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Glooiende heuvels met wijn-
gaarden, verborgen akkertjes 
vol wijnstokken, rijpende drui-
ven met morgendauw erop, 
je verwacht het niet in Neder-
land. Een misvatting, zo blijkt, 
want er zijn tegenwoordig bij-
na tweehonderd wijngaarden 
en dat aantal groeit gestaag. 
De kwaliteit van de Nederland-
se wijnen neemt navenant toe, 
zodat we ons land al bijna een 
bescheiden wijnland kunnen 
noemen.

Tegelijkertijd trekken steeds 
meer mensen de wandel-
schoenen aan om van de 
natuur of van een interessante 
stedelijke omgeving te genie-
ten, of om gewoon een stevig 
stuk te lopen. Wandelen is in. 
Het is goed voor lichaam en 
geest en je ziet nog eens wat 
onderweg. 

Dit Grote Nederlandse Wijn-
wandelboek combineert de 
opmars van de Nederlandse 
wijn en de wandeltrend met 
elkaar. Door het hele land 
zijn 25 wandelroutes uitgezet 
van circa 7 tot 14 kilometer 
lengte die langs Nederlandse 
wijngaarden en wijnmakers 
voeren. Bij elke wandelroute 
is te lezen wat er onderweg 
zoal te zien en te beleven is en 
ontdek je dat er tegenwoordig 
overal in het land wijnbouw 
te vinden is. Op deze manier 
leer je Nederland beter kennen 
én je krijgt het een en ander 

mee van de opkomende 
wijncultuur in ons land. Die 
opkomst is trouwens voor 
een groot deel te danken aan 
de ontwikkeling van nieuwe 
druivenrassen die het goed 
doen in ons klimaat en die 
veel resistenter zijn tegen 
ziektes als meeldauw en valse 
meeldauw.

Bij de selectie van wandel-
routes is uitgegaan van 
een mooie geografische 
spreiding over het land en 
van de wandelmogelijkheden 
ter plekke, dus moesten er 
keuzes worden gemaakt. Als 
er wijnmakers in het boek 
ontbreken, betekent dit beslist 
niet dat ze geen goede wijn 
maken. Ze hebben alleen pech 
dat keuzes maken inhoudt dat 
mogelijke wandelroutes langs 
hun wijngaarden buiten de 
boot zijn gevallen.

De 25 wandelroutes beginnen 
allemaal op een punt waar je 
met het openbaar vervoer kunt 
komen, bijvoorbeeld een trein-
station of een bushalte. Alco-
hol en autorijden is immers 
geen goede combinatie, tenzij 
je Bob bij je hebt. De wandelin-
gen eindigen bij een gastvrije 
horecagelegenheid waar je 
een lekker glaasje wijn kunt 
drinken. Dat kan het proeflo-
kaal van een wijnmaker zelf 
zijn, een café waar je lokaal 
of regionaal geproduceerde 
wijn kunt bestellen of gewoon 

een leuke uitspanning die een 
buitenlandse wijn onder de 
kurk of schroefdop heeft, want 
de productiecapaciteit van 
veel Nederlandse wijnmakers 
is te klein om het hele jaar 
door te kunnen garanderen 
dat er een ‘château Néerlan-
dais’ voorradig is. 

Let vooral ook op de openings-
tijden van de diverse proeflo-
kalen en horecagelegenheden 
waar de wandelingen eindi-
gen. Het zou natuurlijk jammer 
zijn als je dorstig en wel voor 
een gesloten deur komt te 
staan. 

Bij de vermelding van de 
duur van de wandelingen is 
uitgegaan van een wandel-
tempo van om en nabij de 
4 km per uur. Wie stevig 
doormarcheert zal er minder 
tijd voor nodig hebben, wie 
de tijd neemt om van alles 
te bekijken of om pauzes 
te nemen zal wat langer 
onderweg zijn.

Tot slot: veel dank gaat uit 
naar al die leuke, aardige 
en behulpzame mensen in 
het hele land die hebben 
meegeholpen aan de totstand-
koming van dit boek. En nog 
een welgemeend advies: drink 
met mate, wandel met beleid 
en geniet met volle teugen!

Guido Derksen

INLEIDING
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WANDELEN  
MET 

QR-CODES
BANG OM ONDERWEG 

VERKEERD TE LOPEN? 
Dat hoeft niet meer met de 

QR-codes die bij elke route staan. 
Scan de code met je mobiele tele-
foon en je ziet de routelijn en alle 
bezienswaardigheden in Google 
Maps. Bovendien geeft een stip 
exact aan waar je bent. Handig!

HOE WERKT HET?
• Zet op je mobiele telefoon  

Locatie of Locatievoorzieningen 
op ‘aan’. Op een Android-toestel 

gaat dat via Instellingen en 
Beveiliging en locatie; of veeg 

boven in het scherm naar  
beneden. Op een iPhone ga je 

naar Instellingen en Privacy.
 

• Open de camera van je mobiele 
telefoon (of gebruik een QR-app). 

Richt op de QR-code en klik op de 
link. De route verschijnt in Google 

Maps. Een stip geeft aan waar je 
je precies op de route bevindt.

SCAN DE CODE 
en je krijgt een uitgebreid 
overzicht van alle routes. 

