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... en meer!
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Lozeman Tuinmachines is jouw totaalpartner voor machines voor de fruit- 

boomteelt. Al 65 jaar kun je bij ons terecht voor compact-tractoren, tal van 

aanbouwwerktuigen zoals ontbladeraars, snoeiers, strippers en mechanisch  

onkruidbeheermachines van professionele kwaliteit.

Speciaal voor de wijngaard leveren wij de onderstaande merken:

Salf: Strokenmaaiers, zwenkmaaiers en vingerwieders.

VBC: Strippers, snoeiers en ontbladermachines.

Ideal: Gewasbeschermingsmachines.

Lozeman Tuinmachines Elst B.V.

Bemmelseweg 64

6662 PC Elst

0481 371 423

elst@lozeman.nl

Lozeman Tuinmachines Lottum B.V.

Markt 14

5973 NR Lottum

077 463 23 41

lottum@lozeman.nl

Lozeman Tuinmachines Smilde B.V.

Rijksweg 96 

9422 CG Smilde

0592 430 041

smilde@lozeman.nl

Je bent van harte welkom in onze vestigingen voor advies of een demonstratie
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Bij wijze van uitzondering treft u op deze plaats een Ten geleide. Want 

deze aflevering van Wijn en Wijngaard is een bijzondere. We wijden dit 

keer speciale aandacht aan natuurwijn en milieuvriendelijk wijnmaken. 

Nee, de redactie is niet plotseling omgeturnd door een of andere 

mysterieuze goeroe. Maar we vinden in deze tijd van klimaatveran-

dering, ziekten door pesticiden en streven naar schonere productie, dat 

we onze focus dit keer moeten leggen op een manier van wijnmaken, 

die nog niet mainstream is. Daar is niets mysterieus aan.

Natuurwijn (geen kunstmest en pesticiden in de wijngaard, geen 

apotheek van additieven bij het wijnmaken) is iets, dat fanatieke 

voorstanders en tegenstanders kent. Maar waarom eigenlijk? Op de 

keper beschouwd is het gewoon een manier van wijn produceren die 

goed is voor mens en milieu, en die soms tot erbarmelijke resultaten 

leidt en soms tot schitterende ervaringen. Hoe dan ook, we vinden als 

redactie dat u in ieder geval moet weten hoe je in de wijngaard te werk 

gaat en hoe in de kelder. Je zou zeggen, je doet zo weinig mogelijk, maar 

er zit meer aan vast, dan op het eerste gezicht lijkt. 

We hebben daarvoor wijnmakers opgezocht in België, Duitsland en 

Nederland en zij komen met tal van nuttige hints, waar ook degenen 

iets aan hebben, die op een gangbare manier wijnmaken. We besteden 

daarnaast ook aandacht aan een ander aspect van natuur in de 

wijngaard: Het dierenleven, nuttig en schadelijk. Diverse wijnboeren 

verhalen erover. Een kort interview met de schrijver van een recent 

verschenen boek over natuurwijn complementeert het geheel.

De redactie wenst u veel leesplezier toe, fijne feestdagen en een 

gelukkig nieuw jaar.

Ten geleide
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Het oogstseizoen is voorbij. De blaadjes vallen, 

ook van de wijnranken die niet erg aangetast 

werden door de vreselijk toeslaande Perenospora 

en verwanten, ik zou haast zeggen trawanten. Wat 

het aanzicht van de wijngaard betreft was men al 

in september verbaasd dat de herfst zo snel tot 

uitdrukking kwam. Toch hebben de meer resistente 

rassen hun tooi behouden, en zo kunnen we nu nog 

genieten van rode en gouden tinten. Een wijngaard 

blijft toch altijd mooi elk seizoen, van frisgroene 

kleuren in de lente, tot de kleuren van de herfst, 

en misschien in de winter met glooiende sneeuw-

duinen met tinten van wit tot zachtblauw. Als de 

wijngaard is ingebed in de natuur is die nog zoveel 

mooier. Heerlijk om onverwachts reeën tegen te 

komen, of een rennende haas, of te schrikken van 

een opvliegende fazant, net een metertje van je af.

Als je zo op de sociale media de verhalen verteld 

ziet worden, dan lijkt het alsof iedere wijngaard een 

prachtige oogst heeft gehad, met hoogwaardige 

kwaliteit. Natuurlijk hoeft men niet alles te laten 

weten, zoals de Franse wijnboeren al heel vroeg 

lieten weten dat alles verloren was, terwijl er nog 

zoveel compenserende oogst kon komen. Je hoort 

dan ook niet hoe het uiteindelijk gesteld is. Vroeger 

zouden de negatieve geluiden een sterke uitwerking 

hebben gehad op de markt, maar dat geldt 

nauwelijks meer, nu wijn van allerlei gebieden over 

de wereld kan komen. Zo zal ook een beperking van 

de Nederlandse oogstvolumes geen invloed hebben 

op de prijs van wijn. Toch verneem ik dat het volume 

van veel Nederlandse wijngaarden ver beneden peil 

uitgekomen is, en wat de geoogste druiven betreft 

zou men kunnen stellen dat het mooi materiaal is 

voor wijnmakers, om hun ware kunsten te tonen. 

Interessant is wel om eens een goede evaluatie te 

maken over de ware tolerantie of resistentie tegen 

de vigerende bladziekten van de nu in Nederland 

gebruikte rassen. Er zijn zeker rassen, die alleen 

maar last hebben gehad van de traagheid van het seizoen en de 

lage temperaturen, met als gevolg de ver het najaar ingeschoven 

oogsttijden. Nu geeft de verlate oogsttijd voor blauwe druiven 

de Drosophila Suzuki uitstekende vermeerderingstoestanden. Dit 

jaar zou dat ene vrouwtje Suzuki van mei echt wel de zes miljoen 

nakomelingen kunnen hebben in oktober. Ik vond het teleurstellend, 

dat de Souvignier Gris zich liet beetpakken door valse meeldauw. 

De druiven werden wel rijp, maar je verwacht toch niet dat jonge 

planten gesmoord worden in hun voorspoedige ontwikkeling door 

een week ontzettende natte weersomstandigheden. Solaris zou, als 

het klimaat verder verandert, onder druk komen te staan vanwege 

de vroege opbouw van suikers, maar dan is die toch wel nuttig om 

te behouden voor de enkele jaren van koude, natte zomers. Er is echt 

veel uit te zoeken op gebied van gevoeligheden en bruikbaarheid 

voor mooie wijnen in deze gevolgen door klimaatverandering.

Binnenkort begint de wintersnoei. Altijd een belangrijke activiteit 

voor de grondlegging van de perfecte oogst in het volgende jaar. Ik 

ervaar het aldoor als simpel beeldhouwen, je haalt de rommel weg, 

tot het mooie overblijft. Dit jaar is dat wel helemaal zo: je knipt de 

ellende van dit seizoen weg om een mooi nieuw seizoen te beginnen.

De effecten van Covid-19 blijven niet alleen hangen, ze nemen weer 

toe. Tot op dit moment zijn er nog weinig extra gevolgen voor de 

consumenten van wijn in de restaurants, die doorgaans toch niet 

veel te maken willen hebben met Nederlandse wijn, zelfs als daar 

speciale streekproducten menu’s aangeboden worden. Voor onze 

wijngaarden blijven de toeristen en wijnavonturiers zeer belangrijk, 

en dat de focus meer op Nederland is gericht dan op de traditionele 

wijnlanden, merken we toch wel. Dat wijnproeverijen meer populair 

worden is ook te merken. Zolang er wijn is, kan er vreugde zijn op de 

wijngaard, niet door de alcohol, maar door de smaak, en door het 

enthousiasme van de bezoekers, die toch heel vaak de Nederlandse 

wijn niet alleen als verrassend goed ervaren, maar bijna als een 

openbaring.

