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VDP.DIE PRÄDIKATSWEINGÜTER
Der Verband Deutscher Prädikatsweingüter e.V. (afgekort als VDP en letterlijk: De vereniging van Duitse
predikaatswijngoederen) is de oudste nationale vereniging van topwijndomeinen wereldwijd. In 1910 gingen vier
regionale verenigingen samen op in Der Verband Deutscher Naturweinversteigerer (afgekort als VDNV en letterlijk: De
vereniging van Duitse natuurwijnveilers). De prioriteiten van de regionale verenigingen van de Rheingau, Rheinhessen,
de toenmalige Rheinpfalz (tegenwoordig: Pfalz) als ook van Mosel, Saar en Ruwer waren het bewaken van kwaliteit
en het principe van natuurlijke wijn. Vandaag de dag, meer dan 100 jaar later, verbindt de VDP ca. 200 van de beste
wijnproducenten uit alle Duitse wijngebieden. De VDP.Prädikatsweingüter werken volgens strenge, zichzelf opgelegde
kwaliteitsmaatstaven – van de druif tot in de fles.
De druivenadelaar op de flescapsule dient als garantiezegel van de VDP-wijnen.
Hij staat voor een ambachtelijke wijnbereiding uit excellente wijngaarden.

 VOORWAARDEN VAN LIDMAATSCHAP VAN DE VDP
• L eden moeten eigenaar van wijngoederen zijn. Ze moeten een passend domein met eigen wijmakerij
bezitten.
• W
 ijnbouw, wijnmaken en wijnverkoop zijn in eigen beheer en worden door hooggekwalificeerd personeel
binnen het bedrijf zelf uitgevoerd.
• B
 ewerking van de beste wijngaarden, die bijzonder zijn door hun bodems, topografie en kleinschalig
klimaat.
• Bewuste opbrengstbeperking met kwaliteitsverhoging als doel (max. 75 hl/ha* gemiddeld per wijngoed).
• A
 anplant van traditionele druivenrassen, die typisch zijn voor hun gebied; vooral riesling, silvaner en
Burgundersorten (de pinots en verwanten).
• Productie met respect voor de natuur, ten bate van de individualiteit van de wijnen.
• Handmatige oogst is algemeen voorgeschreven voor de niveaus VDP.ERSTE LAGE® en VDP.GROSSE LAGE®,
als ook voor wijnen met de predikaten Auslese tot en met Eiswein.

REGELMATIGE BEDRIJFSCONTROLES…
…garanderen de naleving van de statuten van de VDP. Bij toetreding en om de vijf jaar worden alle wijndomeinen
uitvoerig getoest.

*De natuur is ons metier en het weer bepaalt in hoge mate ons handwerk. Daarom zijn door de jaargang afgedwongen
afwijkingen van onze regels op basis regionale criteria mogelijk.

 Meer leest u op: www.vdp.de/de/vdp
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CIJFERS - DATA - FEITEN
JAAR VAN OPRICHTING
1910
LEDEN
197 wijndomeinen uit alle Duitse wijngebieden
POSITIONERING
• Oogstvolume: ca. 3% van de totale Duitse wijnoogst
• Wijngaardomvang: ca. 5% van het totale Duitse wijngaardareaal (5.260 ha)
• Opbrengst: ca. 7,5% van de totale omzet van Duitse wijn
HET GEMIDDELDE VDP-WIJNGOED
• Wijngaardoppervlakte: 26,5 hectare
• Flessen per jaar: 171.000
• Omzet per jaar: ca. 1,63 miljoen €
BELANG VAN RIESLING
• 23% van het Duitse wijngaardareaal is met riesling beplant
• Binnen de VDP is 55% van alle wijngaarden met riesling beplant
• Die 2.893 ha staan voor 5% van de wereldwijde rieslingaanplant en voor 12% van de Duitse
BIOLOGISCHE WIJNBOUW STERK VERTEGENWOORDIGD
• In Duitsland worden 8.100 ha biologisch bewerkt; 22% daarvan zijn in bezit van VDP-producenten
• In de VDP worden ca. 1.116 ha door 50 wijnproducenten biologisch bewerkt (deels in overgang)
• Een vierde van de VDP-producenten werkt volgens biologische richtlijnen, tendens stijgend
(Quelle: Statistisches Bundesamt März 2014)

GROEI
• 1990: 161 wijnproducenten zijn lid van de VDP
• sindsdien: 128 nieuwe leden en 92 uittreders
• 2017: 197 wijnproducenten zijn lid van de VDP
AFZETGETALLEN
• Het omzetvolume van alle producenten van de VDP bij elkaar bedraagt ongeveer 323 miljoen € bij een afzet
van ca. 34 miljoen flessen
• 42% van de VDP-wijnen worden direct aan de eindverbruiker (consument) verkocht
• Via de vakhandel wordt 35% verkocht
• Het aandeel van de gastronomie bedraagt 17%
• 77% van de VDP-wijnen worden in Duitsland verkocht, 23% wordt geëxporteerd
• Meer dan de helft van de export betreft droge wijnen
VDP.GROSSES GEWÄCHS® JAARGANG 2016 (ROOD 2015):
• ca. 5% van de totale wijnproductie van de VDP, ongeveer 1.700.000 flessen
• gemiddelde prijs: € 32,00 per fles

