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4 wijnbouwgebieden – 16 wijndistricten

Niederösterreich, 33.530 ha; deelregio’s

• Weinviertel : 18.000 ha 

• Kamptal : 4.200 ha 

• Donauland 

(Wagram, Klosterneuburg) : 3.000 ha 

• Thermenregion : 2.800 ha 

• Kremstal : 2.400 ha 

• Wachau : 1.500 ha 

• Carnuntum : 995 ha 

• Traisental : 700 ha

Burgenland, 19.215 ha; deelregio’s 

• Neusiedlersee : 10.400 ha 

• Neusiedlersee-Hügelland : 6.200 h 

• Mittelburgenland : 2.100 ha 

• Südburgenland : 500 ha

Steiermark, 3.800 ha; deelregio’s : 

• Südsteiermark : 1.900 ha 

• Südoststeiermark : 1.200 ha 

• Weststeiermark : 480 ha

Wien, 670 ha : afzonderlijke regio



Geschiedenis

• Traditie van meer dan 3000 jaar

• Romeinen, rond 15 v Chr. brachten vernieuwingen, inwoners van steden zoals 
Carnuntum en Vindobona (Wenen) vroegen naar wijn.

• Tijdens volksverhuizingen kwam wijnbouw quasi tot stilstand.

• Karel de Grote (742-814) : onder zijn bewind werden druivenrassen 
geclassificeerd; Blaufränkisch tot op heden nog in Oostenrijk aangeplant.

• Onder invloed van kloosters werden overal wijngaarden aangeplant. Totale 
oppervlakte bedroeg toen ongeveer 100,000 hectaren.

• Eerste officiële Trockenbeerenauslese in de wereld werd in de buurt van Rust 
geoogst (1526). Laatste glas werd gedronken in 1852, 326 jaar later!



Geschiedenis (vervolg)

• 1700 - geen goede tijd voor Europese wijnen. 
vele wijngaarden lagen er verlaten bij

• 1800 - Keizerin Maria Theresa (1717-1780) 
hielp bij wederopbouw wijnbouw. Keizer Jozef II 
stelde decreet op dat boeren toeliet om 
zelfgeproduceerde producten in eigen beheer te 
verkopen en gasten te bedienen. De “Heuriger” –
weinstube – was geboren.

• 1900 - in wijnbouwcentra werden speciale 
scholen opgericht => belangrijke stap voor 
kwaliteitsverbetering

• Heden
– tijdens bezettingstijd werd Duitse 

wijnwetgeving in Oostenrijk ingevoerd. 

– 1960 : vraag naar zoete wijnen in Duitsland 
steeg snel, wat soms resulteerde in aankopen 
in Oostenrijk en Italië.  

– 1985 – wijnschandaal – enkele wijnboeren 
gebruikten diethyleenglycol om aan te zoeten.

– eind jaren ‘80 werd vraag naar betere wijnen 
actueel – door betere technologie en respect 
voor oogst- en vinificatie bracht men kwaliteit 
& faam Oostenrijkse wijnen terug op peil.



Economie
Wijndomeinen Wijngaarden

aantal hectare

tot 10 are

10-25 are

25-100 are

1-2 hectare

2-3 hectare

3-4 hectare

4-5 hectare

meer dan 5 hectare

745

1823

10666

4096

2071

1385

1034

2837

44

302

5666

5802

5083

4783

4620

24657

Wijndomeinen Wijngaarden

aantal hectare

Weinland:

Niederösterreich

Burgenland

Steiermark

Wien

Bergland

18.038

9.654

3.821

497

34

30.003

14.563

3.290

678

21

http://www.winesfromaustria.com/wein/fr_wo.html
http://www.winesfromaustria.com/wein/fr_wo.html


Economie

• 32.000 wijnbouwers; slechts 2500 hebben meer 

dan 5 ha

• Jaarlijkse productie : 73.7 miljoen liter, 83.38 

miljoen euro

• Verbruik : 33 liter per capita

• EU : 170 miljoen hl op 3.5 mio. Ha

• Oostenrijk : 17e plaats in de wereld, 1% 

wereldproductie

• Import uit Italië, Duitsland, Frankrijk, Spanje

• Export naar Duitsland, Zwitserland, USA, 

Tsjechië, Slovakije



Wijnwet 2000

DAC – een strategie voor de toekomst
• Binnen elk district moet een “wijnregering” (Weinwirtschaft) in eigen 

verantwoordelijkheid prioriteiten in druivenrassen en wijntypes 
vastleggen.

