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“Der Weg von der Rebe über den Most zum Wein ist ein Weg ständiger Verfeinerung ohne dem Wein  
seine Persönlichkeit zu nehmen.” (Joachim Arns)

Wijnhuis

In  tegenstelling  tot  vele  andere  wijnhuizen  staat  hier  niet  de 
eigenaar of de keldermeester voorop maar de traditie en de cultuur. 
Dit wijngoed ligt aan de oevers van de Moezel en heeft een eigen 
historie die nauw verbonden is met die van Europa. De wijnkelder 
zelf is de oudste van Duitsland en gaat terug tot de laat-Romeinse 
tijd onder de leiding van keizer Augustus. Het logo verwijst naar de 
heilige  Jacobus,  de  beschermheilige  van  de  pelgrimsroute  naar 
Santiago de Compostela. In de middeleeuwen konden pelgrims hier 
bij het wijnhuis overnachten. Verder heeft de Vereinigte Hospitien 
haar oprichting te danken aan Napoleon die de stad Trier dwong alle 
sociale instellingen te verenigen, waaronder ook dit wijngoed viel. 
In 1908 was het wijnhuis één van de oprichters van de VDP.

    
Na een crisis in de jaren tachtig heeft dit wijnhuis de weg naar boven weer gevonden, door in te zetten 
op hun grote lagen en de kwaliteit stap voor stap te verbeteren. Dit wordt onderkend door afnemers uit 
de ganse wereld en verhoogde waarderingen van wijncritici. Vanaf september 2005 wordt voor het eerst 
een Erste Lage wijn  op de markt gebracht. Waneer er meer winst wordt gemaakt dan nodig is om 
wijnniveau te behouden, dan vloeit dit terug in de instelling (ziekenhuis, sterftehuis, enz.)

Wijnbouwgebied
• De Zuid-duitse rivier de Saar stroomt vanaf de Vogezen naar Konz over in de Moezel. Behalve dat 

de druiven zijn aangepland langs de Saar zijn de bekendste gebieden te vinden in de zijdalen 
waar ze worden beschermd tegen de wind. De structuur van de bodem is leisteen. Van droge 
Riesling  wijnen  wordt  gezegd  dat  die  van  de  Saar  de  andere  gebieden  overtreffen  in  hun 
levendigheid en fijne structuur, in de werkelijk grote jaargangen.

• De  Kanzemer Altenberg is te samen met de Wiltinger Scharzhofberg de hoogst gewaardeerde 
wijnberg aan de Saar,  en heeft bij  de VDP ook Erste Lage status,  het is  een lijsteenbodem 
(devon) met een licht rode kleur vanwege het hoge (geoxideerde) ijzer aandeel.

Vinificatie
Strategie van de de beheerder Joachim Arns is  gericht  op gestage kwaliteitsverhoging van de beste 
stijllagen. Er wordt veel waarde gehecht aan de organische humusverzorging zoals stro en paardenmest .  
Van het gebruik van insekticiden wordt geheel afgezien zodat het terroirpotentieel zo min mogelijk wordt 
misvormd.  De  wijnberg  en  een  kritische  selectie  van  druiven  is  de  basis  voor  de  kelder,  waar  de 
rieslingen gisten in de edelmetalen tanks. Late, seletieve, handmatige oogst. Vanaf jaargang 2011 wordt 
er bewust geexperimenteerd met een deel van de lagen om over te schakelen op biologische wijnbouw.

Wijnanalye
• Alkohol: 11,5 % ; natuurlijke restsuiker: 6,9 g/ltr;  zuurgraad: 6,5 g/ltr

Wijnbeschrijving
• Droge harmonieuze riesling, aan de ene kant is er het fruit (perzikken, citrus, appel) maar ook 

duidelijke aanwegzigheid van lijsteenmineraliteit. Veel extract / mondvulling, en frisse kruiden. 
anwezige en noodzakelijke frisse zuren op de achtergrond zorgen voor het spanningsveld.

Referenties
• Origineel één van de mede-oprichters van de VDP Duitsland.
• Langjarige reputatie op het gebied van edelzoete wijnen. Op een bekende Duitse Riesling blog 

(www.riesling.de) staat een tba mede genoteerd  op de eerste plaats te samen met bekende 
wijnlegenden.

• In  het jaar 2000 zijn de Vereinigte Hospitien twee maal genomineerd met de titel “autsteiger” 
(2002 en 2003): In de uitgave van 2007 wordt geschreven:  Die letzten Jahrgänge bestätigten 
diese Einstufung und die aktuelle Kollektion (2006) deutet sogar eine weitere Steigerung an.

• Eichelmann 2007 geeft een waardering van ***:  Insgesamt ist ein Aufwärtstrend zu erkennen 
bei den Hospitien. 

www.Duijnhoven.eu
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