 Meer leest u op: www.vdp.de/de/vdp/zahlen-daten-fakten
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DE VIER KWALITEITSNIVEAUS VAN DE VDP-CLASSIFICATIE
De VDP-classificatie berust op een privaatrechtelijk statuut van de VDP.Prädikatsweingüter Deutschlands. Dit statuut definieert
de kwaliteit van een wijn op basis van zijn “terroir”, zijn herkomst in combinatie met zeer nauw bepaalde kwaliteitscriteria.
Voor de producenten is de wijngaard het voornaamste kwaliteitskenmerk. De classificatie geschiedt volgens het principe:

“Hoe specifieker de herkomst, des te hoger is de kwaliteit”
DE SLEUTEL TOT OP HERKOMST GEBASEERDE WIJNCULTUUR

VDP. GROSSE LAGE ®

(LICHT)ZOET EN EDELZOET:
klassieke predikaten*

DROOG:
VDP. GROSSES GEWÄCHS ®

VDP. ERSTE LAGE ®

VDP.ORTSWEIN

DROOG:
Qualitätswein

(LICHT)ZOET EN EDELZOET:
klassieke predikaten*

DROOG:
Qualitätswein

VDP. GUTSWEIN

DROOG:
Qualitätswein**

(LICHT)ZOET EN EDELZOET:
klassieke predikaten*

(LICHT)ZOET EN EDELZOET:
Qualitätswein en
klassieke predikaten*

* De klassieke predikaten zijn: Kabinett, Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein
** Gedurende een overgangstijd zijn op het niveau van Gutswein nog Kabinett trocken en Spätlese trocken toegestaan.

De VDP verenigt in zijn verenigingsfilosofie het beste van de classificaties van Bordeaux en Bourgogne. In Bordeaux zijn
wijndomeinen geclassificeerd, in Bourgogne individuele wijngaarden. De classificatie van producenten geschiedt bij de
VDP door middel van strenge toelatingseisen en controle om de vijf jaar. De classificatie van herkomsten en de niveaus,
dus VDP.GUTSWEIN, VDP.ORTSWEIN, VDP.ERSTE LAGE®, VDP.GROSSE LAGE® definieert de klasse van de terroirs volgens
het internationale uitgangspunt “hoe beperkter/preciezer de herkomst, des te hoger de kwaliteit”.

KORTE EXTRA TOELICHTINGEN OP DE CLASSIFICATIENIVEAUS VOOR WIJNLIEFHEBBERS
(VOORBEELDEN)
VDP.GUTSWEIN - Ambachtelijk vervaardigde wijnen voor alledag
Lichte, frisse en fruitige wijnen, die de signatuur van de wijnmaker dragen en met hun ongecompliceerde karakter op
vele momenten perfect zijn.
VDP.ORTSWEIN - Wijnen met regionale typiciteit
Toegankelijke wijnen, die door hun smaak hun regionale herkomst verraden, fijn zijn aan tafel en een breed publiek
aanspreken.
VDP.ERSTE LAGE® - Duitse topwijnen
Hoogwaardige wijnen met rijpingspotentie uit bijzondere wijngaarden, die sensorisch duidelijk door hun terroir
getypeerd zijn en voor bijzondere gelegenheden iedere wijnvriend en -kenner overtuigen.
VDP.GROSSE LAGE® - De beste wijnen uit unieke wijngaarden
Onder deze noemer verzamelen zich de uithangborden van de Duitse wijnbouw. Hier komt de optimale uitdrukking van
unieke wijngaarden naar voren. Rijkgeschakeerde, complexe wijnen met enorme rijpingspotentie.

 Meer leest u op: www.vdp.de/de/vdp/klassifikation
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VDP.GUTSWEIN - DE GOEDE BASIS

Pfalz
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VDP.GUTSWEIN - DE GOEDE BASIS
VDP.GUTSWEIN staat voor wijnen die een goede instap zijn in de op herkomst gebaseerde kwaliteitshiërarchie van de
Prädikatsweingüter. Ze zijn in zekere zin de visitekaartjes van de wijnboeren. De wijnen komen uit eigen wijngaarden
en voldoen aan de strenge criteria van de VDP.
Op het etiket wijzen alleen de naam van het wijngoed en het wijngebied op de herkomst. Het begrip VDP.GUTSWEIN
mag als rondlopende band op de capsule onder de druivenadelaar worden aangebracht.
Klassieke predikaten mogen zowel voor droge als voor (licht)zoete en edelzoete wijnen gebruikt worden.
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VDP.ORTSWEIN - AMBASSADEURS VAN BESTE BODEMS

Gimmeldingen

Neustadt

an der Weinstraße
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VDP.ORTSWEIN - AMBASSADEURS VAN BESTE BODEMS
VDP.ORTSWEIN staat voor plaatselijke wijnen, die stammen uit de beste wijngaarden binnen de grenzen van een dorp of
stad. Ze zijn de ambassadeurs van die terroirs. Voorwaarden voor deze wijnen zijn druivenrassen die typisch zijn voor het
gebied en beperkte oogstrendementen.
De beeltenis van de druivenadelaar op de capsule, in combinatie met de plaatsaanduiding (dorps- of stadsnaam) belooft
een bijzondere, door zijn herkomst bepaalde wijn.

