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FOTO CASPER VAN DORTburen
Marius Jouw Wijnvriend
Op zoek naar sake of een Spaans wijntje, port of bordeaux? Bij Marius 
vind je wijnen in verschillende prijscategorieën, met tips en sugges-
ties van Jouw Wijnvriend.

Het moment waarop Marius zich realiseerde dat wijn iets bijzonders was, herinnert 
hij zich nog goed. “Mijn vader had een wijnkelder. Toen ik een keer met een 
vriendinnetje alleen thuis was, pakte ik random een fles uit het rek. Die wijn vonden 
we allebei niet zo lekker, hartstikke zoetig. Ik heb de kurk er weer op gedaan en de 
fles in de koelkast gezet.” Later kwam zijn vader thuis. Het bleek een bijzondere 
dessertwijn uit de Bordeaux. “Mijn vader was heel boos. Toen dacht ik: blijkbaar 
heeft wijn toch iets bijzonders.” 

De jaren erna raakte hij, mede door zijn werk in de horeca, steeds meer geïnteresseerd 
in eten en wijnen. Een vinoloog bij Van der Valk in Voorschoten raadde hem Het 
proefboek van Peter Klosse aan. “Zo’n gaaf boek. Ik werd getriggerd door 
smaakcombinaties, door al die smaakverschillen die wijn en spijs konden hebben. 
Zwoel, zacht, fris, filmend...”

Hij volgde wijncursussen en -opleidingen, en startte vervolgens als ondernemer 
vanuit een zolderkamer in Den Haag. In 2005 trok hij in het hoekpand aan de Piet 
Heinstraat en de Heemskerckstraat. Vier jaar geleden werd de wijnwinkel flink 
uitgebreid. Sindsdien is er ook een proeflokaal met lange houten tafels waar Marius 
proeverijen en cursussen organiseert.

Voor de verkoop maakt hij een voorselectie met Les Genereux, een samen-
werkingsverband van veertig Nederlandse kwaliteitswijnhandels, met een 
gezamenlijke voorraad van 900 wijnen. Daarna maakt hij met het team een selectie 
voor de winkel en voor de restaurants waaraan ze leveren.

Naast de verkoop van bekende wijnen, zijn ze ook altijd op zoek naar nieuwe 
producenten. “Als een producent groeit in naam en faam, groeit de prijs mee. De truc 

voor ons is om nieuwe talenten te vinden bij wie de wijnprijzen niet te hoog zijn. 
Natuurlijk wil je wel met een goede producent blijven werken, maar op een gegeven 
moment is die wijn niet meer bereikbaar voor een bepaalde groep mensen.”

Zelf heeft hij ook zo zijn favorieten; afhankelijk van het wijnjaar, zijn gemoedstoestand, 
het weer. “Geuren vind ik heel belangrijk. Als ik aan het walsen ben met mijn glas, 
en steeds meer ruik en steeds minder slokjes neem, dan merk ik dat ik een wijn echt 
heel lekker vind.”

Binnenkort hoopt hij ook weer wijnproeverijen te kunnen organiseren. “En verder 
gewoon doorondernemen, met het team.” In dat kader wil hij ook Wouter Kootker, de 
winkelmanager, genoemd hebben: “Die staat hier vaker dan ik, dus hij is heel 
belangrijk.”

Zelf staat hij vaak op vrijdag en zaterdag in de winkel. “Dat is het leukste: als mensen 
blij terugkomen en vertellen over een wijn die we hebben aangeraden. En ik geniet 
er heel erg van als de vibe in het team, in de winkel en de horeca goed is.”

En dit gaan we nog doen:
Vergroenen
 plantenbakken herplaatsen
 een schouw voor groen in publieke ruimte
 jaarbudget voor plantenbakken in de straat

Schone straten
 hondenpoepactie

Verbondenheid
 Hoplr actief promoten in de wijk
  welk idee heb jij voor jouw straat? 

Vertel het ons! nina.ruijer@denhaag.nl

Dit leverde De Zeeheldendialoog tot nu toe op:
Vergroenen
 schouwen voor plantenbakken in de straat
 straatacties voor meer geveltuintjes
 adviesgroep bomenbehoud
 aanvragen nieuwe orac-tuintjes
 muur bij De Tempel krijgt klimplanten
 meer bekendheid regels boomspiegels

Schone straten
 voorjaarsschoonmaak in de straat
 sensoren in ORAC’s - volle bak eerder leeg
 gele vuilniszakken in de Heldenhoek
 divers schoonmaakgerei te leen bij BBOZ 
 ORAC verwisselen door PMD bak!

Verbondenheid
 komt als buren samen dingen doen
 werkt het best op straatniveau
 speeltuintje in de Crispijnstraat
 Motions-gedicht Elandstraat
 'Lief en leedpotje' Tivolistraat, Da Costastraat
 gaat ook over elkaar aanspreken
 en elkaar kennen bijv. door straat-apps

Zeeheldendialoog: plantenbakkenactie van gemeente voor 
bewoners Zeeheldenkwartier

De gemeente wil plantenbakken beschikbaar stellen voor 
de straten van het Zeeheldenkwartier. Deze actie komt 
voort uit de Zeeheldendialoog. En de bekendheid groeit! 
Op 17 en 22 juni liep de groenbeheerder van onze wijk 
samen met bewoners een schouw in een aantal straten om 
te verkennen waar er meer groen past en waar bewoners 
er zelf voor willen zorgen. Want planten in bakken hebben 
extra water nodig omdat de wortels niet bij het grondwater 
kunnen. De actie geldt de komende vier jaar en maakt 
deel uit van de wijkagenda. De gemeente heeft samen 
met bewoners de prioriteiten bepaald voor de wijkagenda 
2020-2024. Dat deden we januari - mei van dit jaar in de 
Zeeheldendialoog.

Van dialoog naar beweging
Hoe zorgen we nou dat de mooie acties die voortkomen uit de Zeeheldendialoog vervolgd worden, actieve bewoners 
ook actief kunnen blijven, de samenwerking tussen bewoners en gemeente zo voortgezet kan worden en er steeds 
meer bewoners in hun straat actief worden met vergroenen, schone straten en verbondenheid? Over deze vraag 
hielden we een brainstorm in de - voorlopig laatste - Zeeheldendialoog van 20 mei. De ideeën zijn te bekijken op de 
website zeeheldennieuws.nl. Wordt vervolgd!