Wijnboertje met de Hoed.  ❚

Frato
info@frato.nl

Tel: 024-6411151

Frato

www.vingerwieder.nl
www.torsiewieder.nl

www.vingerwieder.nl | www.torsiewieder.nl

Bij Brouwland vind je alle materialen en benodigdheden om je fruit te verwerken en je wijn te verbeteren. Van 

gerenommeerde merken zoals Erbslöh, Wyeast, Ss Brewtech en ons huismerk Vinoferm. Brouwland biedt 

een uitgebreid gamma aan van allerlei enzymen en gisten, tot de meest praktische persen en gistingsvaten in 

verschillende groottes. Vertrouw op de jarenlange expertise van Brouwland voor jouw wijn.

Brouwland, de partner voor al jouw wijnideeën

www.brouwland.com

Korspelsesteenweg 86, B-3581 Beverlo • Tel.: +32 11 401 408 • contact@brouwland.com

Surf naar www.brouwland.com voor ons volledig assortiment en een verdeler in je buurt. 
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Natuurwijn - 

Do’s and dont’s
in de wijngaard

Natuurwijn ook gekoeld, is hot. Het neemt de laatste jaren 

hype-achtige proporties aan. Maar wat is natuurwijn? Er zijn 

in Nederland en België nog geen wettelijke regels voor, maar 

algemeen wordt aangenomen dat dit wijn is, die gemaakt is van 

druiven uit een wijngaard, waar niet met kunstmest en pesti-

ciden gewerkt wordt. En waaraan bij de vinificatie geen, of in 
ieder geval zo weinig mogelijk additieven aan te pas komen. 

Dus ook geen gist en geen toegevoegd suiker. In Frankrijk wordt 

nog wel onderscheid gemaakt tussen natuurwijn zonder toege-

voegd sulfiet en met maximaal 30 mg/L totaalsulfiet. Maar 
we lopen vooruit op de vinificatie, waar in deze aflevering een 
apart artikel aan gewijd is.

Door Siem Zwaard

“Natuurlijk” is overigens iets wat 

tegenwoordig overal te pas en te 

onpas wordt bijgesleept. Want 

“natuurlijk” is onbedorven en dus 

goed. En zo wordt er vaak een 

ethische norm aan verbonden. Maar 

er zijn genoeg natuurproducten, die 

schadelijk zijn voor de wereld en voor 

uw gezondheid. Natuurlijk is niet 

automatisch ook goed. Daarom gaan 

we op zoek naar een manier van wijn 

maken, die vooral anders is dan de 

gangbare. Zonder daar bij voorbaat 

een waardeoordeel aan te hechten.

Wat te doen wanneer je als 

hobby-wijnmaker nu ook eens zelf 

natuurwijn wilt maken? En wat 

moet je vooral niet doen? Op het 

internet is veel te vinden, maar vooral 

over hoe geweldig natuurwijn kan 

smaken. Of niet. Maar voor meer 

praktische informatie, waar (hobby-)

van wijngaard Dassemus in Chaam, 

beiden als uitzonderingen Demeter 

gecertificeerd.

In dit artikel en in het artikel over 

vinificatie van natuurwijn elders in 

deze aflevering krijgt u handreikingen 

om zelf mee aan de slag te gaan. In de 

wijngaard en in de kelder. En u kunt 

het stap voor stap opbouwen.

Waar beginnen we?   
Bij de bodem natuurlijk. Het doel van 

de teelt van druiven voor natuurwijn 

is het oogsten van gezonde druiven. 

Die komen van gezonde planten en 

die groeien op gezonde grond, rijk 

aan allerlei vormen van bodemleven: 

Bacteriën, schimmels, insecten, 

wormen, noem maar op. En rijk 

aan mineralen, in een goede balans 

met elkaar. Dat alles ingebed in een 

goede structuur, die voldoende lucht 

en water doorlaat en vasthoudt. 

Eigenlijk gelden voor een wijngaard 

voor natuurwijn dezelfde regels als in 

het algemeen bij teelten: Er moet een 

bodembalans zijn van biologische, 

chemische en fysische factoren.

De micro-organismen, en vooral de 

schimmels, verzorgen de planten 

en maken opname van water en 

voedingsstoffen mogelijk. Ga je daar 

niet voorzichtig mee om, dan hebben 

de planten daar fors van te lijden. Gebruik van glyfosaat 

en andere pesticiden zijn dan ook uit den boze. Ploegen? 

Hooguit zeer oppervlakkig, want je gaat bodemleven dat 

vooral in de bovenste laag gedijt, niet een naar paar verdie-

pingen lager deporteren, en andersom.

Onderbegroeiing krijgt volop de ruimte en liefst in een zo 

groot mogelijke diversiteit. Dus geen mooie strookjes met 

alleen raaigras tussen de rijen. Handig als je gasten ontvangt 

en evengoed groen, maar arm aan bodemleven. Het idee 

achter deze diversiteit is dat bij een veelvoud van soorten 

bacteriën en schimmels (die allemaal hun favoriete gastheer 

bevolken) er niet gauw een dominerende soort zal zijn. 

Je moet je voorstellen hoe anders dat is in een wijngaard 

met alleen druivenplanten en kale grond, of grond met 

alleen gras: Slaat daar een schimmel toe, dan heeft die het 

rijk alleen en kan zich ongebreideld zonder concurrentie 

vermenigvuldigen.

Bodembeheer   
Mag de onderbegroeiing helemaal zijn gang gaan? Niet 

helemaal, er wordt wel gemaaid. Maar niet te kort, en niet 

alles tegelijk, om insecten en fauna een kans op overleven te 

geven. Op Dassemus wordt zo steeds elke vierde gang tussen 

de rijen gemaaid, daarna de tweede, enzovoort, totdat alles 

ongeveer eenmaal per jaar gemaaid is. Bij het maaien wordt 

natuurlijk ook geen zwaar materieel gebruikt, waarmee de 

bodem dichtgedrukt zou worden. Een romantisch beeld is 

natuurlijk de wijnboer, die met zijn paard door de wijngaard 

trekt bij het ploegen. Dat is niet altijd nodig en zeker niet 

altijd mogelijk: Thorsten Melsheimer heeft aan de Moezel 

zes hectare op een helling, waar je met een paard niet uit de 

voeten kunt. Bovendien vergt het werken met paarden in de 

wijngaard nogal wat oefening en zorg.

Functionele romantiek in de wijngaard   
Het moment van maaien is ook een punt van aandacht. Als 

je maait voor de bloei, gaat dat ten koste van de diversiteit. 

Dus doe je dat meestal in juni of later. Voor hobby-wijn-

gaardeniers is het laten staan van gevarieerde onderbe-

groeiing (“on”kruid) overigens een punt van aandacht als 

je wijngaardje op een volkstuincomplex staat. Daar is niet 

ongebruikelijk, dat iedereen zijn grond “zwart” maakt, wat 

niet goed is voor het bodemleven voor planten die je niet 

elk jaar op een andere plek kunt zetten. Misschien is het 

ook wel niet goed voor andere teelten, maar we kunnen ons 

voorstellen, dat het lastig is als je je aardappels moet zoeken 

tussen andere planten. In ieder geval vergt het laten staan 

van onderbegroeiing wat extra uitleg, leert de ervaring. Als 

compromis maai je dan vóór de bloei, zodat anderen geen 

last hebben van onkruid dat zich verspreidt.

Veel producenten van natuurwijn zeggen biologisch- 

dynamisch te werken. In de praktijk gebeurt dat in 

gradaties. Er zijn er die koehoorns met mest ingraven, zodat 

naar men dan zegt, kosmische stralen worden ingevangen 

en benut. Op zich geen verkeerd idee om stalmest (geen 

kunstmest natuurlijk) gedoseerd toe te dienen. Maar veel 

andere handelingen berusten op opvattingen, waarover 

de meningen op zijn zachtst gezegd zeer verdeeld zijn. De 

natuurwijnboeren, die ik ken zijn om zo te zeggen letterlijk 

zeer down-to-earth: Gezonde grond bevindt zich onder 

je voeten. Alles begint met een gezonde bodem. En op de 

keper beschouwd geldt dat eigenlijk ook voor de gangbare 

wijnbouw.

