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Het is verleidelijk en logisch wijnjaargang 2019 met 2018 te vergelijken, want beide waren zeer 

warm. Toch heeft 2019 heel andere, meestal betere en spannendere wijnen opgeleverd dan 
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Allereerst: voor het feit dat de primeurproeve-

rij van de grand-cruwijnen van de Verband 

Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) eind 

augustus in Wiesbaden gewoon door kon gaan, ver-

dient de VDP een groot compliment. Wij, Magda van 

der Rijst en Lars Daniëls, hebben ons er geen mo-

ment ongemakkelijk gevoeld, want alle coronaricht-

lijnen werden gevolgd, de organisatie was vlekke-

loos als altijd en we hebben alle 477 wijnen kunnen 

proeven.

2019 VERSUS 2018
Dit jaar stonden er niet alleen veel witte Grosse Ge-

wächse (GG) uit 2019 op tafel, maar ook meerdere 

uit 2018. Ook proefden we de rode GG uit 2018. En 

hoewel een helemaal eerlijke vergelijking tussen 

jaargangen onmogelijk is, zijn de verschillen tussen 

2019 en 2018 duidelijk, vooral bij de Riesling. De 

Riesling GG uit het qua opbrengst ruime 2018 was 

vroeg toegankelijk en heeft veel vulling en ronde zu-

ren, en soms wat veel alcohol en minder spanning. 

Riesling GG 2019, en ook wijn op lagere niveaus, 

heeft doorgaans minder alcohol en betere zuren dan 

2018, en bovendien uitstekend extract, dat structuur 

en bewaarpotentieel geeft. 

Deze kenmerken vind je ook terug in de witte Bur-

gunders uit 2019, dus Weißburgunder, Grauburgun-

der en Chardonnay, althans in de GG’s. Ook Silvaner 

GG 2019 mag er wezen. Voor rode wijnen, waaron-

der veel Spätburgunders uiteraard, blijkt 2018 een 

goed en veelbelovend jaar.

VERLOOP GROEISEIZOENEN
De verschillen tussen 2019 en 2018 komen door een 

ander verloop van het groeiseizoen en met name de 

rijpingsfase. Mei, juli, augustus en september 2018 

waren warmer dan in 2019; alleen juni 2019 was war-

mer dan juni 2018. Als gevolg daarvan werd er in 2018 

al vroeg in augustus begonnen met de oogst en was 

de riesling voor droge wijnen al in september binnen. 

In 2019 was de uitloop vrij vroeg tot normaal en 

was de zomer ook droog en warm. Een paar zaken 

hielden de groei en rijping echter op. Mei 2019 was 

erg koel, zelfs koeler dan het langjarig gemiddelde 

1961-1990. Daarna waren de maanden augustus 

en september minder warm, met vanaf half augus-

tus ook koele nachten. Bovendien viel er in augus-

tus en september 2019 meer neerslag. Daardoor 

werd er later geoogst; voor riesling doorgaans eind 

september, begin oktober. De oogst was bedui-

dend kleiner dan in 2018: circa 8,4 miljoen hectoli-

ter in 2019 tegenover bijna 10,4 miljoen in 2018. 

Dat was onder andere het gevolg van late voor-

jaarsvorst, flinke droogtestress in de zomer – inclu-

sief wijdverbreide zonnebrand bij de druiven – en 

lokale hagelschade. 

RIESLING GG 2019
Tijdens de primeurproeverij waren er maar liefst 288 

Rieslings GG te proeven. Dat is veel; eigenlijk te veel. 

Niet alleen om te proeven, maar ook omdat bepaalde 

wijnen de status van GG eigenlijk niet verdienen. De 

Ortsweine aus Ersten Lagen 2019, zoals Wittmann 

en anderen die in Rheinhessen maken, zijn beter dan 

menig GG geproefd in Wiesbaden. Maar dat zegt ook 

veel over de kwaliteit van de wijnen van topproducen-

ten. De Winzer is minstens zo belangrijk als de Lage, 

hoe wezenlijk die laatste ook is.

