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De toekomst van Aaldering ligt in hun handen. Dat weten 
Jacqueline en Gert-Jan. Al jaren verruilden ze jaarlijks de Europese 
winter voor de Zuid-Afrikaanse zomer. Elke – toen nog vakantie – 
keken ze mee hoe Aaldering Estate in korte tijd enorm groeide.
Gert-Jan: ‘En elke vakantie groeide ook onze liefde voor Zuid-
Afrika, de mensen, de natuur, het leven hier, maar ook voor het 
bedrijf en natuurlijk de wijn. Dat maakte de stap om te verhuizen 
van Spanje naar Zuid-Afrika in ieder geval een logische en een heel 
prettige.’
Jacqueline: ‘We kenden het bedrijf dat mijn ouders hebben 
opgericht van binnen en buiten. Samen met onze wijnmaker 
P.J. creëren we een team waarmee we de wereld verder kunnen 
veroveren. Op het gebied van onze wijnen, maar ook met onze 
vijfsterren lodges waar sinds eind 2017 ook een indrukwekkend 
zwembad met jacuzzi aan is toegevoegd. Een enorme extra waar 

onze gasten van de zon en een mooi glas wijn kunnen genieten.’ 

Zoektocht naar smaak
De derde nieuwkomer is de energieke en ambitieuze wijnmaker, 
P.J. Geyer. Zijn eerste schreden op het pad naar wijn maken 
speelden zich af in de koelkast van zijn moeder waar P.J. een 
gistend mengsel van ‘mielie pap’ zag exploderen. Niet ‘lekker’ aldus 
de jonge onderzoeker die besloot zijn experimenten voort te zetten 
aan het Elsenburg Agricultural College in Kaapstad. Hij verruilde 
daarmee zijn geboortegrond in de Free State voor het wijnmekka 
in de Westkaap. Nadat P.J. zijn studie als wijnmaker had afgerond 
begon hij aan een smaakqueeste die hem voerde naar de Verenigde 
Staten, Nieuw-Zeeland en natuurlijk Frankrijk. Als ‘vliegende 
wijnmaker’ werkte hij zowel in Zuid-Afrika als in Frankrijk, onder-
meer bij het vermaarde Chateau Pétrus. Vanaf 2010 koos hij  »

Jong, fris, dynamisch en met 100% zin om het wereldsucces van het familiebedrijf 
Aaldering Vineyards & Wines - Luxury Lodges, verder uit te bouwen. Jacqueline Aaldering 

en haar echtgenoot Gert-Jan Posthuma die eind 2016 verhuisden van Spanje naar 
Zuid-Afrika en wijnmaker P.J. Geyer over het nieuwe elan in Devon Valley.

Aaldering Vineyards & Wines 
- Luxury Lodges Het elan van 2018



Tekst: Marjolein Westerterp Foto’s: Peter Boshuijzen, Aaldering Vineyards & Wines – Luxury Lodges

‘Van wie van mijn 
kinderen houd ik het 
meest? Ik verwacht 

van alle wijnen 
topresultaten’



alleen voor het uitdagende Zuid-Afrika om daar de geheimen van 
de invloed die het ‘terroir’ op de wijn heeft te ontrafelen en zijn 
creativiteit en lef bij het maken van wijn uit te dagen. Zijn credo is: 
‘niet nadenken en doen’, ‘maar proeven en voelen’.
En dan is het 2018 en is hij het derde lid van het team dat de 
dagelijkse leiding voert over Aaldering Vineyards & Wines – Luxury 
Lodges. Zijn opdracht: het optimale uit de wijngaard te halen en de 
Aaldering wijnen stap voor stap naar perfectie brengen. Volgens de 
klassieke en pure standaard die hierbij gehanteerd wordt.
Gert-Jan: ‘Onze wijngaard is fantastisch, optimaal. Ik zeg altijd: 
je kunt geen goede wijn maken zonder perfecte druiven. Je kunt 
perfecte druiven echter wel verprutsen. Onze druiven zijn, dat durf 
ik wel te stellen, perfect en het is nu aan P.J. om de topkwaliteit van 
de wijnen hoog te houden en wellicht zelfs nog beter te maken.’

