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Apostelhoeve            Wijngaard Chateau Neercanne 
 
 
We spreken om 10.00 uur af op de parkeerplaats van de Apostelhoeve voor een kop koffie met 
Limburgse vlaai. Hierna lopen we door de poort de prachtige oude binnenplaats op en worden 
ontvangen door eigenaar Mathieu Hulst (of een van de professionele gidsen). We krijgen een 
uitgebreide rondleiding door de kelders en de wijngaard. Aansluitend volgt in het proeflokaal 
een proeverij van hun uitmuntende wijnen, begeleid door roggenbrood met kaas of ham. We 
proeven een selectie van Müller-Thurgau-, Auxerrois-, Riesling, Pinot-Gris, Pinot-Gris Barriques, 
Cuveé XII Apostelhoeve en twee mousserende wijnen, de Apostelhoeve Riesling Brut en de 
Apostelhoeve Cuvée XII Brut. 
 
En dan gaan we wandelen! Gelukkig begint de tocht met dalen: een afdaling naar de Jeker, 
waar we een kijkje nemen bij wijngoed Hoeve Nekum. Aan de overkant van de Jeker zien we 
een derde, kleine wijngaard. We klimmen de Sint Pietersberg op en passeren het monument 
dat het eindpunt van het Pieterpad markeert. De wandeling slingert over de Sint Pietersberg, 
hoog boven de Jeker en voert via een bos naar het dorpje Kanne, gelegen aan het Albertkanaal 
in België.  
 
Aangekomen bij het beroemde Château Neercanne, waar in 1991 de Eurotop dineerde, 
bekijken we eerst het piepkleine wijngaardje met pinot noir. Het ligt op een steile helling, tegen 
de kasteelmuur. In een torentje van het kasteel is de kleine wijnmakerij ondergebracht.  
Het aperitief wordt in de indrukwekkende, slechts met kaarsjes verlichte mergelgrotten 
geserveerd. Hier lagen tot voorkort duizenden prachtige wijnen van het Château, maar tijdens 
de brand van 1998 zijn die helaas verloren gegaan. Om 15.00 uur gaat u genieten van een 
voortreffelijke late lunch in een sfeervol kader.  
In een half uur lopen we terug naar de Apostelhoeve, waar we tegen 18.00 uur aankomen. 
Onderweg passeren we de buitenlands aandoende, steile wijngaarden van de Apostelhoeve en 
hoeve Nekum.  
 

 

 


