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PERSBERICHT 

Van delicaat tot krachtig en intens van kleur 

Het wijnjaar 2022 in de Duitse wijnbouwgebieden 

Het wijnjaar 2022 mag al zeker zijn van één zaak: het gedijde in de zonnigste zomer sinds het begin 

van de records. Tot de druiven de kelders bereikten beleefden wijngaarden en wijnproducenten het 

jaar echter niet vrij van zorgen. 

Net zoals vorig jaar bleek de maand september bepalend voor de kwaliteit van de druiven. Dit jaar 

bracht september, na de droogte, de langverwachte regen. Niet alleen hadden de regio’s veel zon 

gehad, de hitte ging bovendien ook gepaard met een drastisch gebrek aan water, waardoor de 

bodem op sommige plaatsen uitdroogde. Dit was vooral moeilijk voor jonge aanplant. 

De regen in september zorgde voor lichtere wijnen 

In tegenstelling tot vorig jaar waren er nauwelijks problemen met ziektes, wat vooral de biologisch 

werkende wijnproducenten bijzonder gelukkig maakte. De regen in september deed de kleine 

druifjes opzwellen en temperde tegelijkertijd de toename van het mostgewicht, waardoor de wijnen 

niet te hoog werden in alcohol. De jonge wijnen konden hun fruitigheid behouden met aroma's die 

typisch zijn voor het druivenras. De zuurgraad van de 2022 is minder uitgesproken dan in 2021. Het 

gevolg van de warmte. 

De rode druivenrassen hebben bijzonder geprofiteerd van de zon. De rode wijnen zijn intensief van 

kleur, afhankelijk van het druivenras licht tot krachtig van structuur, en ze kunnen vermoedelijk lang 

worden bewaard. De frisse en fruitige witte wijnen zijn slanker, worden soms zelfs omschreven als 

"lichtvoetig" en lijken sneller op dronk te zullen zijn. 

Goed oogstvolume met regionale verschillen 

Er ligt  genoeg wijn in de kelders wanneer je kijkt naar het nationale volume. In vergelijking met het 

voorgaande jaar is het met naar schatting zes procent gestegen tot 8.993.500 hectoliter, wat twee 

procent boven het langjarige gemiddelde ligt. Afhankelijk van de beschikbaarheid van water in de 

mailto:info@duitsewijn.nl
http://www.duitsewijn.nl/


2 
 

wijngaard, het druivenras en de bodemgesteldheid zijn er echter grote verschillen, zowel binnen als 

tussen de gebieden. 

Het Duits Wijninstituut (DWI) brengt met dit overzicht het jaar 2022 in de 13 regio’s in woord.  

Ahr (564 ha) 

16 maanden na de verwoestende overstroming van de Ahr kunnen de producenten in "Duitslands 

rode wijnparadijs" met een succesverhaal komen. Ondanks de hitte van de zomer wordt de huidige 

oogst geschat op ongeveer 43.000 hectoliter - 13 procent meer dan het langjarige gemiddelde en 39 

procent meer dan vorig jaar. Volgens Dr. Knut Schubert, directeur van het Wijnbouwersverbond van 

de Ahr, is dit een "uitstekend resultaat", gezien het feit dat ongeveer 40 hectare wijngaard niet in 

productie zijn als gevolg van de overstromingsramp. De belangrijkste reden voor de stijging is het feit 

dat de Ahr in vergelijking met andere regio's het geluk had in juli en augustus sporadisch regen te 

hebben. Na een relatief warm voorjaar met weinig regen begon de oogst van de vroege rassen begin 

september, ongeveer twee weken eerder dan in 2021. Het belangrijkste ras, spätburgunder, dat een 

aandeel van 85 procent heeft, kon eind september en begin oktober "bij overwegend zonnig 

nazomerweer" het mostgewicht verhogen en haalde gemiddeld 90 graden Oechsle. Dit was anders 

voor riesling, die volgens Schubert problemen had met "stengelrot", vooral op de zware bodems. Bij 

de vroegrijpe rassen zoals frühburgunder werden goede en soms zelfs hoge kwaliteiten geoogst met 

bovengemiddelde hoeveelheden. Wijnbouwersvoorzitter Hubert Pauly is  "zeer tevreden". De 

hoeveelheden en kwaliteiten waren uitstekend, de wijnen ontwikkelen zich veelbelovend in de 

kelders. "Wat we zeker mogen verwachten zijn fruitige wijnen," zegt Schubert. Volgens hem 

beantwoorden de producenten dit jaar ook de "toenemende vraag van de consument naar lichte, 

heldere wijnen". Ongeveer 30 procent van spätburgunder wordt gebruikt voor Blanc de Noir, de 

populaire witte wijn gemaakt van rode druiven. De "klassieke positie" van de Ahr blijft echter rode 

wijn, zegt Schubert. 

