
Nahe
De Nahe is een klein Duits wijngebied met wijngaarden langs de gelijknamige rivier. 

De Nahe is het kleine broertje van de andere wijnregio’s in westelijk Duitsland. De wijnen 

lijken qua frisheid en verfijning op de Moezel. En ze hebben ook wat weg van de wijnen uit 

de Rheingau, de intensiteit en volheid. Het is even zoeken, maar de Nahe heeft ook duidelijk 

zijn eigen karakteristieken door de geologische evolutie.

Juweeltje in het zuidwesten

Het gebied aan de Nahe en de zijrivieren Glan en Alsenz kan bogen op een wijnbouwtraditie 

van 2000 jaar. De wijngaarden liggen verspreid langs deze rivier en haar zijrivieren; zowel op

glooiende heuvels als op dramatisch steile hellingen. Ze worden beschermd tegen koude 

door het  Soonwoud en het Hunsrück gebergte in het noordenwesten. Dit zorgt voor milde 

temperaturen en veel zonneschijn, een uitstekend klimaat voor de wijnbouw. Hier groeien op 

4000 hectare druiven als Riesling, Rivaner en Silvaner. Ook Burgunders, Kerner, Scheurebe,

Portugieser en Dornfelder zijn hier thuis. Lievelingsdruif is de finesserijke Riesling, die een 

kwart van de aanplant in beslag neemt. 

https://anderewijn.nl/wijn_uit/Mittelrhein.php
https://anderewijn.nl/wijn_uit/Rheingau.php


Vooral de zeer gevarieerde bodemsamenstelling maakt de wijnen uit de Nahe interessant. Er

komen goede Rieslings vandaan, maar ook Müller-thurgau en Silvaner doen het goed in de 

Nahe. Rood wordt hier vooral gemaakt van Dornfelder en Spätburgunder.

Maar kijk je iets verder, of eigenlijk iets ‘dieper’, dan  zal je zien dat de bodem in de Nahe 

alles behalve homogeen is. Een bewogen geologische geschiedenis heeft het Nahegebied 

een grote bodemvariatie gegeven. Door het vulkanisch verleden is de grond meerdere malen

flink opgeschud. Op een relatief klein oppervlak kom je zodoende verschillende 

bodemsamenstellingen tegen. Inmiddels zijn ongeveer 180 bodemsoorten ontdekt. 

Druiven groeien er op leisteen, vulkanische porfierbodems, löss of leem. Dat biedt 
mogelijkheden voor een veelvoud aan druivenrassen en wijnstijlen. 

De Traisener Bastei, één van de bekendste wijngaarden, is rood gekleurd door zandsteen en

porfier. Riesling tiert hier weldadig en geeft het glas een overvloed aan mineraliteit en 

kruidigheid. Net als rond Schlossböckelheim waar een extra schepje kwartsiet in de grond 

zorgt voor tropische fruitelegantie. 

Müller-thurgau en Silvaner doen het goed op het zanderige leem in het noorden. Meer 

richting de Rijn in het noordoosten staan de wijnstokken met hun wortels in verweerde lagen 

klei, löss en leem. Daar vind je ook rode wijnen, vooral gemaakt van de Dornfelder, 

Spätburgunder en een beetje Portugieser. De Nahe ontleent zijn persoonlijkheid aan de 

bodem, die net zo veelzijdig is als de wijnen die het produceert. 

De Nahe in een notendop 

De Nahe is een linkerzijrivier van de Rijn, die bij Bingen in de Rijn uitmondt. De Nahe loopt 
door Saarland en Rijnland-Palts en is 125 km lang. De naam wordt ook gegeven aan de 
regionale wijnstreek en hier verbouwde wijn. Wikipedia
Lengte: 125 km
Debiet: 30 m³/s
Bron: Hunsrück
Mondt uit in: Rijn
Land: Duitsland

Ligging:
Langs de Nahe, aan de voet van de Hunsrück, tussen Martinstein en Bingen, en in de 
zijdalen van Guldenbach, Gräfenbach, Glan, Trollbach, Ellerbach en Alsenz, omkaderd door 
het natuurpark Soonwald-Nahe 

https://www.google.be/search?q=Duitsland&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCmoyK1Q4gAxjU1MM7Rks5Ot9NNT89OLEgsyKvWLMstSi6yS80vzSooyU4sBTpnJLTYAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiC8MKx097XAhVSqaQKHTr9CSoQmxMIngEoATAY
https://www.google.be/search?q=nahe+land&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCmoyK3Qks1OttJPT81PL0osyKjUL8osSy2ySs4vzSspykwtBgCJb1qqLAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiC8MKx097XAhVSqaQKHTr9CSoQ6BMInQEoADAY
https://www.google.be/search?q=Rijn&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCmoyK1Q4gAxzdKq4rUks5Ot9NNT89OLEgsyKvWLMstSi6xy80tLMgCa8xkTMgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiC8MKx097XAhVSqaQKHTr9CSoQmxMImgEoATAX
https://www.google.be/search?q=nahe+mondt+uit+in&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCmoyK3QksxOttJPT81PL0osyKjUL8osSy2yys0vLckAAMlglPwoAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiC8MKx097XAhVSqaQKHTr9CSoQ6BMImQEoADAX
https://www.google.be/search?q=Hunsr%C3%BCck&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCmoyK1QAjMNkzMKzLWkspOt9NNT89OLEgsyKvWLMstSi6yK80uLklMBakcwYjQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiC8MKx097XAhVSqaQKHTr9CSoQmxMIlgEoATAW
https://www.google.be/search?q=nahe+bron&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCmoyK3QkspOttJPT81PL0osyKjUL8osSy2yKs4vLUpOBQB_f69gKQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiC8MKx097XAhVSqaQKHTr9CSoQ6BMIlQEoADAW
https://www.google.be/search?q=nahe+debiet&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCmoyK3Qks1OttJPT81PL0osyKjUL8osSy2ySsksTs5ILEpPBQCTNDfmLAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiC8MKx097XAhVSqaQKHTr9CSoQ6BMIkgEoADAV
https://www.google.be/search?q=nahe+lengte&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCmoyK3QkspOttJPT81PL0osyKjUL8osSy2yyknNSy_JAAC-nlg-KQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiC8MKx097XAhVSqaQKHTr9CSoQ6BMIjwEoADAU
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nahe_(Palts)
https://anderewijn.nl/druif/Portugieser.php
https://anderewijn.nl/druif/Spatburgunder.php
https://anderewijn.nl/druif/Dornfelder.php
https://anderewijn.nl/druif/Silvaner.php
https://anderewijn.nl/druif/Muller-thurgau.php
https://anderewijn.nl/druif/Riesling.php


Klimaat:
Evenwichtig, mild, met weinig vorst en regen 

Bodem:
Kwartsiet en leisteen aan de Beneden Nahe; porfier, melafier en bontzandsteen aan de 
Midden Nahe; verweringsbodems met zandsteen, löss en leem bij Bad Kreuznach

Aanplant:
Circa 4100 hectare, 6 Grosslagen, 310 Einzellagen.

Druivenrassen:
Riesling, Müller-Thurgau, Kerner, Silvaner, Weissburgunder, Grauburgunder, Dornfelder, 
Spätburgunder en Portugieser.