AFBAKENING VAN HERKOMST
VDP.ORTSWEIN stamt uit hoogwaardige, karaktervolle en traditionele wijngaarden binnen de grenzen van een
dorp of stad. Vaak worden voor Ortsweine voorselecties uit Erste en Grosse Lagen gebruikt, of de druiven van
jongere aanplant uit de beste wijngaarden.
RENDEMENT
Het oogstrendement is beperkt tot maximaal 75 hl per hectare. (zie ook bladzijde 3)
SMAAKTYPE
De droge VDP.ORTSWEIN wordt als “Qualitätswein trocken” gekenmerkt. Voor droge wijnen worden geen
predikaten meer vergeven. (Licht)zoete Ortsweine dragen de klassieke predikaten (Kabinett, Spätlese, Auslese,
Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein).
HERKENBAARHEID
Op het etiket duidt de plaatsnaam de herkomst aan. Het begrip VDP.ORTSWEIN mag als rondlopende band op de
capsule onder de druivenadelaar worden aangebracht.
BESCHIKBAARHEID
Het wordt aanbevolen de wijnen niet vóór 1 maart van het jaar volgend op het oogstjaar op de markt te
brengen.

 In
 bepaalde wijngebieden wordt VDP.ORTSWEIN als een bijzonder oogmerk gezien en wordt daarom van het niveau VDP.ERSTE LAGE® niet gebruikt. (situatie 2017: Rheinhessen en Mosel).
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VDP.ERSTE LAGE® - EERSTEKLAS!
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VDP.ERSTE LAGE® - EERSTEKLAS!
VDP.ERSTE LAGE® staat voor eersteklas wijngaarden met een sterk eigen profiel, waarin optimale bloei-, groei- en
rijpingsvoorwaarden heersen. Deze wijngaarden zijn beplant met druivenrassen die er perfect passen. De
oogstopbrengsten worden er ten gunste van de kwaliteit sterk beperkt. De geschiedenis toont aan dat in Erste Lagen
wijnen van uitzonderlijke kwaliteit ontstaan.
BEGRENZING VAN DE WIJNGAARDEN
Voor VDP.ERSTE LAGE® komen voormalige individueel geclassificeerde wijngaarden in aanmerking, en ook
percelen die van VDP.GROSSE LAGEN® zijn afgegrensd.
DRUIVENRASSEN
Beperking tot regionaal bepaalde en bij de wijngaard in kwestie passende druivenrassen. Verdere informatie is te
vinden in de toelichting van het desbetreffende wijngebied.
RENDEMENT
Het oogstrendement is beperkt tot maximaal 60 hl per hectare. (zie ook bladzijde 3)
OOGST EN OOGSTMOMENT
De druiven worden selectief handmatig geoogst. De oogst moet uit fysiologisch helemaal rijpe druiven bestaan.
VINIFICATIE
De wijnen worden uitsluitend volgens traditionele productieprocessen vervaardigd.
CERTIFICERING
Aanvullend op de bedrijfskeuring van de VDP wordt voor de wijnen uit VDP.ERSTE LAGE® toezicht gehouden op
de kwaliteitsgerichte werkwijze in de wijngaard. Bovendien worden alle wijnen conform het regionale statuut
door een keuringscommissie geproefd.
SMAAKTYPE
De droge wijn uit VDP.ERSTE LAGE® wordt als “Qualitätswein trocken” gekenmerkt. De smaakaanduiding ‘droog’
is verplicht. Voor droge wijnen worden geen predikaten meer vergeven. Wetmatig halfdroge kwaliteitswijnen
(Qualitätswein halbtrocken) dragen geen extra aanduiding. Wijnen met een hoger gehalte aan restzoet dragen de
predikaten Kabinett tot en met Trockenbeerenauslese. Spätlesen hebben minimaal 18 gram per liter restsuiker.
De vaststelling van de overgangsgebieden (qua smaak) tussen de predikaatswijnen vindt regionaal plaats.
HERKENBAARHEID
Op het etiket wordt de wijngaard in combinatie met de plaatsnaam geschreven. Daarbij moet het begrip VDP.
ERSTE LAGE® als rondlopende band op de capsule onder de druivenadelaar worden aangebracht (alternatief:
als banderol op het etiket).
BESCHIKBAARHEID
VDP.ERSTE LAGE®-wijnen komen vanaf eind april, na de jaarlijkse VDP-wijnbeurs, op de markt.
GEBRUIK VAN DE WIJNGAARDNAAM
Alle wijnen uit een VDP.ERSTE LAGE®, die met wijngaardnaam vermarkt worden, moeten aan de criteria van hun
kwaliteitsniveau voldoen. Ieder bedrijf mag per wijngaard en druivenras maar één droge kwaliteitswijn
produceren.