Baden (15.783 ha) 

Dankzij goed verdeelde regenval is het zuidelijkste en warmste wijnbouwgebied van Duitsland, 

Baden, "de hittezomer toch nog goed doorgekomen". De neerslag viel niet in september, zoals 

elders, maar in augustus en begeleidde de enkele weken durende pluk. Bovendien kon er 

geprofiteerd worden van koele temperaturen tijdens de oogt. Conclusie: "we hebben een zowel 

kwalitatief als kwantitatief goed wijnjaar in de kelder," zegt de directeur van het Badense 

Wijnbouwersverbond, Holger Klein. Er werd ongeveer 1.350.000 miljoen hectoliter most geoogst, 13 

procent meer dan het langjarige gemiddelde en 50 procent meer dan in het voorgaande jaar, toen 

vorst en wijngaardziekten de hoeveelheid hadden verminderd. "Midden augustus had niemand nog 
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op zo’n opbrengst gerekend," verklaarde Klein. "Het wijnjaar veranderde aanzienlijk in de laatste 

weken voor de oogst." Zelfs het noorden van Baden, benadeeld door weinig neerslag, heeft zijn 

achterstand kort voor de oogst ingehaald. Er waren volumeverliezen in wijngaarden met jonge 

aanplant of op locaties met lichte zandgronden; op extreem droge locaties werd irrigatie toegepast. 

Het was een zeer goed jaar voor de burgunderrassen, zegt Klein, die ook spreekt van edelzoete 

specialiteiten. Zo is er einde oktober Beeren- en Trockenbeerenauslese geoogst. De nadruk zal echter 

liggen op het niveau van Kabinett en Spätlese, "niet zozeer op de hogere predicaten". "Het zal zeker 

een wat lichter jaar worden," zegt hij. Aangezien de mostgewichten "niet over de schreef zijn 

gegaan" door de regen, verwacht men gematigde alcoholgehaltes, wat de wijn “aangenaam 

drinkbaar zal maken”. De zuurgraad is vrij gematigd en bij de wijnen rekent men op mooie aroma’s. 

Franken (6.174 ha) 

In Franken hebben zes droge en hete weken, na een veelbelovende start van de vegetatie, de 

evolutie van de wijnstokken afgeremd waardoor het soms noodzakelijk was in de loofwand van de 

wijnranken in te grijpen. Vooral voor de kwaliteitswijnen moest veel worden weggesneden om tot 

een goed resultaat te komen, aldus Beate Leopold, directrice van de Fränkische 

wijnbouwersvereniging. Kort na het begin van de oogst in september werd het koeler en regende het 

aanhoudend, waardoor de druiven in volume toenamen. De wijnbouwers waren positief verrast door 

het oogstvolume, dat met ongeveer 456.000 hectoliter zes procent boven het langjarige gemiddelde 

en drie procent boven de waarde van het voorgaande jaar ligt. "Er valt niets te klagen over het 

verloop van het jaar", zegt Hermann Mengler, hoofd van de gespecialiseerde adviesdienst voor 

kelderbeheer en keldertechniek in het district Neder-Franken. Het was geen perfect wijnjaar, maar 

wel een heel goed - beter dan 2021. Er zijn gezonde druiven geoogst wat de voorwaarde is voor 

“kristalzuivere wijnen" met een typisch druivenkarakter en mooie aroma's. "We hebben een 

uitstekende rode wijnoogst," zei Mengler. De rode druivenrassen, met een aandeel van 17,7 procent, 

kregen alles wat nodig is voor een "kleurintensieve, raskarakteristieke rode wijn met een rijpe 

tanninestructuur". Hun mostgewicht ligt overwegend tussen 90 en 95 graden Oechsle. Veel witte 

wijnen bereiken waarden tussen 79 en 85 graden. Ze zijn "zeer lichtvoetig, het is een jaargang die je 

onmiddellijk omarmt en niet veel bewaartijd nodig heeft", zegt Mengler. "Het jaar zegt: hier ben ik, 

drink me!" Terwijl silvaner, het belangrijkste druivenras, volgens Mengler goed overweg kon met de 

klimatologische situatie, leed riesling onder de regen en had bacchus met verliezen tot 80 procent te 

kampen. 
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Hessische Bergstraße (462 ha) 

