
Onze proefavond van 9 maart 2001 
 

DR. CRUSIUS  - NAHE 
 

Gastsprekers : Dr. Peter Crusius ( eigenaar ) &  Dhr. Langbeen ( invoerder ) 
 
Ver afgelegen van alle drukte, in het kleine, idyllische Traisen ligt dit befaamd wijnhuis. 
Tot 1960 was het een gemengd landbouwbedrijf waarvan de wijnbouw slechts een 
nevenactiviteit was. Vader Hans Crusius vormde het om tot een zuiver wijnbouwbedrijf. 
Ondertussen heeft zoon Peter Crusius, wijnbouwingenieur en doctor in de oenologie, het 
domein overgenomen en het uitgebouwd tot een topdomein van de Nahe. 
 

Een onbekend wijngebied, de N ahe 

 

Ondanks de productie van een aantal wereldwijnen is de Nahe een voor ons eerder 
onbekende wijnstreek van Duitsland. We willen met deze inleiding pogen hieraan te 
verhelpen. Uiteraard vindt U ook voldoende interessante informatie op het internet zoals 
bv. :  

Adressen  :  http://www.weinguide.de/regionen/index.html  

                     http://www.winepage.de/links.html  

Wat lectuur. 

Het begon ook hier met de Romeinen zoals talrijke vondsten uit de eerste eeuw na Christus 
(zie museum in Bad Kreuznach) aantonen. Schriftelijke aanwijzingen betreffende de wijn-
bouw vinden we pas terug op een oorkonde in 766 waarop vermeld wordt dat het wijndorp 
Norheim aan het klooster Lorsch toebehoort. Een sterke uitbreiding van de wijnbouw komt 
er pas in de 12e en 13e eeuw waarbij het grootste deel der gronden toebehoorde aan kloos-
ters en kerken. Van toen af ging het vooral minder goed en het was pas in de 19e eeuw dat 
de oorspronkelijke omvang van ongeveer 3000 ha terug bereikt werd. Tot 1938 echter be-
hoorde deze streek bij Pruisen wat inhield dat alle wijnen verkocht werden als “Rijnwijn”. 
De huidige benaming is dus pas van na 1938 en daardoor heeft de Nahewijn eigenlijk 
praktisch geen voorgeschiedenis. De mindere bekendheid heeft dan wel zijn voordeel : de 
wijnen zijn tot nog toe relatief prijsgunstig! 

 

Enkele cijfertjes. 

Met slechts 4603 ha is de Nahe een middelgroot wijngebied van Duitsland ( vergelijk met 
Rheinhessen dat 26.391 ha groot is ). Hiervan ligt 30% in de vlakte, 45% op lage hellingen 
en 25% op steile hellingen. Ondanks haar geringe grootte heeft de vulkanische en rotsach-
tige bodem een enorme verscheidenheid zoals leisteen, mergel, leem, zandsteen, porfier, 
melafier, …  wat de wijnen een intens mineralig karakter bezorgt. De nabijheid van de 
Hunsrück en het Soonwald beschermen de wijngaarden tegen koude winden en regen. De 
gemiddelde jaartemperatuur bedraagt 9,6 °C  wat mild is en er valt zeer weinig regen. 
Hierdoor is een lange, droge rijping der druiven in de nazomer mogelijk. 

 



 
 

Druivensoorten 

 1996 1989 1979 
Riesling 28,6% 24,5% 21,9% 
Müller-Thurgau 23,8% 25,0% 29,2% 
Silvaner 11,2% 12,1% 18,7% 
Kerner 9,2% 8,5% 5,2% 
Scheurebe 6,6% 6,6% 5,9% 
Bacchus 6,1% 5,5% 4,4% 
Faber 2,7%   
Weißburgunder 2,6%   
Grauburgunder ( Ruländer ) 2,4%   
    



rode druivensoorten :    
    

Spätburgunder, Portugieser & 
Dornfelder 

8,5% 5,0% 1,1% 

 

 

 

De degustatie 

 

Alle geproefde wijnen waren 100% riesling !! 