 In
 bepaalde wijngebieden wordt VDP.ORTSWEIN als een bijzonder oogmerk gezien en wordt daarom van het niveau VDP.ERSTE LAGE® niet gebruikt. (situatie 2017: Rheinhessen en Mosel)
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VDP.GROSSE LAGE® - DE TOP VAN DE WIJNGAARDEN
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VDP.GROSSE LAGE® onderscheidt
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hoogwaardigste
Duitse
wijngaarden, die per perceel zijn
begrensd. Hier rijpen topwijnen
met expressief wijngaardkarakter,
complexe smaak en bijzondere
rijpingspotentie. Ze zijn met
regionaal nauw vastgelegde en bij
de wijngaard in kwestie passende
druivenrassen beplant. Zeer strenge
productiecriteria garanderen de top
van de classificatiepiramide van de
VDP.
 e droge wijn uit
D
VDP.GROSSE LAGE® wordt als
VDP.GROSSES GEWÄCHS®
aangeduid.
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VDP.GROSSE LAGE® - DE TOP VAN DE WIJNGAARDEN
BEGRENZING VAN DE WIJNGAARDEN
Voor de classificatie als VDP.GROSSE LAGE® werden in 2012 de toenmalige Erste Lagen aan een onderzoek op
geschiktheid onderworpen. Nieuwe VDP.GROSSE LAGEN® kunnen binnen opgerekte of geologisch respectievelijk
topografisch heterogene individuele wijngaarden (Einzellagen) worden afgegrensd. Die kunnen dan als beschermde
oorsprongsbenaming (BOB) of op grond van een verandering in de wijnwetgeving als kadastraal perceel nieuw
worden ingeschreven. Dit is een proces dat volgende jaren in beslag zal nemen, zodat de wijngaardlijst –niet in de
laatste plaats ook door nieuwe leden en wisseling van wijngaardeigendom– een voortdurende doorontwikkeling zal
ondergaan.
DRUIVENRASSEN
Beperking tot regionaal bepaalde en bij de wijngaard in kwestie passende druivenrassen.
RENDEMENT
Het oogstrendement is beperkt tot maximaal 50 hl per hectare. (zie ook bladzijde 3)
OOGST EN OOGSTMOMENT
De druiven worden selectief handmatig geoogst. De oogst moet uit fysiologisch helemaal rijpe druiven bestaan.
VINIFICATIE
De wijnen worden uitsluitend volgens traditionele productieprocessen vervaardigd.
CERTIFICERING
Naast de gebruikelijke bedrijfskeuring van de VDP ondergaan de wijnen uit VDP.GROSSE LAGE® een extra controle
en toetsing. De kwaliteitsgerichte werkwijze in de wijngaard en in het bijzonder de wijngaardrendementen staan
gedurende de totale vegetatieperiode en voor de oogst onder toezicht. De wijnen worden voor en na de botteling
door een keuringscommissie gekeurd en bevestigd.
SMAAKTYPE
Wettelijk droge wijn wordt als VDP.GROSSES GEWÄCHS® gekenmerkt. De smaakaanduiding ‘droog’ is verplicht.
Wetmatig halfdroge kwaliteitswijnen respectievelijk feinherbe Qualitätsweine dragen geen extra aanduiding. Wijnen
met een hoger gehalte aan restzoet dragen de predikaten Kabinett tot en met Trockenbeerenauslese. De vaststelling
van de smaakprofielen van de predikaatswijnen vindt regionaal plaats, waarbij geldt dat Spätlesen minimaal 18 gram
per liter restsuiker hebben.
HERKENBAARHEID
Op het vooretiket of sierlabel wordt de wijngaard in hoofdletters geschreven, zonder de plaatsnaam. Daarbij moet het
begrip VDP.GROSSE LAGE® als rondlopende band op de capsule onder de druivenadelaar worden aangebracht.
VDP.GROSSES GEWÄCHS® wordt in speciale flessen gebotteld; het logo GG met druiventros erboven is in het glas
ingegraveerd. Bij wijze van uitzondering kunnen het logo GG met druiventros respectievelijk het begrip VDP.GROSSE
LAGE® op het etiket geplaatst worden.
BESCHIKBAARHEID
(Licht)zoete en edelzoete wijnen uit VDP.GROSSE LAGE® komen vanaf 1 mei op de markt. VDP.GROSSES GEWÄCHS®
mag niet vóór 1 september van het jaar volgend op de oogst op de markt worden gebracht. Rode wijnen rijpen minimaal
12 maanden in hout en komen op hun vroegst nog een jaar later (dan witte Grosse Gewächse) vanaf 1 september op de
markt.
GEBRUIK VAN DE WIJNGAARDNAAM
Alle wijnen uit een VDP.GROSSE LAGE®, die met wijngaardnaam vermarkt worden, moeten aan de criteria van
hun kwaliteitsniveau voldoen. Ieder bedrijf mag per wijngaard en druivenras maar één VDP.GROSSES GEWÄCHS®
produceren.
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DRUIVENRASSEN VDP.GROSSE LAGE® EN VDP.ERSTE LAGE®
WIJNGEBIED

