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ZEVEN  
ELEMENTEN  
OOSTENRIJKSE WIJN  
DE BASIS



Oostenrijkse wijnen worden tegenwoordig door zowel 
wijnprofessionals als wijnliefhebbers over de hele we-
reld gewaardeerd. Zij worden als ambachtelijke pro-
ducten gemaakt door wijnmakers met een sterke band 
met hun land en bewijzen zichzelf keer op keer tijdens 
blinde proeverijen. Zeven factoren zijn doorslaggevend 
voor hun onmiskenbare en spannende karakter.
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De bijzondere geografische ligging van Oostenrijk is de 
belangrijkste factor voor de uitzonderlijke kwaliteit van 
zijn wijnen. Het land ligt weliswaar op dezelfde breed-
tegraad als Bourgondië, maar veel centraler in Europa. 
Oostenrijk ligt in de overgangszone van het vochtige 
en milde Atlantische klimaat naar het droge, continen-
taal-Pannonische klimaat, met zijn grote temperatuur-
verschillen. Warme, zonnige zomer- en herfstdagen 
met noordelijk koele nachten dragen bij aan de ont-
wikkeling van frisse, aromatische wijnen met veel body 
en een elegant karakter. Nergens op de wereld smaken 
stevige wijnen zo lichtvoetig, nergens zijn frisse wijnen 
zo compact.

KLIMAAT  
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Oostenrijk is een ontspannen land met een onovertrof-
fen kwaliteit van leven. Mede daardoor werd  Oostenrij k 
een van’s werelds aantrekkelijkste toeristische bestem-
mingen. Veel vakantiegangers ervaren Oostenrijk als 
het meest gastvrije land van Europa. Dit geldt in het 
bijzonder voor de pittoreske wijnbouwgebieden, die 
zich over 46.515 hectare uitstrekken: de Wachau en de 
klassieke gebieden van Niederösterreich (Nederoos-
tenrijk) links en rechts van de Donau; Steiermark 
(Stiermarken) met zijn spectaculaire heuvellandschap; 
het Burgenland met natuurparadijs de Neusiedler See; 
en Wenen, de enige hoofdstad ter wereld met een eigen 
wijnbouw. De karakters van de wijnen zijn net zo uniek 
als de karakters van de gebieden waar ze vandaan ko-
men. Naast het klimaat dragen ook de bodems daaraan 
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bij: kristallijne stenen terrassen of grote lösslagen in 
Niederösterreich, kalkhoudende bodems in het noor-
den van Burgenland en het zuiden van Steiermark of 
vulkanische bodems in het Kamptal en het zuidoosten 
van Steiermark. Zo biedt het kleine wijnland  Oostenrijk 
een enorme verscheidenheid aan boeiende wijnen, die 
naast alle verschillen de spanning tussen rijpheid en 
frisheid gemeen hebben. 

www.austria.info - de officiële reisgids voor iedereen 
die informatie zoekt over vakantie in Oostenrijk, met 
een keur aan artikelen, afbeeldingen en aantrekkelijke 
aanbiedingen.



Internationaal succesvolle druivenrassen als Riesling, 
Sauvignon Blanc, Gelber Muskateller, Weissburgun-
der (Pinot Blanc), Chardonnay, Pinot Noir, Merlot en 
Cabernet rijpen in diverse Oostenrijkse gebieden en 
zorgen voor op zichzelf staande wijnen met finesse en 
regionale eigenheid. 

