
 

 

   



Wijngoed Gelders Laren 
 

In 2004 verhuisden wij naar het Gelderse Laren in het mooie coulisselandschap van 

de Achterhoek. Na nieuwbouw en herinrichting van het terrein (ca. 8 hectare) zijn 

wij in 2006 gestart met aanleg van de wijngaard. We zijn beiden graag buiten actief 

aan de slag. Een wijngaard vraagt het hele jaar door aandacht en wat is er mooier 

dan zo aan de basis te staan van een smaakvolle fles wijn! 

 

Wijngoed Gelders Laren bestaat uit 2 hectare wijngaard met ca. 6.000 stokken 

verdeeld over 5 druivenrassen: Regent, Pinotin, Cabertin, Solaris, Cabernet Blanc. 

Op 12 november 2018 werd ons het EU-kwaliteitskeurmerk BOB Oolde toegekend 

(Beschermde Oorsprongsbenaming) en daarmee Europees erkend streekproduct. 

  

Wij richten ons op de druiventeelt, met alle aandacht voor een optimale kwaliteit. 

Zo wordt de wintersnoei uitsluitend handmatig gedaan, trosdunning toegepast 

(productiebeperking) en selectief geplukt. Dit zorgt er o.a. voor dat in het latere 

vinificatieproces minder toevoegingen hoeven te worden gedaan om een mooie 

zuivere wijn te maken. De verwerking van de druiven en botteling van de wijn wordt 

professioneel verzorgd door Neerlands Wijnmakerij in Bentelo, een van Europa's 

grootste en meest moderne wijnmakerijen. 

Naast ons huislabel Coulisse produceert Wijngoed Gelders Laren exclusieve 

wijnlijnen in samenwerking met diverse gerenommeerde restaurants. Elk met een 

eigen signatuur en label. Wij geloven dat het beste resultaat wordt behaald door 

het samenbrengen van kennis en ervaring van experts op hun eigen vakgebied: 

wijngaard, wijnmakerij, restaurant of wijnhandel. Leren van elkaar. Een bewezen 

concept voor kwaliteit! 

 

Tijdens inspirerende proefsessies worden de wijnen onder begeleiding van de 

wijnmaker op maat samengesteld. Sommeliers kunnen hiermee uit eigen ervaring 

vertellen over de herkomst en het volledige proces van totstandkoming van de 

wijnen. Van wijnstok tot de fles die zij aan hun gewaardeerde gasten presenteren. 

 

De Librije*** (Kus van Thérèse), De Swarte Ruijter*, Raedthuys/Schaapveld (Berquel), 

Twenty2 (Eigenwij(s)n), Ivar Wines, ByChiel. Stuk voor stuk bevlogen ondernemers 

met hart voor de zaak, die met passie en visie continu werken aan de beste 

kwaliteit en openstaan voor vernieuwing. 

 

Voor productinformatie en verkooppunten verwijzen wij u graag naar onze website: 

www.wijngoedgelderslaren.nl. Ook kunt u onze activiteiten volgen op Facebook. 

 

Gert Jan Voortman & Diana van der Biezen 

Sekmaatsteeg 1, 7245 PS  Laren (Gld.) 
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