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PINOTAGE 
& PARENTS
20 x warm winterrood 
uit Zuid-Afrika

Eten met 
Marimar 

Torres
OP PAD 

IN PARIJS  
bistro + 

gastronomie = 
bistronomie

BINNENKIJKEN BIJ HOLSET + ISRAËL, LAND VAN MELK, HONING EN…WIJN  
+ PRIMETIME VOOR PINOTAGE + KOOPGIDS: MERLOT SOLO + OP BEZOEK 
BIJ SANDER SALBURG + AANGENAAM: MALVASIA + BLIJ WORDEN BIJ 
SAAM + BLOEMKOOL EN LAOS + HET BEWAARPOTENTIEEL VAN WIJN

Zwitserse 
wijn:
8 719325 841862

08123B
P

het ontdekken 
meer dan waard



!S ander werkt al decennialang in de wijn, 
maar besloot in 2017, na de verkoop van 
zijn aandeel in Wijnkoperij de Hermita-

ge, te verhuizen naar Colombia. Helaas is dit 
een land waar bier meer gewaardeerd wordt 
dan wijn en dat sloot niet aan bij zijn eerste 
levensbehoeften. Hij kwam weer terug naar 
Nederland, waar hij tot een herstart van zijn 
bedrijf Wines Unlimited besloot. Hij kwam dus 
weer terug in het wereldje van wijn, maar nu 
met een duidelijke en heel andere missie. Want 
ook hij ziet hoe het er met onze wereld voor 
staat. De reguliere, grootschalige wijnbouw die 
goedkope wijnen produceert is daar zeker ook 
debet aan. Daarom heeft hij louter biologische, 
biodynamische, duurzame en zuivere wijnen 
in zijn portfolio. 

EVEN UITLEG GEN GRAAG!! !
Sander: ‘Biologische wijn komt van druiven die 
groeien volgens de principes van de biologische 
landbouw. Het gebruik van kunstmatige of 
chemische stoffen is hierbij verboden. Dat geldt 
met name voor pesticiden tegen ongedierte en 
herbiciden tegen onkruid. Dat is ook het geval 
bij biodynamische wijnproductie, maar men 

gaat hierbij een stapje verder. Er wordt gewerkt 
volgens de antroposofische leer van Rudolf Stei-
ner. Hierbij worden bodemsupplementen ge-
bruikt, bereid volgens zijn holistische formules. 
De timing is hierbij belangrijk, men volgt na-
melijk een plantkalender die afhankelijk is van 
astrologische configuraties. Het doel van duur-
zame biologische wijn is dat deze zo doordacht, 
economisch en ecologisch verantwoord moge-
lijk moet zijn geproduceerd. De impact op het 
milieu moet hierbij zo klein mogelijk blijven. 
Denk aan het zo zuinig mogelijk gebruik van 
water en energie, en de vermindering van kool-
stofemissies. Ook over de verpakking wordt na-
gedacht, er is zelfs al wijn te koop in een fles 
gemaakt van karton. Ook voor de mensen die 
de wijn maken is het goed geregeld qua werk- 
omstandigheden. Ten slotte nog het verhaal 
achter pure of zuivere wijnen. Dit zijn wijnen 
zonder bacteriën en schimmels, en ze hebben 
een zo laag mogelijk sulfietgehalte.’
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
IS  DIT SO ORT WIJNEN NIET VEEL 
DUURDER?! !
Sander legt verder uit: ‘Dat is erg afhankelijk 
van waar hij vandaan komt. Maar je kunt het 

Op bezoek bij 
Sander Salburg 
van Wines 
Unlimited
‘Een wijn moet spannend zijn, 
er moet emotie en energie in zitten’

INMIDDELS IS HET NIEUWE JAAR ALWEER ANDERHALVE MAAND 
OUD, DUS DE GOEDE VOORNEMENS OM EINDELIJK GEZONDER 
TE GAAN LEVEN ZIJN WAARSCHIJNLIJK TEGELIJKERTIJD MET DE 
LEGE FLESSEN IN DE GLASBAK VERDWENEN. MAAR HET AF EN TOE 
DRINKEN VAN EEN GLAS WIJN STAAT EEN VERANTWOORD LEVEN 
NIET IN DE WEG. JE MOET ALLEEN DE JUISTE KEUZES QUA WIJN 
MAKEN. MAAR WELKE DAN? IK VROEG HET SANDER SALBURG, EEN 
ONVERMOEIBARE AMBASSADEUR VAN DE BETERE WIJN DIE WORDT 
GEMAAKT MET LIEFDE VOOR DE PLANEET EN DE MENS. 

TEKST PETRI HOUWELING  |   BEELD PETRI HOUWELING EN ANDEREN

‘DIT ALLES ZIT 
IN DE WIJN EN 

KOMT DUS OOK 
IN JOUW LIJF’
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ook breder zien.  Want aan elke fles hangt een 
prijskaartje. Dan heb ik het niet alleen over het 
bedrag dat je betaalt voor de wijn, maar wat 
heeft hij het milieu gekost? Wat is de carbon 
footprint? En wat is het effect op je gezondheid 
als alles dat tijdens het groeiseizoen gebruikt 
is om een zo mooi mogelijke oogst te krijgen 
in jouw wijnglas zit? We hebben het dan over 
chemicaliën en pesticiden, herbiciden en fun-
giciden. Geloof me maar, de druiven worden 
na de oogst echt niet even gewassen voordat 
ze geperst worden. Dit alles zit in de wijn en 
komt dus ook in jouw lijf. Wat is het jou waard 
om gezond te blijven? En wil je daar iets extra’s 
voor betalen? De wijnen die ik verkoop, vragen 
qua productie meer tijd en aandacht. Maar ze 
zijn loepzuiver en niet schadelijk voor het lijf. 
En daar moet voor betaald worden.’
 
