
Weingut Keller 

 

Ligging 

In de jaren 70 - 80 had deze streek een zeer slechte 

reputatie dankzij de Liebfraumilch ( Muller-Thurgau en 

Silvaner ) en de massaproductie. Er was toen maar 5 % 

Riesling aangeplant. 

In de jaren 80 – 90 waren de beste wijngaarden gelegen 

langs de steile hellingen van de Rijn tussen de gemeenten 

Nackenheim ( noorden ) en Deinheim ( zuiden ) met als 

topgemeenten Nierstein en Oppenheim. Dit gebied 

noemde men de “Rote Hang” of rode sloop vanwege zijn 

rode bodems. 

Weingut Keller ligt verder weg van de Rijn in de heuvels 

op de grens van de Rheinhessen en de Rheinpfalz. Dit 

gebied noemt het Hügelland ( heuvelland ) met de beste 

wijngaarden rond de gemeentes van Flörsheim-Dalsheim 

en Westhofen met als topwijngaarden Morstein, 

Kirchspiel, Absterde en Hubacker. Dit Hügelland bezit een voor Duitsland unieke kalkuitstulping, totaal 

verschillend met de ondergrond van de meer bekendere 'toplagen' van Mosel, Nahe, Rheingau of zelfs Pfalz. 

Deze terroir wordt dan ook de 'Clos Saint Hune' (Trimbach) van Rheinhessen genoemd: hier is de bodem vol 

kalksteen, mergel en mineralen. 

In de Middeleeuwen ( 12de  eeuw ) waren deze wijngaarden al goed gekend door de Kerk, vnl door de 

bisschop van Worms. Zijn favoriete wijn was die van de ABTserde wijngaard  ( onderdeel v.d. 

Brunnenhauschen-wijngaard ) die door monniken werd bewerkt. 

  
Deze wijngaarden zijn door de eeuwen heen vergeten geraakt en zijn dankzij de research van Klaus-Peter 
Keller terug herontdekt ! ( de renaissance of wedergeboorte ). 
Klaus-Peter heeft meer dan 60.000 gaten laten boren voor bodemonderzoek om zo een inzicht te vergaren 
over elke vierkante meter van hun domein. 
  
Vader Klaus heeft de wijngaard Abtserde ( 2,5ha ) pas in 1996 kunnen kopen maar direct 10 jaar verpacht. 
Klaus-Peter maakt pas in 2006 zijn eerste Abtserde. 
Kirchspiel ( 3,5 ha ) kan in 1999 aangekocht worden en Morstein  ( 0,5ha ) in 2001. 
Dit is dus allemaal zeer recent. 
De enige wijngaard die al van in het begin ( ca 1789 ) tot het familiebezit behoort, is de Hubacker-
wijngaard. 
  
Ook nog belangrijk om weten voor de klimatologie van het gebied is de Donnersberg. ( ligt ten westen v.d. 
wijngaarden ) 
Deze berg stopt het slechte weer van het westen en zorgt ervoor dat dit gebied warmer en droger is dan 
de andere wijngebieden. 
De gemiddelde regenval is hierdoor maar 500mm ( evenveel als in Jeruzalem ) en het kan er in de zomer 
tropisch warm zijn. 
  



  

Domein 
  
Het domein Keller werd in 1789 gestart door de uitgeweken Zwitser Georg Keller en heeft enkel mannelijke 
opvolgers. Klaus Peter is reeds de 7de generatie in de opvolging. 
Het domein is heden 16 ha groot waarvan 70 procent in grand cru-wijngaarden ( Grosses Gewächs ) en 
daarvan gaat maar 20 % van de druiven in de grand cru wijn. ( de "rest" in de "tweede wijn" zoals de Von der 
Fels en de Riesling RR ) 

  
Klaus-Peter Keller en z'n vrouw 
Julia nemen in 2001 het bedrijf 
over van vader Klaus en willen in 
plaats van "zoete" topwijnen ( 
Rieslaner, Scheurebe, Huxelrebe 
en Riesling ) nu droge Rieslings 
maken wat dus een grote revolutie 
bij vader en bij de klanten 
veroorzaakte. 
  