• Elk district moet Interprofessioneel Comité (juridische rechtspersoon) 
oprichten met tot doel 

– openstellen van mogelijkheden oorsprongsbenamingen en geografische 
bepalingen, in het bijzonder definities regionale kwaliteitswijnen

– beter coördineren van afzetmogelijkheden voor kwaliteitswijnen, in het bijzonder 
door marktonderzoek en studie

– verbeteren kennis en transparantie kwaliteitswijnen en ontwikkelen van 
bepalingen, procedures en productiemanieren voor gebiedsgetypeerde 
kwaliteitswijnen (DAC), met in achtneming van kwaliteit wijn en geïntegreerde 
productie.

• DAC-Model - criteria :
– Wijn moet karakteristiek zijn voor respectievelijke district 

– Wijn moet voldoende geproduceerd worden om continue levering mogelijk te 
maken

– Druivenrassen en kern-kenmerken in smaakpatronen (vb restsuiker, bepaalde 
kwaliteitsonderverdeling, enz…) en noodzakelijke wijnbouw- en keldertechnische 
maatregelen (vb minimum mostgehalte, chaptalisatie, perswijze, rijping en 
lagering) dienen vast gelegd te worden

– Daarenboven kunnen vrije overeenkomsten (kleine geografische eenheden, 
benamingrecht, enz.) afgesloten worden



Wijnwet 2000 (vervolg)

• Kwaliteitsonderverdelingen mogelijk volgens de wijnwet 2000  :
– TAFELWIJN

– LANDWIJN - herkomst uit een bepaalde wijnregio

– KWALITEITSWIJN

• Kwaliteitswijn op niveau van de deelstaat (Neder-Oostenrijk en 
Burgenland)

• Kwaliteitswijn op niveau van het wijngebied (afhankelijk van de 
beslissing van het regionale comité betreffende de DAC-wijn)

– Kwaliteitswijn

• De benaming is “Kwaliteitswijn” (vb. de kwaliteitsonderverdeling); 
waarbij als herkomst naar het bepaalde wijnbouwgebied verwezen 
wordt. Vermelding van kleinere herkomsten, zoals gemeente of 
wijnberg zijn mogelijk en vallen onder beslissingsrecht regionale 
comité.

– DAC

• Benaming is “DAC” of "Districtus Austriae Controllatus" en is samen 
met naam productiegebied vermeld. Vermelding van kleinere 
herkomsten, zoals gemeente of wijnberg zijn mogelijk en vallen 
onder beslissingsrecht  regionale comité.
De eerste DAC-wijn van Oostenrijk is de Grüner Veltliner uit het 
Weinviertel, een wijn met een uitgesproken ‘peper’-toets.



Classificatie wijnen

• Tafelwein - tafelwijn. 

• Landwein - vdp in Fr., herkomststreek dient vermeld 

• Qualitätswein - herkomst moet worden vermeld, 
chaptalisatie om gewenste alcoholpercentage te halen 
is toegelaten. 

• Kabinett - herkomstregio dient vermeld, chaptalisatie 
niet toegestaan, minstens 13% vol alc, restsuiker max. 
9 gr/l 

• Prädikatswein – i.f.v. de oogstperiode: spätlese, 
auslese, beerenauslese, trockenbeerenauslese. 
Restsuikers toevoegen is niet toegestaan. 

• Spätlese mag op markt komen op 1 maart na oogst; 
andere op 1 mei. Minstens 19 KMW. 

• Auslese minstens 21 KMW 

• Beerenauslese , minstens 25 KMW 

• Ausbruch , minstens 27 KMW 

• Eiswein - druiven werden minstens 1 nacht bevroren 
aan stokken. Chaptalisatie is verboden. 

• Strohwein - druiven min. 3 maanden gedroogd op 
stromatten; minstens 25 KMW 

• Trockenbeerenauslese, minstens 30 KMW 

Ochsle KMW* Beaumé

73 15 9,8

84 17 11,2

94 19 12,4

105 21 13,7

127 25 16,3

OECHSLE sugar by weight

Kab 67° to 85° 17 to 21 % 

Spl 76° to 95° 19 to 23 %

Ausl 83° to 105° 20 to 25 %

BAusl 110° to 128° 26 to 30  %

Eiswein 110° to 128° 26 to 30 %

TbAusl minimum 150 35 %

* Klosterneuburger Mostwage 



Bodem, klimaat, ligging

• Bodem
– Veelvoud van verscheidene bodems. 

– Weinviertel & rond de Donau => kalk. 

– Krems, Langenlois en Wachau => graniet. 

