


Wijn bewaren – van sfeervolle kelder 
tot chique klimaatkast

In Nederland en België drinken we ieder jaar meer wijn. Op speciale momenten trekken we 

graag onze meest bijzondere flessen open. Met liefde en zorg omringd bewaren we ze in 

zo optimaal mogelijke omstandigheden - in een eigen wijnkelder bijvoorbeeld. Werden die 

vroeger vaak weggestopt onder de grond, nu mogen ze gezien worden. Een scala aan 

professionele wijnkelderinrichters denkt met u mee om uw eigen wijnwalhalla te creëren.  

Of wat dacht u van een superieure wijnkast voor uw mooiste flessen? 



De ideale wijnopslag
De ideale wijnopslagplaats bevindt zich enkele meters onder de grond, is ruim bemeten, aar-
dedonker, trillingvrij, goed geventileerd en gericht op het noorden. Er heerst een constante 
temperatuur van 10 °C en de luchtvochtigheid ligt tussen 60 en 75%. De vakken – waarin 
minimaal twaalf flessen kunnen liggen – zijn minstens 30 centimeter diep. Alle flessen 
zijn in een oogopslag te vinden. Om de ene wijn te pakken, hoeft u geen andere flessen te 
verplaatsen. 
Tot zover de ideale wijnopslag. Helaas is die voor de meesten onder ons niet te realiseren. 
Gelukkig zijn er talloze alternatieven die de ideale omstandigheden heel aardig benaderen. 
Maar laten we eerst de belangrijkste factoren bij het bewaren van wijn eens nader bekijken.

• Constante temperatuur 
Een constante lage temperatuur, bij voorkeur tussen 10 en 12 °C, is perfect voor het bewaren 
van wijn. Maar vooral belangrijk is het voorkomen van temperatuurschommelingen. Door 
uitzetten en inkrimpen van de wijn, kan de kurk namelijk beschadigen. Of nog erger: de kurk 
kan gaan ‘huilen’ en er komt een kleverig bezinksel rond de capsule. Te hoge temperaturen 
vergroten de kans op schimmels, die de smaak aantasten. Bovendien ontwikkelen wijnen zich 
vlugger in een warmere omgeving, waardoor ze sneller helemaal rijp zijn en dus ook eerder weer 
op hun retour. Een te lage temperatuur (minder dan 6 °C) vergroot de kans op wijnsteen. 

• Donkere omgeving 
Onderdruk de neiging om uw beste flessen tentoon te stellen in de keuken of huiskamer. Wijn 
houdt niet van licht, zeker niet van tl-licht en al helemaal niet van ultraviolet licht. Vooral 
biologische wijnen en wijnen in transparante flessen zijn er gevoelig voor (champagne, rosé en 
zoete witte wijnen bijvoorbeeld). Ze kunnen dan een ‘lichtsmaak’ krijgen, of de flessen gaan 
kapot. Hoewel donker dus een goede bondgenoot is van wijn, wilt u natuurlijk wel de etiketten 
kunnen lezen. Een kaars, een ouderwets peertje of de nieuwste ledtechnieken kunnen daarbij 
behulpzaam zijn.

• Goede ventilatie
Uw wijn moet op tijd een luchtje scheppen. Een bedompte ruimte is niet bevorderlijk voor 
de kwaliteit. Een goede wijnopslagruimte wordt dus geregeld geventileerd. Houd bij voorkeur 
de temperatuur constant. 

• Geen trillingen
Wijn houdt er niet van opgeschrikt te worden. Uw flessen bewaren in de buurt van een trein-
station, autosnelweg of droogtrommel is dus niet zo handig. Probeer trillingen zo veel mogelijk 
te voorkomen. Vooral oude wijnen met bezinksel kunnen er slecht tegen. Trillen uw flessen te 
veel? Sla ze dan ergens anders op en laat ze een halfjaar rusten voordat u een fles ontkurkt. 



Een wijnkelder
onder uw bestaande woning?

Helicave. De grand cru onder de wijnkelders.

Wijnliefhebber! Al eens nagedacht over een eigen wijnkelder onder uw huis? Een kelder als 

pronkstuk waar uw mooiste wijnen perfect op authentieke wijze worden bewaard. De sleutel  

tot dit voorrecht: De Helicave. Een uniek en ingenieus systeem dat het mogelijk maakt in alle  

bestaande huizen een perfect geconditioneerde wijnkelder te plaatsen. De Helicave is er in 

een ronde en een ovale uitvoering met opslagcapaciteiten variërend van 650 tot 3000 flessen.  