Ook al was het een lange, hete en droge zomer: voor het kleinste wijnbouwgebied van Duitsland, de 

Hessische Bergstrasse, eindigde de zomer nat - en vanwege het daarmee gepaard gaande risico op 

rotting ook met de nodige haast bij de oogst. Toen de hoofdpluk van de vroege druivenrassen op 5 

september rond Heppenheim en Bensheim startte, hadden de wijnproducenten "gezonde, volledig 

rijpe druiven en zeer bevredigende mostgewichten", zo meldt Otto Guthier, voorzitter van het 

Wijnbouwersverbond van Hessische Bergstrasse. Later in september begon het echter hevig te 

regenen, wat een snelle oogst bespoedigde, vooral voor druiven met een compacte tros, want de 

zwellende druiven dreigden te barsten. Het belangrijkste ras, riesling, werd reeds vanaf 12 

september geoogst, kort gevolgd door spätburgunder en chardonnay. Grauburgunder werd zelfs 

vanaf 10 september geplukt. Hoewel de regen de oogst herhaaldelijk belemmerde, werden de 

burgunderrassen grotendeels in goede gezondheid geoogst en bereikten ze mostgewichten van 93 

tot 94 graden Oechsle voor grauburgunder en spätburgunder. Chardonnay kon zelfs een extra graad 

Oechsle in de schaal werpen. Bij riesling, waarvan de pluk door een moeilijk verloop tot 12 oktober 

duurde, bleef het bij gemiddeld 80 graden. Terwijl het oogstvolume van naar schatting 31.000 

hectoliter drie procent boven het langjarige gemiddelde en het voorgaande jaar ligt en volgens 

Guthier overeenkomt met "een normaal jaar", worden de kwaliteiten omschreven als "goed tot zeer 

goed". Er worden fruitig-frisse witte en krachtige rode wijnen verwacht, "die zeker geschikt zijn om 

langer te bewaren". 

Mittelrhein (468 ha) 

Dit jaar hebben de wijnproducenten in Mittelrhein ervaren dat veel zonuren niet altijd gevolgd 

worden door hoge mostgewichten. Hoewel er wijnen zijn gemaakt die "de meerderheid van de 

consumenten graag hebben", is het niet de stijl die men zou verwachten vanwege de zonuren, zegt 

Heinz-Uwe Fetz, voorzitter van het regionale Wijnbouwersverbond. "Met deze zonuren verwachten 

de mensen mostgewichten tussen 90 of 100 graden Oechsle, dat is echter verre van het geval." Er 

zijn "pieken", zegt hij, maar in kleine hoeveelheden, bijvoorbeeld na selectie van de druiven. Voor de 

meeste wijnen liggen de mostgewichten "rond de 80 graden", het zijn dus "zeer goede 

kabinettwijnen", met niet te veel alcohol, en een gestructureerde, fijne zuurgraad. De wijnstokken in 

de Mittelrhein -gelegen tussen Bingen en Bonn en gekenmerkt door terrassen en steile hellingen- 

hebben in de zomer een "groeiachterstand" opgelopen door de droogte. Hoewel er door het gebrek 

aan regen nauwelijks gewasbescherming nodig was, moesten de wijnproducenten in deze periode 

heel wat irrigeren. Maar toen er in september eindelijk regen van betekenis viel, kwam die vier 

weken te laat voor riesling. "Het was niet het beste rieslingjaar," zegt Fetz. "Winnaars" zijn volgens 
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hem de burgunderrassen, die "aanzienlijk betere opbrengsten en ook aanzienlijk betere 

mostgewichten" behaalden. Fetz ziet ook "zeer goede" rode wijnen, "de kleurontwikkeling was 

natuurlijk intens door de vele zonuren". Het oogstvolume in Mittelrhein steeg ten opzichte van het 

voorgaande jaar met vijftien procent tot 30.000 hectoliter, wat zeven procent meer is dan het 

langjarige gemiddelde. 

