
 
 

Persbericht 
 

Wijngaard Kruisboom presenteert nieuwe merk-waardige Limburgse 
wijn 
 
Met een bijzondere wijn-spijslunch in restaurant Da Vinci in Maasbracht is de eerste 
wijn van de Limburgse Wijngaard Kruisboom in Klimmen gepresenteerd. De wijn 
wordt gemaakt door de familie Albert Maessen en wijnmaker Marcel Neven. De 
eerste oogst 2011 bracht een serie van vier Chardonnays voort die door 
wijnprofessionals als bijzonder goed worden beoordeeld. 
 

Presentatie eerste oogst bij restaurant Da Vinci 
Voor een select gezelschap van Limburgse restaurateurs, wijnmakers en pers 
presenteerden de familie Albert Maessen en wijnmaker Marcel Neven van Wijngaard 
Kruisboom de wijnen van de eerste oogst. Locatie was tweesterrenrestaurant Da Vinci in 
Maasbracht, waar Margo Reuten en Petro Kools een bijzonder menu met onder meer 
langoustine, krab, coquille en tarbot serveerden dat perfect harmonieerde bij de witte 
wijnen van Wijngaard Kruisboom. De aanwezigen, onder wie wijnprofessionals en 
wijnmakers waren zeer lovend over de kwaliteit van de eerste oogst. 
 
Chardonnay en Gewürztraminer 
In 2009 werd in de gaard van Albert en Martha Maessen 0,75 hectare Chardonnay en een 
klein deel Gewürztraminer aangeplant en in 2011 kon voor het eerst geoogst worden. 
Inmiddels zijn de wijnen zover gerijpt dat iedereen van dit mooie Limburgse streekproduct 
kan meegenieten. Het jaar 2011 bracht vier verschillende Chardonnays: een zonder en 
twee met houtrijping, plus een bijzondere cuvée met Gewürztraminer met de naam ‘elk 
jaar anders’.  
Wijnbouwer Albert Maessen: “De gaard ligt tegen de heuvel van Klimmen en is al meer 
dan een eeuw familiebezit. Tot 2008 verpachtten we de grond als akker, maar inmiddels 
begonnen de plannen voor een wijngaard steeds meer vorm te krijgen. Na onderzoek 
bleek dat de bodem geschikt was voor Chardonnay en die hebben we dan ook aangeplant 
in 2009. Ik leg de lat heel hoog en Marcel ook. Ik ben dan ook ontzettend blij met het 
resultaat van de eerste oogst, dit is echt heel sjiek.”  
 
Wij vullen elkaar goed aan 
De bezielde manier waarmee vriend en wijnprofessional Marcel Neven smaak en kleur 
geeft aan deze mooie Limburgse wijn is absoluut terug te vinden in de fles. Marcel Neven 
over de wijn en de samenwerking: “Het was erg interessant om te ontdekken dat je met 
zo’n relatief kleine wijngaard van 0,75 hectare vier verschillende wijnen kunt maken. De 
oogst 2011 leverde 1200 flessen op en de kwaliteit is goed, dat zeggen de kenners ook. 
Het samen wijn maken met de familie Maessen is een plezier. Wij vullen elkaar goed aan, 
Albert zorgt voor de gaard en ik voor de vinificatie. Daarnaast is het ook op menselijk 
gebied heel plezierig om samen te werken.” 
 
Toevoeging aan stijgende kwaliteit Limburgse wijnen 
Petro Kools, eigenaar, sommelier en SVH Meestergastheer van Restaurant Da Vinci, 
verbindt met veel plezier en Limburgse trots zijn naam als ambassadeur aan deze wijn. 
Petro Kools: “Ik vind het geweldig dat mensen met ambitie zoals de familie Maessen en 
Marcel Neven elkaar tegen zijn gekomen en samen een mooi Limburgs product 
neerzetten. De Kruisboomwijnen zijn kwalitatief bijzonder goed gemaakt en absoluut een 
toevoeging aan de stijgende kwaliteit van de Limburgse wijnen. Ik heb in Da Vinci alle 



 
 

wijnen van de 2011 oogst op de wijnkaart staan. Ook het etiket, het label en de matglazen 
fles vind ik zeer gelikt, ik geef het een dikke tien!” 
 
Belevingswebsite met film en wijnbeoordelingssysteem 
Wijngaard Kruisboom pakt de introductie en de communicatie professioneel aan. De 
website www.kruisboomwijn.nl is een belevingswebsite met veel beeldmateriaal die de 
kijker meeneemt door de wijngaard en het wijnmaakproces. Het Limburgse DOOR 
communicatie en vorm begeleidt Wijngaard Kruisboom bij de lancering en de 
communicatie. Eigenaren Dominique Theunis en Jeroen van der Burgt: “We gebruiken 
moderne technieken als Layer, waarmee je met je smartphone en tablet direct filmpjes en 
foto’s van Wijngaard Kruisboom kunt zien en de wijnen kunt beoordelen. De beoordeling is 
vervolgens direct op de website te zien. Wij zijn er trots op dat we zo’n mooie Limburgse 
wijn in de markt mogen zetten. Met alle liefde dragen we bij aan podia voor onze 
geweldige Limburgse streekproducten. Limburg is een sterk merk en heeft er weer een 
merk-waardige wijn bij.” 
 
Informatie over Wijngaard Kruisboom: 
Wijngaard Kruisboom 
Familie Albert Maessen 
Achtbunderstraat 5 
6343 AN Klimmen 
Telefoon: + 31 (0)45 405 22 97 
Mail: info@kruisboomwijn.nl 
Website: www.kruisboomwijn.nl 
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