Hoe zie je de kwaliteit van droge Riesling uit 2019?

Magda: ‘Hoewel er in 2018 ook fantastische wijnen 

zijn gemaakt, bracht 2019 mij weer de ongekend 

spannende sensatie die uniek is voor Duitse droge 

Riesling. Fantastisch. Dat had ongetwijfeld te ma-

ken met het andere verloop van de zomer, maar ook 

met de ervaring die de wijnmakers inmiddels heb-

ben met warme groeiseizoenen en extreme om-

standigheden. Over de hele linie scoorde 2019 bij 

mij beter dan 2018. Dat is vooral vanwege het be-

houd van de zuren die voor de betoverende, opwek-

kende frisheid zorgen, maar ook minerale en fruitige 

aroma’s een podium geven. Mijn proefnotities van 

2019 zijn uitgebreider dan die van 2018; er valt in de 

wijnen veel meer te proeven, ze zijn complexer en 

verschillen duidelijker van elkaar.’

Lars: ‘Ben ik het grotendeels mee eens. Het ver-

loop van het groeiseizoen 2019 was voor riesling 

gewoon beter dan dat van 2018. Riesling is gebaat 
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2019 EN 
2018

FAVORIETE RIESLING 
GG 2018 

Cl. Busch, 

Marienburg Falkenlay, 

Mosel 

17,5 pnt (M, L)

Cl. Busch, 

Marienburg Falkenlay 

Terrassen, Mosel

17,5 pnt (M, L)

Heymann-Löwenstein, 

Uhlen Rothlay, Mosel  

18 pnt (M), 17,5 pnt (L) 

Peter Jakob Kühn, 

Doosberg 2018, Rheingau 

17,5 pnt (L)

Peter Jakob Kühn, 

Jungfer 2018, Rheingau

17,5 pnt (L)

Gut Hermannsberg, 

Bastei, Nahe 

17,5 pnt (L)

Reichsrat von Buhl, 

Kirchenstück, Pfalz 

17,5 pnt (M, L)

DE BESTE 

Beste wijngaard 2019: 

Röttgen, Winningen

Beste serie  

Riesling 2019: 

Kühling-Gillot, Rheinhessen

Beste serie  

Spätburgunder 2018: 

Fürst, Franken
© VDP
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Mosel

Heymann-Löwenstein, Röttgen  19 pnt (M)

Heymann-Löwenstein, Uhlen Blaufüßer Lay  18,5 pnt (M)

Schloss Lieser - Thomas Haag, Juffer-Sonnenuhr  18,5 pnt (M)

Heymann-Löwenstein, Uhlen Laubach  18,5 pnt (M), 17,5 pnt (L)

Fritz Haag, Juffer-Sonnenuhr Im Falkenberg  18 pnt (L)

Clemens Busch, Marienburg Rothenpfad  18 pnt (M, L)

Van Volxem, Altenberg  18 pnt (L)

Van Volxem, Scharzhofberger Pergentsknopp  18 pnt (L)

Heymann-Löwenstein, Kirchberg  18 pnt (M)

Schloss Lieser - Thomas Haag, Niederberg-Helden  18 pnt (M)

Clemens Busch, Marienburg  17,5 pnt (M)

Knebel, Röttgen  17,5 pnt (L)

Geheimrat J. Wegeler, Doctor  17,5 pnt (L)

Schloss Lieser, Himmelreich  17,5 pnt (L)

Geltz-Zilliken, Rausch  17,5 pnt (L)

Rheinhessen

Keller, Morstein  19 pnt (L), 18,5 pnt (M)

Wittmann, Morstein  18,5 pnt (L), 17,5 pnt (M)

Kühling-Gillot, Hipping  18 pnt (L)

Wittmann, Kirchspiel  18 pnt (L)

Battenfeld-Spanier, Zellerweg am Schwarzen Herrgott  17,5 pnt (L)

Kühling-Gillot, Pettenthal  17,5 pnt (L)

Wagner-Stempel, Heerkretz  17,5 pnt (L)

