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Wijngoed Raar Saint Remi
Wijngaard Raarberg

Domein De Wijngaardsberg

In 2013 hebben Josje en Arno 
Claessens, op de Raarberg 
in het gehucht Raar, de wijn-
traditie nieuw leven ingebla-
zen. Zij bouwen hun wijngoed 
continu verder uit en inmiddels 
groeien de wijnranken ook aan 
de Lange Raarberg, Kruisdonk 
te Maastricht en Albig in 
Rheinhessen (D). De naam 
Raar-Saint-Remi is gegeven als 
eerbetoon aan de monniken 
van Saint-Remi en hun (wijn)
relatie met Meerssen.

Zij maken hun wijnen o.a. uit 
de druivenrassen Pinot Noir, 
Pinot Meunier, Regent, 
Chardonnay, Pinot Gris en 
Pinot Blanc. Inmiddels maken 
ze ook een Methode Porto en 
een Méthode Traditionnelle. 

Voor de Methode Porto wordt 
een brandewijn gebruikt. Deze 
is gemaakt uit appelcider, ook 
wel Calvados genoemd. De 
appelcider wordt gemaakt op 
het wijngoed waarna Mworveld 
Distillery in het Meerssense 
gehucht Moorveld, er een 
Calvados uit destilleert.

In Meerssen, aan de Lange 
Raarberg, is inmiddels een 
nieuwe wijngaard aangekocht 
en in Kruisdonk Maastricht, 
naast de nieuwe culinaire oase 
van Toine Hermsen, is een 
wijngaard aangeplant met 
de traditionele Champagne-
rassen Pinot Noir, Pinot Meunier 
en Chardonnay om daar een 
Méthode Traditionnelle van te 
gaan maken.

In 2010 is Wijngaard Raarberg 
aangeplant. Er staan 7.000 
stokken van de klassieke rassen 
Chardonnay en Pinot Noir. Wel-
ke zich uitzonderlijk goed lenen 
voor het maken van mousseren-
de wijn.

Terroir
Wijngaarden in Meerssen 
stammen al uit 968. De Kalk-
rijke grond die kenmerkend is 
voor het Mergelland leent zich 
uitstekend voor het telen van 
wijndruiven.

Landschap en klimaat
Onze wijngaard ligt op 90 
meter hoogte aan de helling 
van de Raarberg in het gehucht 
Raar. De ranken staan op 
Noord/Zuid gepositioneerd 
zodat ze optimaal profiteren 
van de zon. Het glooiende 
landschap zorgt dat de kou kan 

wegzakken richting het Geuldal 
en de druiven zich optimaal 
kunnen ontwikkelen.

Druivenrassen en 
wijnsoorten
Chardonnay & Pinot Noir. Wijn-
gaard Raarberg maakt uitslui-
tend mousserende wijnen vol-
gens Méthode Traditionnelle. 
Zo produceren wij o.a. de Raar 
Cuvee, Raar Rose en Raar Blanc 
de Blancs.

Wijnproces
Wijngaard Raarberg kiest voor 
een handmatige oogst met een 
voorselectie in de wijngaard. 
Zo zorgen wij dat alleen de 
beste druiven naar Wijnhuis 
Raarberg gaan. Wijnhuis Raar-
berg is een ‘Urban Winery’ die 
is gelegen in het stadscentrum 
van Maastricht (Alexander 
Battalaan 31 – Wyck).

De oudste wijngronden van 
Nederland? De Wijngaardsberg 
in Ulestraten! Het oudste be-
wijs van wijnbouw in ons land 
komt uit 968. De Frankische 
koningin Gerberga schenkt 
bezit in deze streek aan de 
Abdij van Reims, waaronder 
haar wijngaarden op de 
Wijngaardsberg. Benedictijner 
monniken komen naar Meers-
sen, stichten de Proosdij en 
gaan de wijngaard bewerken.