Druivenrassen en gewasbescherming   
Het hebben van een gezonde bodem wil natuurlijk nog niet 

zeggen, dat wijngaarden voor natuurwijn vrij van ziekten 

zijn. Dat hangt ook van allerlei factoren af, zoals de geteelde 

druivenrassen. De een is sterker dan de ander, afhankelijk 

van de dikte van de schillen en van de genetische bagage, de 

resistentie. In Duitsland, maar ook elders in Europa, hebben 

de meeste wijnboeren een beroerd jaar achter de rug. Vooral 

voor natuurwijnboeren zoals Melsheimer, die hun planten 

niet bespuiten. Dit is bijzonder sneu (“Ik ga eigenlijk liever Bodembegroeiing voor een goede bodembalans en microfauna.

wijnmakers iets aan hebben, ben 

ik te rade gegaan bij twee praktijk-

mensen met een solide reputatie op 

dit gebied: Thorsten Melsheimer in 

Reil aan de Moezel en Ron Langeveld 

Functionele romantiek in de wijngaard.
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mijn wijngaard niet meer in, zo’n treurig gezicht”), maar 

economisch is Thorsten niet voor één gat te vangen, omdat 

hij voorraad heeft. Zijn wijnen doen er minstens twee tot 

drie jaar over voor ze gebotteld mogen worden. Over een 

paar jaar valt er wel een 2021-gat in de voorraad, maar dat 

mag ‘s mans optimisme niet temperen.

De gangbaren in Europa namen hun toevlucht tot de 

gebruikelijke routines: spuiten, soms tot wel drie of vier 

keer per week. Met “dank” aan de vele regenbuien die alles 

steeds weer wegspoelden. Maar wat moet je, als je geen 

buffervoorraad hebt en straks zonder inkomsten zit? In 

veel gevallen heeft dat alles overigens niet geholpen. De 

oogstverliezen in 2021 zijn aanzienlijk, niet alleen als gevolg 

van valse meeldauw trouwens.

Precies daarom zie je veel natuurwijnmakers gebruik 

maken van schimmeltolerante druivenrassen. Melsheimer 

wil 2000 Rieslingstokken vervangen door Calardis, die 

bovendien als een van de weinige piwi’s bestand is tegen 

de vanuit Zuid-Europa oprukkende Schwarzholzkrankheit. 

En op Dassemus staan alleen piwi’s, zoals Sauvignac, Solaris, 

Souvignier Gris, Muscaris, Johanniter, Riesel voor wit; en 

Monarch, Cabernet Jura, Cabernet Cantor en Rondo. De 

laatste is wel een zorgenkindje met zijn dunne schil en 

daarmee gevoeligheid voor de suzuki-fruitvlieg.

Je spuit dus geen herbiciden op de bodem en geen fungiciden 

op de planten. Zou je dat laatste wél doen, dan is later een 

fermentatie met indigene gisten (uit de wijngaard, niet uit 

een potje, flesje of zakje) niet meer mogelijk. En het scheelt 

natuurlijk ook veel patiënten met de ziekte van Parkinson, 

een ernstige ziekte, die in Frankrijk inmiddels is erkend als 

beroepsziekte van wijnbouwers. Wat wel wordt toegepast, 

is het gebruik van bijvoorbeeld compostthee, maar de een 

is daar strikter in dan de ander. Ook hier geldt: Er zijn geen 

regels.

Snoei en geleidingsvormen   
Op wijngaarden waar natuurwijn gemaakt wordt, zie je 

verschillende snoeiwijzen. Maar een systeem dat steeds 

vaker voorkomt, is Umkehrerziehung: De stam reikt tot 

de bovenste draad en de takken met trossen hangen naar 

beneden. Het ene druivenras is daar geschikter voor dan het 

andere. 

De grootste voordelen van deze snoeiwijze zijn, dat volop 

licht en lucht bij de trossen kan komen, en dat er meer 

ventilatie is dan bij klassieke snoeiwijzen zoals cordon, 

Pendelbogen en enkel of dubbel Guyot. Ook de loofwand 

is luchtiger en vergt minder arbeid (aanbinden). Er zijn ook 

nadelen: Netten ophangen is lastiger, in ieder geval meer 

tijdrovend. Maar alles voor gezonde druiven en planten. 

Een ander punt van belang bij de teelt, is de belasting van 

de plant. Bij overbelasting is de druivelaar vatbaarder voor 

ziekten. Dus: Niet al na twee of drie jaar willen oogsten en 

zeker niet meer oogsten dan 1 liter per plant.

Uiteraard zorgt tijdig ontbladeren voor extra ventilatie en 

licht, ook bij Guyot- en cordonsnoei.

Het oogstmoment tenslotte, let ook zeer nauw. Te vroeg 

oogsten kost aroma’s en levert vaak een onjuiste zuurbalans 

op; bij laat oogsten is er een risico van botrytis. Toch doe je 

dat laatste om een goede kwaliteit van druiven te krijgen. En 

dan maar wat minder opbrengst.

Het advies aan hobby-wijnmakers luidt standaard, dat je gaaf 

fruit moet oogsten om geen vinificatieproblemen te krijgen 

en geen ontwikkeling van vluchtige zuren. Professionals, die 

goed weten om te gaan met hun oogstgoed, kunnen met 

sulfiet en soms actieve koolstof nog veel onheil voorkomen 

als de druiven een beetje last van botrytis hebben. Maar 

natuurwijnmakers hebben die mogelijkheid niet. Gezond 

fruit, op het goede moment geoogst is belangrijk om 

problemen in een later stadium te voorkomen.Umkehrerziehung voor licht en lucht.

Do’s and Dont’s in de wijngaard

• Gezonde druiven komen van gezonde planten, die groeien op gezonde grond

• Zuinig zijn op de diversiteit van de onderbegroeiing

• Geen herbiciden gebruiken tegen bodembedekkers

• Geen bespuitingen met fungiciden (die doden bovendien indigene gisten)

• Niet te vaak en niet alles tegelijk maaien

• Voorkom dominantie van één soort micro-organisme

• Stimuleer gevarieerde populaties van micro-organismen

• Niet (diep) ploegen

• Geen zwaar materieel, zodat de structuur van de grond in stand blijft

• Gebruik geen kunstmest

• Luchtige loofwand, veel licht en lucht, eventueel Umkehrerziehung
• Planten niet overbelasten, maximaal 1 liter per volwassen plant
• Op tijd oogsten, niet te vroeg en niet te laat (gaaf fruit, juiste pH)

Altijd geldt al, dat goede wijn gemaakt wordt in de wijngaard. Voor natuurwijn 

geldt dat in nog sterkere mate: De druivenplanten moeten deel uitmaken van een 

ecosysteem dat in balans is en waar niet een plotseling voorkomende dominantie 

van een onderdeel met geweld (chemisch) de kop ingedrukt moet worden. We 

vatten de do’s and dont’s in de wijngaard hieronder samen:

Natuurwijn - 

Do’s and dont’s
bij de vinificatie
Elders in deze aflevering kunt u lezen hoe makers van natuurwijn 
hun wijngaard runnen. In dit artikel leest u handreikingen bij 

de vinificatie. U hoeft ze niet allemaal tegelijk vanaf het begin 
toe te passen als u op weg gaat om natuurwijn te maken. Ik 

maak dankbaar gebruik van de informatie die op het internet te 

vinden is en praktijkmensen als Ron Langeveld van Wijngaard 
Dassemus en Thorsten Melsheimer in Reil aan de Moezel.

Door Siem Zwaard

Net als bij de teelt geldt, dat er behalve in Frankrijk momenteel geen wettelijke 

regels bestaan voor de vinificatie van natuurwijn. Maar er is onder de makers 

consensus over het weglaten van additieven, het niet filteren van de jonge wijn 

en het minimale gebruik van sulfiet. Het principe is: De indigene gisten hun werk 

laten doen en verder niets. Snel klaar, zou je zeggen. Toch niet. Lees maar. En de 

meeste handreikingen zijn ook nog nuttig bij gangbare manieren van wijn maken.

