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Wijngaard Raarberg in Meerssen is gespecialiseerd in de productie van mousserende wijnen van 

Chardonnay en Pinot Noir. Het zijn bijzonder geslaagde Nederlandse wijnen.  

In de wijngaard staan ook een aantal stokken van de druiven Monarch en Souvignier Gris – zogenaamde 

hybride druiven, ontwikkeld om meer bestand te zijn tegen oa schimmelziektes.  

 

Eigenaar en wijnmaker Ralph Huydts van Wijngaard Raarberg en Luc Giezenaar runnen samen De 

Wijnpraktijk, een wijnzaak in hartje Maastricht. Daar vindt ook de vinificatie van de mousserende wijnen 

door Ralph plaats.  

 

In 2019 heeft Luc zijn eerste wijn gemaakt. Van de tweede oogst in september 2020 heeft Luc van de 

druiven van de 2 bijzondere soorten plus eenzelfde hoeveelheid Pinot Noir een zogenaamde stille wijn 

gemaakt, een rosé.  

 

De ‘jonge’ wijnmaker heeft ervaring opgedaan bij Raarberg uiteraard en bij Domein Pietershof. Diverse 

ontmoetingen met -vooral- natuurlijk werkende wijnmakers (Lagerder, Foradori, Breton etc) heeft Luc 

doen inzien dat je zo grote wijnen kunt maken. Hoewel deze rosé geen natuurwijn is – zie bv hieronder de 

vinificatie – beoogt Luc zo weinig mogelijk in te grijpen in het wijn maak proces. Een fijn depôt van 

gistcellen kan in de fles waarneembaar zijn.   

 

In juni 2021 is de wijn handmatig gebotteld met Diam-afstuiting, in totaal -slechts- 460 flessen.  

 

Per’Bere 

 

Druiven: Pinot Noir 50%, Monarch 25%, Souvignier Gris 25%  

 

Geoogst op 21 en 22 september Monarch en Pinot Noir en op 22 september 

Souvignier Gris.  

Pinot Noir zonder schilweking geperst. Ontsteelde Monarch en Souvignier 

Gris 24-uur koude maceratie, daarna geperst en overgeheveld naar RVS tank 

voor débourbage. Daarna samengevoegd met de most van de Pinot Noir.  

 

Temperatuurgecontroleerde gisting met gecultiveerde gist gedurende 12 

weken. De restsuiker is 2 g/l.  

  

 

 

Proefnotities 

 

Uit de fraaie fles met prachtig vormgegeven etiket vloeit licht rosé wijn, aantrekkelijk. Het fruit stuift uit 

het glas, framboos en aardbei, de smaak is lekker verfrissend, met hetzelfde fruit in de mond en de smaak 

duurt voort. Een verrassende en unieke cuvée.   
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