Hiervandaan kun je doorklikken 
naar de routes in Google Maps.

LET OP: op sommige Android- 
telefoons werkt deze overzichts-
kaart minder goed. Gebruik dan 

de QR-code bij elke route om
naar Google Maps te gaan.
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1. TEXEL
Wandelen door pittoreske dorpjes, langs akkers en
weilanden, door de duinen en langs het strand, het
kan allemaal op Texel. En dan kun je op het fraaie 
Waddeneiland ook nog eens op bezoek bij een wijn-
gaard. Deze wijnwandelroute begint in het mooie Den 
Hoorn, gaat vervolgens door het duingebied naar het 
strand en voert dan via een bos, langs de velden en 
langs de wijngaard naar Den Burg. Succes verzekerd!

Lengte: 
13,8 km

Duur: 
3½ uur

Vertrek:
Bushalte, Den Hoorn

Aankomst:
Brasserie De Cooninck van 
Poolen, Binnenburg 8, Den 
Burg; deconinckvanpoolen.
nl. De brasserie is open van 
woensdag tot en met zaterdag 
vanaf 10 tot 22 uur en op 
zondag vanaf 12 tot 22 uur.

Wijngaard: 
De Kroon van Texel, 
wijngaarddekroonvantexel.nl.

Overnachten: 
De Kroon van Texel heeft 
pal naast de wijngaard een 
heerlijke bed & breakfast 
met drie mooie kamers. 
De twee kamers beneden 
hebben een eigen terras 
naast de wijnstokken, de 
kamer boven biedt vanuit het 
dakraambalkonnetje uitzicht 
over de wijngaard.

De Kroon van Texel, 
Rozendijk 32, Den Burg; 
wijngaarddekroonvantexel.nl.N501
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Lengte: 
7,7 km

Duur: 
2 uur

Vertrek:
Bushalte Oude Schoolweg, 
Glimmen

Aankomst:
Brasserie De Kastanjehoeve, 
Zuidlaarderweg 4, Glimmen; 
brasseriedekastanjehoeve.nl. 
Openingstijden: woensdag tot 
en met zondag vanaf 11 uur 
tot ’s avonds laat (als er geen 
klanten meer zijn, gaan de 
deuren dicht).

Wijngaard: 
Domein De Pasa De Corinto, 
wijnbouwgroningen.nl.

Overnachten: 
In en rond Glimmen zelf moet 
je de overnachtingsgelegen-
heden met een lampje zoeken. 
Aanrader is om naar de stad 
Groningen te gaan, een paar 
kilometer boven het dorp. 
Daar is Hotel Prinsenhof, de 
voormalige residentie van 
de prinsen van Nassau, een 
absolute aanrader. Koning 
Willem-Alexander en koningin 
Maxima sliepen er ook, tijdens 
hun kennismakingsbezoek 
aan de provincie in 2013. 

Het prachtige historische 
hotel heeft een grand café en 
een restaurant waar geweldig 
wordt gekookt. Vergeet vooral 
niet om ook even de Prinsen-
tuin naast het hotel in te gaan 
om er de fraaie rozentuin en 
de zonnewijzer uit 1734 te 
bewonderen. De Latijnse tekst 
bij deze schitterende zonne-
wijzer luidt: ‘De vergane tijd is 
niets, de toekomende onzeker, 
de huidige wankel. Zorg dat je 
die van jou niet verspilt.’

Hotel Prinsenhof, 
Martinikerkhof 23, 
prinsenhof.nl.
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3. GLIMMEN
Deze wijnwandeling ten zuiden van de stad Groningen 
loopt in eerste instantie door natuurgebied Appelbergen, 
langs pingoruïnes uit de IJstijd en vervolgens langs 
velden en paardenboerderijen, om via de Appelbergen en 
langs een wijngaard en een verdwenen hunebed aan de 
zuidwestkant van Glimmen uit te komen.
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Wij(n) gaan wandelen!
Nederland een wijnland? Jazeker! Het aantal 
wijnmakers en wijngaarden in Nederland 
neemt al jaren hand over hand toe: er zijn er 
tegenwoordig meer dan 170, van Texel tot 
Zuid-Limburg en van Zeeuws-Vlaanderen tot 
Friesland. Tegelijkertijd trekken steeds meer 
mensen de wandelschoenen aan om van de 
natuur te genieten.

Het Grote Nederlandse Wijnwandelboek com-  
bineert beide trends. Een glas wijn smaakt 
namelijk nóg lekkerder als je het lichaam 
eerst aan het werk hebt gezet, en een wandel-  
tocht is nóg leuker als je weet dat je aan het 
einde een glas wijn te wachten staat.

Het Grote Nederlandse Wijnwandelboek biedt 
25 wandelroutes door heel Nederland, circa 
5 tot 15 kilometer lang, die allemaal eindigen 
bij een gelegenheid waar je een lekker glas 
wijn kunt drinken. 

Bij iedere wandelroute zit een duidelijk route-  
kaartje én een qr-code zodat je de route ook 
met behulp van je telefoon kunt lopen. 
Bovendien wordt uitgebreid beschreven wat 
er onderweg zoal te zien is en staat het boek 
boordevol infor matie over wijnmakers en de 
wijnen die ze maken.