DRUIVENRASSEN
VDP.GROSSE LAGE®

DRUIVENRASSEN VDP.ERSTE LAGE®

AHR

spätburgunder (pinot noir),
frühburgunder; alleen voor edelzoet:
riesling

in dit wijngebied ziet men (vooralsnog) af van VDP.ERSTE LAGE®

BADEN

weissburgunder (pinot blanc),
grauburgunder (pinot gris),
spätburgunder, riesling, chardonnay,
lemberger (alleen in Kraichgau en
Badische Bergstrasse)
edelzoet: muskateller

silvaner, scheurebe, gewürztraminer, muskateller, sauvignon
blanc, auxerrois, schwarzriesling (pinot meunier); alleen voor
edelzoet: rieslaner

FRANKEN

riesling, silvaner, weissburgunder,
spätburgunder

grauburgunder, scheurebe, rieslaner, traminer, frühburgunder
aanvullend op aanvraag: müller-thurgau, chardonnay, sauvignon
blanc, muskateller, lemberger

HESSISCHE
BERGSTRASSE

riesling, weissburgunder,
grauburgunder, spätburgunder

zoals VDP.GROSSE LAGE®

MITTELRHEIN

riesling, spätburgunder

zoals VDP.GROSSE LAGE®

MOSEL-SAARRUWER

riesling

in dit wijngebied ziet men (vooralsnog) af van VDP.ERSTE LAGE®

NAHE

riesling

zoals VDP.GROSSE LAGE®

PFALZ

riesling, weissburgunder,
spätburgunder

grauburgunder, chardonnay, gewürztraminer; alleen voor
edelzoet: scheurebe, muskateller, rieslaner

RHEINGAU

riesling, spätburgunder

zoals VDP.GROSSE LAGE®

RHEINHESSEN

riesling, spätburgunder

in dit wijngebied ziet men (vooralsnog) af van VDP.ERSTE LAGE®

SAALE-UNSTRUT

riesling, weissburgunder,
grauburgunder, spätburgunder,
frühburgunder, traminer, silvaner

zweigelt

SACHSEN

riesling, weissburgunder,
grauburgunder, spätburgunder,
frühburgunder, traminer

zoals VDP.GROSSE LAGE®

WÜRTTEMBERG

riesling, weissburgunder,
grauburgunder, spätburgunder,
lemberger

silvaner, chardonnay, gewürztraminer, muskateller, sauvignon
blanc, samtrot, trollinger, zweigelt, merlot

(aanvullend op VDP.GROSSE LAGE®): )
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HISTORISCHE WIJNGAARDKAARTEN
De oudste classificatie-wijngaardkaarten ter wereld (uit 1867 en volgende jaren) bieden een gedetailleerd inzicht in de
waardering van de wijnbouw aan de Rijn en de Moezel in de 19e eeuw. De criteria voor deze kaarten waren de kwaliteit
van de wijnen, maar ook de vraag “welke wijngaarden met hun wijnen de hoogste marktprijzen bereiken en
dienovereenkomstig hoger belast kunnen worden.” De basis was het vaststellen van de belastbare netto-opbrengst en
de op de netto-opbrengst gebaseerde waardebepaling, die leidden tot een indeling van de wijngaarden in
grondbelastingklassen en daarmee tot een wijngaardclassificatie. De wijngaarden werden op basis van de uitgebreide
taxatie van de grondbelasting in groepen ondergebracht, die vervolgens in kleuren van donker (hoge waarde) naar licht
(lagere waarde) op de kaarten werden weergegeven. Als kaart is de Pruisische wijngaardclassificatie tot vandaag de dag
uniek in zijn opzet om naast het aspect van de grondbelasting de goede en beste wijngaarden ook als producten van
cultuurgeschiedenis openlijk aanzien te geven.
Wijnbouwkaart van
de Nassause
Rheingau uit 1867

Wijnbouwkaart van
Mosel uit 1897

Wijnbouwkaart van Nahe uit 1900
Wijnbouwkaart van het Rijndal
voor het deel RüdesheimKoblenz uit 1902

