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LIPPENS I WINES Breda is importeur en specialist 
van kwaliteitswijnen van het zuidelijk halfrond en 
heeft daarnaast  een grote keuze aan wijnen van 
vele topdomeinen uit Europa. In overleg organise-
ren ze voor kleine groepen wijnproeverijen op  
maat of, bijvoorbeeld op locatie bij restaurants,  
zogenaamde winemakersdiners. r 

Groote Post Vineyards is een historische 18e-
eeuwse boerderij aan de westkust van de Kaappro-
vincie, waar de traditie van wijn maken nieuw leven 
is ingeblazen door Peter en Nick Pentz. De koele  
klimatologische omstandigheden van de Darling 
Hills en de Atlantische Oceaan leveren voortreffe-
lijke vruchten op. Het unieke van de wijngaarden  
zie en proef je terug in de geproduceerde wijnen. 
 
VAN MELKVEEBEDRIJF TOT  
SUCCESVOL WIJNBOER 
 
De derde en vierde generatie melkveehouders, 
Peter en Nick Pentz, is er in geslaagd om, net als  
de room, hun wijnen tot topproduct te maken. 
Groote Post Hoeve werd gebouwd in 1808. De 
naam is afgeleid van de oorspronkelijke status als 
grootste bewakingspost in het gebied, om het vee 
te beschermen tegen plunderende veedieven. 
Na de aankoop van Groote Post in 1972 als melk-
veebedrijf, besloot de familie Pentz in 2001 hun  
Holsten kudde te verkopen en zich uitsluitend te 
concentreren op de productie van wereldklasse  
wijnen. 

OPTIMALE BODEM- EN  
KLIMAATOMSTANDIGHEDEN 
 
De familie Pentz koos de beste 120 hectaren  goed 
gedraineerde kleigrond uit om wijndruiven te plan-
ten. Hun filosofie is doorgetrokken naar de kelder, 
waar alleen de beste druiven worden gevinificeerd 
onder auspiciën van de ervaren wijnmaker Lucas 
Wentzel. De wijngaarden liggen op de zuidelijke 
bovenste hellingen van de Kapokberg in Darling 
Hills, met uitzicht op de Atlantische Oceaan en bij 
helder weer op Cape-Town (70 km).  De hoogten 
van de wijngaarden variëren van 200 tot 450 meter 
boven de zeespiegel. De overheersende zuidooste-
lijke wind houdt de wijngaarden koel tijdens de 

warme zomermaanden. Het effect van deze verkoe-
lende winden maakt dat de sauvignon blanc van 
Groote Post drie à vier weken later wordt geoogst 
dan die van een paar kilometer landinwaarts.  
De waterdoorlaatbaarheid van de diepe bodem is 
van uitstekende kwaliteit. Er is aanvullende irrigatie 
om te helpen bij een optimale rijping, maar voor het 

grootste deel zijn de wijnstokken afhankelijk van de 
jaarlijkse gemiddelde neerslag van 450 mm. Jannie 
de Clerk voert al ruim 25 jaar het  management over 
de wijnbouw bij Groote Post. 
 
DE WIJNEN 
 
De wijnkelder, met een capaciteit van 500 ton, is  
gebouwd in een gerestaureerd historisch fort. Het 
doel is duidelijk: het optimaal gebruikmaken van de 
omstandigheden die hun uitstekende landbouw-
grond biedt en daarmee wijnen van de hoogste 
kwaliteit produceren. Een greep uit het uitgebreide 
assortiment: Chenin Blanc, Sauvignon Blanc, Char-
donnay Unwooded en Wooded, Merlot, Shiraz, 
Mousserend Cape Classic Blanc en Cape Classic 
Rosé. Succesvolle wijnen met internationale prijzen 
zijn de SeaSalter - Sauvignon Blanc/Semillon en de 
Salt of the Earth – Shiraz /Cinsault.  
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GROOTE POST VINEYARDS  LIPPENS I WINES 
een samenwerking van ruim 20 jaar

Nick Pentz eigenaar van wijngaard Groote Post Vineyards te Darling, 
Zuid-Afrika en Hans Lippens LIPPENS I WINES gevestigd in Breda 
(v/h Three-Wines Benelux) werken alweer ruim 20 jaar succesvol 
samen aan de verkoop en bekendheid van Groote Post in de Benelux. 
 
TEKST: ANKE DERKSE


