Dry River
Martinborough - Nieuw-Zeeland
Boutique winery Dry River, vernoemd naar het oudste schapenstation van
Martinborough, is een van de iconen van de Nieuw-Zeelandse wijncultuur en het
geesteskind van Neil McCallum. Het bijzondere verhaal van het domein begon in
1979, toen Neil samen met zijn vrouw Dawn de eerste 100 stokken aanplantte op
wat nu het befaamde Martinborough Terrace heet. Dat was op z'n minst gewaagd te
noemen. Martinborough had met z'n groene weides vooral een reputatie voor
schapenfokkerij; de wijnbouw in Nieuw-Zeeland was toentertijd beperkt tot Hawke's
Bay, Gisborne en Auckland; zelfs Marlborough was nog maar net upcoming. Een
gelukstreffer om zich hier te vestigen was het echter allerminst: met een
scheikundegraad van Oxford op zak is Neil er de man niet naar dingen aan het toeval
over te laten.
Wat hem naar Martinborough bracht, was het uitzonderlijke koele en droge klimaat.
De streek kent voor Nieuw-Zeelandse begrippen zeer lage neerslagcijfers, doordat de
vallei aan beide zijden wordt omringd door gebergte, dat aldus een regenschaduw
creëert. In combinatie met een lang rijpingsseizoen en een groot verschil tussen dag- en
nachttemperaturen, levert dit de perfecte omstandigheden voor de teelt van
koel-klimaatdruiven als pinot noir of riesling. Waar de bodem op veel plekken in de
vallei te vochtig en vruchtbaar is voor de productie van kwaliteitswijnen, is de bodem
van het hogergelegen Martinborough Terrace, uitgesleten door rivieren Ruamahunga en
Huangarua, juist geschikt. Onder de leemlaag zitten hier namelijk lagen van
rivierkiezels, die zorgen voor de benodigde waterdoorlatendheid. Aldus was het
perfecte terroir gevonden.
Dry River telt slechts 12 hectaren, verdeeld over drie wijngaarden: Dry River Estate,
Craighall en Lovat. Ruim dertig jaar heeft Neil zich er volledig gewijd aan de productie
van exclusieve kwaliteitswijnen van voornamelijk pinot noir, chardonnay en
Elzas-druiven. Met hun rijpe fruit, terroir-expressie, elegante zuren, bescheiden
alcoholgehaltes en grote bewaarcapaciteit verwierven ze algauw een cultstatus onder
zowel wijncritici als -liefhebbers. Hoewel Neil zelf sinds 2011 met pensioen is, blijft
Dry River de toon zetten met loepzuivere Martinborough-wijnen van compromisloze
kwaliteit. Dit is niet alleen Martinborough op z'n best, en zelfs niet alleen
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Nieuw-Zeelands op z'n best; dit is simpelweg wijn van wereldklasse.
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