
Suksesvolle Diemersdal bied gesondheid uit die grond uit! 
 

 

Diemersdal is al vir 12 dekades ’n bekende baken in die Durbanville-
omgewing. Hierdie wynlandgoed is geleë teen die koel hange van die 
Dorstberg, met Tafelberg as agtergrond. Die plaas beslaan 340 ha, 
waarvan 180 ha onder droëland-wingerdstokke is. Thys Louw, die 
wynmaker, is reeds die sesde geslag Louw op die plaas en boer sedert 
2005 saam met sy pa, Tienie. Met sy intrede het Thys sy pa gevra vir ’n 
sauvignon blanc-blok om mee te eksperimenteer. Hy wou ander 
wingerdbou-tegnieke toepas en snoeiperiodes aanpas, maar daar is 
slegs agt rye aan hom afgestaan. Die eerste bottel Diemersdal 8 Rows 
is in 2006 gebottel n het elke moontlike wynprys gewen. Daar word 
jaarliks slegs 3 000 tot 5 000 bottels gelewer. 
 
Dit is nou parstyd en die afgelope droogte het nie regtig die oes 
beïnvloed nie, reken Thys. “Droëland-wingerd se wortels is gewoond 
aan droogtetoestande en ontwikkel dieper as wingerd onder 
besproeiing. Daar word baie aandag gegee m organiese materiaal in die 
grond terug te sit.” Hy sê ook die geheim lê in die plant van spesifieke 
dekgewasse en die oordeelkundige gebruik van “sagwerkende” 
bemestingstowwe.Bio Ganic van Atlantic Fertilisers word reeds die 
afgelope 20 jaar gebruik om grondvrugbaarheid en die werking van 
mikro- organismes te verseker, wat lei tot beter vog- en 



temperatuurtoestande. Tweejaarlikse grondontledings word gedoen om 
te bepaal of die besluite wat geneem was, die gewenste uitwerking het. 
Dit maak alles deel uit van die prosesse wat lei tot ’n suksesvolle 
eindproduk. Thys het onlangs voelers uitgesteek in Nieu-Seeland en in 
November 2019 is die Diemersdal Marlborough Souvignon Blanc 
bekendgestel. Dit was ’n jarelange visie om ’n meer diverse reeks 
sauvignon blanc-style onder die Diemersdal-etiket te vestig en Thys het 
hiervoor hande gevat met Ben Glover, ’n bekende wynmaker in Nieu-
Seeland.  