– Thermen => kalkbodem. 

– Burgenland => meest verscheidene bodemsoorten gaande van 
schistes  (Leitragegebergte) over leem, mergel, losse grond tot 
zuivere zandbodem. 

– Steiermark => bruine aarde en vulkaanbodem (nabij Klöch) 



Bodem, klimaat, ligging (vervolg)

• Klimaat
– Gematigde klimaatzone zonder extremen

– 47e & 48ste breedtegraad, vergelijkbaar met Franse Bourgognestreek 
(bijv. Baden, ten Z van Wenen ligt vrij exact op 48ste breedtegraad).

– Vegetatietijd => ongeveer 200 dagen. 

– Warme zonnige zomers en lange milde herfstdagen met koele 
nachten zijn typisch 

– Jaarlijkse neerslag 

• Oosten : tot 400 millimeter 

• Steiermark : tot 800 millimeter 

– Factoren van invloed 

• Donau als warmtereflector 

• Neusiedlersee als temperatuurcompensator

• Hoogteligging
– Meestal ongeveer 200 meter boven zeeniveau. 

– In Niederösterreich tot op ongeveer 400 meter. 

– Hoogste wijngaarden : Steierse Sausal (Kitzeck, St.Andrä) met 
wijngaarden tussen 540 en 560 meter boven zeeniveau.



Overzicht van de druivenrassen
Witte wijnen % Rode wijn % 

Grüner Veltliner 36,04 Blauer Zweigelt 8,97

Welschriesling 8,91 Blaufränkisch 5,44

Müller-Thurgau 6,78 Blauer Portugieser 4,86

Weißer Burgunder & Chardonnay 6,05 Blauer Wildbacher 0,96

Riesling 3,39 Sankt Laurent 0,86

Neuburger 2,26 Blauer Burgunder 0,84

Frühroter Veltliner 1,29 Andere 3,53

Muskat-Ottonel 0,86

Traminer 0,75

Bouvier 0,75

Ruländer 0,60

Goldburger 0,64

Zierfandler/ Rotgipfler 0,45 

Roter Veltliner 0,53

Sauvignon Blanc 0,65

Sylvaner 0,11

andere 4,47



Witte druivenrassen

• Grüner Veltliner

– Herkomst & verspreiding :
herkomst onbekend. Sporen leiden 

echter wel tot in Romeinse tijd

– Karakteristieken : vruchtbare 

soort welke op magere en vruchtbare 
bodems goed gedijt, best van al op 
losse ondergrond en 
verweringsgronden. Is 
vorstbestendig. Door vroege bloei  
gevoelig voor nachtvorst in bloeitijd. 
Verhoudingsmatig laatrijpende druif 
die mooie lange herfst vraagt.

– Wijn : meestal fruitig, peperig en 

kruidig.



Witte druivenrassen (2)

• Welschriesling

– Herkomst en verspreiding : 
parcours van deze druif, van 
Champagne tot in Styrie (cfr. Goethe 
1887), kan niet worden 
wedersamengesteld. Aldus 
verschillende herkomstaanduidingen : 
Italië en Frankrijk. Ondanks de naam 
geen verwantschap met Riesling

– Karakteristieken : vraagt diepe, 
warme voedingsrijke bodem. Zeer 
gevoelig aan wind en droogte. Zeer 
laat rijpend, met regelmatige 
opbrengst.

– Wijn : fris-fruitige wijn - jong te 
genieten, evenzeer uitstekende 
kwaliteitswijnen met bloemenboeket.



Witte druivenrassen (3)

• Riesling
– Herkomst en verspreiding : 

reeds in 1435 in Rüsselsheim (D) 
aangeplant. Wachau eist 
oorsprongserkenning  op basis 
van wijngaard die “Ritzling” 
heette.

– Karakteristieken : stelt hoge 
eisen aan ligging en bodem. 
Beste wijnen geoogst op schiste 
en vulkanische bodem. 
Laatrijpend (eind oktober-
november)

– Wijn : boeket van perzik, 
abrikoos en citrusvruchten. Kan 
zeer goed ouderen, vooral 
uitzonderlijke Spät- en auslesen 
of Wachauer Smaragdwijnen.



Rode druivenrassen

Blaufränkisch
– Herkomst en verspreiding : 

Herkomst onbekend, vermoedelijk 
een oude Oostenrijkse soort.

– Karakteristieken: Middelmatige 
vereisten aan de bodem, vraagt een 
uitgesproken zuidelijke liggen dient 
beschermd te zijn van de wind. 
Laatrijpend. Is weinig gevoelig voor 
ziektes.