Steeds duidelijker tekent zich echter de laatste jaren 
ook het grote potentieel af van de oude Oostenrijkse 
druivenrassen, met Grüner Veltliner voorop. Dit ras 
heeft zich al langer geschaard onder de grote witte 
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 wijnen van de wereld en wordt daarom steeds vaker 
in andere landen aangeplant. Ondertussen ontdekken 
internationale wijnkenners ook de spannende en zeldz-
ame Zierfandler, Rotgipfler, Roter Veltliner, Neuburger 
of Wiener Gemischter Satz, evenals Oostenrijks eigen 
rode wijnen van Zweigelt, Blaufränkisch en Sankt Lau-
rent. Tot de echte terroir-juwelen wordt de rosékleurige 
Schilcher uit Steiermark gerekend, gemaakt van Blau-
er Wildbacher. En uiteraard de edelzoete predikaats-
wijnen van de Neusiedler See, vooral die gemaakt van 
Welschriesling.
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Wijn is al meer dan 2000 jaar een onderdeel van de 
Oostenrijkse cultuur. Romeinse kelders, middeleeuw-
se dorpen en barokke kloosters en kastelen zijn ken-
merkend voor de diverse wijnbouwgebieden. Ondanks 
het grote respect voor die oude tradities is  Oostenrijk 
tegenwoordig een spannend, modern wijnland van 
internationaal erkende, hoge kwaliteit. Die dynamiek 
weerspiegelt zich behalve in de uitstekende wijnen ook 
in de hausse aan nieuwe architectuur, waarmee talrijke 
wijnbedrijven internationaal in de belangstelling zijn 

8

4
CULTUUR  
RIJKE TRADITIE EN  
JONGE HONDEN



komen te staan. Zeer dynamisch is ook de groeiende 
groep makers van experimentele, natuurlijke wijnen 
(natural wine). 

Jonge wijnmakers van nu, zowel vrouwen als mannen, 
bouwen voort op traditionele kennis, combineren die 
met ervaringen die zij op scholen en bedrijven over 
de hele wereld hebben opgedaan en slaan zelfbewust 
 nieuwe wegen in.
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Oostenrijkers houden van de natuur en behandelen 
haar daarom met groot respect. Milieubescherming, 
vooral zuiver water, gezonde levensmiddelen zonder 
genetische manipulatie, biodiversiteit en duurzaam-
heid in energie- en materiaalgebruik hebben in het land 
een hoge prioriteit. Daarom zal het ook niet verrassen 
dat Oostenrijk wereldwijd koploper is wat betreft biolo-
gische landbouw: al 21% van het landbouwoppervlakte 
en 13% van alle wijngaarden wordt bewerkt volgens de 
richtlijnen van de biologische landbouw.* Bovendien 
kent Oostenrijk een officiële certificering voor duur-
zame wijnbouw. En tot slot wordt het grootste deel van 
de druiven nog met de hand geoogst. Desondanks - of 
misschien wel daardoor - heeft de wijnsector zich de 
laatste tijd bijzonder dynamisch ontwikkeld. Het aantal 
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economisch goed presterende bedrijven groeit gestaag, 
en ieder jaar treden er internationaal nieuwe namen op 
de voorgrond. De curve van gestaag stijgende export-
cijfers benadert die van de succesvolste landen van de 
Nieuwe Wereld.
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Het certificeringsprogramma 
‘Nachhaltig Austria’ 
(Duurzaam Oostenrijk) 
regelt binnen de Oostenrijkse 
wijnbouw het gebruik van het 
begrip ‘duurzaamheid’. 

Wijnen van biologische of 
biologisch-dynamische aanplant 
zijn te herkennen aan het groene 
EU-BIO-logo met codenummer 
van de certificerende instelling.



Familiebedrijven zijn bepalend voor de Oostenrijkse 
wijnbouw, en daarom is de aandacht niet gericht op 
massaproductie. Als gevolg van deze opbouw en de 
strikte opbrengstbeperkingen kan Oostenrijk als wijn-
producerend land alleen in uitzonderlijke gevallen aan-
wezig zijn met instapprijzen (grote oogstvolumes, spe-
ciale acties, uitverkoop). Desondanks bezitten de 
Oostenrijkse wijnen in alle rendabele prijsklassen een 
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Veel ook in het 
buitenland bekende bedrijven bieden in de categorie 
tussen 10 en 20 euro kwaliteitswijnen waarvoor in de 
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regel internationaal beduidend meer neergeteld moet 
worden. Het prijsvoordeel is uitzonderlijk hoog bij 
Oostenrijkse topwijnen van internationale faam. Een 
leidende Amerikaanse importeur en wijnkenner stelde 
het zo: ‘Grüner Veltliner is the greatest value in the fine 
wineworld. The more you spend, the better the value.’ 
Dit citaat is zeer zeker ook geldig voor andere Oosten-
rijkse wijnen in het topsegment.
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Oostenrijkse wijnen zijn door hun compacte body en kli-
maatbepaalde frisheid uitstekende maaltijdbegeleiders 
bij gerechten uit zeer verschillende stijlen en keukens. 
Van Centraal-Europa via de mediterrane landen naar 
Azië, van etnische keukens tot fusion.

