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Aaldering Vineyards 
& Wines

‘Evenwichtig’, ‘dynamisch’ en ‘charmant’ zijn enkele typer-
ingen die passen bij de zonnige Zuid-Afrikaanse wijnen 
van Aaldering Vineyards & Wines. Zowel de rode als de 

witte wijnen van dit wijnhuis zijn stuk voor stuk onvergetelijk 
en we begrijpen dan ook heel goed dat de sierlijke flessen met 
de stijlvolle zwarte etiketten een ongekende status hebben 
vergaard binnen de Nederlandse topgastronomie. Niets com-
bineert zo met verfijnde cuisine als de wijnen van het wijnhuis 
van Marianne en Fons Aaldering.   

In de Zuid-Afrikaanse provincie West-Kaap, 
in de winelands van Stellenbosch, staat het 
indrukwekkende wijnhuis van het Nederlandse 
ondernemersechtpaar. Dit is de plek waar sinds 
2010 misschien wel de mooiste wijnen van Zuid-
Afrika gemaakt worden. Om hun droom compleet te 
maken, realiseerde het stel dit jaar ook een luxueuze 
vijfsterren accommodatie met drie lodges op het 
landgoed van hun wijnboerderij. De mogelijkheid 
te ontwaken met zicht op de schilderachtige 
wijnvelden en zacht glooiende heuvels en zich 
daarna te vermaken op één van de golfbanen in de 
omgeving is iets wat de gasten weten te waarderen. 
Wie voor eventjes voldoende rust heeft ingeademd, 
zit trouwens binnen 45 minuten ontspannen op een 
terras in Kaapstad. Wat kan het leven toch goed zijn!

Neus voor kwaliteit 
Dat het Marianne en Fons Aaldering gelukt is zoiets 
moois neer te zetten, verbaast ons niet. Beiden 
bewezen in het verleden immers ook al veel in hun 
mars te hebben. Zo verdienden ze hun sporen in de 
wereld van de airline catering en richtten zij onder 
andere de bedrijven MarFo en Delta Dailyfood 
op. Fons genoot zijn opleiding aan de prestigieuze 
Hotelschool van Zürich en Marianne was jarenlang 
met plezier eigenaresse van Hotel Montferland, 
dat bekend stond om de imposante wijnkaart. Het 
bloed kruipt waar het niet gaan kan en zo kon het 
gebeuren dat deze rasondernemers met een goede 
neus voor kwaliteit uiteindelijk terechtkwamen bij 
de al bestaande wijngaard in het, naar hun smaak, 
mooiste land ter wereld. Het perceel Pinotage 
leverde er destijds trouwens al een bijzonder 
fraaie 5 sterren Platter wijn op, de hoogst haalbare 
waardering in Zuid-Afrika. Vanzelfsprekend werd 
er geïnvesteerd in het onderhoud van het landgoed 
en de wijngaarden om zo alle variëteiten naar het 
absolute topniveau te brengen, voordat Aaldering de 
eerste oogst zou binnenhalen en deze onder eigen 
label te bottelen. In 2010 werd de Nederlandse markt 
verblijd met een trio van drie uiterst zorgvuldig 
geproduceerde rode wijnen van de 2007 vintage. 
Deze wijnen hadden op dat moment 24 maanden 
houtlagering genoten en een half jaar flessenrust. 

Jonge, talentvolle wijnmaker 
Om de meest elegante Zuid Afrikaanse wijnen te 
kunnen produceren, trok Aaldering 
Vineyards & Wines een jonge, 
getalenteerde wijnmaker aan: 
Dustin Osborne. Inmiddels maakt 
deze wijnmagiër een achttal 
verschillende wijnen van druiven 
die groeien en rijpen op het 24 
hectare tellende Aaldering estate. 
Om kwaliteit te garanderen 
werd er in 2012 bovendien 
een state-of-the-art wijnkelder 
gerealiseerd met een capaciteit 
van 120.000 flessen per jaar. In 

de 
glazen klimaatruimte 

worden de gebottelde wijnen opgeslagen. 