Proost! Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Van Dijk Maasland of bezoek de website  

www.wijnkelder.nl 
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• Hoge luchtvochtigheid
De luchtvochtigheid is een belangrijke factor. Voor het beste resultaat moet die ongeveer 70% 
bedragen. In een te droge ruimte veroudert de wijn te snel. De kurken kunnen krimpen, 
met gevaar van oxidatie. Met een hygrometer houdt u de luchtvochtigheid in de gaten. Maar 
ook de flessen zelf zijn een graadmeter. Neem bijvoorbeeld een fles van vijf jaar oud. Is de 
kurk daarvan voor meer dan een centimeter verkleurd door de wijn, dan is de opslagruimte 
te droog. De vloeistof in de fles kan zelfs zakken tot onder de flessenhals als de kurk niet 
voldoende vocht van buitenaf krijgt. Hij slorpt dan een deel van de wijn op om de vochtbalans 
te herstellen. Een te natte ruimte is minder erg. De wijn zelf leidt er niet onder, wel de fleseti-
ketten. Verder kunnen houten kistjes gaan schimmelen, met een mogelijke aantasting van de 
flessenhalzen. Eigenlijk zijn kistjes alleen bedoeld als verpakking, om de wijn te beschermen 
tijdens het vervoer. “Weet dat geen enkel bordeauxkasteel zijn wijn in kisten bewaart”, zo lezen 
we in ‘De mooiste wijnkelders ter wereld’.

• Voldoende beluchting
Geuren kunnen een nadelige invloed hebben op wijn. Bewaar uw flessen dus niet in de buurt van 
een washok, sterk ruikende poetsspullen, een garage met diesellucht of aangebroken verfblikken. 
Via de kurk kan de wijn de geur overnemen. De invloed van geuren is overigens moeilijk te 
voorspellen: sommige flessen verminderen in kwaliteit, andere niet. Zorg voor de zekerheid 
voor voldoende beluchting. Wat u zeker niet moet doen: azijn bewaren in de buurt van uw 
kostbare flessen. Wijn die in aanraking komt met azijnzuur drinkt u liever niet meer op.



De wijnklimaatkasten van EuroCave bieden u de mogelijkheid om uw wijnen optimaal te  
bewaren en/of te serveren. Nieuw in het assortiment is de wijnbar voor thuis, waarmee u 
naast het op de juiste serveertemperatuur houden van wijn ook uw geopende flessen kunt  
vacumeren, waardoor ze tot 10 dagen houdbaar zijn. Ook voor het inrichten en klimatiseren 
van uw wijnkelder heeft Eurocave een ruim assortiment.

Voor een brochure met prijzen: telefoon 0416 344400 – e-mail  info@eurocave.nl www.eurocave.nl

V 292, bewaarkast met unieke NeoFresh techniek

SoWine, wijnbar voor 2 flessen 
(vacumeer en koelsysteem)

Modulotheque 

Duo 283, combinatie bewaar-serveer kast



Wijnkasten
Genieten van uw beste wijn in uw eigen wijnwalhalla, klinkt dat 
niet geweldig? Natuurlijk heeft niet iedereen de mogelijkheid om 
een wijnkelder aan te leggen, maar er zijn gelukkig ook andere 
mogelijkheden. Zo zijn er (al dan niet mobiele) bewaarkasten die 
u op een temperatuur tussen 10 en 14 °C kunt instellen. Of wat 
dacht u van een wijnklimaatkast met meerdere temperatuurzo-
nes die onafhankelijk van elkaar werken. Zo’n kast is ideaal om 
onderin bij 8 °C uw witte wijn te bewaren, en bovenin bij 17 °C 
uw rode wijn, klaar om ontkurkt te worden.

Vinicase

Vinicase wordt samengesteld uit Comblanchien-
marmer. Comblanchien is een dorpje 5 km ten zuiden 
van Nuits-Saint-Georges in de Franse Bourgogne 
met bekende marmergroeven. Het marmer wordt 
vergruisd en vermengd met witte cement. Het mate-
riaal ontleent hieraan zijn natuurlijke kleur.

De wijnen worden dubbel opgelegd met de ziel van de 
fles naar voren en achteren en de halzen in elkaar. De 
hals, het voor temperatuurwisseling meest gevoelige 
deel van de fles, wordt hierdoor goed beschermd. De 
massa van flessen en steen reguleert schommelin-
gen van de omgevingstemperatuur. Het steen neemt 
vocht op en geeft dit langzaam weer af. Deze eigen-
schappen zijn belangrijk voor het bewaren van wijn.