Wijnbouwkaart van het Rijndal voor het
deel Koblenz-Bonn uit 1904
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TIJDLIJN
1910 | Oprichting: Verband Deutscher Naturweinversteiger e. V.
(* voor natuurwijnen resp. op natuurlijke wijze gemaakte wijnen gold een absoluut verbod op chaptalisatie ter
verhoging van het natuurlijke alcoholgehalte. De natuurwijnen van destijds zijn de predikaatswijnen van nu.)
Oprichtende verenigingen: Rheingau (opgericht in 1897), Rheinhessen (vermoedelijk opgericht in 1910), MoselSaar-Ruwer (opgericht in 1910) en Rheinpfalz (opgericht in 1908).
1926 | Inschrijving in het verenigingsregister; inschrijving van de druivenadelaar als merkteken
1934 | De vereniging komt onder de Reichsnährstand te vallen (een agrarische organisatie in periode
1933-1945 die productie reguleert)
1935 | Nieuw statuut
Het doel van de vereniging is het belang van de veilers van Duitse natuurwijnen in overeenstemming met de
Reichsnährstand te beschermen en te promoten. Het werk richt zich in het bijzonder op:
• het regelen van de veilingvoorwaarden en data
• gezamenlijke reclame | proeverijen in binnen- en buitenland
• alle overige vragen met betrekking tot de wijnafzet
• alle overige vragen met betrekking tot de wijnafzet
1938 | Laatste normale vergadering van het verenigingscommissie voor het uitbreken van de oorlog
1949 | Herbegin van het verenigingswerk
Nieuw statuut (nodige veranderingen met het oog op de omschakeling naar democratische verhoudingen)
Lidverenigingen: Rheinpfalz, Mosel-Saar-Ruwer, Rheingau, Baden, Rheinhessen
1955 | Statutaire verandering § 3:
Leden van de vereniging kunnen alleen verenigingen zijn waarvan de leden uitsluitend natuurlijke, zelfgemaakte
wijnen indienen en deze in hun natuurlijke toestand veilen of anderszins vermarkten. (*bedoeld wordt: suiker
toevoegen ter verhoging van het natuurlijke alcoholgehalte is voor de leden algemeen verboden)
1958 | Nieuw statuut
Besluit: controle van de wijnen van alle leden. Nieuwe voorwaarden voor de vereniging:
• Overwegende productie van natuurwijnen.
• Aanleg van wijngaarden, keuze van druivenrassen en inrichting van de kelder (wijnmakerij) moet duurzame
garantie geven voor de productie van onberispelijke natuurwijnen.
• Leden moeten zich houden aan een passende keuze voor druivenrassen en zorgvuldig te werk gaan in de
wijngaard, bij de oogst en in de kelder, om goede en hoogwaardige natuurwijnen te produceren.
1971 | Naamsverandering tot Verband Deutscher Prädikatswein-Versteigerer e.V. (VDPV)
1972 | Nieuw statuut | Naamsverandering
• Omschakeling van een verbond van verenigingen van wijnveilers naar een vereniging van wijndomeinen
• Bevordering van het streven naar kwaliteit en het regelen van de verkoopvoorwaarden
• Naamsverandering in Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP)
1982 | Uitbreiding van statuut en naamsverandering
• Vaststelling van hogere minimale mostgewichten
• Verplichting om het verenigingsmerk te voeren
• Strenge scheiding bij de producenten van de domeinwijnen (Erzeugerabfüllungen) en de wijnen gemaakt van
aangekochte druiven (Kellereiweine)
• Naamsverandering in Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter e.V.
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1990 | Nieuw statuut | Nieuwe doelstelling
• Nieuwe opstelling van de doelen van de VDP - o.a.: op weg naar zo natuurlijk mogelijke wijnbouw
• Invoering van strengere productieregels (opbrengstbeperking, verhoging minimale mostgewichten ) en voorschriften m..b.t. vermarkting.
• Verplichting om het verenigingsmerk te voeren op de capsule
• Regelmatige bedrijfsinspectie (certificering)
• Principebesluit pro classificatie
1994 | Verandering van statuut
• Afzien van de regelgeving van Großlage
• Garantie van handmatige oogst vanaf predikaat Auslese

 Meer leest u op: www.vdp.de/de/vdp/geschichte
ONTWIKKELING VAN DE CLASSIFICATIE VAN DE VDP
DE WIJNWETGEVING VAN 1971
Bij het opnieuw opstellen van de wijnwetgeving van 1971 werd wijngaardareaal in Duitsland als oppervlakte voor
kwaliteitswijn gedefinieerd. Daarbij werden ca. 34.000 percelen tot 3.400 individuele wijngaarden (Einzellagen)
samengevoegd – de reden daarvoor was de praktische overweging om wijnboeren met veel kleine, verspreide percelen
de mogelijkheid te bieden nu economisch rendabele wijnvolumen te produceren. Bij het creëren van die grotere
wijngaardeenheden werden meerdere wijngaarden en terroirs van verschillende kwaliteitsniveaus onder mooi klinkende
wijngaardnamen ondergebracht.
Ook de namen van de nieuw geschapen Großlagen (de vroegere Gattungslagen) zijn tot vandaag te verwarren met
de namen van individuele wijngaarden en vatten talrijke individuele wijngaarden, vaak van meerder dorpen, samen.
Voorbeelden van zulke Großlagen, soms meer dan 600 hectare groot, zijn Niersteiner Gutes Domtal (Rheinhessen) of
Gimmeldinger Meerspinne (Pfalz). Voor consumenten was op het etiket het onderscheid met een individuele wijngaard
met eigen terroirkarakter niet meer herkenbaar.
Ongeveer tegelijkertijd veranderde door het algemene verbod van de aanduiding ‘naturrein’ (‘natuurlijk’) voor alle
voedingsmiddelen ook wat men onder kwaliteit verstond. De categorie Qualitätswein, met de mogelijkheid om te
chaptaliseren (suiker toevoegen aan de most om het alcoholgehalte te verhogen), werd opnieuw gedefinieerd en
het systeem van de predikaten werd ingevoerd. Daarbij kregen bekende begrippen als Kabinett (van “Cabinet” uit de
Rheingau) en Spätlese ook een andere betekenis. In dit kwaliteitswijnsysteem was de enige bepaalbare meetlat nu het
natuurlijke minimummostgewicht van de druiven (potentieel alcoholgehalte), aangevuld door de ambtelijke keuring
(AP-Prüfung).
Gevolgen: de traditionele kwaliteitsaanduidingen (Kabinett, feine Spätlese, etc.) zeiden weinig meer over kwaliteit.
De predikaten komen voor allerlei smaakrichtingen gebruikt worden, want een vaststelling van smaakstijlen voor de
kwaliteitsbegrippen ontbrak. Daarbij groeide het volume aan Prädikatswein, waardoor kwaliteitsbegrippen nog meer
aan inflatie onderhevig waren.

