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Land: Duitsland 

Gebied: Rheinhessen 

Plaats: Nierstein am Rhein 

Druivensoorten: Riesling, Grüner Veltliner en Pinot Blanc (WeissBurgunder) 

Wijnmakers en eigenaren: Walter en Sebastian Strub 

 

 

In Nierstein am Rhein creëren Walter Strub en zijn zoon 

Sebastian transparante, pure uitdrukkingen van Riesling op de 

hellingen langs de Rijn. De familie Strub maakt sinds 1710 wijn 

in de Duitse regio Rheinhessen. Walter Strub is de 11e 

generatie van zijn familie die fijne Riesling van internationale 

faam produceert van de familiewijngaarden. 

 

 

 

In Nierstein bedraagt de productie van kwaliteitswijnen die zijn 

aangewezen als wijngaard minder dan 20%. De beste 

wijngaarden in Nierstein, en misschien wel in de hele 

Rheinhessen regio, liggen op een steile zuid- en zuid-oostelijke 

helling langs de Rijn, de Roter Hang (rode helling) genaamd, 

waarvan de bodem in Rotliegenden enkele van de meest 

terroir-specifieke wijnen in heel Duitsland produceert. 

Rotliegenden-bodems hier zijn een samenstelling van Perm-

rode zandsteen en leisteen, die zo'n 280 miljoen jaar oud is. 

 

Iedereen die de Roter Hang voor het eerst ziet, weet meteen wat er wordt bedoeld. Deze loopt 

kilometerslang als een donkerrode helling parallel aan de Rijn. De kam begint relatief onopvallend en 

zacht in het achterland, verandert van richting en komt dan zo dicht bij de oevers van de Rijn dat er 

tussen de rivier en de wijngaard slechts een smalle strook overblijft. Op de steilste punten is de Rote 

Hang extreem steil, als resultaat van millennia van cultivatie door de kracht van de Rijnstroom. 
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Iedereen die de Roter Hang voor het eerst ziet, weet meteen wat er wordt bedoeld. Deze loopt 

kilometerslang als een donkerrode helling parallel aan de Rijn. De kam begint relatief onopvallend en 

zacht in het achterland, verandert van richting en komt dan zo dicht bij de oevers van de Rijn dat er 

tussen de rivier en de wijngaard slechts een smalle strook overblijft. Op de steilste punten is de Roter 

Hang extreem steil, als resultaat van millennia van cultivatie door de kracht van de Rijnstroom. 

 

 

 

Van bovenaf heb je een geweldig uitzicht en op een heldere dag en zie je de Großer Feldberg im 

Taunus (met 878,5 meter de hoogste bergtop in het Taunusgebergte en van het gehele Rijnlands 

leisteenplateau), de skyline van Frankfurt, Darmstadt en de glooiingen en terrassen van de Hessische 

Bergstrasse. 

 

Een unieke reeks Grand Cru-wijngaarden hier zijn de Oelberg, Orbel 

en Pettenthal, samen met een kalksteenrijke wijngaard genaamd 

Brückchen, gelegen tegenover het dorp vanaf de steile rode helling. 

De Strubs vinifiëren fruit van de rode helling over het algemeen droog, 

vanwege de uitgesproken mineraliteit; terwijl ze vaker wijnen uit de 

Paterberg en Brückchen in een fruitige stijl produceren vanwege de 

kalksteenbodems en hogere zuurgraad. 

 

 

De nieuwe generatie 

Sebastian Strub, net afgestudeerd aan Geisenheim en een stage bij Dönnhoff, is begonnen zijn 

stempel te drukken op de wijnmakerij en de wijnen in een strakke focus te brengen. Sebastian heeft 

een kleine filtratie geïntroduceerd om oxidatie onder controle te houden, süssreserve geëlimineerd 

(balans, zo gelooft hij, wordt het beste bereikt door te mengen) en versnelde fermentaties, waarbij hij 

de voorkeur geeft aan een snellere, warmere 'reiniging' van de most. Bovendien heeft Sebastian meer 

aandacht besteed aan het wijngaardwerk van de familie, waaronder het gebruik van strobedekkingen 

tussen rijen om erosie te voorkomen en te helpen bij het vasthouden van water - een techniek die hij 

leerde tijdens zijn werk bij Dönnhoff. 

 



WEINGUT STRUB 1710 (DUITSLAND) 
 

       
 

 

To Friends | Molenstraat 14, 6672 LA  HEMMEN 

+31 (0)6 48 60 35 87 | info@tofriends.nl | tofriends.nl 

KvK: 53322088 | BTW: NL001383602B30 | ASN bank: NL64 ASNB 0267 1613 87 

Grüner Veltliner Trocken 2017 

 

 

Karakter: 

Deze druivensoort is een zeldzaamheid in Duitsland. Bij Strub werken ze al jaren met grote zorg en 

toewijding aan het produceren van een Grüner Veltliner met een verfijnd, slank en droog karakter 

waarbij de knapperige, kruidige peperachtige tonen worden benadrukt. 

 

Gastronomie: Met haar licht plantaardige tonen en een verfrissende fruitzuurgraad, raden we deze 

Grüner Veltliner aan bij een snack, bij gebakken kip en natuurlijk bij Wiener Schnitzel met 

aardappelsalade.  

 

Overige gegevens: 

Wijnsteenzuur: 5,6 g / l  

Restzoet: 2,8 g / l  

Alcoholpercentage: 11,5% vol  

Bevat sulfieten 
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Riesling Nierstein Trocken 2019 

 

 

Karakter: Bij de lokale wijnen is het voor Strub belangrijk om het buitengewone terroir van Nierstein 

te weerspiegelen. Qua smaak laat deze wijn uit de Roter Hang duidelijk zijn onmiskenbare oorsprong 

zien van de rode klei leisteen. Een lichte, droge lokale wijn uit de Roter Hang met veel fruit en 

mineraliteit. 

 

 

 

Gastronomie: Door zijn kracht en frisheid smaakt hij heerlijk bij gegrilde vis of vlees. 

 

Overige gegevens: 

Wijnsteenzuur: 6,9 g / l  

Restzoet: 4,3 g / l  

Alcoholpercentage: 12,5% vol  

Bevat sulfieten  

 

Wijnrecensent Robert Parker's Wine Advocate: 89+ punten  
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Weißburgunder Nierstein Trocken 2018 

 

Karakter: De Pinot Blanc-wijnstokken staan aan de kop van de Paterberg in een perceel dat opvallend 

is gevormd door kalksteen. Uitsluitend in kleine houten vaten wordt de wijn  gefermenteerd en 

bewaard tot deze optimaal rijp is. Dit geeft de wijn kracht en structuur, sap en smaak. In de mond is 

deze Weißburgunder zacht, romig en persistent met een vleugje peer in de neus. 

 

Gastronomie: past heerlijk bij gestoofde gevogelte- of konijnengerechten. 

 

Overige gegevens: 

Wijnsteenzuur: 6,7 g / l  

Restzoet: 0,8 g / l  

Alcoholpercentage: 12,5% vol  

Bevat sulfieten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