Oogstmateriaal: 
Gaaf fruit en genoeg zuur   
Dat is gemakkelijker gezegd dan 

gedaan, want als je in de wijngaard 

niet mag spuiten, moet je je bij de teelt 

wel erg strikt aan de handelwijzen 

houden, die in het andere artikel over 

natuurwijn zijn beschreven. Toch is 

dat nodig: Echte meeldauw op trossen 

leidt nooit tot bruikbaar oogstgoed. 

Valse meeldauw eigenlijk ook niet. 

Soms zijn echter vooral de bladeren 

aangetast en is van de druiven nog wel 

iets te maken. Soms. In 2021 viel dat 

zwaar tegen.

Botrytis zorgt voor minstens drie 

problemen: De vinificatie start al 

in de bes voordat die geplukt is en 

vorming van azijnzuur en ethylacetaat 

(velpongeur) ligt op de loer. Ook 

als er op het oog nog niet veel aan 

de hand is. Tijdens de fermentatie 

ontstaat ethanol, die reageert met al 

aanwezig azijnzuur; met de vorming 

van ethylacetaat als gevolg.

De schimmel Botrytis vormt 

bovendien botrycine, een antibi-

oticum dat giftig is voor gistcellen. 

En tenslotte bevat oogstgoed met 

Botrytis ook het enzym laccase, dat 

oxidatie bevordert en maar moeilijk 

uit de pulp, most en wijn is te 

verwijderen. Dat alles zou met sulfiet 

en actieve koolstof nog te behandelen 

zijn, als het botrytisprobleem niet te 

ernstig is, maar dat is not done als je 

natuurwijn wilt maken. Let er bij het 

bepalen van het oogstmoment op, 

dat de pH van de most of pulp niet te 

hoog is. Hoe lager de pH, des te beter 

zal de wijn geconserveerd kunnen 

worden. Het oogsten zelf gebeurt met 

de hand, natuurlijk.

Sulfiet, mag dat?   
Dat kun je zo niet stellen. Bij de 

fermentatie ontstaat altijd een beetje 

SO2, dat (kort door de bocht gezegd) in 

waterige oplossing zwaveligzuur geeft, 

waaruit vrij sulfiet ontstaat. Je kunt 
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dus beter spreken van toegevoegd sulfiet. En daarom zal op 

een fles natuurwijn nooit mogen staan, dat die sulfietvrij is. 

In Frankrijk hanteert men twee normen voor sulfietgebruik: 

Niets toegevoegd of zoveel toegevoegd, dat maximaal 30 

mg/L totaalsufiet aanwezig is. Elders in Europa bestaat zulke 

regelgeving nog niet. Niet zo verwonderlijk: Natuurwijn 

is iets dat in Europa in Frankrijk het eerst op enige schaal 

gemaakt werd in de Jura en aan de Loire. Afgezien natuurlijk 

van wat 8000 jaar geleden al in de Kaukasus werd gedaan.  

Voor conservering van wijn is vaak toch een beetje sulfiet 

heilzaam, vooral in combinatie met een niet te hoge pH. Wat 

je dus als natuurwijnmaker doet: Als je al sulfiet toevoegt, 

dan pas vlak voor het bottelen, zodat dit een maximaal 

effect heeft op het moment dat het ertoe doet. Onderzoek 

heeft overigens het inzicht opgeleverd, dat een bederf-gist 

zoals Brettanomyces kan wennen aan sulfiet. Voeg je dat 

vroeg toe, dan kan elke nieuwe generatie in de gistende wijn 

een beetje beter tegen sulfiet bestand zijn dan de vorige.

U weet bovendien: Als de pH laag genoeg is, is minder 

sulfiet nodig. Maar daar hebben we het al zo zaak over 

gehad, dat behoeft hier geen toelichting. Sulfiet is niet alleen 

bedoeld als antimicrobieel middel. Het gaat ook oxidatie 

tegen. En gebruik je geen sulfiet of alleen in uiterst geringe 

hoeveelheden, dan kan zuurstof dus een vriend zijn voor de 

gist, maar vooral een vijand, waar uiterst behoedzaam mee 

moet worden omgesprongen. 

Voorklaring, sla maar over   
Ja, we weten het: Een goede voorklaring zorgt ervoor, dat 

de wijn na de gisting gemakkelijker helder wordt. Maar 

met een voorklaring neem je ook veel gistvoeding weg, die 

van nature in druiven voorkomt (organische ammonium- 

of stikstofverbindingen). En je mag volgens afspraak geen 

gistvoeding toevoegen. Dus neem je een moeizaam klarings-

proces op voorhand voor lief als je natuurwijn wilt maken. 

Vaak valt dat ook ontzettend mee, maar daarover later.

Gisting opzetten: Spontaan of pied de cuve   
Voor de fermentatie voeg je als natuurwijnmaker geen 

reingistcultuur toe. Je laat het werk over aan de gisten in 

de wijngaard. Er zitten er ongeveer 50.000 op elke druif. 

Personeel genoeg dus, zou je zeggen. Maar slechts ongeveer 

4% daarvan behoort tot de familie Saccharomyces. Dat is 

de reden, dat een spontane gisting soms snel opstart, maar 

vaak ook niet. Soms kan het weken duren, aldus Melsheimer, 

“maar gisten gaat het altijd”. Je loopt dan wel het risico, dat 

in plaats van een startende fermentatie een startend bederf 

optreedt. Zeker niet altijd, maar toch. 

Ron Langeveld brengt alles liever snel aan het gisten en heeft 

als oplossing de bekende methode van de pied de cuve. Je 

oogst een klein deel voordat de eigenlijke oogst plaatsvindt. 

Dat breng je op kamertemperatuur, er zal spontane gisting 

optreden en als die op gang is (duurt soms een dag, soms 

maar een paar uur), voeg je dat toe aan de uiteindelijke 

oogst. De gistpopulaties uit je wijngaard hebben zich dan 

flink kunnen vermeerderen en kunnen de hoofdgisting 

vlot op gang brengen. Je hebt dan eigenlijk een giststarter 

gemaakt met indigene (wijngaard-eigen) gisten.

Deze pied de cuve methode is natuurlijk ook prima 

bruikbaar bij gangbare manieren van wijn maken. Een 

variant ervan is het toevoegen van een portie gistende wijn 

aan een batch die nog moet gaan gisten. U gebruikt dan nog 

steeds indigene gist uit uw wijngaard

Het moet gezegd: Je kunt zo niet altijd een wijn maken met 

perfect voorspelbare eigenschappen. Wat wel mogelijk 

werd, toen in de jaren zestig de eerste reinculturen op de 

markt verschenen. En zelfs tussen verschillende batches uit 

één wijngaard kunnen verschillen optreden. Deze betrek-

kelijke onvoorspelbaarheid zorgt ervoor, dat natuurwijnen 

een achterstand hebben in een markt, waar consumenten 

vaak van tevoren willen weten wat ze kopen, fles na fles, jaar 

na jaar. Aan het commercieel succes van natuurwijn is dat 

echter niet te merken.

Gistvoeding tijdens de gisting?   
Er is nog iets bijzonders aan de hand met indigene gisten. 

Je mag niets toevoegen, ook geen gistvoeding, zo is de 

afspraak. Levert dat dan geen probleem op met de vorming 

van die rotte eierengeur, zo legde ik voor aan mijn bronnen? 

Die ontstaat tijdens de gisting immers door gebrek aan 

gistvoeding. Het antwoord hierop was 

tweeledig: Je doet geen voorklaring, 

zoals hierboven staat. En men meldde 

dat indigene gisten aanzienlijk 

minder voedingsbehoefte hebben 

dan de reinculturen. Vooral de 

aromagisten lijden aan dat euvel, wist 

Ron Langeveld. Als je de specs van 

gisten van leveranciers als Erbslöh en 

Lallemand erop naslaat, klopt dat ook. 

