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Undara  Australië

    DE SMAAK VAN 

TARRAWARRA

Een warme bries blaast een kus in de hals. Goud glinstert de zon in een 

glas. Dauw druppelt van een druiventros. Verderop rollen groene heuvels 

over de horizon. Een herinnering nestelt zich in het geheugen. Een beeld, 

een schilderij, een tekst op een muur.  Slechts vijf minuten oud en nu al een 

souvenir voor de eeuwigheid. Een herinnering die overstak van museum 

naar terras, betoverd door de magie van TarraWarra.

Tekst - Robert de Koning (www.journeylism.nl)
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Wijnen  Australië

De zon schildert hier dagelijks een ander schilderij 

Bijzondere wijngaard én museum voor moderne kunst
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Port Macquarie

TarraWarra

Shark Bay
Dirk Hartog Island

Willi Willi National Park

Whitsunday Island
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TarraWarra Estate in vogelvlucht
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I
n de glooiende Yarra Valley in Victoria ligt een nog be-
trekkelijk jonge wijngaard. Behalve magic in a glass vind 
je hier een museum voor moderne kunst en een restau-
rant om van te smullen. Kers op de taart is de prachtige 

architectuur van de gebouwen en van het landschap waar 
estate en museum een natuurlijk deel van uit lijken te ma-
ken. Het landgoed staat met haar voeten in de meanderende 
Yarra River. Onder de nevel die ’s ochtends vanaf het lang-
zaam stromende water een deken over het land trekt, groei-
en Pinot Noir- en Chardonnay-druiven. Het zijn dezelfde 
nevel en hetzelfde water die deze plek TarraWarra doopten, 
Aboriginal voor witte mantel of traag water.

De familie Besen 
De wijngaard en het museum zijn gesticht door en nog 
steeds in het bezit van Marc en Eva Besen. Deze kwieke 
negentigers zijn het Australische equivalent van de Neder-
duitse familie Brenninkmeijer, bekend van C&A. Marc en 
Eva verdienden hun fortuin ook in de confectie: met ruim 
1,3 miljard euro bezetten ze plek vier op de lijst van rijkste 
Australiërs. Hun Sussan Group, waar dochter Naomi in 1990 
het roer overnam, bezit meer dan vijfhonderd modewinkels 
Down Under. De liefde voor kunst werd noch Eva noch Marc 
met de paplepel ingegoten. “We zijn er beide niet mee opge-
voed”, vertelde het echtpaar vorig jaar in Art Collector Ma-
gazine. “De passie ontstond pas tijdens onze huwelijksreis 
in 1951. We reden meer dan tienduizend mijl, kriskras door 
Europa en bezochten ontelbare musea en galerieën. Toen 
werden we voor de tweede keer verliefd, nu op de kunsten.” 
In de meer dan zestig jaar die volgden, groeide naast het 
fortuin ook de verzameling van de Besens. En de liefde bleek 
in de genen te zitten. Zoon Daniel bouwde recent het duur-
ste huis van Melbourne, compleet met ondergrondse kunst-
galerie. Naomi bekleedde verschillende bestuursfuncties bij 
onder andere de National Gallery of Victoria en Melbourne’s 
Australian Centre for Contemporary Art. Haar man Kaldor 
Milgrom is een kunstverzamelaar, die in 2014 tweehonderd 
werken met een waarde van ruim twintig miljoen euro 

schonk aan de Art Gallery of New South Wales. Het is duide-
lijk: Art runs in the family.