De uitdaging
Het bedje voor wijnmaker P.J. is gespreid, maar nu moet het nog 
prachtig worden opgedekt. Alle investeringen om topwijnen te 
kunnen maken zijn gedaan, er wordt inmiddels naar dertig landen 
wereldwijd geëxporteerd. Vorig jaar is begonnen met het rooien 
van enkele hectaren van de bestaande wijngaard die vervolgens 
herbeplant zullen worden met deels nieuwe cultivars. Om het 

verlies in opbrengst voor de komende jaren te compenseren zijn 
drie hectaren van buurman Blake’s allerbeste grond aangekocht. 
De aanplant van nieuwe variëteiten – Cabernet Sauvignon, Merlot 
en Malbec – zal gebeuren in nauwe samenwerking met de specia-
listen van de universiteit in Stellenbosch. Naar ieders verwachting 
zal de nieuwe aanplant uiteindelijk resulteren in een nog verdere 
smaakoptimalisatie en complexiteit van de Aaldering wijnen.

Van welke Aaldering wijnen verwacht P.J. het meest? Hij 
beantwoordt de vraag met een tegenvraag: ‘Van wie van 
mijn kinderen houd ik het meest? Ik verwacht van alle wijnen 
topresultaten. De hele wereld leeft inmiddels mee met de droogte 
die de Westkaap treft. We moeten ons echter realiseren dat de 
waterbehoefte van druiven anders is dan die van mensen. Planten 
zijn verbonden met Moeder Aarde en zullen zelf, als wij niet 
tussenbeide komen, een modus vinden om te overleven. Ik geloof 
er heilig in dat we moeten boeren mét de natuur en niet tegen 
haar. Bij Aaldering Vineyards hebben we de juiste hoeveelheid 
regen gekregen op het goede moment en tot januari was het zelfs 
niet nodig om te irrigeren. Ik kijk nu al uit naar de 2018 oogst. We 
hebben een lange winter gehad met tot nu toe niet echt warme 
dagen, dat zorgt ook voor een lange periode van het ontluiken 



van de druiven tot het begin van rijping. Dit wijst meestal op een 
hoge kwaliteit en intense smaken. Ik heb er zin in om de oogst te 
beginnen, maar de druiven volgen hun eigen tempo. Als ze zover 
zijn, zijn wij er klaar voor.’

Gouden troeven
In 2018 komt de nieuwste troef van Aaldering Vineyards & wines op 
de markt, de Noble Late Harvest, een prachtig gouden dessertwijn 
gecreëerd met de Sauvignon Blanc druif, geoogst in een bijzonder 
jaar met unieke omstandigheden in de wijngaard en een fabuleuze 
bijzondere smaak. 
Gert-Jan: ‘En we brengen natuurlijk een saluut aan de supersterren 
onder onze wijnen, de Pinotage 2015, Cabernet-Merlot 2013 en 
Sauvignon Blanc 2017 die de hoogst mogelijke waardering kregen 
bij de SAWI awards, de South African Wine Index. En vier van onze 
wijnen worden geleverd aan de First Class van vijf verschillende 
airlines.’
P.J.: ‘Houd ook de rode blend Bordeaux-style in de gaten.’

Aaldering wijnen genieten
De klassewijnen van Aaldering Vineyards & Wines vragen om 
een mooie ambiance om genoten te worden. In Nederland staan 

ze bijvoorbeeld op de kaart bij Rijks, naast het Rijksmuseum in 
Amsterdam, of bij De Lindenhof in het schilderachtige Giethoorn. 
Of bij het in de bossen gelegen brasserie Staverden. En natuurlijk 
bij het – klasse ontmoet klasse – 3sterren Michelin restaurant De 
Librije van Jonnie en Thérèse Boer. In samenwerking met de laatste 
ontwikkelde Aaldering ook de Kus van Thérèse, een prachtige wijn 
met een bijzonder label.
Maar ook in Zuid-Afrika kun je vanzelfsprekend op de mooiste 
plekken van een glas Aaldering wijn genieten. Bijvoorbeeld in 
Paternoster bij ah! Of in Franschhoek bij Le Bon Vivant. Bij De Kloof 
in Swellendam of – misschien een ietsje off the beaten track – bij 
Bushmans Kloof in de Cederbergen. 

Meer weten
Wil je alles en meer weten van de paradepaardjes van Aaldering? 
De bekroonde Sauvignon Blanc en Chardonnay? De verrassende 
Pinotage Blanc, de heerlijke Pinotage Rosé als perfecte zomerwijn, 
de Lady M, de veelbekroonde Pinotage, de Shiraz of de Cabernet 
Sauvingon-Merlot, ga dan naar www.aaldering.co.za voor de 
laatste nieuwtjes en het informatieve tijdschrift dat Aaldering 
uitgeeft, The South African Dream. Er verschijnt sinds 2015 jaarlijks 
een nieuwe editie. ˙


