
Paarl
• Noordoosten Kaapstad

• KWV Coöperatie

• Gemiddelde temperatuur in 

groeiseizoen 21˚C

• Gemiddeld regen 885 mm

• Afstand wijngaarden 40 tot 60 km 

van de ocean.

• Zandsteen, graniet, schalie; 

hoogte 100-300 men.

• Goed bekend om Syrah, blends 

met cabernet sauvignon



Paarl

• Oppervlakte 9.428 ha – 39% 

witte druiven, 61% blauwe 

druiven

• Meest aangeplante rassen:

- chenin blanc 19%

- cabernet sauvignon 17%

- syrah 15%

- pinotage 9%

- chardonnay 8%

- merlot 7%





Stellenbosch
• Veel bergen

• Bodems granite, schalie; 

hoogte 100-400m

• Microklimaten en terroirs

• Gemiddelde temperatuur 

groeiseizoen 20˚ C

• Gemiddelde regenval 575 

mm

• Veel Estates

• Koel klimaat wijnen

• Goed bekend om Cabernet 

Sauvignon, Bordeaux-blends, 

Shiraz, golden triangel 



Stellenbosch

• Oppervlakte 13.610 ha – 36% 

witte druiven, 64% blauwe 

druiven

• Meest aangeplante rassen:

- cabernet sauvignon 21%

- sauvignon blanc 14%

- syrah 14%

- merlot 12%

- chenin blanc 9%

- chardonnay 7%





Groot Parys Die Tweede Droom 
Chenin Blanc Spontaan 2017

• Het huis Parys, aan de rand van Paarl, dateert van 
1699. Hoorde bij het oorspronkelijke bezit van Adriaan 
van der Stel, gouverneur op de Kaap. 

• Eric Verhaak en Mariëtte Ras uit Nederland begonnen 
hier in 2002. 

• 50 ha, vnl. chenin blanc en chardonnay. 

• Oogst van de beste percelen wordt gebruikt voor Die 
Tweede Droom. De druiven zijn biologisch verbouwd.

• Spontaan vergist, hierna enkele maanden op de lie, 
geen houtrijping



Jordan Stellenbosch Inspector 
Peringuey Chenin Blanc 2016
• Stellenbosch met een historie van 300 jaar. 

• Sinds 1982 in het bezit van de familie Jordan.

• Deze wijn is vernoemd naar Louis Albert Péringuey, een 
Frans – Zuid-Afrikaans entomoloog uit de 19e eeuw. Als  
inspecteur-generaal van de wijngaarden in Kaap de 
Goede Hoop leidde hij de strijd tegen phylloxera. 

• De druiven komen van de koele hellingen gericht op het 
zuiden of 220 meter boven zeeniveau.

• De wijn is op hout vergist

• Alc: 14%, RS: 2.9g/l, TA: 5.5g/l, pH: 3.41





Thorn&Daughters Rocking Horse 2016

• 2012 in de West Kaap door John and Tasha Seccombe 
met het doel authentieke wijnen te maken 

• Rocking Horse 2016: Semillon 27% Franschhoek, 
stokken 33 jaar; chardonnay 25% Overberg, 25 jaar; 
roussanne 20% Voor Paardeberg, 11 jaar; clairette  
17% Stellenbosch, 33 jaar; chenin blanc 9% Bottelarij, 
35 jaar; Viura 2% Voor Paardeberg, 4 jaar

• Bodems: verweerde graniet, alluviaal, klei, leisteen

• Handgeplukt, hele tros persing, vergisting in oude 
houten vaten

• Alc. 13%; RS 1.5 g/l; TA 5.6 g/l; pH i

• Witte wijn only top zuid afrika Tim Atkin





Bouchard Finlayson Chardonnay 
Kaaimansgat 2016

• Opgericht in 1989 door de bekende Franse wijnmaker 
Paul Bouchard en lokaal talent Peter Finlayson

• Walker Bay, 22 ha

• Chardonnay Kaaimansgat  (Crocodile’s Lair) Elands 
Kloof Vallei achter Villiersdorp, 80 km van Hermanus

• Hoogte 700 m, wijngaarden zijn niet geïrrigeerd

• Hele tros persing; extra smaak en complexiteit door de 
steeltjes. 