Mosel (8.664 ha) 

Temperaturen in juli tot 40 graden en een watertekort tot 210 liter per vierkante meter: de zomer 

was meedogenloos in de Mosel, een regio die gekenmerkt wordt door steile hellingen. Dit ondervond 

vooral riesling, het belangrijkste druivenras in de regio met een oogstaandeel van 61 procent, 

waarvan de oogst op 20 augustus begon. Een record. Toen er in september eindelijk regen viel, 

kwam die drie tot vier weken te laat voor riesling. Ondanks de weerscapriolen spreken de 

wijnproducenten aan de Moezel, Saar en Ruwer over het algemeen toch van een goed wijnjaar met 

een bevredigende kwaliteit en kwantiteit - omdat men aanvankelijk "aanzienlijk minder wijn" 

verwachtte. 

Terwijl de droogte vooral problemen veroorzaakte bij jonge aanplant en wijnstokken op bodems met 

weinig wateropslagcapaciteit, konden oudere wijnstokken de situatie goed aan omdat "zij nog steeds 

water konden bereiken met hun metersdiepe wortels". Uiteindelijk belandde naar schatting 688.000 

hectoliter most in de kelders, zeven procent minder dan het langjarige gemiddelde en zes procent 

minder dan in het moeilijke regenjaar 2021. Er worden lichte, aromatische en harmonieuze witte 

wijnen verwacht, die meer dan 90 procent van de oogst uitmaken, maar ook intens gekleurde rode 

en roséwijnen. Volgens het regionale Verbond Moselwein is de zuurgraad overal laag. Onder 

optimale omstandigheden bereikten de burgunderrassen mostgewichten tot 90 graden Oechsle en 

meer, met een gemiddelde van 85 graden. Ook riesling bereikte op sommige plaatsen 90 graden 

Oechsle, maar druiven van Spät- en Auslesekwaliteit en voor edelzoete rariteiten bleven echter de 

uitzondering, want de meerderheid van de druiven werden geplukt met 70 tot 80 graden Oechsle. 

Het alcoholgehalte wordt omschreven als matig en marktconform. 

Nahe (4.237 ha) 

Onder het motto "beter laat dan nooit" heeft de regen in september een einde gemaakt aan de 

maandenlange droogte in de Nahe. Tegen die tijd was de vegetatievoorsprong van ongeveer elf 

dagen -die de wijnstokken bij het begin van de bloei nog hadden- door de droogte teruggebracht tot 

drie dagen. Jonge wijngaarden moesten hier en daar worden geïrrigeerd, overige wijngaarden eerder 

zelden. Harald Sperling, directeur van de regionale Wijnbouwersvereniging, zegt dat er weliswaar op 

een goede kwaliteit werd gehoopt, maar de vrees was er dat de oogst door de droogte zeer klein zou 
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zijn. "De druiven waren natuurlijk relatief klein." De regen kwam echter "niet te laat": de druiven 

namen het water nog op en verbaasden volgens Sperling de wijnproducenten "met een goede tot 

deels zeer goede kwaliteit en een goede hoeveelheid". In totaal belandde naar schatting 319.000 

hectoliter most in de kelders, evenveel als het langjarige gemiddelde en zeven procent meer dan in 

2021. Volgens Sperling is dat "in orde". Een kanttekening is dat in de regio de oogsthoeveelheden 

zeer verschillend zijn. Gevraagd naar winnaars, legt Sperling de nadruk op de rode wijnen en op 

weiß- en grauburgunder. Alle druivenrassen, inclusief riesling, zitten wat rijpheid betreft ook in het 

niveau van de predicaatswijnen, met mostgewichten tot soms 100 graden Oechsle. Het aandeel van 

de predicaatswijnen wordt geschat op 15 tot 20 procent, de rest komt voor rekening van de "goede 

tot zeer goede QbA kwaliteitswijnen". "Over het algemeen is het een jaar met lichtere wijnen," zegt 

Sperling. We kunnen "lichtere, meer fijne wijnen" verwachten met een gemiddelde body en typische 

aroma’s van elke druivenras waar de aandacht niet ligt op alcohol. Verder is er "een ingetogen, maar 

niettemin frisse zuurgraad". 