DE WEG VAN DE VDP
In 1984 beginnen de VDP.Prädikatsweingüter een interne beweging tot classificatie als antwoord op de hiervoor genoemde foute ontwikkelingen.
Doel van de VDP-classificatie is:
• De waardigheid van de beste wijngaarden van Duitsland vast te leggen
• Het behoud van een uniek cultuurlandschap te verzekeren
• Grote droge wijnen van Duitsland weer belangrijk te maken
• De betekenis van traditionele (licht)zoete predikaatswijnen te benadrukken
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CLASSIFICATIE IN ETAPPES
Vanaf 1996 ontwikkelen de VDP.Prädikatsweingüter stap voor stap en in overleg met klanten, de markt én de openbaarheid
die wijn een warm hart toedraagt, hun privaatrechtelijke classificatiemodel. Een optimale oplossing als antwoord op de
foute ontwikkelingen van drie decennia is evenwel niet in één keer mogelijk. Bovendien heeft men zich te houden aan
bepaalde wettelijke randvoorwaarden.
1996 | Het manifest van de VDP wordt verkondigd: “Een classificatie van wijngaarden, waarvan andere wijnlanden
de voordelen al lang inzien, stelt ons gezamenlijke cultuurerfgoed voor de toekomst veilig.”
1997 | VDP. Nahe bepaalt het Rieslingstatuut. Enkel nog Rieslingwijnen uit de beste, duidelijk begrensde wijngaarden
zullen met wijngaardnaam worden aangeboden.
1998 | Oprichting van het comité Erstes Gewächs. Wijndomeinen uit de wijngebieden Rheingau, Rheinhessen en
Pfalz gaan samenwerken om gemeenschappelijk het idee van Erste Gewächs te promoten.
1998 | De ledenvergadering van de VDP stelt uniforme classificatieprincipes vast voor geclassificeerde wijnen van
Duitse herkomst: de wijnen zullen door herkomst, druivenras en smaakstijl een duidelijk en hoogwaardig
profiel hebben.
1999 | De kwaliteitskaart van wijngaarden van de Rheingau wordt gepresenteerd en de Hessische
kwaliteitsverordening “Erstes Gewächs” wordt vastgesteld. Vanaf jaargang 1999 zijn er voor het eerst
wijnen, die het begrip “Erstes Gewächs” op het etiket mogen gebruiken.
2000 | Naamsverandering in: VDP. Die Prädikatsweingüter
2001 | De besluiten van Castell
De ledenvergadering van de VDP legt de eerste interne classificatie van herkomsten vast en komt een model
met drie niveaus overeen. De nadruk werd gelegd op het hoogste niveau van de classificatie, dat Grosses
Gewächs gaat heten.
2002 | De ledenvergadering van de VDP concretiseert de definitie van Grosses Gewächs als ‘qua smaak droge wijn’
en plaatst de (licht)zoete en edelzoete wijnen met de Grosse Gewächse op gelijk niveau. De 1 met
druiventros wordt het kenmerk van deze wijnen.
2003 | Met de adoptie van het classificatiemodel door Mosel-Saar-Ruwer worden duidelijke smaakomschrijvingen
voor (licht)zoete predikaten van het hoogste classificatieniveau vastgesteld, die voortaan als Erste Lage
worden aangemerkt. (achtergrond: de wettelijke aanduiding Großlage speelde in deze tijd nog een grotere
rol in de vermarkting van wijn op fles. En de naam Grosse Lage zou te veel met die aanduiding te verwarren
zijn.)
2006 | De besluiten van Marienthal
De ledenvergadering van de VDP maakt de weg vrij voor de huidige classificatie:
• “VDP.ERSTE LAGE” is de uniforme term in alle wijngebieden voor alle wijnen uit de bovenste categorie: het
logo “1 met druiventros” dragen deze wijnen kenmerkend op het etiket en/of in de fles ingegraveerd.
• De droge wijnen uit Erste Lage worden als GROSSES GEWÄCHS aangeduid. Vanaf jaargang 2006 zijn
deze wijnen wetmatig droog, dat wil zeggen ze hebben max. 9 gram per liter restsuiker.
• De (licht)zoete wijnen uit VDP.ERSTE LAGE worden met de predikaten in traditionele zin gekenmerkt,
bijvoorbeeld Spätlese, Auslese tot en met Trockenbeerenauslese.
• Gebruik van wijngaardnaam: na een overgangsperiode geldt dat in het geval van droge wijnen ieder jaar
slechts één VDP.GROSSES GEWÄCHS® de wijngaardnaam dragen mag.
2012 | Op een buitengewone ledenvergadering in Neustadt an der Weinstraße wordt de classificatie van de VDP
met vier niveaus (VDP.GUTSWEIN, VDP.ORTSWEIN, VDP.ERSTE LAGE® en VDP.GROSSE LAGE®) unaniem
aangenomen –naar voorbeeld van de Bourgondische classificatie met premier cru en grand cru. Dit maakt
het vanaf 2012 mogelijk op wijngaardniveau kwaliteitsverschil te maken. Als gevolg werden alle tot dan als
Erste Lage geclassificeerde wijngaarden op hun geschiktheid –deels of compleet– voor VDP.GROSSE LAGE®
gecontroleerd. Voortaan mogen alleen wijnen met wijngaardkarakter een wijngaardnaam dragen.
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DE CLASSIFICATIE VAN DE VDP VANAF 2012
DE KWALITEITSPIRAMIDE MET VIER NIVEAUS IN DETAIL
De omdoping van de bestaande “Erste Lagen” in VDP.GROSSE LAGE®
Door de omdoping van de “Erste Lagen” in VDP.GROSSE LAGE® werd de tot dan toe bestaande tegenstrijdigheid in
de naamgeving opgelost, dat Grosse Gewächse uit Erste Lagen kwamen. Er wordt daarmee geen nieuwe hogere
categorie gecreëerd. Als VDP.GROSSES GEWÄCHS® worden de droge wijnen uit VDP.GROSSE LAGE® aangeduid. Die
zijn gelijkwaardig aan de (licht)zoete predikaatswijnen.
D
 e heroverweging van de bestaande indeling van alle wijngaarden

