
De meest noordelijke wijngaard van Nederland?

In ieder geval een van de beste….
Zo’n 20 kilometer ten Noord Westen van de Stad Groningen, de N361 volgend richting 
Lauwersoog, vind je even voorbij Winsum het dorp Schouwerzijl met het buurtschap Groot 
Maarslag.
Daar, op de wierde (terp) heeft Elma Middel een fraaie wijngaard, met de naam Hof van 't 
Hogeland, aangelegd met de druivenrassen Johanniter en Solaris. 
Rassen die ons koelere klimaat prima verdragen en mooie uitgebalanceerde droge witte wijnen 
voortbrengen.

Wijngaard Hof van ’t Hogeland begon in 2013. 'Aan het begin ligt de aardbevingsproblematiek', 
zegt Elma met enige ironie. 'Het huis en schuur bleken 
onverkoopbaar te zijn en dan denk je: handen uit de mouwen, 
wat kan ik er nog meer mee? Dan maar met de handen in de 
grond!' Op de helling staan 2200 struiken op driekwart hectare.

De kwaliteit van de bodem, noodzakelijk om een goede wijn te 
kunnen maken, is dankzij het eeuwenoude gebruik als wierde 
geschikt voor druiventeelt.
Een grondige studie van de voor ons klimaat geschikte 
druivenrassen en een aantal bezoekjes aan de meest bekende 
wijngaarden in Nederland was de basis om een kleine hectare te 
beplanten met de Johanniter en Solaris druiven.

Kwalitatief goede druiven telen is één onderdeel om goede wijn 
te kunnen maken en dat werk beheerst Elma tot in de kleinste 
details. Je eigen plan trekken, bescheiden afstand houden van 
collega wijnboeren en vooral veel luisteren.
De wijngaard is biologischer dan biologisch. Ze gebruikt 
helemaal niks, geen enkel bestrijdingsmiddel. Het enige dat ze 
toevoegt is de mest van de paarden en de kippen. 'Omdat deze 
wijn geen SKAL keurmerk heeft, mag het predikaat biologisch 
niet worden gebruikt. Weet wel dat in de biologische teelt toch gezwaveld mag worden. Dat is op 

Groot Maarslag tot noch toe nog nooit nodig geweest: wij 
hebben altijd (zee)wind op de wierde en door een goed 
loofwandbeheer krijgt een schimmel als valse meeldauw 
geen kans. Puur, zo zou ik onze wijn omschrijven. Dat is wat 
je proeft, en dat komt terug in het aroma', zegt ze.

Wijn maken, van puntgave druiven met een mooi 
suikergehalte, is een ander onderdeel en dat besteedt zij uit 
aan Neerlands wijnmakerij in Bentelo, Het Hof van Twente.
De druiven worden in goede staat onder een gunstige 
temperatuur naar Bentelo gebracht waar het proces van druif 
naar wijn plaatsvindt. 
Ook bij dit proces is Elma nauw betrokken, ze houdt zich 
van dag op dag op de hoogte.
Misschien is er in de toekomst ook Groot Maarslag wijn 
leverbaar die vatrijping heeft ondergaan. Of een combinatie 
van meerdere druivenrassen.



Er zijn zoveel mogelijkheden.
Ze richt zich op het hogere segment met haar wijnen.

De toekomst ziet er zonnig uit voor de meest noordelijke wijngaard van Nederland. De publieke 
omroep gaf ruim aandacht in Het Journaal aan haar mooie werk.

Een aantal van de wat betere regionale restaurants heeft Elma’s wijn ontdekt en op de kaart gezet.. 
Groningen is trots op dit 'Goud gewas', Gronings voor Grand Cru.
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