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Wijnbouwer Sigrid van Ede: 

‘Je probeert altijd 
uit de druif te halen 
wat er van nature inzit’
Ze is geboren en getogen in de Duitse wijnstreek Rheinhessen en kreeg de fascinatie 
voor wijn en wijnbouw met de paplepel ingegoten. Toen Rotary Zeist eind 2012 plannen 
presenteerde voor een wijngaard in Zeist, meldde zij zich meteen aan. Maak kennis met 
Sigrid van Ede, bevlogen wijnbouwer bij wijngaard Hoog Beek en Royen. 

Landgoed Hoog Beek en Royen is een historisch beschermde buiten-
plaats die ligt achter het gelijknamige landhuis aan de Driebergseweg 
in Zeist. Sinds 1994 is dit gebied in eigendom en beheer van Het 

Utrechts Landschap. Deze stichting was al een tijdje op zoek naar een nieuwe 
bestemming voor de voormalige moestuin achter het oude landhuis. Toen 
Rotary Zeist eind 2012 met plannen kwam voor een wijngaard, paste dat 
perfect. Sigrid van Ede hoorde hiervan voor het eerst tijdens een openbare 
informatieavond van Rotary Zeist in het Koetshuis van Hoog Beek en Royen. 
De vonk sloeg meteen over en ze meldde zich aan als vrijwilliger met kennis 
van én een warm hart voor wijnbouw. 
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D e laatste jaren zijn steeds meer 
vrouwen actief in de wijnsector. Als 
wijnboerin, wijnimporteur, vinoloog, 

wijnhistorica, wijndocent of wijnmaker. Ze zijn 
kleurrijk en bevlogen, creatief en krachtig. Met hun 
werk verrijken ze de van oudsher door mannen 
gedomineerde wijnwereld. In deze met fraai 
beeld geïllustreerde uitgave staan tien markante 
Nederlandse wijnvrouwen centraal. Openhartig 
vertellen zij over hun passie voor wijn en hun vak. 
Heerlijk leesvoer bij een goed glas wijn en een must 
voor elke wijnliefhebber!