Alle wijngebieden en producenten van de VDP heroverwegen de geclassificeerde wijngaarden, met het doel het
gebruik van wijngaardnamen binnen de VDP sterk te reduceren. En aan wijnen met wijngaardkarakter voor te
behouden.

Invoering van een tweede wijngaardniveau: VDP.ERSTE LAGE®
De wijngebieden hebben de keuze om een hiërarchie op wijngaardniveau in te voeren. Onafhankelijk van producenten
worden de allerbeste Duitse wijngaarden in de categorie VDP.GROSSE LAGE® ingedeeld, en zeer goede wijngaarden
op het niveau VDP.ERSTE LAGE®.
Vaststelling van predikaten voor (licht)zoete en edelzoete wijnen
Op alle niveaus van de classificatie (met uitzondering van de categorie VDP.GUTSWEIN) blijft het gebruik van
predikaten na het vaststellen van regionaal bepaalde overgangsgebieden aan de wijnen met (beduidend) restzoet
voorbehouden. Door dit vergaande afzien van droge en halfdroge predikaten op niveau van topwijn werd aan de
predikaten hun klassieke waardevolle betekenis teruggegeven.
R
 egionale verschillen

De wijngebieden van de VDP hebben een zekere vrijheid om met regionale bijzonderheden rekening te houden
–met inachtneming van het nationale raamwerk.

 Conclusie
De producenten van de VDP zien zichzelf als wegbereiders van een voor de consument duidelijke karakterisering
van door herkomst bepaalde topwijnen. De instemming van de branche met het thema, de dialoog erover en
niet in de laatste plaats de vele imitatoren –alsjeblieft meer daarvan!– tonen aan dat de weg in de juiste
richting gaat. De producenten van de VDP realiseren zich dat om het einddoel te bereiken vaak omwegen
gemaakt moeten worden, vooral om redenen van de wijnwetgeving, maar ook om verschillende regionale
omstandigheden.
Het doel van alle inspanningen van de Prädikatsweingüter, en essentieel voor de toekomst van de Duitse
topwijnbouw, zijn ambachtelijk gemaakte, van cultuur doordrongen en terroirgetypeerde wijnen, die tegelijk
de stilistische diversiteit van Duitse wijnen bewaren.
De combinatie van geweldige bodems, individuele microklimaten, traditionele druivenrassen en het engagement
van de VDP-producenten hebben voor een geweldig fundament gezorgd. Indien op juiste wijze benut,
verzekeren zij zowel het voortbestaan van kwaliteitsbewuste wijndomeinen als ook een passende rol van
Duitse wijn in het concert van grote wijnen van de wereld. En niet in de laatste plaats bevredigen ze het
toenemende verlangen naar herleidbare, unieke authenticiteit.
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