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Streekdranken ontdekken op de fiets in Noord-Limburg
Het is maar goed dat er zoveel fietsroutes zijn in Noord-Limburg. Zo kun je
zorgeloos een bezoek brengen aan een beroemde bierbrouwerij, nostalgische
graanbranderij én wijn uit de streek proeven langs de weg. Hertog Jan, De
IJsvogel, het zijn klinkende namen met een eeuwenoude geschiedenis en levendige
traditie. Van jonger datum zijn de Noord-Limburgse wijndomeinen Kapèlkeshof en
Limburgergaard, al hebben die evengoed al een reputatie verworven. Februari is de
maand van de streekdranken in Regio Venlo, Hoofdstad van de Smaak 2013. Lokaal
bier zoals Hertog Jan uit Arcen of Venloosch Alt, wijn, jenever, kruidenbitters, likeuren;
smaakt het anders in Noord-Limburg? Kom het proefondervinderlijk vaststellen in
carnavalstijd! Later dit jaar, vanaf 9 juni, zijn er in verschillende streekmusea themaexposities en activiteiten over de geschiedenis van de regionale bieren onder de titel ‘Toen
het Altbier nog jong was’. Kijk op www.regiovandesmaak.nl en www.liefdevoorlimburg.nl
voor de smaak- en evenementenkalender.
Bier en gedestilleerd in Arcen
Al op enige afstand ruik je de kenmerkende moutlucht, hét bewijs
dat Bierbrouwerij Hertog Jan in volle actie is. Dagelijks zijn er
excursies onder leiding van de immer enthousiaste brouwmeester.
Met ontzag bekijk je het brouwproces. Niet alles natuurlijk, de
Hertog Jan recepten, die de zo typische smaak verlenen aan een
stevige Pilsener, koppige Bockbier, frisse Weizener en robuuste
Grand Prestige blijven geheim. Dat is dan ook het enige mysterie
bij het bezoek aan de brouwerij, die zo prachtig langs diverse wandel- en fietsroutes ligt.
Datzelfde geldt voor Graanbranderij De IJsvogel, gevestigd in een
gerestaureerde watermolen met dubbel waterrad, ‘De Wijmarsche
Watermolen’, ooit toebehorend aan de heren van het kasteel van
Heerlyckheit in Arcen. Deze fraaie tussenstop tijdens fietstocht of
wandeling nodigt uit voor een rondleiding in de ambachtelijke
destilleerderij en misschien een glaasje korenwijn, het paradepaardje
van De IJsvogel.
Noord-Limburgse wijn in opmars
Nederlanders drinken steeds meer wijn van vaderlandse bodem. De kwaliteit is de laatste
jaren met sprongen vooruitgegaan. Dat is vooral te danken aan de aanplant van
druivenrassen die beter passen bij ons klimaat en de verbeterde kennis van wijnbereiding.
Zo wordt in Grashoek, in de gemeente Peel en Maas, wijn gemaakt
sinds 2006. De eigenaren van Wijn- en Golfdomein Kapèlkeshof,
Louis en Truus Beumers, lieten zich uitvoerig adviseren toen zij een
duurzaam alternatief wilden voor hun agrarisch bedrijf. Het werd de
combinatie van een golfbaan en wijngaard. En beide zijn intussen een
begrip in de regio. De zorgvuldig geselecteerde druivenrassen,

‘vernieuwend, toegankelijk en Bourgondisch’ gedijen goed op Noord-Limburgse grond. In
2009 werd de eerste witte wijn van eigen oogst gedronken, in 2011 volgde de rode wijn.
Het hele jaar door zijn er educatieve wijnarrangementen met een rondleiding door de
wijngaard en wijnmakerij en natuurlijk uitgebreide proeverij van de fruitige witte, frisse rosé
en volle rode wijn. In de wintermaanden is er van vrijdag tot en met zondag een
winterwonderlandwijnarrangement en worden gasten onthaald met ‘De Parel van Peel &
Maas’, de mousserende rosé van Kapèlkeshof.
Een stukje noorderlijker, in Leunen gemeente Venray, ligt
Wijnhoeve Limburgergaard van Piet en Ine Bistervelts. Ook zij
slagen er in succesvolle wijnen van Noord-Limburgse bodem te
produceren en kregen onlangs nog een mooi compliment van
Nederlands bekendste wijnbouwer Ilja Gort, over de verrassend
goede kwaliteit van hun wijn. Van mei tot en met september zijn er
elke zaterdag excursies en proeverijen op Limburgerwaard.
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