En uiteraard wordt de tweede bron 

van rotte eierengeur vanuit het eerste 

depot verholpen door een snelle 

overheveling na de eerste gisting.

Zuurstof: Een vriend die wordt 
gewantrouwd   
We leren het uit de boekjes en in de 

praktijk: Zuurstof is nodig voor de 

vermenigvuldiging van gist, zeker 

tijdens de vermenigvuldigingsfase 

in de levenscyclus van gist en in de 

stationaire fase als de meeste alcohol 

gevormd wordt en ongeveer evenveel 

gistcellen ontstaan als dat er afsterven. 

Hoe daarmee wordt omgegaan bij het 

maken van natuurwijn, is te lezen in 

de volgende paragraaf.

Zuurstof wordt behalve door gist ook 

gebruikt door micro-organismen, die 

de wijn kunnen bederven. Daarom 

luidt het adagium voor natuur-

wijnmakers: Tijdens alle stadia van 

wijnmaken (rijping uitgezonderd) 

wordt zuurstof zoveel mogelijk 

buitengesloten.

Na de gisting wordt witte wijn van 

het depot geheveld (daarin ontstaat 

H2S met geur van rotte eieren, en 

later Böcksers). Zo snel mogelijk 

wordt de wijn over gedaan in een 

container waarin geen ruimte boven 

de wijn mag resteren. De fijngist die 

de wijn nog troebel maakt, neemt 

veel zuurstof op en vervult dat deel 

van de rol van sulfiet. De flesafsluiting 

mag zo weinig mogelijk zuurstof 

doorlaten, dus een schroefdop of 

Diamkurk is the way to go, tenzij de 

wijn nog flesrijping behoeft, want ook 

dat is niet ongebruikelijk bij de betere 

natuurwijnen.

Frequent overhevelen is natuurlijk 

ook not done. Dat werd wel gedaan 

om wijn helder te krijgen: Telkens 

van het depot afhalen. Afgezien van 

het feit, dat dit niet echt helpt, komt 

daarbij telkens zuurstof bij de wijn. U 

deed dat natuurlijk al niet en beperkte 

het overhevelen tot een heveling na 

de gisting en voor het bottelen.

En last but not least at all is er het 

feit, dat tannines beschermen tegen 

oxidatie. Fermentaties met de schillen 

er nog in, bij wit en bij rood, gaan 

oxidatie tegen en zorgen bovendien 

voor een betere klaring.

Daarom een aanrader voor mensen 

die voor het eerst natuurwijn gaan 

maken: Begin met rode wijn en met 

orange wine (witte druiven op schil 

vergist): De klaring gaat vanzelf en de 

pied de cuve methode zorgt voor een 

vlotte start van de gisting. 

Het valt makers trouwens op, dat de 

tannines minder hard (groen) zijn dan 

bij veel gangbare wijnen, als daar aan 

harde tannines niets wordt gedaan. 

Wellicht is dit te herleiden tot het 

gebruik van de druivenrassen en hun 

polyfenolen. Piwi’s bevatten vaak 

meer anthocyanen (kleurstoffen) en 

minder tannines dan de klassieke 

variëteiten.

Hoe zit dat met de malo?   
Je voegt bij natuurwijn geen 

malocultuur toe en een malo 

voorkomen met sulfiet of lysozym 

is niet aan de orde. Daarom heeft 

een natuurwijn (rood én wit) altijd 

een malo ondergaan. Een spontane 

malo, dat wel. Met risico’s van wat er 

normaliter misgaat bij een spontane 

malo door Pediococcus en Lactoba-

cillus. Maar de malowereld wordt 

niet alleen bevolkt door deze twee 

boosdoeners alleen. Naar zeggen 

gaat het dus meestal wel goed. En 

de wijn met spontane malo’s die ik 

geproefd heb, waren onberispelijk in 

dit opzicht, al zal het vast hier en daar 

flink misgaan. Een malo hoort dus bij 

natuurwijn en maakt die wijn zachter 

en ronder.

Klaren, een probleem of juist 
niet?   
Klaringsmiddelen gebruik je niet bij 

natuurwijn. Evenmin bentoniet om 

eiwitten neer te slaan, of filteren. 

Hoewel… Er zijn er, die minder recht 

in de leer zijn en toch een lichte 

filtering toepassen. Er zijn immers 

geen regels. En met filteren voeg 

je geen additieven toe. Net zomin 

als met overhevelen. Maar toch, 

gewoonlijk wordt natuurwijn niet 

gefilterd. Thorsten Melsheimer 

vertrouwde me op dat punt toe, dat 

zijn enige additief tijd is. Vroeg of laat 

wordt een wijn helder, al kan dat soms 

twee jaar duren. En soms wordt een 

wijn al gebotteld, als is die nog niet 

helemaal helder. Meedoen aan een 

keuring kun je dan wel vergeten. Dat 

kost je al gauw te veel punten en dan 

kan de rest nog zo goed zijn, je bent al 

uit de race voordat de jury aan ruiken 

en proeven toe is.

Sommige natuurwijnmakers doen 

het er juist om. In de niche waarin zij 

opereren, is het juist een pre, als de wijn 

niet helemaal helder is. Die zal anders 

wel gefilterd zijn, is de opvatting en 

dan doe je dáár niet meer mee. In 

Amsterdam vond in november een 

proeverij plaats met 130 natuur-

wijnen, en daar leek het of een wijn 

meer geaccepteerd werd, naarmate 

die troebeler was, naar verluidt. Hoe 

Sulfiet: Vaak een zeer kleine hoeveelheid voor het bottelen.

Orange wine in wording op Dassemus: Fris ruikende hoed van Souvignier Gris.

Zuurstof: Voorzichtig mee omgaan.
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dan ook, wie op een gemakkelijke manier een heldere wijn 

wil maken, kiest voor pulpgisting. Voor rode wijn uiteraard, 

die vrijwel altijd vanzelf helder wordt. En voor witte wijn. Op 

Dassemus bleek een orange wine van Solaris na drie weken 

pulpgisting lastig helder te krijgen. Vier weken pulpgisting 

veranderde de zaak: Eitje!

Hygiëne is alles   
Wat bij het maken van gangbare wijn al geldt, is nog meer 

van toepassing bij het maken van natuurwijn: Hygiëne is 

alles. Je hebt immers geen middelen om foutjes te corrigeren. 

Daarom is ook het gebruik van RVS en glas de aangewezen 

weg voor beginnende natuurwijnmakers. Natuurlijk voor 

het weren van overbodige zuurstof, maar vooral omdat dit 

materiaal goed schoon te maken is.

Nog een paar tips   
Muis en ethylacetaat zijn de meest voorkomende fouten

bij natuurwijn. De eerste is een veelkoppig monstertje,

dat allerlei gedaanten kan aannemen. Oorzaak van beide

is bijna altijd beschadigd oogstgoed en vooral een gebrek

aan hygiëne. Mocht je muis tegenkomen, dan is kaas erbij

eten de oplossing, vinden mijn zegslieden. Maar het blijft

behelpen in een ongewenste situatie, en dat wil je toch niet.

Het komt tijdens de gisting voor dat je een batch hebt, die

niet erg lekker ruikt of smaakt. Een idee is dan om de slechte

wijn van zijn gist af te hevelen en daar wat van de wijn (dus

de gist) bij doen, die wél lekker ruikt en smaakt.

Mocht er bij het openen van een fles natuurwijn nog iets

van reductieve tonen te bespeuren zijn, dan moet je die

even openzetten of decanteren, zodat er zuurstof bij komt.

Als de fout niet te ernstig is, verdwijnt die op deze wijze.