Inmiddels heeft de oogst op het zuidelijk halfrond 
net weer plaatsgevonden en de verwachtingen 
van Dustin zijn hooggespannen. Elk jaar legt dit 
boutique wijnhuis de lat weer net een beetje hoger 
in het vervaardigen van gastronomische topwijnen. 
Dat is immers de enige manier om een plek te 
veroveren in de uiterst competitieve wijnwereld. Dat 
dit lukt, daar is gelukkig geen twijfel over nodig, 
de wijnen van Aaldering Vineyards & Wines zijn 
namelijk nu al verkrijgbaar in 20 landen van Japan 
tot aan Mexico. De cuvées Aaldering Chardonnay 
en Lady M worden geschonken aan boord van 
KLM Business Class. In Azië staat de Aaldering 
Sauvignon Blanc aan boord van het Zuid-Koreaanse 
Asiana Airlines, First Class. In Nederland worden 
de wijnen geschonken in ruim 300 restaurants met 
zeer goede naam, waaronder dertig één, twee en 
drie Michelin sterrenrestaurants. De internationale 
sales & marketing wordt geleid door Janine Smink 
en het team bestaat verder uit Femke Pengel voor 
de Nederlandse markt en collega Johnna Zeng vanaf 
het Aaldering kantoor in China, waar de wijnen 
inmiddels ook succesvol geïntroduceerd zijn. 

Doorslaand succes 
In de wijnkelder van Aaldering Vineyards & Wines 
ontstaan de mooiste ideeën en meest bijzondere 
wijnen. Zo werd er in 2012 de eerste oplage van een 
zeer exclusieve wijn, de Pinotage Blanc gemaakt. 
Deze Blanc de Noir, gemaakt van de signatuur druif 
van Zuid-Afrika, was een doorslaand succes. De 
wijn werd weliswaar gemaakt in een kleine oplage 
en was in drie weken finaal uitverkocht, maar werd 
geroemd door wijnschrijvers als Lettie Teage van de 
Wall Street Journal en Jancis Robinson die de wijn 
met een uitstekende 17/20 punten beoordeelde. Dit 
jaar werd trouwens de eerste rosé van Aaldering 
gemaakt, ook van de Pinotage druif, maar uniek 
in zijn soort vanwege de vergisting in eikenhouten 
vaten. 
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Een achttal 
meesterwerken uit de kelder van Aaldering Vineyards & Wines
Sauvignon Blanc 2013
Een samenspel aan tropische en kruidige tonen maken deze wijn onweerstaanbaar. Frisse aroma’s van verse limoen, kiwi en passievrucht en een ondertoon van mineralen resulteren in een zeer zuivere afdronk.

Chardonnay 2013
Een charmante Chardonnay omlijst met verrassende aroma’s van springlevend citrusfruit en rijpe perzik met rode wangetjes. De ingetogen houtlagering geeft de wijn een zeer elegante romigheid die lieflijk blijft zingen op de tong.

Pinotage Blanc 2013
Een zeldzame en zeer verleidelijke Blanc de Noir van de blauwe Pinotage druif. Florale aroma’s en een vleugje bananenschil prikkelen de zintuigen. Sur lie rijping geeft de wijn een rijke textuur, geconcentreerd mondgevoel en een fijne romigheid.

Pinotage Rosé 2013
Een sublieme Pinotage rosé met de sappigheid van verse aardbeien en frambozen. De, voor rosé vrij zeldzame, houtlagering resulteert in een gastronomische rosé met verleidelijke indrukken van kokos, karamel en exotische specerijen.

Lady M 2013
Pinotage fruit in haar puurste vorm. Een explosie van bramen, frambozen & kersen in de mond. Aaldering’s enige niet-houtgelagerde wijn puilt uit in frisheid en heeft een zeer uitdagende bite, een ode aan Lady M…

Shiraz 2011
Een krachtige en toch elegante Shiraz vol met aroma’s van zwarte bessen, kruidnagel en specerijen verweven met een rijke smaak van rijp fruit, peper en mooi gepolijste tannines.

Pinotage 2010
Een moderne Pinotage met florale tonen en de fruitigheid van framboos, aardbei en kersen. Nuances van een bos in de herfst en een klein rijp banaantje. De wijn is prachtig in balans tussen de gepolijstheid van een grootse Pinot Noir en de edge van een stoere Cinsaut.

Cabernet Sauvignon – Merlot 2010Deze granaatroodkleurige wijn geeft overheerlijke indrukken van zwarte bessen, aardbeien, pruimen, een zoete sigaar en donkere chocolade. Een verscheidenheid aan zwart en rood fruit in een blend van 67% Cabernet Sauvignon en 33% Merlot. Prachtig om nu te drinken en kan zelfs 8-10 jaar opgelegd worden.

Topwijnen van Zuid-Afrikaanse bodem 