• Op vat vergist waarvan 20% nieuw Frans eiken











Swartland
• Droog klimaat, irrigatie nodig

• Bodems graniet, schalie, 

schiste, zandsteen (in 

noorden); hoogte 100-300 m

• Wijngaarden op heuvels, 

uitlopers van bergen 

(Piketberg) en langs de 

oevers van de Bergrivier

• witte wijnen op basis van 

chenin blanc (oude stokken), 

Syrah, witte en rode Rhône-

blends





Swartland
Vier subgebieden:

Paardeberg (Eben Sadie, Lammershoek, 

Badenhorst)

heuvelachtig, graniet, 

verweerde leisteen, koele 

winters

Kasteelberg (Mullineux, Porseleinberg,   

Allesverloren, Kasteelberg 

en Riebeeck Vallei)

leisteen

Malmesbury (Swartland Winery, Meerhof)

vlak, zand, beetje graniet, 

zeer warme zomer

Bergrivier (Wildehurst, Org de Rac)

uitgestrekt, gevarieerde 

bodems en klimaten



Swartland

• Totale aanplant 10.913 ha, 

43% witte druiven, 57% 

blauwe druiven

• Meest aangeplante rassen:

• chenin blanc 23%

• cabernet sauvignon 15%

• syrah 15%

• pinotage 13%

• chardonnay 7%

• sauvignon blanc 6%

• SWARTLAND REVOLUTION



Mullineux Syrah Swartland 2014

• In 2007 opgezet en geleid door Chris and Andrea Mullineux

• Wordt gezien als een van de top-wijnbedrijven in Zuid-Afrika

• Druiven afkomstig van 7 verschillende wijngaarden in Swartland: 4 
percelen in Kasteelberg met stenige bodems van schist en leisteen, 
2 percelen in Paardeberg met bodems van verweerde graniet en 1 
op een ijzerhoudende bodem in Malmsbury 

• Stokken tussen 21 en 28 jaar oud

• Opbrengst 24-33 hl/ha

• Fermentatie 7-10 dagen gevolgd door 3-7 weken schilweking en 
vervolgens persing

• 14 maanden op barriques, 500 l vaten en 2000 l foeders, 15% 
nieuw

• Alc. 13.5 %, RS 2.8 g/l, TA 5.1 g/l, pH pH 3.7













Kanonkop Pinotage 2010

• Kanonkop is een familiedomein van de 4e generatie, oorspronkelijk 
gekocht door JW Sauer, een kabinetslid in het parlement van de Unie 
van Zuid-Afrika

• Gelegen op de hellingen van de Simonsberg bij Stellenbosch

• De naam Kanonkop is afgeleid van de kop van de berg, waarvan in de 
17e eeuw een kanon werd afgevuurd om boeren in afgelegen gebieden 
te waarschuwen dat zeilschepen de Tafelbaai waren binnengelopen om 
een tussenstop in Kaapstad te maken 

• Bodems: verweerde graniet en Hutton (zeer diepe, slecht gedraineerde 
alluviale bodems)

• 100 ha wijngaarden, opbrengst Kanonkop Pinotage 26hl/ha

• Fermentatie in open betonnen vaten bij 28 ° C. Pigeage om de 2 uur. 
Sap na 3 dagen van de schil gehaald.

• 15 maanden in 225 liter Frans Nevers barriques, 25% 2e jaars

• Alc. 14.5 % vol, RS: 1.8 g/l, TA: 5.9 g/l, pH: 3.67 





De Toren Fusion V 2014

• De Toren Private Cellar

• 1991 door Emil den Dulk en Albie Koch. 

• vijf druivenrassen uit Bordeaux

• westkant van Stellenbosch

• 12 km vd kust en uitkijkend over False Bay naast  Reyneke

• 25 ha, hoogte170 tot 200 meter   

• 7 verschillende bodemtypes

• type wijnstok en kloon  bodemsoort afgestemd

• 18 verschillende klonen  5 aangeplante druivenrassen. 

• verkoelende wind uit zee Zipper

• obsessief wijngaardbeheer?



De Toren Fusion V 2014

• cabernet sauvignon 55% merlot 14%, malbec 
14%, cabernet franc 10%, petit verdot 7% 

• ‘fusing together’  beroemde rassen  Bordeaux

• traditionele rode wijnbereiding

• 12 maanden eikenvaten 

• Alc. 14,5%, RS 2 g/l, TA 5.75 g/l



tot ziens in de Kaap!



lees mijn blog

Kaapstad en meer

https://wijnhuisbergen.nl/kaapstad
/

volg me op Linkedin en Instagram

https://www.instagram.com/flying
vinoloog/

https://wijnhuisbergen.nl/kaapstad/
https://www.instagram.com/flyingvinoloog/


Wijnen

• Simonsig Kaapse Vonkel 2016 €14,95

• Newton Johnson Sauvignon Blanc 2017 €10,95

• Groot Parys Die Tweede Droom Chenin Blanc Spontaan 2017 €8,45

• Jordan Stellenbosch Inspector Peringuey Chenin Blanc 2016 €10,95

• Thorn&Daughters Rocking Horse semillon chardonnay roussanne clairette chenin blanc 2016 €20,95

• Bouchard Finlayson Chardonnay Kaaimansgat 2016 € 16,25

• Mullineux Syrah Swartland 2014 €24,95

• Kanonkop Pinotage 2010  €29,95

• De Toren Fusion V 2014  €35