In de kleine ijstijd, vanaf 1400, 
wordt wijnbouw moeilijk. 
Alleen de beste liggingen blij-
ven bestaan, zoals hier. Tot de 
Fransen rond 1800 de Proosdij 
opheffen en de wijngaard ge-
rooid wordt. De spindel van de 
wijnpers is bewaard en in het 

bos hiernaast zijn de terrassen 
nog zichtbaar.

Sinds de 19e eeuw wordt het 
warmer, we hebben hier nu het 
klimaat van de Bourgogne in de 
jaren ’70. Warm genoeg voor 
mooie wijn.

In 2002 keert de druif dan ook 
terug. Eerst bescheiden, een 
halve hectare Pinot Gris en 
Auxerrois. Dat gaat goed, de 
wijnen worden alom geprezen.
In 2008 wordt uitgebreid met 
Pinot Noir en Chardonnay, in 
2010 volgen spectaculaire ter-
rassen met Pinot Gris, in 2013 
en 2019 groeit de wijngaard 
verder. Het domein is nu 3,3 
hectare groot.

Wijngoed Raar  

Saint Remi

Familie Claessens wijnen

www.raarsaintremi.com

Wijngaard Raarberg

Rondleidingen en arrangementen 

zijn voor groepen op aanvraag te 

organiseren. 

info@wijngaardraarberg.nl

www.wijngaardraarberg.nlDomein 

De Wijngaardsberg

www.dewijngaardsberg.nl

5 tips op en langs de route!

Laat je verrassen door de veel-
zijdigheid van Meerssen. Ont-
dek groene oases van rust en 
pareltjes van cultureel erfgoed.

Basiliek van het Heilige 
Sacrament Meerssen
De Basiliek op de Markt wordt 
ook wel het ‘Pronkstuk van 
de Maasgothiek’ genoemd. 
Ontdek de Romaanse stijl van 
Karel de Grote, de gotische 
stijl van de monniken en de ge-
brandschilderde ramen van de 
Meerssense Kunstenaar Charles 
Eyck.
 
Proosdijpark
Het historische park met 
glooiende parkweides, boom-
groepen en een fraaie vijver. In 
het park staat de theekoepel 
genaamd Gloriëtte.

Religieus erfgoed
De synagoge, het Protestantse 
Leopoldskerkje, een verscholen 
protestantse begraafplaats, 
twee Mariagrotten, de graf-
kelder van Petrus Regout en 
verschillende kapelletjes: 
Meerssen barst van de religieu-
ze monumenten. 

Waterval
De Watervalderbeek ontspringt 
in het bos van het gehucht 
Waterval bij Ulestraten. Door 
allerlei bronnen in datzelfde 
bos groeide ze uit tot een mooi 
kabbelende beek.

Horeca op de Markt
Sluit je wandeling in stijl af op 
een van de vele terrassen op 
de autovrije Markt. Een glaasje 
wijn van eigen bodem heb je 
wel verdiend!

Meerssen
Wijngaardwandeling ⟶ 9 km

Meer van Meerssen 

ontdekken? Check: 

www.toerismemeerssen.nl



Hoe het allemaal  
in Meerssen begon Meer  

wijnwandelen?

Visit Zuid- 
Limburg shops

Wijnregio Zuid-Limburg 

Het oudste bewijs van wijn-
bouw in ons land komt uit 968. 
Toen de Romeinen in Meerssen 
enkele villa’s aan de Via Belgica 
bouwden (oa. Villa de Onderste 
Herkenberg), hebben zij ook 
de wijnbouw op de vrucht-
bare heuvels rond Meerssen 
geïntroduceerd zoals op de 
Wijngaardsberg en de Raar-
berg. Druivenstokken stonden 
hier langs de Romeinse weg 
van Meerssen naar Hunnecum.

