragd wijnen
F.X. PICHLER: 
Anfors-Imperial
GEORG FISCHENGRUBER: 
Bovino