Pfalz (23.759 ha) 

Door het milde klimaat is de Pfalz vertrouwd met hitte, maar de hittegolf van 2022 vormde ook voor 

het op één na grootste wijnbouwgebied van Duitsland een bijzondere uitdaging. Na een vroege bloei 

en eveneens snelle ontwikkeling van de druiven liet de zomer zich van de heetste kant zien, aldus 

Pfalzwein e.V. Bovendien was er op veel plaatsen te weinig water door een gebrek aan regen in juli 

en augustus, wat "enorme stress" veroorzaakte vooral voor jonge aanplant. Hoewel de 

langverwachte regen op tijd viel voor de oogst, "kwam de regen op sommige plaatsen te vaak en te 

intens met geïsoleerde zware regenval", zegt Jürgen Oberhofer van het Dienstleistungszentrum 

Ländlicher Raum Rheinpfalz (DLR). Algemeen gesproken zorgde de regenfase vanaf half september er 

echter voor dat het mostgewicht slechts langzaam toenam, zodat de "meestal gezonde druiven" 

verder konden rijpen. Het geoogste volume wordt geschat op ongeveer 2.300.000 hectoliter, wat vier 

procent meer is dan vorig jaar en dan het langjarige gemiddelde. Ook al was het een "extreem 

wijnjaar" met wisselende resultaten: de wijnproducenten beloven "uitstekende wijnen", fijn fruitig, 

"met een fris karakter en duidelijk minder zuren in vergelijking met het wijnjaar 2021", aldus de 

eerste voorzitter van Pfalzwein e.V., Boris Kranz. Volgens DLR-expert Oberhofer hebben de droogte 

en hitte dankzij aangepaste verwerking van de druiven nauwelijks effect op de sensoriek, net zoals in 

2018 en 2020. "De witte wijnen smaken fruitig, zuiver en precies." Hij verwacht ook uitstekende rode 

wijnen, die vooral voor de internationale druivenrassen "zeer gestructureerd, kleurrijk en expressief" 

zullen zijn. 
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Rheingau (3.197 ha) 

Tevreden met de huidige resultaten, maar zich ervan bewust dat men zich moet blijven voorbereiden 

op toekomstige extreme situaties: dit is de conclusie van Dominik Russler, directeur van het 

regionale Wijnbouwersverbond, na het hitteseizoen van 2022 dat ongelijkmatig was waarbij de 

conditie van de wijnstokken varieerde van zeer goed tot problematisch na de droogte naargelang de 

locatie en werk in de wijngaard. De oogst verliep ook anders: zo oogstten wijnproducenten op steile 

hellingen zonder een humusrijke toplaag slechts 15 hectoliter per hectare, terwijl in wijngaarden met 

een diepe bodem met goede waterhuishouding meer dan 100 hectoliter konden worden gehaald. 

Volgens Russler zijn er wijnproducenten die uit voorzorg alle druiven hebben verwijderd van jonge 

stokken zodat deze wijnstokken het zouden overleven. De droogte en hitte zou hun anders fataal 

geweest zijn. In totaal werd naar schatting 219.000 hectoliter most geoogst, drie procent meer dan 

het langjarige gemiddelde en twee procent meer dan in 2021. Voor riesling, het belangrijkste ras met 

een aandeel van meer dan 70 procent, verwachten de wijnproducenten "een goed tot zeer goed 

wijnjaar", aldus Russler,  met "mooie wijnen die in lijn liggen met de verwachtingen van de markt 

omwille van hun niet te zware alcoholgehalte". De mostgewichten stagneerden vanaf een bepaald 

punt, het ligt tussen 80 tot 85 graden Oechsle. Toch waren de druiven zeer rijp en aromatisch. Door 

de warmte werden appel- en wijnsteenzuur sterk afgebouwd, waardoor men een "zeer goed 

geïntegreerde en gematigde zuurgraad" verwacht. Sommige wijnproducenten hebben ook met 

succes gespeculeerd op Beeren- en - Trockenbeerenauslesen. Iedereen was "zeer, zeer tevreden" 

over spätburgunder, die bijna allemaal werd geoogst voor de eerste regen en waarvan 

mostgewichten tussen 85 en 95 graden Oechsle liggen. Ook deze rode wijnen worden gekenmerkt 

door een uitbundig primair aroma. "De typiciteit zal goed tot uiting komen," zei Russler. Met het oog 

op toekomstige maatregelen tegen de droogte noemde hij irrigatie een "kernthema". 