Na de Romeinse tijd kwamen 
deze wijngaarden in het bezit 
van de Karolingers, zij bouw-
den een jachtslot in Meerssen. 
Zo heeft ook Karel de Grote na 
de jacht al mogen genieten van 
de wijnen van Meerssen. 

Ook is het heel aannemelijk 
dat het Verdrag van Meerssen 
in 870 werd beklonken met 
een Meerssense wijn.

Een rijk verleden
Van oudsher is Meerssen 
een plek van bezinning en 
de bekende pelgrimsroute 
Camino de Santiago (ook wel 
St. Jacobsroute) loopt voor 
een deel door de gemeente 
Meerssen. Let maar eens op 
de schelpenbordjes die je 
onderweg tegenkomt rondom 
Waterval. Nog steeds bezoeken 
jaarlijks duizenden pelgrims 
de Basiliek om de wonderen 
die zich hier voltrokken te 
gedenken.

Zuid-Limburg is 
dé wijnregio van 
Nederland! 

Het klimaat, de vele hellingen, 
een rijke mergelbodem én het 
ambacht van de wijnbouwer 
vormen de ideale omstandig-
heden om verrassende wijnen 
met allure te maken. 

Aan veel van deze wijngaarden 
kun je een bezoek brengen. 
Ontdek bijzondere verhalen 
tijdens een rondleiding en 
proef de passie van de 
wijngaardenier tijdens een 
wijnproeverij. 

Sinds 2018 geniet het Zuid-
Limburgse Mergelland dan 
ook van een beschermde 
oorsprongsbenaming (BOB) 
voor de productie van (mousse-
rende) wijn. Niet voor niets dat 
wijnboeren internationaal prijs-
winnende wijnen leveren.

De wijngaarden 
in Zuid-Limburg
Lees er alles over op 
wijnregiozuidlimburg.nl

Bekijk de route ook online op 

visitzuidlimburg.nl/

wijngaardwandeling-meerssen

In de Visit Zuid-Limburg shops
kun je altijd terecht voor iets
lekkers! Streekproducten,
waaronder Limburgse wijnen,
vind je hier. Bezoek de Visit
Zuid-Limburg shop in Valken-
burg, Gulpen, Heerlen, Sittard 
of Vaals, laat deze folder zien 
en ontvang € 1,- korting op een
fles van eigen bodem. Lekker
voor thuis of leuk om iemand
cadeau te doen!

Wijngaard
wandeling
Meerssen Volg ons

Deel jouw mooiste wijnmoment 

met #visitzuidlimburg en volg 

ons op Facebook en Instagram 

via @visitzuidlimburg

In Zuid-Limburg zijn de 
bewegwijzerde wijnroutes 
volop in ontwikkeling. Meer 
wijnroutes vind je rondom 
Eys-Wahwiller, Noorbeek, 
Voerendaal en Berg en Terblijt-
Houthem St. Gerlach. Volg de 
druifjes langs de weg en pas-
seer verschillende wijngaarden 
met verbluffende uitzichten en 
leuke wijnweetjes.

Kies je route, wandel en geniet!

• Route des Vins Wahwiller-Eys → 10 km
• Route des Vins Ubachsberg → 12 km
• Route des Vins Winthagen → 8 km
• Wijngaarden wandeling Noorbeek → 7 km
• Route des Vins Berg en Terblijt-Houthem  
 St. Gerlach → 11 km

Colofon
Deze brochure is samengesteld 

door Visit Zuid-Limburg en 

gemeente Meerssen.
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Voor toeristische informatie 

over Zuid-Limburg en Meerssen 

kun je contact opnemen met 

Visit Zuid-Limburg:

0900 – 555 9798 (€1,- p.g.)

info@visitzuidlimburg.nl
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Een reis langs onze 
Zuid-Limburgse wijn

Startpunt: P+R Station Meerssen 
Stationsstraat 45

Bekijk alle wijnroutes op:  
visitzuidlimburg.nl/
wijnroutes
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