Bischel, Hundertgulden  17,5 pnt (M)

Schätzel, Hipping  17,5 pnt (L)

Gunderloch, Hipping  17,5 pnt (L)

Wagner-Stempel, Höllberg  17,5 pnt (M)

Nahe

Dönnhoff, Dellchen  19 pnt (M)

Dönnhoff, Hermannshöhle  18,5 pnt (M), 18 pnt (L)

Dönnhoff, Höllenpfad im Mühlenberg  18,5 pnt (M)

Dönnhoff, Brücke  18 pnt (L)

Emrich-Schönleber, Halenberg  18 pnt (L)

Emrich-Schönleber, Frühlingsplätzchen  18 pnt (L)

Schäfer-Fröhlich, Frühlingsplätzchen  18 pnt (M)

Kruger-Rumpf, Burgberg  17,5 pnt (L)

Schäfer-Fröhlich, Felseneck  17,5 pnt (L)

Schäfer-Fröhlich, Felsenberg  17,5 pnt (M)

Pfalz

Rebholz, Kastanienbusch  18 pnt (L), 17 pnt (M)

Rebholz, Im Sonnenschein  17,5 pnt (L)

Rebholz, Ganz Horn im Sonnenschein  17,5 pnt (L)

Dr. Bürklin-Wolf, Pechstein  17,5 pnt (L)

Christmann, Idig  17,5 pnt (L)

Bassermann-Jordan, Ungeheuer  17,5 pnt (L)

Müller-Catoir, Bürgergarten Im Breumel  17,5 pnt (M)

Rheingau, Franken, Württemberg en Mittelrhein

Robert Weil, Gräfenberg  17,5 pnt (M, L)

Schloss Johannisberg, Schloss Johannisberger  17,5 pnt (L)

Josef Spreitzer, Rosengarten  17,5 pnt (L)

Horst Sauer, Am Lumpen 1655  17,5 pnt (L)

Aldinger, Gips Marienglas  17,5 pnt (L)

Matthias Müller, Feuerlay  17,5 pnt (M, L)
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bij een enigszins langzame rijping, om zuren te be-

houden en om extract en aromatische complexiteit 

op te bouwen. 2018 is een lekker jaar, 2019 een heel 

goed jaar.’

En de beste gebieden voor droge Riesling 2019?

Magda: ‘Voor mij springen de Mosel en Nahe eruit, 

en verdient Rheinhessen het ook om genoemd te 

worden. Ik vond veel verfijning en precisie bij de 

Rieslings uit de Mosel. Onder de wijnen uit Rhein-

hessen is er een aantal met prachtige, zuiverende 

zuren en een complexe mix van florale, fruitige en 

minerale aroma’s. Die uit de Nahe hebben ook die 

schone en slanke stijl, maar voelen in de mond bre-

der aan. De textuur is molliger, op een lichtvoetige 

manier.’

Lars: ‘Tja, dezelfde als Magda noemt, en ook Ries-

ling 2019 uit Franken is heel sterk. Fürst, Am Stein, 

Rainer en Horst Sauer, Hans Wirsching: heel goede 

producenten die prachtige wijnen hebben ge-

maakt. Als ik mijn scores per regio bij elkaar optel 

en deel door het aantal aangeboden wijnen, is de 

Nahe de winnaar. Ook dat komt grotendeels door 

het grote aandeel topproducenten binnen de  

VDP.Nahe. Daarna volgt de Mosel. Maar als ik geld 

ga uitgeven, besteed ik toch het meest aan GG uit 

Rheinhessen. De diversiteit qua terroir is er onge-

evenaard en het niveau hoog, zoals bij Heerkretz 

van Wagner-Stempel of Bischel, Morstein van Kel-

ler of Wittmann en Hipping van Kühling-Gillot, Gun-

derloch of Schätzel. Helaas ben ik, uitzonderingen 

daargelaten, minder enthousiast over de Pfalz. 