Tijdens het jaarlijkse ‘Internationale Congres voor Chi-
nese keukens en wijn’ in Peking en Singapore eindigen 
Grüner Veltliners traditioneel bij die wijnen die het best 
passen bij Chinese en tal van andere Aziatische gerech-
ten. Maar natuurlijk is Oostenrijkse wijn ook stevig ge-
worteld in de heerlijke culinaire tradities van het eigen 
land. Kortom: Oostenrijkse wijn is de ideale begeleider 
voor de meest uiteenlopende gerechten, van schnitzel tot 
sushi.
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Wachau

Het smalle dal van de Donau tussen Melk en Krems is werel-
derfgoed. Op 1.344 hectare wordt vooral Grüner Veltliner en 
Riesling verbouwd; veel wijngaarden liggen op indrukwekken-
de, steile terrassen uitgehakt in het oergesteente. De wijnen 
van de Wachau worden in drie categorieën ingedeeld: ‘Steinfe-
der’staat voor lichtvoetige wijnen, ‘Federspiel’ voor klassieke, 
droge wijnen en ‘Smaragd’ voor de grootste wijnen van het 
gebied.

Kremstal DAC 

De 2.368 hectare wijngaard in deze regio zijn onderver-
deeld in drie zones: de historische stad Krems en het rotsige 
Kremstal zelf, de oostelijk gelegen imposante lösszone en de 
kleine wijndorpen rondom de abdij van Göttweig ten zuiden 
van de Donau. Samen vormen deze het DAC-herkomstgebied 
voor twee van de beste witte druivenrassen van de wereld: 
Grüner Veltliner en Riesling.
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Als een levensader stroomt de Donau 
door Oostenrijks grootste wijnproduce-
rende Bundesland. Van tal van druiven-
rassen wordt hier een veelheid aan wij-
nen gemaakt: van prikkelende tot 
monumentale witte wijnen, van elegante 
rode wijnen tot Sekt en uitgelezen zoete 
wijnen. Het gebied omvat acht specifieke 
wijnbouwgebieden; elk daarvan pro-
duceert wijnstijlen met een eigen regiona-
le signatuur.

Kamptal DAC

Met zijn 3.907 hectare grote aanplant en talrijke gekwalifi-
ceerde topwijnhuizen is het Kamptal een van de succes-
volste wijnbouwgebieden van Oostenrijk. Lössbodems en 
oergesteente vormen de belangrijkste bodems hier. Op veel 
 locaties, zoals de beroemde Heiligenstein, wordt ook vulkani-
sche  ondergrond aangetroffen. De DAC-status geldt hier voor 
wijnen van Grüner Veltliner en Riesling.

Traisental DAC 

Dit wijnbouwgebied van 815 hectare is klein maar fijn. Inter-
nationaal baarden de minerale en kruidige Grüner Veltliners 
en Rieslings van de Traisental DAC al opzien. De romantische 
wijndorpen met hun gemoedelijke Heurigen en Buschen-
schanken zijn echte geheime tips voor bezoekers.
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Wagram

De Donau deelt het door löss gedomineerde wijnbouwge-
bied (2.720 hectare) in tweeën. Het noordelijke gebied kent 
grandioze lössterrassen waar sommige van de grootste Grü-
ner Veltliners vandaan komen, evenals de zeldzame Roter 
Veltliner; zuidelijk van de Donau, nabij Wenen, ligt de histori-
sche wijnbouwstad Klosterneuburg, met de oudste wijnbouw-
school ter wereld, gesticht in 1860.