Bij een pulpgisting is van belang om de hoed heel vaak

onder te dompelen. Dat moet eigenlijk altijd al, maar bij het

maken van natuurwijn is dat nog belangrijker. Zo blijft de

hoed vochtig en gevrijwaard van schimmels en bacteriën,

die in een uitdrogende hoed een eigen winkeltje beginnen.

Bottelen doe je pas als de wijn helemaal uitgegist is. Dat ligt

voor de hand, ook bij gangbare wijn. Er is een uitzon-

dering: PetNat. Hoe die gemaakt wordt, leest u in het kader 

hiernaast.

Opslag in vaten, tanks en dergelijke: Strikt genomen voeg

je bij opslag in houten vaten van alles aan de wijn toe. Ook

als het foeders zijn van 500 liter of meer, en die niet nieuw

zijn. Voordeel is wel, dat je een klein reductief toontje met

langzame zuurstoftoevoer kunt neutraliseren. Maar de

echte puristen werken met aardewerken vaten of amforen

zo je wilt, ongeveer zoals de Georgische qvevri’s, maar

dan bovengronds. Die laten langzaam zuurstof door, zijn

smaakneutraal en peperduur. In de VS worden zulke vaten

steeds meer gebruikt en niet alleen voor natuurwijn.

Smaak van de toekomst?   
Er is veel vraag naar natuurwijn, wat dat ook mag zijn. 

Deze vraag komt momenteel vooral uit de grote steden 

of het verre buitenland. Daarmee is het eigenlijk nog een 

nicheproduct, al is de meeste Nederlandse natuurwijn van 

de laatste twee jaar inmiddels vlot uitverkocht.

In andere Europese landen en aan de overkant van de 

oceaan is natuurwijn een hype. Vooralsnog voor het jonge 

trendy en hippe volkje, dat zich van de gevestigde wijnorde 

niets aantrekt (“Helder? Van wie moet dat”?). Natuur-

vriendelijk, zonder allerlei kunstgrepen wijn produceren 

is nog niet mainstream in de wijnwereld, maar er is een 

onderstroming die daar druk mee is. Helaas moet worden 

gezegd, dat het maken van natuurwijn niet altijd tot een 

smakelijk resultaat leidt. Er zijn voortreffelijke natuurwijnen, 

maar ook wijnen met een overmaat aan maggi- en selderij 

aroma’s, waaraan nog slechts de soepballetjes ontbreken 

om het een geslaagde soep te laten zijn. Of een geur van 

verse aardappelschillen komt je tegemoet uit het glas. Er zijn 

mensen, die een product lekker vinden, omdat er niet mee 

gerommeld is, omdat het natuurlijk is en goed voor milieu, 

mens en dier. Dus dan moet het wel goed smaken. Wat 

ondergetekende betreft, moet het én én zijn. Hoewel smaken 

verschillen, is een natuurproduct niet 

lekker omdát het een natuurproduct 

is. Gelukkig zijn er ook geslaagde 

natuurwijnen, al zijn sommige erg 

prijzig. Soms merk je, dat het karakter 

van het druivenras op de achtergrond 

is geraakt. Dat is niet erg, als er ander 

moois voor in de plaats is gekomen. 

Sommige natuurwijnen hebben iets 

weg van cider of stille appelwijn. En 

er wordt wel beweerd, dat natuurwijn 

de authentieke aroma’s en smaken 

van druiven en terroir weerspiegelen, 

maar die claim kunnen veel natuur-

wijnen niet waarmaken. Veel natuur-

wijnen smaken echter wel degelijk 

naar de druiven waarvan ze gemaakt 

zijn, zoals een fraaie droge Riesling 

(Molun 1143) van Melsheimer. Of 

zijn PetNat Rurale, licht troebel, maar 

wat een Rieslinggeuren! Of een Wilde 

Rode (assemblage van Cab Cortis, 

Rondo en Baron) van Dassemus. Waar 

u in ieder geval rekening mee moet 

houden: Het ene oogstjaar is het 

andere niet. En ook in één wijngaard 

kunnen aanzienlijke verschillen 

optreden als afzonderlijke percelen 

apart verwerkt worden. En ook zijn 

er soms flesverschillen. Juist daarom, 

voor de voorspelbaarheid en reprodu-

ceerbaarheid, zijn sinds de jaren 

zestig van de vorige eeuw reingisten 

en legio additieven ontwikkeld. En er 

kwamen pesticiden beschikbaar om 

Opslag en rijping in aardewerken vaten op Dassemus.

PetNat van Melsheimer (Reil, Mosel): 
Vrolijk makende mousserende Riesling.

Dassemus exporteert naar Japan.

schimmelvrije druiven te kunnen oogsten. Maar steeds meer mensen 

vinden dit onwenselijk om uiteenlopende redenen. Aan u om te bepalen 

of u daarin als hobby-wijnmaker mee wilt bewegen. Of niet. Of slechts 

gedeeltelijk, waarom ook niet? Voor beginners is het aan te raden om 

niet alles tegelijk in één oogstjaar te willen doen. Begin met wijnen, die 

een schilweking vergen en gebruik de pied de cuve methode. Sla de 

voorklaring eens over en kijk of nog gistvoeding nodig is (na hete zomers: 

soms wél). Bespeurt u toch een zeer lichte geur van rotte eieren, kijk dan 

of wat lucht erbij helpt (vaak wel). Is het probleem ernstiger, schroom 

dan niet om echt in te grijpen, want je wilt niet een heel jaar werk in de 

wijngaard tenietdoen. Filter indien nodig, en laat dat achterwege als je 

meer ervaring en vooral geduld hebt. In ieder geval hopen we met de 

artikelen in deze aflevering wat inzicht te hebben gegeven in de do’s and 

dont’s van het maken van natuurwijn.  ❚

Do’s and Dont’s in de wijngaard

1 Hygiëne is alles

2 Beginners wordt aangeraden alleen staal en glas te gebruiken voor 

fermentatie en opslag.

3 Gebruik alleen gaaf fruit
4 Voor de beginner is maken van rode wijn en orange wine het eenvou-

digst (klaring, tannines beschermen tegen zuurstof, enz.)

5 Denk eraan de hoed vaak onder te dompelen (minstens 3x per dag)
6 Meet je oogstgoed (lage pH is veilig)

7 Doe geen voorklaring in verband met gevaar van tekort aan gistvoeding

8 Werk met een pied de cuve voor snelle en veilige opstart van de gisting
9 Sluit contact met zuurstof zoveel mogelijk uit

10 Alleen bij reductieve tonen is een beetje zuurstof behulpzaam

11 Gebruik KDS alleen voor het bottelen

12 Wissel van gist tussen batches, als een batch je niet bevalt (zie 
tekst)

13 Gebruik geen klaringsmiddelen, neem de tijd (maanden, soms een 
jaar), of accepteer een troebeltje; maar heb vooral geen haast!

Samenvatting vinificatie

PetNat, hoe maak je dat? Thorsten Melsheimer vertelde, dat 

nogal wat Nederlandse wijnboeren 

hem opzoeken en vragen hoe hij zijn 

PetNat maakt. Lachend verklaart 
hij in zulke gevallen in een paar 

minuten uitverteld te zijn. Je maakt 

gewone natuurwijn en als er tegen 

het eind van de fermentatie nog 20 

gram per liter suiker in zit, wordt de 

wijn van zijn depot geheveld en licht 

troebel gebotteld in belletjeswijnfles-

sen. De overgebleven gisten maken 

de wijn mousserend, that’s all. Dus 

niks geen additieven, geen dosage, 

enzovoort.
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Niels van Laatum.

Uw partner op het gebied van 
wijnbouw producten, machines 
en middelen.  

Met ruim 10 jaar ervaring kunnen 
wij u van deskundig advies voor-
zien. Voor zowel de professionele 
wijnbouwer als de hobbymatige 
wijnmakers bieden wij een breed 
scala aan wijnbouw producten aan. 