WAT JE VAN VER HAALT IS 
LEKKER(DER)?! !
‘Mijn wijnen hebben een zo klein mogelijk aan-
tal kilometers op de teller staan’, zegt Sander. 
‘Het is toch idioot dat we ze van de andere kant 
van de wereld halen als de mooiste wijnen ge-
woon hier in Europa, de schatkamer van bij-
zondere wijnen, gemaakt worden? Daarom 
komen mijn wijnen hiervandaan. Hierbinnen 
heb ik wel een voorkeur voor de cool-climate-
gebieden. Dat zijn sowieso de gebieden die, ge-
zien de opwarming van onze planeet, voorlo-
pig de beste wijnen kunnen blijven opleveren. 
Duitsland is bijvoorbeeld een van mijn favorie-
te wijnlanden. Ik ben persoonlijk een grote fan 
van een Riesling of een Spätburgunder.’
 
DOE JE IETS MET NATUURWIJN OF WIJN 
ZONDER ALC OHOL?! !
‘Voor mij is natuurwijn een trend en daar doe 
ik niet aan mee. Maar laten we het eerst even 
hebben over de naam. De enige juiste (Engel-
se) term is low-intervention wine’, beslist Sander. 
‘Er is namelijk geen officiële definitie van na-
tuurwijn en daarom is deze misleidend. Ik heb 
twee van dit soort wijnen in het assortiment, 

gewoon omdat ze heel lekker zijn. En ze sluiten 
aan bij de rest van mijn wijnen. Ze zijn zuiver 
en dat is niet vanzelfsprekend bij de meeste na-
tuurwijnen. Die staan namelijk bol van de bac-
teriën. Het principe van zo min mogelijk men-
selijke interventie tijdens de vinificatie, en dus 
het gebruik van wilde gisten, vind ik een stap 
terug in de tijd. Waarom zou je als wijnmaker 
niet gebruikmaken van de technische ontwik-
kelingen en kennis van vandaag? Als je een 
wijn goed, en dus ‘schoon’ maakt, heb je wei-
nig sulfiet nodig. Dan wordt het gewoon goede 
wijn. En die heeft trouwens altijd alcohol. Om 
op de tweede vraag terug te komen: misschien 
dat het ooit gaat lukken om alcoholvrije wijn 
te maken, maar dat is nog niet zover. Daarom 
heb ik ze niet. De klanten die ernaar vragen 
adviseer ik een lekker kopje thee.’ 
!

DOE JE NAAST DE VERKO OP VAN DIT 
SO ORT WIJNEN NO G IETS VO OR HET 
MILIEU?!
‘Jazeker, ik ben partner van de ANBI-stichting 
Trees for All. Via hun plant ik jaarlijks 150 bo-
men in een Nederlands klimaatbestendig bos. 
Of in Borneo, bij een project om het tropisch 
regenwoud te herstellen en het leefgebied van 
de orang-oetan te beschermen. Ook heb ik zelf 
de schop gepakt en heb veertig bomen geplant 
in het Green Friday Forest. Dit initiatief is een 
mooi tegengeluid tegen de Black Friday-gekte.’ 

WAAR KUNNEN WE JE WIJNEN VINDEN?!
‘Al mijn wijnen importeer ik zelf. Het zijn dus 
exclusieve wijnen die op de kaart van een aan-
tal van de betere horecagelegenheden door het 
hele land staan. Maar ook in allerlei cafés kun 
je met mijn wijnen eindelijk iets fatsoenlijks 
drinken. Je vindt mijn wijnen niet in de winkel, 
maar de flessen staan open op vrijdag- of za-
terdagmiddag tijdens de Walk-in Urban Wine 
Tastings. Check de website (WINESUNLIMI-
TED.NL). Parkeren kan gratis op mijn eigen 
terrein.’

WAT IS JOUW FAVORIETE WIJN?!
‘Ik heb al zo veel fantastische wijnen geproefd 
dat dit een hele lastige vraag is. Ik moet er 
vooral écht gelukkig van worden. De wijn moet 
dus goed in elkaar zitten qua balans, structuur, 
tannine, zuur en alcohol. Hij moet mijn smaak-
papillen prikkelen. Maar als ik toch een keuze 
moet maken, ga ik voor de ‘grote’ klassiekers. Je 
maakt me gelukkig met een uitgebalanceerde 
Riesling, Bourgogne of een Bordeaux. Van de 
laatste graag eentje van de linkeroever. Ik ga 
sowieso altijd uit van de wijn als het gaat om 
de combinatie wijn-spijs. Ik sta soms 10 minu-
ten voor mijn klimaatkast te dubben als ik een 
beslissing moet maken voor het diner. Een wijn 
moet spannend zijn, er moet emotie en energie 
in zitten. Maar dat geldt voor alles in het leven’, 
besluit Sander. ❙❚

O P  B E Z O E K  B I J  W I N E S  U N L I M I T E D

Zo ziet een biologische 
wijngaard eruit 

Sander Salburg

‘MIJN WIJNEN 
HEBBEN EEN ZO 
KLEIN MOGELIJK 
AANTAL 
KILOMETERS OP 
DE TELLER STAAN’
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