Ze hebben allebei oenologie 
gestudeerd in Geisenheim en KP 
heeft ervaring opgedaan in Zuid-
Afrika ( Haut-Cabrières ) en 
in  Bourgogne ( Lignier en 
Rousseau ). 

Zn vrouw Julia heeft gewerkt in de Rheingau bij Robert Weil en Hanz Gunther Schwartz, en in de 
Rheinpfalz bij Müller-Catoir. 
  
KP is een fanaticus en voert drastische veranderingen door in de wijngaarden en in de kelder: 
- Bij recente aanplantingen gaat Keller tot de uiterste dichtheid: 7000 tot 7500 stokken per hectare. 
Dichter kan niet, want dan kunnen de bewerkingsmachines er niet meer langs. Door de grote dichtheid 
dwingt Keller de wijnstokken om diep omlaag te groeien, waar ze altijd wel water vinden, al is het nog zo 
droog. 
- Laat grassen groeien tussen de ranken: geeft bescherming tegen de droogte want houden beter het vocht 
vast en moet daardoor niet irrigeren wat wettelijk toegestaan is. 
- Hij beperkt het alcoholgehalte van zijn wijnen o.a. door een kloon van Riesling aan te planten waarvan het 
volume van de druif klein blijft. 
- Plukt als laatste van de streek ( half november ) om de absolute rijpheid van zijn druiven te bekomen. 
Heeft daarvoor speciale technieken om het rijpingsproces te vertragen ( veel bladeren rond de trossen om 
niet te verbranden, druifjes wegknippen tussen de trossen voor maximale verluchting en tegen botrytis) 
- Nu gisting in eiken foeders ipv in inox. 
- Gebruik van uitsluitend wilde gisten. 
- Schilmaceratie voor 30 à 40 uur voor persing. 
- Wijnen 4 maand "sur lie" voor bottelen en dit in eiken vaten ( van Domaine de la Romanée-Conti ) zonder 
batonnage voor wit want hij wil geen vettige wijnen. 
- Lichte filtratie. 
- Flesrijping nog 6 maand in de kelder. 
- Wijnen moeten minstens 15 jaar zijn voor het grand cru-level. 
- Max 30hl/ha. 
  
  

Wijngaarden ( zie ook info/verslag over Weingut Wittmann van 24/09/2012 op www.wijnclub.org ) 
  

a) KIRCHSPIEL ( Westhofen ) 3,5 ha aangekocht in 1999. 
  



Heeft een oost-zuidoostligging en vormt een soort van amfitheater ( afgesloten van de wind ) waardoor het 
er vrij warm is. 
  
Was in de 14e eeuw in het bezit van het Rheingau-klooster van KLOSTER LORSCH  ( dit klooster bezat de 
beste wijngaarden in Duitsland waaronder de Dellchen en Hermannshöhle in de Nahe. De Scharlachberg in 
Bingen en de Rothenberg in Nackenheim) 
  
Deze wijngaard bestaat uit 2 bodemtypes: (zoals in Bonnes-Mares in Bourgogne) 

- terres blanches: kalksteenbrokken met quartz 
- terres rouges: heraangeplant in 2001 en is tot nu toe voor de Riesling RR 

Als beide delen voldoende maturiteit hebben dan gaat KP ze blenden zoals de Bonnes-Mares van Roumier. 
  
"Always a wine of pure finesse and dancing minerality" 
De stokken zijn aangeplant op de top van de helling in 1964 wat ervoor zorgt dat ondanks de hoge 
temperaturen ze toch "cooler" zijn door de wind. 
  

b) MORSTEIN ( Westhofen ) 0,5 ha aangekocht in 2001 ( max 1000 flessen )  
  
Was in de Middeleeuwen niet zo gewild omdat het een koudere spot was. ( wel zuidelijk gericht ) 
Oudere stokken 50jr. 
Is in feite een miljoenen jaren oude binnenzee die bestaat uit kalksteen, mergel en een grijze-blauwe 
kleilaag. 
Deze wijn heeft meer tijd nodig om zich te ontwikkelen omdat het fruit "cooler" is. 
  

