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Een beetje Italië, maar dan lekker dichtbij. 

Wijnstreek de Pfalz wordt ook wel, het Toscane 

van Duitsland genoemd. Logisch: het klimaat is er 

heerlijk en de riesling en pinot noir smaken er 

beter dan goed. Wie gaat er mee op wijnreis?
TEKST KARIN KUIJPERS
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Wereldwijd stikt het van de wijnroutes. In Californië, 
in Zuid-Afrika en in Australië bijvoorbeeld. Maar er 
kan er maar één de eerste zijn, en dat is de Duitse 
wijnstraat, ofwel de Deutsche Weinstrasse in de 
Pfalz. Deze wijnroute leidt al zo’n tachtig jaar door 
37 stadjes en dorpjes over een afstand van 85 kilo-
meter. De route kan worden afgelegd met de auto, 
maar met de fiets is ook een heerlijke optie, zeker 
bij mooi weer. De route wijkt zo veel mogelijk af 
van de autowegen. Daardoor kunnen we optimaal 
genieten van de langgerekte wijngaarden, die wor-
den afgewisseld met oude burchten en kastelen en 
snoezige dorpjes met bont geverfde gevels.

Niet te kneuterig
Frankrijk heeft de naam, maar Duitsland doet zeker 
niet onder als dé wijngaard van Europa met helden-
wijnen als riesling en pinot noir. Het gebied wordt 
ook wel het Toscane van Duitsland genoemd vanwe-
ge het gunstige klimaat; meer dan 1800 zonne-uren 
per jaar (kom daar maar eens om in Nederland met 
zo’n 1500 uren), de variatie in natuur en het knusse 
sfeertje zonder dat het al te kneuterig wordt. Door-
dat steeds meer jongeren naar deze gebieden trek-
ken, ontstaat er een mooie mix aan bezoekers. 
Maar voor we er zijn, rijden we eerst door het Moe-
zelgebied. Daar bevindt zich de oorsprong van de 
wijnbouw. Tweeduizend jaar geleden werden wijn-
stokken hiernaartoe gebracht door de Romeinen, 
omdat de grond, het terroir, en het klimaat zich er 
goed voor leenden. De Moezel is dus het oudste 
wijngebied van Duitsland. Er is genoeg te doen 
hier: maak een rondvaart over de Moezel, breng 
een bezoek aan de talrijke wijnboeren die voor een 
paar euro hun hele collectie laten proeven, wandel 
een van de goed aangegeven routes, huur een fiets 
en pendel door de wijngaarden of trap even door 
naar het plaatsje Cochem om de Rijksburcht te aan-
schouwen en te flaneren op de brede promenade 
met tuinen, winkels, restaurants en hotels. Neem 
in elk geval de stoeltjeslift voor het mooiste uitzicht 
over de vallei.
 
Levend museum 
Voordat u na een bezoek aan de Moezel richting 
wijngebied de Pfalz rijdt, moet u echt even stoppen 
bij de stad Trier, die grenst aan het Groothertogdom 
Luxemburg. Hier ruiken en voelen we de erfenis 

van de Romeinen en van keizer Augustus die de stad 
bouwde. Trier is eigenlijk een immens museum, een 
juweeltje van de Romeinse bouwkunst. Een stadswan-
deling voert langs de highlights. Wie trek heeft, kan 
wat typische lokale gerechten proberen: zuurkool met 
aardappelpuree, aardappelgebakjes en Zwetschgenku-
chen, een lekkere pruimentaart, als dessert. Voor deze 
lokale specialiteiten kunt u terecht bij de Brasserie 
(Fleischstrasse 12) en Becker’s Weinhaus (Olewiger-
strasse 206). Voor wie even iets anders wil dan wijn (ja, 
dat kan!), is bierbrouwerij Bitburg een leuke optie.

Elk seizoen mooi
Löf is een fijn begin van een mooie reis. Op naar 
de Weinstrasse in de Pfalz! Neustadt is de perfecte 
uitvalsbasis om dit gebied te verkennen. Te voet, te 
paard, op de fiets of in de auto, de regio biedt talloze 
mogelijkheden. En het maakt eigenlijk ook niet uit 
in welk jaargetijde we gaan, want elk seizoen is mooi. 
Leuk van deze streek is dat we overal bij zogeheten 
Strausswirtschafts terechtkunnen. Dat zijn wijnboe-
ren die vier maanden per jaar hun erf of wijnkelder 
mogen openstellen om bezoekers van hapjes en 
drankjes te voorzien. Een uitgelezen kans om de 
rieslings en pinot noirs eens goed te proeven. 
Tip van een ware Riesling-fan: ga een paar keer per 
jaar naar de Pfalz om Riesling en sekt (de Duitse bub-
belversie van champagne) in te kopen. In Deidesheim 
bijvoorbeeld, het culinaire hart van de Pfalz, waar ook 
Deidesheimer Hof zit, het favoriete restaurant van 
de vorig jaar overleden oud-bondskanselier Helmut 
Kohl. Het stadje is bovendien bekend vanwege de 
Slow Food beweging. Lekker eten kan bij Leopold 
(Weinstrasse 10) en St. Urban (Am Marktplatz 1). 