Happy as a clam
Wijn is de andere passie, die door de aderen van de familie 
stroomt. Begonnen met vier hectare in 1983, is de wijngaard 
nu honderd keer zo groot. Chardonnay en Pinot Noir worden 
gekoesterd door de vruchtbare grond en het relatief frisse 
klimaat van de Yarra Valley. Wijnmaakster Clare Hallaron is 
een vrouw, die vol liefde praat over het met de hand plukken 
van druiven, het terroir van TarraWarra en de zonsonder-
gangen die haar ranken iedere dag weer in een sprookjes-
achtig schijnsel zetten: “De grond van Yarra Valley is door de 
tijd gerijpt. Klei en zandsteen gelardeerd met het bloedrood 
van vulkanische aarde. Dat en het klimaat zijn dé ingrediën-
ten voor wijn om stil van te worden.” Clare en haar medewer-
kers maken gemiddeld 168.000 flessen wijn per jaar die, be-
halve in Australië, de grootste dorst van liefhebbers in China, 
Singapore, Japan en Vietnam lessen. Aangeschoven bij een 
proeverij of zittend op het terras van het restaurant worden 
de vijf zintuigen geprikkeld. Terwijl de wind fluistert en de 
herfstzon je huid verwarmt, bemint een dieprood bouqet je 
neus en piesen er engeltjes over je tong. Een dampend bord 
pasta vongole wordt op tafel gezet en in het condens van een 
glas Chardonnay weerspiegelt de lach van de schelpen. Ja, dit 
is leven als een god in Frankrijk. Of zoals men in TarraWarra 
zegt: “You‘re happy as a clam at high tide.” n

Wijnen  Australië

TarraWarra vloeit over in de heuvel van de Yarra Valley

Clare Hallaron, bottelier van 
Pinot Noir en Chardonnay

De kunst van het eten
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Adressen
TarraWarra Estate Restaurant & Cellar Door

dinsdag-zondag tussen 11:00 en 17:00 uur

Lunch: 12:00-15:00 uur

311 Healesville-Yarra Glen Road

Yarra Glen, Victoria 3775

www.tarrawarra.com.au

TarraWarra Museum of Art

dinsdag-zondag tussen 11:00 en 17:00 uur

uitzonderingen: zie de website

311 Healesville-Yarra Glen Road

Yarra Glen, Victoria 3775

www.twma.com.au

Chateau Yering

42 Melba Highway

Yering, Victoria 3770

www.chateauyering.com.au

Healesville Hotel

256 Maroondah Highway

Healesville, Victoria 3777

www.yarravalleyharvest.com.au

In de buurt

TarraWarra Estate and Museum of Art zijn gesitueerd in 

de Yarra Valley. Deze wijnstreek ligt op een uur rijden 

van downtown Melbourne. Met een beetje geluk sta je 

op de TarraWarra Estate oog in oog met een kangoeroe, 

wombats of een koala. Voor kleurrijk gevogelte en het 

gevoel door de prehistorische bush te lopen ga je naar 

het tien kilometer oostelijker gelegen Maroondah Re-

servoir Park. Vlak bij Maroondah Reservoir Park ligt een 

stadje dat in 1864 werd gesticht door goudzoekers: He-

alesville. Tegenwoordig is het bekend om de Sanctuary, 

een soort dierentuin met inheemse, bedreigde dieren. 

Het Healesville Hotel is een authentiek familiehotel, waar 

de Australische hartelijkheid intrek heeft genomen.

Een stuk luxer is het iets verderop bij Yarra Glen gelegen 

Chateau Yering. Het in 1854 gebouwde huis was ooit het 

middelpunt van een beroemde wijngaard, die werd ge-

rooid en tot boerderij met veestapel werd omgeploegd, 

maar is tegenwoordig een vijfsterrenhotel en restaurant. 

In de schaduw van de in 1867 geplante Chileense wijn-

palm of bij de haard in antieke ambiance reis je hier te-

rug in de tijd. Vanwege de historische setting is Chateau 

Yering ook erg geliefd bij Japanse en Chinese reizigers.

De dichtbij Melbourne gelegen dorpjes Wandin en 

Seville bieden boetiekjes, wijnproeverijen en al het 

andere goede dat hier groeit en ambachtelijk gemaakt 

wordt zoals kaas, groenten, fruit, honing en brood: alles 

dat je nodig hebt om ergens tussen de paarse laven-

delvelden te picknicken voordat je weer afdaalt naar 

Melbourne, ‘Paris on the Yarra’.

De smaak van TarraWarra: Pinot Noir Ta
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Chateau Yering is een chique stap terug in de tijd

Alle kunst in het TarraWarra Museum 
of Art is van Australische bodem
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