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Deze routebeschrijving
wordt u aangeboden door:

Wijngaard
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gestart worden.

88

Het Wijnboeren
Collectief Groesbeek

Vijf Groesbeekse, enthousiaste
wijnboeren gingen tussen 2001
en 2006 de uitdaging aan en
plantten een groot areaal aan
wijnstokken op vaak zuidelijk
gelegen hellingen. In Nederland
verrees een echt wijndorp.
De Groesbeekse wijnboeren
helpen elkaar bij het werk in de
wijngaarden en kelder.
Ook spelen ze een belangrijke rol bij de jaarlijkse
wijnfeesten in september. Het doel van de wijnboeren
is het ontwikkelen, ondersteunen en bevorderen van
de regionale wijnbouw.

Het Nederlands
Wijnbouwcentrum

Het Nederlands Wijnbouwcentrum
is een sociaal, ecologisch
en economisch duurzaam centrum
dat zich richt op wijnbouw,
wijnproductie, wijnanalyse,
wijnopleidingen, wijnhandel
en wijnbeleving. Mensen met
een grote afstand tot de
arbeidsmarkt kunnen passende
leerwerkprojecten volgen, die
zich richten op het vergroten van zelfredzaamheid
en loonwaarde.
Naast een productiekelder, een analysecentrum, een
wijnwinkel en diverse ontvangstruimtes voor proeverijen
en bedrijfsbijeenkomsten, is er een fraai terras, gelegen
aan de wijngaard. Het Nederlands Wijnbouwcentrum
vormt tevens het start- en eindpunt van diverse
wijnwandelingen en een wijnfietsroute, die bij ons
gratis verkrijgbaar zijn.
Ook voor en na het wandelen/fietsen is het aangenaam
vertoeven op ons terras, waar iedereen welkom is
voor een kop koffie met appeltaart, een lunch en
natuurlijk een proeverijtje van Groesbeekse wijnen,
in combinatie met een plankje met regionale producten.
Loop gerust binnen en bekijk de diverse mogelijkheden
van rondleidingen en proeverijen of neem contact met
ons op:
Bredeweg 2, 6562 DE Groesbeek
telefoon: 024 711 1080
www.nederlandswijnbouwcentrum.nl
welkom@nederlandswijnbouwcentrum.nl

Wijngaard
De Colonjes

De Colonjes is gevestigd op de
zuidhellingen van het wijndorp
Groesbeek. Sinds 2001 heeft
de Colonjes zich ontwikkeld tot
een toonaangevende producent van
Nederlandse wijnen. Met dertien
hectare wijngaard is de Colonjes
ook de grootste biologische
wijngaard van Nederland. In de eigen
wijnkelder worden de verschillende
druivenrassen verwerkt tot witte, rode, rosé en
mousserende wijn.
De druivenstokken zijn aangeplant op een rijke
lössbodem en dat proef je terug in de wijnen, die vol
van smaak en zeer mineraalrijk zijn. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat de wijnen van de Colonjes
regelmatig in de prijzen vallen bij verschillende
internationale wijnkeuringen.
Bredeweg 2, 6562 DE Groesbeek
telefoon: 024 397 3754
www.colonjes.nl

Wijngaard
Klein Amerika

Vergezichten en heerlijke wijnen!
Vanuit deze prachtige locatie
laten Leon en Antoinette de
gasten genieten van eigen wijnen
en streeksapjes met uitzicht op
het kerkdorpje Bredeweg, de
Limburgse Sint Jansberg en het
Duitse Reichswald. Het terras is het
middelpunt van een kleine camping,
waar je tussen de wijnstokken kunt
overnachten, een plek waar je tot rust komt en je in
een andere wereld waant.
Het gezellige proeflokaal dient ook als recreatieruimte
voor onze campinggasten. We bakken graag pizza’s voor
onze gasten in sfeervolle houtoventjes onder het
genot van een heerlijk glas Groesbeekse wijn!
Laat u verrassen, wij ontvangen u van harte en vertellen
graag het verhaal over ons bedrijf, de Groesbeekse
wijnen en streeksapjes.
Daarnaast bieden we rondleidingen, proeverijen en
arrangementen op maat aan. Voor ieder, en elke beurs
wat wils. We gaan hierover graag met u in gesprek.
Leon en Antoinette Beijer
Klein Amerika 3a, 6562 KC Groesbeek
telefoon: 06 1060 8987 / 06 1025 5447
www.klein-amerika.nl
info@klein-amerika.nl

Wijngaard
Van Ditshuizen

Al meer dan veertig jaar
verbouwt familie Van Ditshuizen
biologische groenten en fruit
aan het einde van de
Knapheideweg in Groesbeek.
Sinds 2005 verbouwen zij ook
biologische druiven en in 2007
kwamen de eerste flessen wijn op
de markt.
Knapheideweg 76, 6562 DV Groesbeek
telefoon: 06 3945 4408 of 024 397 4403
www.wijngaardvanditshuizen.nl

Wijngaard
De Plack

Kom genieten aan de voet van
het glooiende Reichswald in
onze wijngaard bij Virginie
en John Grutters, eigenaren
van wijngaard de Plack en
scharrelpluimveebedrijf
Betsy’s Kip. We zullen u gastvrij
onthalen om één te worden met deze
unieke natuurplek en de lekkere
Groesbeekse wijn. Betsy’s Kip is
een beter leven scharrelkip die gebruik maakt van
een overdekte tuin! Laat je verwennen op ons
boerenterras met koffie taart en onze wijnen en kip.
Wandel gratis het wijnleerpad.
Terras geopend vanaf mei t/m september op woensdag,
zaterdag, zondag en feestdagen van 11:00-16:00.
Winkel op woensdag en zaterdag het hele jaar open.
Wij hebben ook een gezellige binnenruimte.
Liever wandelen? Wandel de mooiste wandeling
tussen de wijngaarden, voor meer info hierover
en over proeverijen en diverse arrangementen zie
onze website.
John en Virginie Grutters
Ketelstraat 36, 6562 LH Groesbeek
telefoon: 06 5593 6500
www.wijngaarddeplack.nl
info@wijngaarddeplack.nl