c) ABTSERDE  ( Westhofen )  2,5 ha aangekocht in 1996 
  
Was in de 14de eeuw in het bezit van het Kloster Schönau en was toen de beste wijngaard van het 
Hügelland. 
De wijnen waren uitsluitend voor de bisschop van Worms. 
De bodem bestaat uit kalksteen met ijzer,  dus met witte en oranje stenen zoals in Le Musigny. 
Stokken geplant in 1977. 
Het is er kouder en natter dan bij de buur Morstein. 
  

d) HUBACKER  ( Dalsheim ) 4ha eerste wijngaard v.d. Kellers ca 1790. 
  
Bodem met gele kalkstenen ( zelfde als in Beaune Sur le Grèves) 
Zuid-oost ligging. 
Is het traagste rijp ( 2 à 3 weken later dan de Grosses Gewächs in Westhofen ) 
Stokken geplant in 1974. 
Bescherming tegen de wind door de 25-30 % helling. 
 
Verder is er nog de redelijk nieuwe Pettenthal-
wijngaard. Een wijngaard met een 
hellingspercentage van 73 % met een geweldig 
uitzicht over de Rijn. 
  
Er is in Dalsheim ook nog een  4de GG wijngaard 
BÜRGEL aangeplant met Spätburgunder of Pinot 
Noir  waar KP een magistrale, maar bijna onvindbare 
rode wijn van maakt. 
  

Geheimwaffe G-Max  1500 flessen   
  
Is de duurste Riesling op aarde en waarschijnlijk 
ook de beste! ( beter dan de Unendlich van Pichler 



die we in de proeverij van Jan Rots gedegusteerd hebben ) 
De naam is afkomstig van Georg de stamvader en van Max de jongste zoon van KP. 
Is gemaakt van de beste druiven van de oudste stokken van een bepaalde wijngaard. 
KP doet zeer geheimzinnig over de herkomst uit schrik voor vandalisme en schattenjagers. 
Deze wijn is onvindbaar en gaat op internationale wijnveilingen astronomische bedragen tussen de 500 en 
1000 euro per fles! 
 

In de media 

Eichelmann: Weltspitze *****. 

In november 2013 is de 14de editie van de wijngids EICHELMAN 

DEUTSCHLAND WEINE 2014 verschenen. In deze gids zijn  940 Duitse 

wijndomeinen weerhouden van meer dan 1.300 domeinen. De beste witte 

wijncollectie 2012 ( die beste Weissweinkollektion im Jahr 2012 ) komt in 

deze gids uit Weingut Keller, die in 2006 ook al deze onderscheiding 

behaalde. 

 

Jancis Robinson: Als ik één wijn moet kiezen om aan te tonen hoe groot 

Duitse Riesling kan zijn, neem ik er één van Keller, het zijn de Duitse 

Montrachets. 

 

         

Robert Parker: truly amazing penetration and persistence that will leave you licking your lips, and perhaps 

even wiping a tear. 
 
 
  
  

Besluit: 
  
KP Keller is een superstar geworden en de hele wereld is op zoek naar zijn wijnen. 
Als toetje op z'n nog zeer jonge taart heeft  Queen Elisabeth II hem zijn wijn laten leveren voor het 
nagerecht bij haar officiële diner ter gelegenheid van haar 60-jarig troonjubileum  ( Windsor Cream 
cheese) 
Samen met Phillipp Wittmann is  Keller al meermaals uitgeroepen tot beste wijndomein van Duitsland en als 
beste wijnmaker ter wereld. 
Omdat deze wijnen bijna niet te koop zijn,  zijn volgende 2 namen van jonge wijnbouwers te volgen, die 
binnen enkele jaren misschien ook tot de top Rieslingmakers van Duitsland kunnen behoren: Dirk Würtz in 
Gau-Odernheim en Daniel Wagner van het domein Wagner-Stempel in Siefersheim.  
  
 