Vooral om de voorspelbaarheid: de huisstijlen zijn 

er erg dominant. En verder komt de Rheingau er 

als geheel beter uit dan voorgaande jaren, en in de 

Mittelrhein straalt Matthias Müller, net als Aldinger 

in Württemberg.’

WITTE BURGUNDERS GG 2019, 2018, 2017
De aanplant van de witte Burgunders neemt nog 

steeds toe en hun niveau gelukkig ook. Dat heeft 

ook te maken de toenemende diversiteit aan stijlen. 

Als het om Weißburgunder gaat, zijn er meerdere 

mooie, sappige varianten, die zich met recht GG mo-

gen noemen. Maar de versies à la eigentijdse Bour-

gogne hebben naar mijn mening de meeste span-

ning. Een fijn beetje vuursteenreductie misstaat de 

wijnen niet en geeft ze, samen met een jaar of twee 

extra rijping, vaak meer dimensie, zoals duidelijk 

wordt in de wijnen van Salwey. Bij Grauburgunder 

neemt de variatie in stijlen ook toe, met een kleine 

trend naar orange. Chardonnay ten slotte heeft gro-

te potentie in Duitsland. Die van Huber uit Malter-

dingen is van absolute wereldklasse en ook Michel 

uit Achkarren maakt heel goede.

SILVANER GG 2019 EN 2018
Er werden dit jaar 21 Silvaners uit Franken gepre-

senteerd, waarvan 8 uit 2018. Ze werden geproefd 

door Magda: ‘Opvallend is het verdwijnen van de 

Bocksbeutel. Steeds meer producenten vervangen 

die door een gewone fles of een flûte. Wel jammer, 

maar het draait om de kwaliteit van de wijn en de 

Silvaners deden het in 2019 uitstekend. Waar vorig 

jaar mineraliteit en de geheimzinnige kruidigheid die 

Silvaner anders maakt dan alle andere variëteiten 

ontbrak, blonken de wijnen van diverse producen-

ten er nu weer in uit. Dat heeft natuurlijk te maken 

met het gebrek aan zuren in de 2018 en de duidelij-

ke aanwezigheid ervan in 2019. Waar vorig jaar het 

lagere zuurgehalte en een hoger alcoholgehalte ver-

fijning in de weg zat, zit in 2019 alles weer op zijn 

plaats. Toch nog een aardige opmerking over Sil-

vaner 2018: de wijnen uit 2018 die afgelopen 

FAVORIETE RIESLING GG 2019 (17,5 PNT EN HOGER)

MAGDA’S FAVORIETE 
SILVANER GG 2019 
(FRANKEN):

Horst Sauer, 

Am Lumpen 1655 

17,5 pnt

Rainer Sauer, 

Am Lumpen 1655 

17,5 pnt

Am Stein - Ludwig Knoll, 

Stein 

17 pnt

Michael Fröhlich, 

Am Lumpen 1655 

17 pnt

Staatlicher Hofkeller 

Würzburg, 

Stein 

17 pnt

FAVORIETE SPÄTBURGUNDERS 2018

Rudolf Fürst, Centgrafenberg, Franken  19 pnt (M), 18 pnt (L)

Rudolf Fürst, Schlossberg, Franken  18,5 (M), 18 pnt (L)

Bernhard Huber, Bienenberg Wildenstein, Baden  18 (M), 18,5 pnt (L)

Keller, Bürgel, Rheinhessen  18 pnt (L)

Bernhard Huber, Sommerhalde, Baden  18 pnt (L)

Dautel, Forstberg, Württemberg  18 pnt (L)

Friedrich Becker, KB, Pfalz  18 pnt (L)

J.J. Adeneuer, Alte Lay, Ahr  18 pnt (M), 17,5 pnt (L)

Meyer-Näkel, Kräuterberg, Ahr  17,5 pnt (M), 18 pnt (L)

Jean Stodden, Mönchberg, Ahr  17 pnt (M), 18 pnt (L)

Jean Stodden, Herrenberg, Ahr  17,5 pnt (L)

Meyer-Näkel, Pfarrwingert, Ahr  17,5 pnt (L)