Er zijn drie verschillende nissen beschikbaar (VA, VB & VC). Hierdoor is Vinicase op vrijwel elke hoogte op te bouwen. De nissen kunnen 
onderverdeeld worden met losse schappen. De schappen liggen op ijzeren pennetjes die op diverse plaatsen in de wanden gestoken 
kunnen worden. De schapjes zijn permanent te ververplaatsen waardoor u de hoeveelheid flessen van een soort of jaargang gelijke tred 
kunt laten houden met de plaats die ze van een nis in beslag nemen.

Vinicase is eenvoudig zelf te plaatsen zonder metselen of lijmen. Hierdoor kan de opstelling eenvoudig worden uitgebreid, veranderd of 
verplaatst. Vanzelfsprekend kunnen wij ook voor plaatsing zorgen.
 
Vinis Wijnoplegsystemen
Postbus 855
5280 AV Boxtel
Tel.: 0411 – 68 65 42
www.vinis.nl



De mooiste wijnkelders 
ter wereld
‘De mooiste wijnkelders ter wereld’ biedt een 
uniek beeld van de mooiste, meest indruk-
wekkende en sfeervolle kelders, waar menig 
wijnliefhebber graag in zou vertoeven. Een 
intercontinentale tocht door zowel oude, ver-
borgen ‘schatkamers’, als moderne wijnkelders, 
van wijndomeinen, wijnhandelaren, hotels, 
restaurants en particulieren. Wijnkenner Jurgen 
Lijcops, die als sommelier en chef-sommelier in 
verschillende toprestaurants werkte, coördineerde 
de reportages. Dankzij de honderden paginagrote 
foto’s en schitterende details, legt u een droom-
parcours af langs eeuwenoude beschimmelde 
flessen, smeedijzeren poorten in ondergrondse 
tunnels en groeven, kilometerslange wijnrekken, 
niet-publieke kelders, wijnarchieven, rijpingskel-
ders, glazen wijnkelders en hedendaagse kelders 
uitgerust met de laatste snufjes. 

VdH Books
ISBN 978-90-8881-000-8
E€49,90 – Astrid Fobelets, Jurgen Lijcops, 
Janneke Sinot

Down under voor een wijnproeverij

Domein voor elke wijnliefhebber
Een echte wijnkelder doet elke wijnliefhebber het water in de mond lopen. Vol 
bewondering wordt naar het pronkstuk gekeken. Voor de één werkelijkheid 
en voor de ander een droom. Er is Helicave: een wijnkelder voor onder elke 
woning. 

Nieuw dit jaar: Helicave Ovale. De wijnkelder met een bergplaats voor maar liefst 
3000 flessen wijn en een tafel met stoeltjes. Dé perfecte plaats voor wijnproeve-
rijen uit eigen selectie.
Helicave is een even uniek als ingenieus systeem. Door gebruik te maken van 
zeer geavanceerde funderings- en bodemtechnieken wordt onder een bestaande 
woning exact de ruimte uitgegraven voor een wijnkelder. Het unieke van de kelder 
schuilt erin dat de wanden tegelijkertijd dienst doen als flessenrek. De constructie 
is getest onder alle mogelijke bodem- en grondwaterstand omstandigheden.
Gelukkig zijn niet alle dromen bedrog!

Advies verkoopprijs: Helicave Ovale prijs op aanvraag.
Verkoop- en productinfo: Van Dijk Maasland B.V.
Tel.: 010 – 599 18 18 
www.wijnkelder.nl

Wijnrekken
Wijnrekken zijn er in vele soorten en maten. Elk materiaal 
heeft zo zijn eigen voordelen. Glas is modieus, maar wordt 
snel vies. Hout is een relatief dun materiaal waarmee de 
beschikbare ruimte goed is te benutten. Houten rekken zijn 
bovendien gemakkelijk aan uw persoonlijke wensen aan te 
passen. Stalen rekken zijn vooral geschikt voor losse flessen, 
minder voor partijen. Oude steensoorten weten dan weer 
de sfeer van vroeger op te roepen. Wie zijn wijn graag chic 
bewaart, kan de in Amerika populaire show cases overwe-
gen. Die zijn verkrijgbaar in bijzondere houtsoorten (teak, 
redwood, mahonie) en worden volledig op maat gemaakt. 
Of wat dacht u van een speciale wijninloopkast? Met intern 
klimaatsysteem en geschikt voor zo’n 1000 tot 2500 flessen.

Laat u goed adviseren
Diverse firma’s hebben zich gespecialiseerd in op maat 
gemaakte kelders. Die worden steeds geavanceerder – en 
fraaier. U kunt uw wijnparadijs zo mooi krijgen als u zelf 
wilt. Met een oude wijnton in het midden bijvoorbeeld. 
Of een mooie houten tafel met wijnglazen en een uitnodi-
gende kurkentrekker. Ook mogelijk: moderne verlichting, 
op maat gemaakte rekken voor magnums en jeroboams, ja 
zelfs uitschuifbare elektrische plateaus. Ook wijnkasten zijn 
soms echte juweeltjes. Zo bracht Veuve Clicquot in 2008 
in samenwerking met de Porsche Design Studio de Vertical 
Limit op de markt. Deze stijlvolle wijnkast is gevuld met 
twaalf magnums millésimes. Kosten: € 65.000. 