Wijnbouw Totaal 
Boschoven 26 
5111 XG Baarle-Nassau 
013 507 93 01 
info@wijnbouwtotaal.nl 
www.wijnbouwtotaal.nl 

Voor kwaliteit en duurzaamheid! 
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Uniek in 
Nederland 
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NATUURWIJN is hip
Natuurwijn is hip. In diverse wereldsteden staat Vin Naturel al enige tijd op de wijnkaart. Jonge 

wijnmakers uit verschillende wijnregio’s wereldwijd spelen in op deze populariteit. Al is er een 

lichting wijnprofessionals die natuurwijn maken omdat ze niet anders kunnen. Wijnmakers die 
vanuit idealen, overtuiging en passie uitsluitend wijn willen maken op een natuurlijke manier.

Nederland kent een aantal wijnboeren die natuurwijn maken. 

Wat is natuurwijn?    
Een definitie. Gebaseerd op het onlangs verschenen boek: ‘Natuurwijn, een helder 

verhaal over troebele wijn ‘van Niels van Laatum.

Natuurwijn, een definitie        

Is gemaakt van biologisch of biodynamisch geteelde druiven. Natuurwijn vergist 

spontaan met de van nature aanwezige gisten op de schil van de druif. De wijn 

wordt op natuurlijke wijze geklaard en vrijwel nooit gefilterd. In de wijngaard 

én wijnkelder worden geen chemische middelen gebruikt – hooguit een beetje 

sulfiet bij het bottelen.

Dat vraagt om een interview met de schrijver. Niels, wat heb je met natuurwijn?   Dat vraagt om een interview met de schrijver. Niels, wat heb je met natuurwijn?       

‘Ik vind het een spannende aanvulling op wat ik kende. Ik was al op het spoor van 

biologische en biodynamische wijnen. Een jaar of vier geleden ben ik me meer in 

natuurwijn gaan verdiepen. Ik ben bij Blije Wijnen, een speciaalzaak in natuur-

wijnen in Rotterdam nagegaan welke stijlen er waren en heb van elke stijl een fles 

mee naar huis genomen.’    

Je was al van de biologische en biodynamisch wijnen zeg je...  Je was al van de biologische en biodynamisch wijnen zeg je...      

‘Pure smaken, dat is waar ik al enige tijd naar op zoek ben. Wijnboeren die het 

ogen hadden. Het is een aantrekkelijk format zowel qua 

inhoud als uiterlijke vorm. Het is toegankelijk maar biedt 

óók verdieping voor wijnkenners.’  

Je schrijft ook over Nederlandse wijnmakers die Je schrijft ook over Nederlandse wijnmakers die 

natuurwijn maken...   natuurwijn maken...   

‘Dat komt deels door corona en deels voort uit tijdgebrek. 

Ik kon tenslotte geen natuurwijnmakers in het buitenland 

bezoeken. Ik heb kennis gemaakt met biologische 

wijngaard El Placer in Lelystad en Wijndomein Oude 

Waalstroom in Hurwenen. Ik heb wijngaarden uiteraard 

bezocht. Dan krijg je de betere verhalen.’  

Wat heeft je het meest verrast wat betreft Nederlandse Wat heeft je het meest verrast wat betreft Nederlandse 

natuurwijn?   natuurwijn?   

‘Aan de ene kant: er is meer natuurwijn in Nederland 

dan je denkt. Aan de andere kant zijn er nog weinig 

wijnmakers die natuurwijn maken. Dat is verklaarbaar. 

Om in Nederland natuurwijn te kunnen maken vraagt 

van de wijnmaker - vanwege het klimaat - behoorlijk wat 

durf en uithoudingsvermogen.’   

Over welke wijngaarden hebben we het als we praten Over welke wijngaarden hebben we het als we praten 

over natuurwijn in Nederland?    over natuurwijn in Nederland?    

‘In Nederland zijn er van de wijnmakers die ik heb bezocht 

drie die wat mij betreft volgens de definitie natuurwijn 

maken: Wijngaard Dassemus, Wijndomein Oude Waal- 

stroom en Wijngaard Vie Vin Vjenne. Maar is heb groot 

respect voor andere wijnmakers in mijn boek en ieder 

ander die zo natuurlijk mogelijk wijn maakt. En ik ontdek 

er steeds meer, zo ga ik zeker nog eens bij Domein 

Aldenborgh in Eys op visite.’  

Wat zou je de lezer van Wijn en Wijngaard willen Wat zou je de lezer van Wijn en Wijngaard willen 

meegeven?     meegeven?     

‘Blijf kritisch over hoe je begint in de wijngaard. Hoe 

meer aandacht er is in de wijngaard, hoe minder je hoeft 

te doen in de wijnkelder. Traditionele wijnmakers zijn 

veel aan het repareren. Als je het aan de voorkant goed 

organiseert hoef je later niet in te grijpen. En verder: denk 

zelf na en haal niet blindelings kennis uit een boekje. Kijk 

vooral naar de natuurlijke omgeving.’ 

Wat zouden de lezers kunnen doen ter inspiratie?   Wat zouden de lezers kunnen doen ter inspiratie?   

‘Ga eens wat wijnen proeven van Wijndomein Oude 

Waalstroom of Wijngaard Dassemus en kijk of dit je 

aanspreekt. Misschien is het een eyeopener: zo kan 

het ook. Om met de woorden van Johan Rippen van 

Biologische wijngaard El Placer in Lelystad te spreken. 

“Soms is het lastig los te laten.  Je moet er op durven 

vertrouwen dat de natuur het beter voor elkaar heeft dan 

jij, als er eenmaal een balans is”.’  ❚

beste willen halen uit de natuurlijke 

omgeving. Dus ook voor wat betreft 

het verbouwen van druiven.’ 

Hoe kwam je tot dit boek?   Hoe kwam je tot dit boek?       

‘Als ik me op een nieuw onderwerp 

focus wil ik er alles over weten. Ik 

las het boek Natural wine for the 

people van Alice Feiring. ‘Dit is wat 

iedereen zou moeten lezen’, is wat ik 

dacht. Daarom ben ik naar uitgeverij 

Trichis gestapt met het voorstel dit 

boek te vertalen. Toen de vertaaldeal 

niet doorging vroeg uitgever Michiel 

Houdijk: ‘Waarom schrijf je niet zelf 

een boek?’  

Wat is je grootste ontdekking?   Wat is je grootste ontdekking?       

‘Dat er niets zeker is op het gebied van 

natuurwijn. De definitie is slechts een 

richtlijn, er is een groot grijs gebied. 

Wijnmakers hebben daar zelf  hun 

eigen ideeën over of het natuurwijn is 

of niet. De een is daar strikter in dan 

de ander.   Er is geen wetmatigheid. 

Mij spreekt met name de aanpak 

aan. Het uitgangspunt dat in principe 

niet ingegrepen wordt in het proces 

van wijn maken maar ook dat er 

geen gebruik gemaakt wordt van 

chemicaliën. Natuurwijn gaat terug 

naan de basis, hoe wijn oorspronkelijk 

werd gemaakt.’ 

Het boek ligt nu in de winkel. Waar Het boek ligt nu in de winkel. Waar 

ben je trots op?   ben je trots op?   

‘Op het complete plaatje. We 

hebben het concept afgestemd op de 

doelgroep die de uitgever en ik voor 

Natuurwijn, een helder verhaal over troebele wijn
Niels van Laatum
Trichis 
ISBN 9 789492 881564
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Een haasje bij Zwirs Wijngaard.

Dieren in de wijngaard:

Het was tijdens een bezoek aan Domein Steenberg in het Limburgse Epen een paar jaar geleden, 
dat ik mij sterk bewust werd van de aanwezigheid van nuttige dieren in de wijngaard. Wijnmaker 
Luc Creusen vertelde over de valk die huisde in de nestkast op de hoge paal aan de rand van de 
wijngaard. Sindsdien hoor ik wijnboeren in gesprekken veelvuldig vertellen over de dieren in 

en rondom de wijngaard. Over klein gedierte in de bodem, bovengronds en in de lucht. Maar ook 

over grotere beesten die aangetroffen kunnen worden in de wijngaard. Sommigen dieren worden 
toegejuicht. Anderen zien wijnboeren als ongewenste bezoekers. We kunnen hier spreken van 
plaagdieren en ongedierte omdat de dieren eigenschappen hebben die als beschadigend, lastig en 

dus niet gewenst worden ervaren.  