Dautel, Schupen, Württemberg  17,5 pnt (L)

Bernhart, Sonnenberg Kostert, Pfalz  17,5 pnt (L)

Fürst, Hundsrück, Franken  17,5 pnt (L)

Huber, Schlossberg, Baden  17,5 pnt (L)

Riesling bij Schloss Johannisberg met zonnebrand XXXXXXXXXXXXXXX
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augustus op tafel kwamen, lieten een mooie ont-

wikkeling zien. Complimenten voor met name Hans 

Wirsching (Kammer en Julius-Echter-Berg) en Julius-

spital Würzburg (Julius-Echter-Berg).’

FRÜH- EN SPÄTBURGUNDER GG 2018
Omdat 2018 zo’n vroeg jaar was – er werd al in au-

gustus geoogst voor Spätburgunder GG, voor Früh-

burgunder nog eerder – vreesden we een beetje voor 

wijnen met minder inhoud, minder zuren, minder 

complexe aroma’s. Maar 2018 bleek voor Spätbur-

gunder door de bank genomen een aantrekkelijk en 

lokaal heel goed jaar. De Ahr is onverwacht goed, 

met een aantal heel fraaie wijnen van producenten 

die veel aandacht geven aan wijngaardmanagement 

en op het goede moment hebben geoogst. Ook el-

ders zijn er wijnen van heel hoog niveau, vaak met 

een eigen signatuur door bijzondere terroirs en een 

steeds beter ontwikkelde, maar bescheiden huisstijl. 

Spätburgunder is duidelijk volwassen geworden en 

verdient meer internationale waardering, zeker in 

Angelsaksische landen. Voor ons is het duidelijk dat 

producenten als Huber, Fürst, Meyer-Näkel, Stod-

den, Klaus-Peter Keller en Friedrich Becker wijnen 

van wereldklasse maken.

Huber, Chardonnay Schlossberg 2018, Baden  18 pnt (M, L)

Huber, Chardonnay Bienenberg 2018, Baden  18 pnt (M, L)

Rebholz, Weißer Burgunder Im Sonnenschein 2019, Pfalz  17,5 pnt (M, L)

Salwey, Weissburgunder Kirchberg 2017, Baden  17,5 pnt (L)

Salwey, Weissburgunder Henkenberg 2017, Baden  17,5 pnt (L)

Bassermann-Jordan, Weißer Burgunder Langenmorgen 2019, Pfalz  17 pnt (M)

Bernhart, Weißer Burgunder Sonnenberg Rädling 2019, Pfalz  17 pnt (M)

Jürgen Ellwanger, Weißburgunder Hungerberg 2019, Württemberg  17 pnt (M)

Dr. Heger, Weissburgunder Vorderer Winklerberg 2019, Baden

 17,5 pnt (M), 17 pnt (L)

Seeger, Weißer Burgunder Herrenberg Lange Wingert 2019, Baden  17 pnt (M)

Rebholz, Weißer Burgunder Mandelberg 2019, Pfalz  17 (L)

Dr. Wehrheim, Weisser Burgunder Mandelberg 2019, Pfalz  17 (L)

Bercher, Weissburgunder Feuerberg Haslen 2019, Baden  17 (L)

Aldinger, Weissburgunder Gips Marienglas 2018, Württemberg  17 (L)

Michel, Chardonnay Schlossberg 2019, Baden  17 (L)

Bercher, Grauburgunder Schlossgarten Villinger 2019, Baden  17 (L)

Salwey, Grauburgunder Eichberg 2017, Baden  17 (L)

Salwey, Grauburgunder Henkenberg 2017, Baden  17 (L)

Michel, Grauer Burgunder Schlossberg 2019, Baden  17 (L)

Dr. Heger, Grauburgunder Winklerberg Hinter Winklen Gras im Ofen 2018, Baden

 17 (L)

FAVORIETE WITTE BURGUNDERS GG 2019 
EN LATERE RELEASES

GROSSE GEWÄCHSE