Rheinhessen (27.159 ha) 

Ook al was het weer dit jaar niet zo optimaal voor riesling, vindt Andreas Köhr van de Landbouw- en 

Wijnbouwvereniging Rheinland-Pfalz Süd dat de wijnen van de belangrijkste druif van Rheinhessen 

ook dit jaar van het type zijn dat alleen in Duitsland gemaakt kan worden: met een gematigd 

alcoholpercentage, een zeer expressief en fruitig aroma en een zuurgraad "die het geheel fris 

maakt". Conclusie: "geluk gehad", want zonder de afkoeling in september had de typische 

rieslingfrisheid eronder kunnen lijden. Al met al zijn de wijnbouwers in het grootste wijnbouwgebied 

van Duitsland er goed vanaf gekomen. Zo was er een oogstvolume van naar schatting 2.470.000 

hectoliter - twee procent minder dan het tienjarig gemiddelde en negen procent minder dan in het 

regenachtige 2021. Als je naar de cijfers kijkt, zou je kunnen denken dat er teleurstelling is. 
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Integendeel, "in Rheinhessen heerst tevredenheid - omdat we eigenlijk veel lagere hoeveelheden 

hadden verwacht", zegt Köhr. De regen in september kwamen net op tijd en had een positief effect 

op kwaliteit en kwantiteit. De opbrengsten van de verschillende druivenrassen in de regio lopen 

echter sterk uiteen omdat er in de zomer slechts plaatselijk regen viel. Het weer "speelde in de kaart" 

van de rode rassen, die op ongeveer 30 procent van het areaal in Rheinhessen groeien; qua 

kleurintensiteit en tanninestructuur hoeven zij de vergelijking met internationale rassen niet 

schuwen. Dankzij de grote rijpheid kregen de wijnproducenten "de stijl die ze wensten". De regen 

vertraagde ook de toename van het mostgewicht en dus ook het latere alcoholgehalte van de wijnen, 

wat tegemoet komt aan de wensen van de consument, aldus Köhr. 

Saale-Unstrut (837 ha) 

Na vier jaar van "kleine" oogsten bracht uitgerekend de hittegolfzomer van 2022 de wijnbouwregio 

Saale-Unstrut een bevredigende hoeveelheid. Met ongeveer 54.000 hectoliter overtreft het resultaat 

in het noordelijkste wijnbouwgebied van Duitsland zowel het langjarige gemiddelde met 23 procent 

als het jaar 2021 met zelfs 54 procent, dat werd gekenmerkt door ernstige vorstgerelateerde 

verliezen. Ook wat de kwaliteit betreft zijn de vooruitzichten goed. "Ik verwacht dat 2022 voor Saale-

Unstrut een van de goede wijnjaren zal zijn," zegt de voorzitter van het Wijnbouwersverbond, Hans 

Albrecht Zieger. De droogte, die al een "typische metgezel" is aan de oevers van de Saale en de 

Unstrut, had echter een lange periode van angst veroorzaakt. Na een optimistische start van 2022 

heeft de droge zomer "de verwachtingen week na week naar beneden gedrukt", aldus Zieger. De 

regen in september kwam net op tijd en zorgde ervoor dat de wijnbouwers "in de tweede helft van 

de oogst goede kwaliteiten konden oogsten, vooral voor de middel- en laat rijpende rassen". Met 

een mostgewicht van gemiddeld meer dan 90 graden Oechsle bereikten de burgunderrassen, vooral 

grauburgunder en spätburgunder, meestal het niveau van predicaatswijn, net zoals traminer. Omdat 

er niet te veel regen viel, konden de producenten overal gezonde druiven oogsten. "We verwachten 

een fruitgedreven jaargang met karakteristieke wijnen die niet te overladen, noch te volumineus 

zijn," zegt Zieger. Het wijnjaar is ook wat zuurgraad betreft zeer evenwichtig. Nadat de temperaturen 

in de nacht van 21 november verrassend en opvallend vroeg onder min zeven graden Celsius waren 

gedaald, konden sommige wijnproducenten het wijnjaar bekronen met Eiswein. 