Weinviertel DAC 
 
In Oostenrijks grootste wijnbouwgebied (13.858 hectare) 
groeien tal van druivenrassen, maar Grüner Veltliner is de be-
langrijkste. Een kenmerkende kruidige, peperige neus is hét 
teken van zijn herkomst. In 2003 ontving Grüner Veltliner uit 
het Weinviertel als eerste de status van DAC.
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Carnuntum

De Romeinen plantten in het historische wijnbouwgebied 
Carnuntum de eerste druivenstokken aan. Het gebied beslaat 
906 hectare, waarop een aantal van Oostenrijks beste rode 
 wijnen ontstaan. Eerst en vooral is dat de Rubin Carnun-
tum, gemaakt van Zweigelt; daarnaast zijn er zowel krachtige 
 cuvées als wijnen van alleen Blaufränkisch, die op kalkbodems 
als de Spitzerberg een ideaal terroir vinden.

Thermenregion

Aan de rand van het Wienerwald liggen de 2.181 hectare 
 wijngaarden van de Thermenregion. In het noorden van de 
regio overheersen fruitige, volle witte wijnen van de inheemse 
rassen Zierfandler en Rotgipfler. Het zuiden is een klassiek 
bolwerk van rode wijnen; de naar zwarte kersen geurende 
Sankt Laurent en de elegante Pinot Noir zijn hier de para-
depaardjes.
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Met Hongarije deelt Oostenrijks meest 
oostelijke Bundesland een lange grens én 
de Neusiedler See, het meest westelijke 
steppemeer van Europa. Onder de aan-
duiding ‘Burgenland’ valt een breed 
spectrum aan rode, witte en edelzoete 
wijnen. De laatste vooral in de vorm van 
de iconische Ruster Ausbruch. In de vier 
specifieke wijnbouwregio’s van het Bur-
genland worden karaktervolle kwaliteits-
wijnen van topklasse gemaakt, vol regio-
nale eigenheid.

Neusiedlersee DAC

De wijnbouwregio Neusiedlersee, oostelijk van de Neusiedler 
See, beslaat 6.675 hectare tussen het stadje Neusiedl en de 
Hongaarse grens. Daarbinnen liggen de heuvels rondom wijn-
stad Gols en de vlakke Heideboden tot in Seewinkel. Het ge-
bied omvat het Bezirk Neusiedl am See, met uitzondering van 
de gemeenten Winden en Jois. Sinds 2012 staat Neusiedlersee 
DAC voor fruitige en harmonieuze rode wijnen van Zweigelt; 
met de toevoeging Reserve is ook een blend gedomineerd 
door Zweigelt toegestaan.

Leithaberg DAC 

Als enige onder de Oostenrijkse DAC-gebieden staat Leitha-
berg, op de westelijke oever van de Neusiedler See, zowel wit-
te als rode wijnen met regionale eigenheid toe. Op de kalk-
houdende bodems van de 3.097 hectare omvattende 
Leithaberg DAC ontstaan enerzijds grootse witte wijnen 
(Weissburgunder, Chardonnay, Neuburger en Grüner Velt-
liner) en anderzijds komen er minerale topwijnen van Blau-
fränkisch vandaan.
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Mittelburgenland DAC

Binnen de 2.104 hectare wijngaard van Mittelburgenland is 
Blaufränkisch het dominante druivenras. De onmiskenbare 
aroma’s van zwart bosfruit en de fijne, kruidige tonen, ontwik-
keld op de warme leemhoudende bodems, geven de Mittel-
burgenland DAC zijn gebiedseigen karakteristieken. De grote 
Reserve-wijnen hebben een uitstekend rijpingspotentieel. 

Eisenberg DAC 

Het kleinste wijnbouwgebied in het zuiden van het Burgen-
land ligt in een vredig, idyllisch landschap langs de Hongaarse 
grens. Op 515 hectare ontstaan hier uitstekende Blaufrän-
kisch-wijnen met een uitzonderlijke mineraliteit en unieke 
frisse tonen. Sinds 2009 worden de wijnen gelabeld als Eisen-
berg DAC of Eisenberg DAC Reserve.
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Vulkanland Steiermark

Op de hellingen van uitgedoofde vulkanen liggen talrijke klei-
ne wijneilanden; die vulkanen geven het gebied zijn naam. 
De 1.524 hectare wijngaarden op vulkanische bodems bren-
gen wijnen voort met een herkenbaar, individueel karakter: 
 Welschriesling, Weissburgunder, Morillon en Sauvignon 
Blanc. Rondom Klöch is Traminer een lokale specialiteit.

