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Rijnland-Palts – Het wijnland nummer 1 

In Duitsland zijn er 13 wijnbouwgebieden. Alleen al zes van hen zijn thuis in Rijnland-Palts. 

De mooiste wegen naar wijn 
Meer dan de helft van alle Duitse wijnen komt uit Rijnland-Palts. Ze gedijen aan de Ahr, de 
Moezel en de Nahe, in de Palts, in Rijn-Hessen en aan de Midden-Rijn. Elke teeltregio is even 
uniek als zijn landschappen en inwoners. Als u de mooiste buurten, wegen en plaatsen wilt 
ontdekken, kunt u het beste contact opnemen met de culturele en wijnambassadeurs van de 
regio's. Zij zijn de ideale metgezellen, kennen menige insider tip in hun thuisland en weten 
zo'n beetje alles over wijn. Hun deskundige leiding op wandeltochten en wandelingen door 
de wijngaarden, naar wijnboerderijen en in sommige wijnkelders is onderhoudend en 
leerzaam tegelijk. 

Uitnodiging om te ontdekken 
Wijn is het generatieoverstijgende thema in Rijnland-Palts. Ervaren wijnmakers wisselen 
actief ideeën uit met een opkomende generatie jonge wijnmakers, en geven graag kennis en 
ervaring door. De jonge wijnmakers weten de traditionele teelt in stand te houden en 
tegelijkertijd nieuwe, frisse ideeën in de wijncultuur van Rijnland-Palts in te brengen. In 
Rijnland-Palts zijn er volop mogelijkheden om de oogst van deze uitwisseling - eersteklas 
regionale wijnen - te proeven. 

Een zomer vol wijn 
Een heel seizoen is naar wijn genoemd - namelijk de WijnZomer Rijnland-Palts. Van juni tot 
september hebben de wijnbouwers van Rijnland-Palts standplaatsen op de verschillende 
wijnfeesten in heel Duitsland. Tijdens hun rondleiding geven zij informatie over de 
wijnbouwgebieden, bieden zij regionale wijnen aan om te proeven en laten zij zien waarmee 
Rijnland-Palts zich onderscheidt als Duitslands wijnstaat nummer 1. Het hele jaar door 
vinden er wijnfeesten en wijnevenementen plaats. Met regionale specialiteiten en goede 
wijnen kan de gastvrije aard van de wijnboeren dan direct worden ervaren. De wijnboeren 
filosoferen graag met belangstellenden over hun wijnen en vertellen menige 
onderhoudende anekdote uit wijngaard en kelder. Bovendien nodigen zij u uit om 
vakantieweekends op hun boerderijen door te brengen en laten zij u graag in de wijngaard 
over hun schouders meekijken. Wie te gast is in een wijnhuisje met eigen jonge wijn of in 
een wijnlokaal voelt de familiaire flair en voelt zich altijd welkom. 

Wijn is cultuur 
Of het nu de wijn is die de cultuur aantrekt of dat de cultuur een magnetische werking heeft 
op de wijn - één ding is zeker, Rijnland-Palts is rijk gezegend met beide. De Kelten en 
Romeinen brachten al meer dan 2000 jaar geleden de eerste wijnstokken en hun culturele 
tradities naar de regio's van Rijnland-Palts. De rijkdom aan andere schatten zoals kastelen, 
paleizen, verhalen, liederen, gedichten en legenden is uniek. Het wijnland van Rijnland-Palts 
wordt gecompleteerd door pittoreske landschappen, een schitterende natuur, talrijke 
rivieren, meren en een vulkanisch landschap dat miljoenen jaren oud is. Hoe belangrijk dit 
culturele aspect is, is te zien in het Boven Midden-Rijndal, dat door de UNESCO is 
uitgeroepen tot werelderfgoed. 


