
Een Hollandse wijnboer in Stellenbosch

Op weg naar de sterren
De lang gekoesterde wens van Marianne en Fons Aaldering is in vervulling gegaan met het voltooien van een state-

of the-art wijnkelder en luxueuze vijfsterren lodge op hun wijngaard in Devon Valley, Stellenbosch. 

Het imposante zwarte wijnhuis in de winelands van Stellenbosch 
is een eyecatcher. De vormgeving zowel binnen als buiten is 
modern, de kleur zwart tussen alle witte, traditionele wijnhuizen 
gedurfd. Een statement in de schaduw van de oude eikenbomen. 
Ook de labels van de flessen, die met de hand worden 
opgebracht, stralen klasse uit. Zwart, een gepreegd goudkleurig 
embleem en – subtiel – een basis van eveneens gepreegde 
zwarte bladeren. Klasse en allure.
Het wijnhuis heeft tot doel om met hun wijnen tot de top van 
de Zuid-Afrikaanse wijnen te gaan behoren. En beschikt met 
de nieuwe hypermoderne faciliteiten over alle tools om dit doel 
binnen enkele jaren te realiseren. De wijnen hebben –  sinds 

de eerste jaargang die in 2010 op de markt kwam – reeds 
bewezen jaarlijks in kwaliteit toe te nemen. Wijnmaker en 
general manager Dustin Osborne, die in het Nieuw-Zeelandse 
Christchurch naast oenologie ook wijnbouw heeft gestudeerd 
en internationaal heeft gewerkt, heeft de kelder ingericht op 
de productie van ultra premium wijnen met een maximale 
capaciteit van 120.000 flessen per jaar. Het wijnhuis staat 
bekend om het drastisch terugsnoeien van haar oogsten tot 
zeer lage opbrengsten per hectare, waardoor een elegante en 
optimale kwaliteit gewaarborgd wordt. Een belofte die in de fles 
ruimschoots wordt waargemaakt. 
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Pinotage Blanc en Lady M
Achter de hoge kelderdeuren laat Dustin de identiteit van 
iedere cuvée tot haar volle recht komen door het toepassen van 
verschillende gistingen en vinificatiemethodes. Per variëteit 
voedt hij verschillende cuvées op met afwisseling in oogstdatum, 
hoogtes en rijpheid om de verschillen in terroir naar voren te 
brengen en de wijn een subtiele gelaagdheid mee te geven. 
De wijnmaker werkt graag aan deze hoogstandjes. Is Pinotage 
dé wijn van Zuid-Afrika, hij produceerde in 2012 1200 flessen 
van een Blanc de Noir, een witte Pinotage. Maar liefst zeven 
maanden werd de wijn sur lie opgevoed in een van de drie 
speciale baby-fermentatie tanks. De zeer complexe Pinotage 
Blanc verraste de (inter)nationale wijnwereld tijdens de Cape 
Wine Show in Kaapstad. Daarnaast had eigenaar Fons voor zijn 
vrouw een andere verrassing: De 2012 Pinotage, direct uit de 
roestvrijstalen tanks, had een dermate rijke smaak dat Marianne 
suggereerde de volumineuze wijn direct te bottelen. Het 
antwoord was het nieuwe label, Lady M. Genoemd naar de vrouw 
des huizes, met haar voorkeur voor rijke wijnen. Het betreft een 
Pinotage die bewust géén houtcontact kreeg en daardoor vol en 
fruitig smaakt.

Premium wijnen
Vanuit de nieuwe kelder betreed je een glazen klimaatruimte 
voor opslag van de gebottelde wijnen om vervolgens 
de sfeervolle tasting room binnen te lopen. De stijlvolle 
ontvangstruimte met een magnifiek uitzicht over de Devon 
Valley, is ingericht door Marianne en vormt een eerbetoon aan de 
rijke Zuid-Afrikaanse cultuur. 
De premium range bestaande uit Shiraz, het Aaldering 
vlaggenschip de Pinotage, Cabernet Sauvignon-Merlot en sinds 
2011 ook een elegante houtgelagerde Chardonnay, is uitgebreid 
met de komst van Aalderings Maiden Vintage Sauvignon Blanc, 
Pinotage Blanc en Pinotage Rosé. De geroemde wijnauteur 
Jancis Robinson gaf de gewaagde Pinotage Blanc onlangs maar 
liefst 17 van de 20 te behalen punten. Ze omschrijft de smaak als 
van harde, vers geplukte appels, met een hint van honing.