– Wijn: Door zijn lage gevoeligheid 
aan botrytis kan men zeer laat 
oogsten en bekomt men alzo vrij 
getypeerde wijnen. In zijn jeugd 
onstuimige diep rode vruchtenrijke 
wijn die door het verouderen 
soepeler en fluweelzacht wordt.



Rode druivenrassen (2)

Blauer Zweigelt

Herkomst en verspreiding :
Nieuwkomer uit de „Bundeslehr- und 

Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau 

Klosterneuburg“ in het jaar 1922. Kruising 

van St. Laurent x Blaufränkisch. Belangrijkste 

rode druif in Oostenrijk. 

Karakteristieken : Bescheiden wat betreft 

de vereiste ondergrond. Vraagt hellingen met 

vroege, tot middelvroege expositie. 

Regelmatige en hoge opbrengst. Goede 

kwaliteit wordt enkel behaald bij een strenge 

productiebeperking.

Wijn : Als jonge wijn een uitgesproken 

boeket van rode vruchten dat met het 

ouderen ronder en fijner wordt.



Rode druivenrassen (3)

St. Laurent

Herkomst en verspreiding :
Oorspronkelijk uit de Franse Elzas 
en waarschijnlijk midden vorige eeuw 
geïmporteerd in Duitsland. De naam 
komt van St-Laurent, met feestdag 
op 10 augustus, waarschijnlijk ten 
gevolge van zijn uiterst vroege 
rijpheid.

Karakteristieken : Houdt van licht en 
kalkrijke bodem, verder eerder 
pretentieloos. Gedijt vooral op 
hellingen met een vroege tot 

middelvroege expositie.

Wijn : Krachtige donkerrode kleur, een 
boeket van zure kersen, kruiden, 
tanninerijk en veel extractie.



De wijnbouwgebieden



4 wijnbouwgebieden – 16 wijndistricten

Niederösterreich, 33.530 ha; deelregio’s

• Weinviertel : 18.000 ha 

• Kamptal : 4.200 ha 

• Donauland 

(Wagram, Klosterneuburg) : 3.000 ha 

• Thermenregion : 2.800 ha 

• Kremstal : 2.400 ha 

• Wachau : 1.500 ha 

• Carnuntum : 995 ha 

• Traisental : 700 ha

Burgenland, 19.215 ha; deelregio’s 

• Neusiedlersee : 10.400 ha 

• Neusiedlersee-Hügelland : 6.200 h 

• Mittelburgenland : 2.100 ha 

• Südburgenland : 500 ha

Steiermark, 3.800 ha; deelregio’s : 

• Südsteiermark : 1.900 ha 

• Südoststeiermark : 1.200 ha 

• Weststeiermark : 480 ha

Wien, 670 ha : afzonderlijke regio





Südsteiermark

• Heeft fijnste wijnen van Steiermark.

• Bodem : leisteen, zand, märi en leem.

• Hoewel kleinste gebied, toch meer wijnstokken aangeplant dan in de andere twee 
gebieden van Steiermark samen. 

• Witte wijnen worden geprezen en zijn even duur als die van Wachau. 

• Klimaat is ruwer en onderhevig aan voorjaarsvorst en hagel. 

• Wijnen met tegelijk een delicate structuur en een sterke aciditeit. 

• Vele druivensoorten aangeplant, waaronder Weissburgunder (Pinot Blanc, hier bekend 
onder de naam Klevner), Riesling, Morillon (Chardonnay), de populaire Welschriesling, 
Rülander, Traminer en Muskateller.

• In recente jaren gaf Sauvignon Blanc (vroeger bekend als Muskat-Silvaner) uitstekende 
resultaten : pittige, grassige witte wijnen met een opmerkelijk karakter.

• Uitstekende producenten : Rheinhold Polz, Wilheim Sattler, Manfred Tement, Alois Gross 
en Lackner-Tinnacher.





Weinviertel



Weinviertel

• Bodem : hoofdzakelijk leem, löss, keien en zwarte aarde.

• Gelegen ten noorden en noordwesten van Wenen. 

• Belangrijkste druivenrassen : Grüner Veltliner, Riesling, 
Weissburgunder en Zweigelt. Bakermat voor Grüner Veltliner op 
lössgrond : gereputeerde droge & zure wijnen. 

• Sedert 1 maart 2004 DAC (Districtus Austriae Controlatus) cfr. AOC 
in Frankrijk. 