Sachsen (509 ha) 

"Jaargang van de eeuw" of "gemiddelde ramp": voor de producenten uit Sachsen waren beide 

scenario’s denkbaar deze zomer. Uiteindelijk was het resultaat de gulden middenweg. "Het is een 

goed tot zeer goed wijnjaar", aldus Felix Hößelbarth, voorzitter van het regionale 

Wijnbouwersverbond. Een aanhoudend gebrek aan regen trof ook dit meest oostelijke 
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wijnbouwgebied van Duitsland. Voor jonge aanplant, wijngaarden met zwak groeiende wijnstokken 

en op steile hellingen in het Elbe-dal tussen Meißen en Dresden begon de droogtestress al in juni. Bij 

volle rijpheid en tijdens het begin van de oogst medio augustus - een van de vroegste ooit - begon 

het hevig te regenen. "In vier tot vijf weken tijd hebben we meer regen gehad dan in zeven en een 

halve maand daarvoor", zegt Hößelbarth. Enerzijds had dit een positief effect omdat wijngaarden die 

naar verwachting minder zouden opbrengen, toch het water konden opnemen. Met ongeveer 23.500 

hectoliter ligt de oogst naar verwachting twee procent boven het langjarige gemiddelde en boven 

dat van vorig jaar. "Mocht de regen een maand of twee eerder was gekomen, had het een wijnjaar 

van de eeuw kunnen worden," verklaarde Hößelbarth. Toch was hij blij, want "we hadden een 

middelgrote ramp verwacht". Kwalitatief was alles aanwezig. Er waren vooral topkwaliteiten op de 

steile hellingen. Deze wijngaarden hebben de regen beter doorstaan, met daarnaast "een zeer goed 

middenveld". Het was "iets moeilijker" voor laatrijpe rassen buiten de steile hellingen. Het jaar heeft 

veel rijpere mostgewichten en veel rijpere zuren dan in 2021, met bovendien een goed aroma. Men 

verwacht elegante, fruitige, frisse witte wijnen. Deze "cool climate" wijnen, waar Sachsen voor staat, 

zijn weer geproduceerd ondanks de hitte en de droogte. Rode wijnen van topkwaliteit, zoals 

spätburgunder, zijn ook geproduceerd op steile hellingen. Het gemiddelde mostgewicht ligt boven 80 

graden Oechsle. Op 21 november sloten enkele domeinen het wijnjaar 2022 af met een 

Eisweinoogst. 

Württemberg 11.358 ha 

Terwijl de septemberregen elders wel eens te laat kwam voor riesling, kwam hij ideaal voor de 

producenten van Württemberg. Het was een "fenomeen" dat er "regen viel op het juiste moment", 

aldus de directeur van het Wijnbouwersverbond van Württemberg, Dr. Hermann Morast, die over 

tevreden wijnproducenten spreekt. De regenval zorgde er niet alleen voor dat de druiven, die door 

de aanhoudende droogte meer weg hadden van "kleine bessen", toch water konden opnemen en in 

gewicht konden toenemen. Het verzekerde ook de kwaliteit, zegt Morast. De druiven bleven "vitaal" 

en konden inhoudsstoffen en aroma's blijven vormen - "allemaal processen die bij droogte 

afnemen". De mostgewichten, die door de droogte dreigden te exploderen, werden door de regen 

"gecorrigeerd", zodat we alcoholgehaltes hebben die marktconform zijn. De witte wijnen, zoals van 

de belangrijkste druif -riesling-, zijn fijnfruitig, aromatisch en eerder slank. Ook wat zuurgraad betreft 

zijn de wijnen "exact wat de markt op dit moment vraagt". De rode trollinger, nummer twee na 

riesling, werd dankzij de regen net wat je je wenst - namelijk een "lichte, fijnfruitige rode wijn". Tot 

de druiven die vóór de regen werden geoogst behoren müller-thurgau en kerner, twee rassen die 

Morast als "winnaars" beschouwt - evenals lemberger - maar dat betekent niet, benadrukt hij, dat de 

andere wijnen verliezers zijn. De vroegrijpe rassen zijn net zoals je ze wilt, ze hebben een relatief 
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hoger alcoholgehalte zonder "branderig" te zijn. “De fruitigheid overheerst". Zijn conclusie: met een 

marktconform volume, dat met vijftien procent groeide ten opzichte van 2021 en met twee procent 

ten opzichte van het langjarige gemiddelde tot naar schatting een miljoen hectoliter, kan de 

consument zich verheugen op zowel krachtige, intense en karaktervolle rode wijnen als fruitige witte 

wijnen. 

 

 

 

 

 

 

 