Logeren op het wine estate
In december 2013 openden Fons en Marianne Aaldering een 
vijfsterren luxe lodge op hun eigen farm. De drie ruime suites met 
eigen terras, woonkamer, slaap- en badkamer en keuken, kijken 
uit over het wijn estate, het glanzende meer en de lieflijke vallei.
De drie lodges zijn allemaal anders ingericht, met veel antiek »
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en  voorzien van moderne snufjes. Je hebt een iPad tot je be-
schikking en een muziekinstallatie. Ter verhoging van de erva-
ring wachten er drie flessen wijn op je, de Pinotage, Lady M en 
Pinotage Blanc. Het uitbundige ontbijt geniet je in de tasting 
room, en je bent altijd welkom voor een proeverij van de 
Aaldering wijnen, ook aan het vat. Een bijzondere ervaring om de 
smaken die zich nog ten volle moeten ontwikkelen, te ontdekken 
aan de hand van de gepassioneerde wijnmaker Dustin. De rest 
van de dag weet je je gepamperd door de altijd vriendelijke lodge 
manager William Mukondwa.
Het is een ongekende ervaring om van dichtbij mee te mogen 
leven op een werkende wijnboerderij. En zoals alles wat Fons 
Aaldering aanpakt, is ook deze lodge al snel succesvol. Terwijl 
ze nog maar vier maanden operationeel zijn, staat de Aaldering 
Luxury Lodge al op de derde plaats van Tripadvisors speciality 
lodging in Stellenbosch.
Een van de gasten tijdens mijn verblijf was de Nederlandse 
wijnmeester Cees van Casteren, die twintig Nederlandse 
sommeliers en wijnkenners meebracht voor een tasting van de 
Aaldering wijnen.

Zeven beloftevolle jaren
De voorbije zeven jaar zijn glanzende jaren geweest, waarin 
Aaldering Wines als een van de slechts zeven estates in 
Zuid-Afrika ook bekroond is met het Enviro Wines label, 
wat betekent dat de wijnen op een ethische en groene wijze 
geproduceerd worden. De eerste container met wijnen naar 
China is geëxporteerd en ook de lastige Verenigde Staten hebben 
kennisgemaakt met de elegante smaak van de Aaldering wijnen. 
Voor het derde achtereenvolgende jaar schenkt KLM in haar 
businessclass de Lady M en Pinotage Blanc. De hoogste tijd om 
de grondlegger van het familiebedrijf te ontmoeten, de 66-jarige 
Fons die nog lang niet van plan is om zijn werkende leven op te 
geven en op de golfbaan of achter de geraniums te gaan zitten. 
‘Ik heb altijd een fascinatie voor wijn gehad. In mijn wijnkelder 
in Nederland ligt een grote collectie Franse wijnen, met de 
bedoeling die te schenken op mijn begrafenis. Nu drinken mijn 
schoonzoons die, op mijn begrafenis zullen het wel Aaldering 
wijnen worden! Marianne en ik waren al een aantal jaren aan het 
kijken naar een geschikt stuk grond voor een wine estate, eerst 
in Frankrijk, daarna in Spanje, maar we vonden het uiteindelijk 
in 2007 hier in Zuid-Afrika. Een twaalfjaar oude wijngaard. We 
hebben de chenin gerooid en er sauvignon en chardonnay op 

60



gezet. We hebben nu vier rode en twee witte druiven, 20 hectaren 
die 6000 flessen per hectare leveren, en maken er acht wijnen 
mee. We exporteren wereldwijd naar 18 landen. Ik denk dat we 
een super wijnmaker hebben. Kenners zeggen dat de wijnen mooi 
en zuiver gemaakt zijn. Ze smaken naar wat het moet zijn en zijn 
anders dan de andere wijnen. Ook de aanpak van het personeel 
vindt op andere manier plaats. Op maandag is er, volgens goed 
Nederlands gebruik, even een kwartiertje koffiedrinken om van 
elkaar te horen hoe het weekend is geweest.’

De uitdaging
Er is nog één uitdaging te gaan. In de Zuid-Afrikaanse winter zal 
er aan het meer een rietgedekte lapa gebouwd worden, met een 
open keuken en een grote braai. En een zonneterras met een trap 
naar het water, zodat er gezwommen en gevist kan worden. ‘Dan 
is het klaar en kan Dustin zich focussen op de wijn. En op mijn 
doelstelling om over enkele jaren met onze wijnen, met name 
met de Pinotage, bij de top vijf van beste wijnen uit Zuid-Afrika 
te horen. We hebben een unieke cultivar, een uniek terroir met 

verschillende hoogtes. Om bij Platter in de top vijf te komen, 
moet je als nieuwkomer geduld hebben, je moet de sterren 
verdienen en zorgen voor een jaarlijkse kwaliteitsverbetering.’ 
Wijnmaker en general manager Dustin: ‘Onze Pinotage 
heeft inderdaad een veelbelovende potentie, we plukken op 
verschillende tijden en op verschillende hoogtes, daarmee 
kunnen we geweldig experimenteren. Ik deel mijn ideeën en 
ervaringen met een tasting groep van twintig jonge wijnmakers 
uit Franschhoek en Stellenbosch. We proeven samen. Je wordt 
op een gegeven moment ‘blind’ voor de smaak die je met je 
wijnen ontwikkelt. Niemand kan alles weten, dus ik vertrouw ook 
op meningen van m’n collega’s.’ Op mijn vraag of hij zijn eigen 
wijnen blind herkent: ‘De Aaldering wijnen zijn eleganter dan vele 
andere wijnen, die elegantie kan ik er wel uithalen.’
De symbiose tussen de ondernemende eigenaar en talentvolle 
jonge wijnmaker lijkt op een succesvolle toekomst af te stevenen. 
Op weg naar de vijf sterren.  ˙

www.aaldering.co.za

‘Investering in hypermoderne wijnkelder werpt zijn vruchten af in de fles’

OOGVOORAFRIKA
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