Nog even dit…
Zijn alle wijnen het waard bewaard te worden? Nee. Maar 
liefst 98% van wat er tegenwoordig aan wijnen te koop is, 
wordt het beste jong gedronken. Deze flessen worden er niet 
beter op als u ze lang bewaart. Maar dan die andere 2% – 
die door u met zorg geselecteerde bordeaux, die bijzondere 
fles gekocht op de veiling, dat kistje wijn van uitzonderlijke 
kwaliteit dat u in Frankrijk wist te bemachtigen. Voor die 
wijnen is een fraaie wijnkelder of klimaatkast natuurlijk 
helemaal geweldig. Santé!



http://wijn.startpagina.nl/

Wijnveilingen:
www.glerum.nl 
www.christies.nl 

Azijn voor de miljardair
Het mysterie van ’s werelds duurste fles wijn

In 1985 werd bij Christie’s in Londen voor maar liefst 
156.000 dollar een fles Château Lafite uit 1787 verkocht. De 
kostbare fles zou in handen zijn geweest van niemand minder 
dan Thomas Jefferson. De Duitse wijnverzamelaar Hardy 
Rodenstock ontdekte de fles, maar wilde niet onthullen waar 
hij de wijn precies gevonden had. Belazerde hij de boel? Twee 
kampen kwamen tegenover elkaar te staan: zij die bij hoog en 
laag beweerden dat de fles 
wijn authentiek was, en 
zij die Rodenstock wilden 
ontmaskeren. In ‘Azijn 
voor de miljardair’ volgt 
Benjamin Wallace deze 
zoektocht op de voet. Het 
is een spannend, humo-
ristisch relaas dat de lezer 
tegelijkertijd meesleept in 
de geschiedenis van wijn.

Uitgeverij Bert Bakker

ISBN 978-90-351-3272-6

E 19,95 – Benjamin Wallace

Wijn en bewaren – 
Van trapkast tot wijnkelder

Veel mensen hebben zelf een – kleine of grote – wijnvoorraad 
in huis. Maar het bewaren van wijn roept geregeld vragen op. 
Hoe kan ik wijn het best bewaren? Hoe richt ik een wijnkelder 
in en hoe beheer ik die? Hoe bepaal ik de juiste drinktermijn? 
Dit boekje geeft er antwoord op. Daarnaast aandacht voor 
aankoopbeleid en investeren in wijn en het correct gebruiken 
van verschillende wijn(kelder)attributen.

Uitgeverij Spectrum

ISBN 90-274-3202-3

E 12,95 – Frank Jacobs 

& Gert Crum

Unieke wijnkoeltechniek; Neofresh van EuroCave
De V292 is het nieuwste model wijnbewaarkast van EuroCave en is uitgerust met een nieuw, door Eurocave ontwikkeld en gepatenteerd 
koelsysteem; Neofresh. De voordelen zijn legio; zoals o.a. een perfecte temperatuurverdeling door de gehele kast. Een optimale natuurlijke 
luchtvochtigheid. Een lager energie verbruik en een lager geluidsniveau.
Het principe van Neofresh werkt als volgt: de wijnkast produceert lucht op een constante temperatuur boven de 0°C en verspreid de koude 
lucht door de zijkanten van de kast, daarbij past de compressor zich aan op de benodigde capaciteit van de kast.

EuroCave Nederland
Felisa Verhagen
Tel.: 0416 - 344400
pers@eurocave.nl 
www.eurocave.nl/v292-wijnbewaarkast.html

Kenmerken van de V292-serie

bewaarkast met 1 temperatuur zone

energiezuinig en milieuvriendelijk

elektronisch slot met persoonlijke code

zwart met dichte of glazen deur

bordeaux rood of zwart handvat

afmeting 1744 x 654 x 689 mm (hxbxd)

instelbaar tussen 8 en 18°C, standaard ingesteld op 12°C

precisie van de elektronische display +/- 0,1°C

verlichte display met alarm functies

alarm bij stroomuitval

optioneel: afstandsbediening

Mijn wijnkelder!

Het Franse merk Tastvin® levert met het ‘Cavicase’ systeem 
een oplossing voor de veelzijdige wijnliefhebber. (materiaal: MDF van kastanjehoutpulp)
Info: www.mijnwijnkelder.eu