Südsteiermark 

De adembenemende, steile hellingen van Südsteiermark vor-
men een van de betoverendste wijnbouwlandschappen ter we-
reld; het gebied strekt zich uit langs de grens met Slovenië. 
Op de 2.563 hectare wijngaard worden talrijke witte druiven-
rassen verbouwd; de Sauvignon Blancs van de met schelpen 
doorspekte kalksteenbodems (Muschelkalk) van de beste 
locaties vormen echter het vlaggenschip van de regio. Bijzon-
der zijn ook de leisteenbodems in de heuvels van Sausal.



De extreem steile hellingen van de wijn-
gaarden in Steiermark vormen een van 
de mooiste wijnbouwlandschappen van 
Europa. De Steierische wijnen als de 
frisse Welschriesling, de prikkelende Gel-
ber Muskateller, de elegante Weissbur-
gunder of de volle Chardonnay (hier ook 
Morillon genoemd) hebben een loepzui-
ver karakter. In Steiermark worden ech-
ter ook enkele van de allerbeste Sauvig-
non Blancs ter wereld gemaakt.

Weststeiermark (Schilcherland)

In het romantische Schilcherland liggen 546 hectare wijn-
gaard. Zeker 70% van het gebied is beplant met Blauer Wild-
bacher, waaruit de bijzondere terroirwijn Schilcher gepro-
duceerd wordt. Deze rosékleurige rariteit met zijn levendige 
zuren heeft internationaal al een cultstatus bereikt. Ook de 
mousserende varianten worden hoog gewaardeerd.
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Zowel cultureel als economisch spelen de wijngaarden 
van de Oostenrijkse hoofdstad een belangrijke rol. De 
veelheid aan wijnen reikt van Gemischter Satz, Grüner 
Veltliner en Riesling via Weissburgunder en Chardonnay 
tot uitstekende rode wijnen. Bijzonder trots is Wenen op 
zijn romantische wijnlokalen, de Heurigen, die zowel bij 
locals als toeristen geliefd zijn. 

Wiener Gemischter Satz DAC

‘Gemischter Satz’ is een term die voor gezamenlijke aanplant, 
oogst en verwerking van verschillende druivenrassen staat. 
Deze traditionele manier van aanplant en productie levert 
tegenwoordig prachtige en heel eigen Weense wijnen, waar-
voor het toegestaan is de naam van de helling of het perceel te 
gebruiken. Gemischter Satz bevat druivenrassen als Grüner 
Veltliner, Welschriesling, Weissburgunder, Riesling, Traminer 
en andere.
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OOSTENRIJKSE  
 WIJNSTIJLEN  

Het traditionele begrip ‘Landwein’ vervangt in de Oosten-
rijkse wijnwet het begrip ’Wijn met beschermde geografische 
aanduiding’(Wein g.g.A. of in het Nederlands BGA). De 
 druiven voor Landwein moeten komen uit de wijnbouwregio’s 
Weinland, Steierland of Bergland. 

De aanduiding ‘Qualitätswein’ mag alleen 
gebruikt worden voor wijnen die gemaakt zijn 
van één of meer van de 36 toegestane druiven-
rassen in een wettelijk omschreven wijnbouw-
gebied met een beschermde herkomstbena-

ming. Qualitätswein wordt gecontroleerd door een federaal 
bureau (Bundesamt) en draagt op het etiket een controlenum-
mer uitgegeven door de staat. Bottelingen van Qualitätswein 
door het wijngoed zijn te herkennen aan de rood-wit-rode 
banderolle op de capsule van de fles. De maximale opbrengst 
voor Oostenrijkse Qualitätswein is 9.000 kg per hectare.