Cipressen
Wie de beste rieslings wil drinken, moet naar de wijn-
boeren Burklin-Wolf, Basserman-Jordan, Reichsrat 
von Buhl. De laatste heeft zelfs de keldermeester van 
Bollinger aangetrokken om de smaak en de kwaliteit 
van zijn sekt naar grote hoogtes te doen stijgen. 
Boven Deidesheim ligt Forst, een van de meest 
authentieke wijndorpjes. De natuur is hier één groot 
feest, een mix en match van wijngaarden, palmbo-
men, cipressen, amandel-, vijgen- en kiwibomen. In 
Bad Dürkheim is het grootste wijnvat ter wereld te 
vinden met een inhoud van 1,7 miljoen liter. Niet 
alles opdrinken, hè? U moet ook nog terug.

Om jaloers van te worden: hier schijnt 
de zon meer dan 1800 uur per jaar
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1 , 7  M I L J O E N 
L I T E R  W I J N :  I N 
B A D  D Ü R K H E I M 

L I G T  H E T 
G R O O T S T E 

W I J N V A T  T E R 
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Trier

Löf

Neustadt an 
der Weinstrasse

Berlijn

Via het Moezel- en Rijngebied met schilderachtige wijndorpjes 

en Trier - de oudste stad van Duitsland - gaat de reis naar 

wijnstreek de Pfalz, het Toscane van Duitsland.

v.a.
€ 449,-p.p.
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DAG 1 Nederland - Löf  
(ca. 325 km vanaf Utrecht)
U rijdt vanuit Nederland naar het wijn-
dorpje Löf aan de Moezel waar u drie 
nachten verblijft. Löf is een goede uitval-
basis voor tochten in het Moezelgebied 
en de natuurparken van de Eifel. 

DAG 2 EN 3 Löf en omgeving
Dag 2 en 3 zijn ter vrije invulling. Bezoek 
de Romaanse basiliek van het klooster 
Maria Laach of ga naar Koblenz, een stad 
met torentjes, geplaveide straten en vak-
werkhuisjes. Voor een proeverij van lokale 
wijnen is een uitstapje naar Cochem of 
Boppard leuk. 

DAG 4 Löf - Trier (ca. 115 km)
Na het ontbijt gaat de reis naar Trier 
waar u twee nachten verblijft. Verken 
de historie van Trier zoals de stadspoort 
Porta Nigra, het amfitheater en de  
keizerlijke thermen. 

DAG 5 Trier en omgeving
De omgeving van Trier is zeer de moei-
te waard. Rijd naar Bitburg, bezoek 
Bernkastel-Kues of Traben-Trarbach, een 
stadje in de Moezel omringd door bossen  
en uitgestrekte wijngaarden. 

DAG 6 Trier – Neustadt an der 
Weinstrasse (ca. 155 km)
Na het ontbijt rijdt u naar Neustadt an 
der Weinstrasse, waar u 2 nachten 
verblijft. Dit gebied wordt ook wel het 
Toscane van Duitsland genoemd. 

DAG 7 Neustadt an der Weinstrasse 
& omgeving
De ‘Deutsche Weinstrasse’ is met zijn 
wijnranken, bloeiende amandel-, citroen-, 
vijgen- en kiwibomen een schitterend 
landschap. 

DAG 8 Neustadt an der Weinstrasse - 
Nederland (ca. 470 km tot Utrecht)
Na het ontbijt rijdt u terug naar Nederland.

Overnachten
De overnachtingen zijn in goede  
middenklasse hotels: 
• 3x Löf, Hotel Zur Traube 
• 2x Trier, Hotel Deutscher Hof
• 2x Neustadt an der Weinstrasse, 
•  Hotel ACHAT Premium Neustadt  

an der Weinstrasse
Inclusief
7x overnachting in een 2-persoonskamer 
• 4x ontbijt (Trier & Neustadt) • 3x 
halfpension (Löf) • reisbeschrijving.
Exclusief
• vervoer  • Overige maaltijden • par-
keer-, tol- en entreegelden • eventuele 
toeristenbelasting • milieusticker • reis- 
en/of annuleringsverzekering • bijdrage 
Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking  
• reserveringskosten € 19,50 per boeking.
Meer info & reserveren
Reisperiode: 1 mei 2018 tot en met 31 
oktober 2018. Ga naar libelle.nl/pfalz of 
de Jong Intra Vakanties via 0180-45 78 
03. Vermeld de reiscode ADDE99L. 
Op deze aanbieding zijn de ANVR/SGR-
voorwaarden van toepassing. 

wijndorpjes
TOEREN LANGS 

SCHILDERACHTIGE
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