 

 

 

1°)  Traiser Sekt brut 1999 
Lichtgele wijn met fijne pareling. Bloemige 
neus in de aanzet gevolgd door accenten van 
fruit ( appel, wat citrus ).  
Mooie frisse zuren alsook een opvallende 
molligheid. Zeker geen echt droge brut wat te 
wijten is aan de Duitse smaak.  
Een aangename start. 

Prijs : 449 fr. 

 

 

 

 

2°)  Traiser kabinett trocken 1999 

Heldere, bleekgele wijn met schitterende 
spiegel, stevig en traag tranend. Na een 
bloemige aanzet een volle en rijke neus waarin 
we honing, rijpe appel, boter en fruitige 
accenten terugvinden. Speelse mond met 
fruitige zuren en een mooie duidelijke 
molligheid. Deze op hout gevinifiëerde wijn 
komt zeer aangenaam over met een afdronk 
van 6 seconden. 

Prijs : 259 fr. 

 

 

BB B C
0

5

10

15

20

BB B C

Traiser Sekt Brut 1999

 

0

5

10

15

20

BB B C

Traiser Kabinett Trocken 
1999

 



 

 

3°)  Traiser Rotenfels spätlese 1999 

Voorkomen van deze wijn is analoog 
aan vorige. Mineralische neus met 
daarin perzik, pompelmoes en appel 
gevolgd door meer exotische toetsen. 
De fijne zuren staan nog los van de 
molligheid. Een afdronk van 7 
seconden voor een wijn met meer 
intrinsieke klasse. 

Prijs : 369 fr. 

 

 

4°)  Norheimer Kirschheck  
         auslese trocken 1999 
Goudgeel gekleurd, helder met 
schitterende spiegel en mooie benen. 
Complexe neus met elegante, fijne 
aroma’s van rijpe appels, druiven, 
pompelmoes, boter en caramel gevolgd 
door exotische impressies. Zeer 
mondvullende wijn die eindigt met een 
bittertje. Goede zuren en molligheid 
geven de wijn veel lengte en volume. 
Krachtige wijn met een lange afdronk 
van wel 9 seconden die nu nog een 
paar jaar tijd vraagt. 

Prijs : 679 fr. 

 

5°)  Niederhauser Felsensteyer 
                 kabinett 1999 

Bleekgeel voorkomen, helder met 
schitterende spiegel en mooie tranen. 
Neus in de aanzet gesloten waarna 
citrus, appeltjes, peren en roze pom-
pelmoes. Goede molligheid met mooie 
ondersteunende zuren. Een afdronk 
van een 7-tal seconden. Elegante wijn 
die echter minder geschikt is bij het 
eten! 

Prijs : 269 fr. 
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6°)  Traiser Rotenfels auslese 1992 

Goudgeel helder voorkomen met zeer 
trage benen. De aroma’s weerspiegelen 
een riesling in zijn volle glorie : ananas, 
mandarijn, citrus en licht “pétrolé” maar 
bovenal zeer gevarieerd! In de mond 
exotisch fruit. Prachtige volmondige 
molligheid naast sappig en levendig zuur 
voor een perfecte mondbalans. Zeer 
mooie grote wijn met een fruitige 
afdronk van wel 9 seconden. 

Prijs : 595 fr. 

 

 

7°)  Schloßböckelheimer Felsenberg 
                      auslese 1998 

Licht strogele wijn met zeer mooie 
tranen. Aanzet in de neus gesloten maar 
na enige tijd toch impressies van honing, 
zoete ananas, mango, citrus, boter en een 
lichte zweem “pétrolé”. De stevige 
molligheid wordt ondersteund door 
karaktervolle zuren wat de wijn niet 
stroperig maakt. Nu reeds een mooie 
balans. Krachtige wijn met zeer veel 
toekomst die ondanks zijn premature 
fase al tot een afdronk van 10 seconden 
komt. 

Prijs : 1049 fr. ( 50 cl. ) 

Overzicht der geproefde wijnen
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