De droge wijnen van Oostenrijk kunnen ingedeeld worden als 
klassiek door fruit bepaald ofwel vol en met een groot rijpings-
potentieel, de Reserve-wijnen. Daarnaast produceert Oosten-
rijk ook uitzonderlijke mousserende wijnen, fruitige rosés en 
uitgelezen predikaatswijnen. 
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DAC (Districtus Austriae Controllatus)

De aanduiding DAC op een wijnetiket betekent dat het om 
een Qualitätswein gaat die typerend is voor het wijnbouwge-
bied waar hij vandaan komt. De toevoeging ‘Reserve’ duidt op 
een krachtige wijnstijl met bewaarpotentieel. ‘DAC’staat altijd 
in verbinding met een herkomstgebied, nooit met een drui-
venras alleen

Qualitätswein en DAC-wijnen kunnen ook van een enkel 
 wijngaardperceel komen; in dat geval moet op het etiket de 
term ‘Ried’ voorafgaan aan de naam van de wijngaard.

KMW (Klosterneuburger Mostwaage): mostgewicht in grammen suiker
per 100 gram druivenmost. 1 KMW komt overeen met ongeveer 5° Öchsle.

PRÄDIKATSWEIN 

Prädikatswein (predikaatswijn) is Qualitätswein met een speci-
ale mate van rijpheid en methode van oogsten. Het toevoegen 
van suiker of most is niet toegestaan. 

➤ Spätlese: mostgewicht minstens 19° KMW, van volledig
 rijp geoogste druiven.

➤ Auslese: vanaf 21° KMW, uitsluitend van volledig rijpe,
 zorgvuldig geselecteerde druiven.

➤ Beerenauslese (BA): vanaf 25° KMW, van overrijpe 
 druiven en druiven met edele rotting. 

➤ Eiswein: vanaf 25° KMW, de druiven moeten in 
 natuurlijk bevroren toestand geoogst en geperst worden. 

➤ Strohwein/Schilfwein: vanaf 25° KMW, uit volledig 
 rijpe druiven die minstens 3 maanden op stro of riet 
 gedroogd zijn of opgehangen zijn als snoeren. 

➤ Trockenbeerenauslese (TBA): vanaf 30° KMW, 
 grotendeels van druiven aangetast door edele rotting 
 die extreem ineengeschrompeld zijn. TBA uit Rust mag 
 de term Ausbruch in combinatie met de geografische 
 aanduiding Rust dragen. 
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KMW (Klosterneuburger Mostwaage): mostgewicht in grammen suiker
per 100 gram druivenmost. 1 KMW komt overeen met ongeveer 5° Öchsle.

Grosse 
Reserve

Reserve

Klassik

Oogst en persing van de druiven in één gemeente, 
uitsluitend traditionele flesrijping, minimaal 
30 maanden rijping op de gisten. 

Oogst en persing van de druiven in één Bundesland, 
uitsluitend traditionele flesrijping, minimaal 
18 maanden rijping op de gisten.  

Oogst van de druiven in één Bundesland, alle 
methodes voor het maken van mousserende wijn 
zijn toegestaan, minimaal 9 maanden rijping op 
de gisten. 

Oostenrijkse Sekt g.U.

Voor elk niveau gelden verdere kwaliteitsnormen. Daarbij horen het werk in de wijngaard, 
oogstomstandigheden, valhoogte, voorzichtig persen en rendement.

SEKT g.U.  

Gebaseerd op een 175-jarige traditie van mousserende wijnen 
heeft Oostenrijk in 2016 een nieuwe topcategorie wettelijk 
vastgelegd: Oostenrijkse Sekt met beschermde herkomstbena-
ming, Sekt g.U.. De verschillende kwaliteiten binnen deze ca-
tegorie zijn afgebeeld in een piramide met drie niveaus: Klas-
sik, Reserve en Grosse Reserve. Een set strikte regels legt de 
vereisten vast waaraan Sekt g.U. moet voldoen om op de 
markt gebracht te mogen worden. 

Terwijl Sekt g.U. Klassik aromatisch en licht is en trouw aan 
de primaire aroma’s van de gebruikte druivenrassen, maken 
de categorieën Reserve en Grosse Reserve indruk met hun 
elegante zuurstructuur en subtiele, lange finish, die vaak door 
briochetonen wordt begeleid.
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Innsbruck

Klagenfurt
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BURGENLAND

STEIERMARK

WIEN
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WIJNBOUWGEBIEDEN

Zeven spanningsfactoren

Klimaat

 Land

 Druivenrassen

 Cultuur

 Natuur

 Waarde

 Smaak
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