• Types : rustieke “Heuriger” (wijn van het jaar); krachtige, gepeperde 
Veltliners met hun impressionnante fruitstructuur, vettige 
Weissburgunders, en een fruitige en elegante Chardonnay. 

• Nog meer : in Stetten uitzonderlijk mineralige Riesling, te 
Hohenwarth elegante Frühroter Veltliners, te Wolkersdorf vaalbruine 
Weissburgunders en te Mannerdorf aan de Marsch de typische 
saveur pannonique in de Grüner Veltliner en de Chardonnays. 

• Goede producenten : Richard Luckner, Malteser Ritterorden (nu 
onderdeel van de Lenz Moser groep), Roman Pfaffl, Fritz Rieder 
(Eiswein) en Helmut Taubenschuss.





Wachau

• Beroemdste en één van de kleinste wijnstreken van Oostenrijk

• Smalle Donauvallei, mooi en romantisch met kleine middeleeuwse stadjes. 
Daarnaast ook onvolprezen Grüner Veltliner en Riesling.  

• Eigen kwaliteitscategorieën, vermeld op etiket 

– Steinfeder : licht en vinnig (max.10,7 % alcohol)

– Federspiel : elegant en met body (ong. 11,5 %).

– Smaragd : volle krachtige rijpe wijnen die gedijen op oude en steile 
terras-wijngaarden (minstens 12 % alcohol).

• Kenmerken : versmoltenheid, kracht, elegantie en terroir. 

• Namen betere wijngaarden vermeld op etiket, voorafgegaan door “Ried”.

• Beste wijnmakers : Franz Hirzberger, Emmerich KnolI, EX. Pichler en 
Prager-Bodenstein; ook nog Leo Alzinger, Nikolaihof, Josef Jamek, Rudolf 
Pichler en de coöperatieven Freie Weingärtner Wachau en Dinstlgut 
Loiben.





Carnuntum

• Bodem : zand, gravel en löss zijn overheersend. 

• Vooral Zweigelt (explosief) en Blaufränkisch (weelderig fruit) hebben 
hoofdaandeel in de jongste successen van dit dynamische gebied. Belangrijkste 
druivenras is echter nog steeds de gespierde Grüner Veltliner.

• Naam verwijst naar Romeins hoofdsteunpunt aan Pannonische Donaugrens. 
Moderne wijnbouwcentra rond Prellenkirchen, Göttlesbrunn en Höflein. 

• Lange tijd in schaduw van bekendere wijnbouwgebieden, maar nu één van de 
sterren, door de krachtige bodem, de invloed van de Neusiedlersee en de koele 
winden van de Donau. Enkele jonge wijnbouwers wisten dit potentieel te 
benutten.

• Een nieuw Eldorado voor rode wijn bevindt zich aan de zuidzijde van de 
Spitsbergen, ten zuiden van Hainburg en rond Göttlesbrunn.

http://www.auland-carnuntum.at/index.php




Neusiedlersee-Hügelland



Neusiedlersee-Hügelland

• 3.910 ha; bodem : löss, zwarte aarde, zand en leem. 

• Tussen Wenen en de kom van de Neusiedler-see

• Druivenrassen: Pinot blanc, Riesling, Chardonnay, 
Blaufränkisch, Cabernets en Zweigelt. Alle wijnsoorten 
worden hier gemaakt. De wijn “Ausbruch” uit de stad Rust is 
(wereld)bekend.

• Het klimaat is uitstekend, omdat gezien de vochtigheid, 
afkomstig van het meer, in de herfst "nobele" schimmel 
(botrytis cinerea) ontstaat met uitmuntende zoete wijn als 
resultaat. 

• Beste producenten :  Feiler-Artinger, Leberl, Kollwentz, 
Prieler, Schandl, Schönberger, Franz Sommer, Rosi 
Schuster, Ernst Triebaumer en Wenzel.





Mittelburgenland

• Ten zuiden van Niedlersee-Hügelland.

• Bodem : löss, zwarte aarde, zand en leem. 

• 95 % blauwe druiven, vooral Blaufränkisch. Vaak met Cabernet-

Sauvignon geassembleerd o.w.v. tannines; zorgt voor originele, 

complexe wijnen. 

• Op weg om Oostenrijks best betrouwbare en gestructureerde rode wijn 

te maken.

• Beste producenten : Engelbert Gesellmann, Anton Iby, Hans Igler, Paul 

Kerschbaum, Kirnbauer, Wellanschitz, Franz Weninger en coöperatie 

van het dorp Horitschon.



Enkele cijfers

Jaar
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Kremstal
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