In dit artikel verhalen diverse wijnboeren in Nederland en België over nuttige insecten en dieren 

én overlast die kleine en grote creaturen in de wijngaard kunnen veroorzaken. 

Dassenschade  

Luc Creusen van Domein SteenbergDomein Steenberg: 

‘Wij hebben sinds 2008 een welkome 

bezoeker in ons valkennest. De valk 

helpt op natuurlijke wijze (woel)

muizen bestrijden. De muizen vreten 

de wortelstokken aan en zijn daarom 

ongewenst in onze wijngaard. Gelukkig 

Door Peetra van der Knaap, 
registervinoloog en auteur

zien we elk jaar de valk terugkeren. 

Konijnen en hazen zijn minder geliefd 

omdat ze de jonge aanplant opvreten 

waardoor de groei stopt. Ook reeën 

eten aan nieuwe druivenplanten’. 

Echt last heeft de wijngaard in Epen 

van de das die in 2019 zelfs de halve 

oogst heeft opgegeten. Luc: ‘Als de 

druiven beginnen te rijpen spannen 

we tegenwoordig een schrikdraad 

om de wijngaard. Dat vinden dassen 

niet leuk. Ik vind de das overigens een 

prachtig beest. Het is een bijzonder 

dier omdat er zo weinig zijn.’ 

Door de jaren heen is Luc veel dieren 

in de wijngaard tegengekomen. De 

fazant waarvan hij geen last heeft, 

maar ook de vos. Luc: ’Als ik ’s nachts 

in de wijngaard bezig ben, komt de 

vos op het licht van de koplampen 

van de tractor af. Waanzinnig mooi is 

dat! De vos is niet schadelijk en zijn hol 

ligt niet in maar naast de wijngaard.’ 

Een dier die Domein Steenberg echt 

niet in de wijngaard wil hebben is 

het wilde zwijn. Deze dieren komen 

naar de wijngaard na de oogst van 

maisvelden. Zolang de mais van het 

perceel verderop op het veld staat, 

heeft het wijndomein niets te vrezen. 

Merels en spreeuwen tenslotte is Luc 

ook liever kwijt dan rijk. Daarvoor 

worden twee weken voor de oogst 

boxen met angst- en jagersgeluiden in 

de wijngaard gehangen. 

De uil als vriend  
Maurice Warnier van Wijndomein Wijndomein 

RiesenbergRiesenberg stelt dat het een utopie is 

om beestjes in de wijngaard te weren. 

Hij wijst op de samenhang tussen 

dieren en planten in de wijngaard. 

plaag of zegen?

Maurice: ’Bij ons is de das actief. Zo 

heb ik mijn collega wijnboeren een 

keer gevraagd onze plas op te houden 

om door middel van urineren ons 

territorium af te bakenen. Nu lopen we 

het risico in het vervolg aangemerkt te 

worden als de plassende wijnmakers’, 

grapt hij. ‘We hebben vanwege 

de menselijke geur ook wel eens 

haren opgehaald bij een kapper.’ Of 

deze maatregel positief uitpakt is 

maar de vraag want de wijnmakers 

in Gronsveld hebben nadien een 

loopspoor van de das gesignaleerd in 

de wijngaard. Maurice: ‘We hebben 

een valk gehad. We hebben de ingang 

van het valkennest op het zuidwesten 

geplaats. De slechts mogelijke ingang 

blijkt want het regent naar binnen. De 

paal van 9 meter hoog staat zo stevig 

vast met moeren en schroeven dat 

we deze niet zomaar een kwartslag 

kunnen draaien. Let goed op waar je 

de ingang van een nest plaatst zou 

ik beginnende wijnboeren willen 

meegeven.’ Dit jaar geen valk maar wel 

een uil voor Wijndomein Riesenberg. 

Maurice: ‘De uil is onze vriend. Je 

hoort dit dier niet vliegen, wel krijsen. 

De uil jaagt op woelmuizen die aan de 

wortels van de druivenplanten klagen. 

Ook hebben we een piepsysteem 

met een schelle toon die de diertjes 

afschrikken.’ Er zijn nog meer welkome 

dieren in de wijngaard. Vogels die 

geen schade aanrichten waaronder 

veel zwaluwen en insecten als nuttige 

bodembewerkers. Ringwormen zijn 

goed voor de grond en oorwurmen 

die dol zijn op plaagdieren als bladluis, 

aldus Maurice.

Natuurlijke vijanden koesteren   
Een vogelplaag is waar Geert Horlings 

van Wijngoed WilgenhorstWijngoed Wilgenhorst last van 

heeft. Geert: ‘Roeken, eksters en 

kraaien vreten allemaal druiven. 

Spreeuwen zijn het ergst. Ze komen 

hier in Zeewolde met tiendui-

zenden overvliegen.’ Een andere 

plaag is de suziki-fruitvlieg die de 

rode druiven aantast. De wijnboer 

koestert alle natuurlijke vijanden zoals 

sluipwespen, zweefvliegen, roofmijten, 

roofwantsen en spinnetjes. Verder 

is Geert actief bezig de plantweer-

baarheid te verhogen door allerlei 

bodembacteriën. Geert: ‘Daarnaast 

is onze wijngaard bijzonder vanwege 

de wilgenhaag van wilgen van 3 meter 

hoog en 350 meter lang. In deze 

wildhaag die als eerste gaat bloeien in 

het voorjaar krioelt het van insecten. 

Veel wespen komen op de luizen in 

de haag af en trekken dan niet naar de 

druivenplanten.’ Het wijngoed heeft 

ook een huisbuizerd die op één van de 

palen rondom de wijngaard huist en 

heel veel muizen vreet. 

Het ultieme plaagbeestje    
Rob Kleinsman van Wijngaard Bi’j de Wijngaard Bi’j de 

ReggeRegge in Wierden alias De WijnmakersDe Wijnmakers 

heeft goede ervaringen met schapen 

in de wijngaard. Rob: ‘Wij hebben 

Schoonebeeker heideschapen uit 

Drenthe onze wijngaard laten begrazen 

tot aan de wintersnoei. Het werkte 

fantastisch. De schapen maken alles 

kort onder de stokken en bemesten 

tegelijkertijd de grond. De voeding-

stoffen uit de planten worden weer 

teruggegeven aan de bodem. Ultiem 

circulair. Het voordeel voor ons: de 

schapen eten het groen op zonder 

dat ze aan de stokken komen.’ Plagen 

kennen De Wijnmakers ook. Met het 

oog op de suziki-fruitvlieg stelde ze 

dit jaar vlak voor de rijpheid van de 

rondo een schadedrempel. Bepalend 

was de komst van de suziki-fruitvlieg 

waarna snel tot oogsten zou worden 

overgegaan. Rob: ’De ervaring heeft 

ons geleerd hoe snel deze plaagbeestjes 

zich vermenigvuldigen. We zijn dit jaar 

twee dagen nadat de suziki-fruitvlieg 

onze eerste planten hadden aangetast 

gaan oogsten en hebben de aangetaste 

planten laten staan.’

Hermetisch gesloten netten       
Terwijl De Wijnmakers goede 

ervaringen hebben met schapen heeft 

Peter Mergelsberg van Wijndomein Wijndomein 

MergelsbergMergelsberg dat niet. Hij heeft 

een aantal jaar geleden Oussants-

schapen in zijn wijngaard toegelaten. 

Deze schapen zouden niet aan de 

wijnstokken zitten was hem verteld. 

Het tegendeel bleek waar. Andere 

plagen kent Peter ook. De Merel is dol 

op zijn merlot. En ook vlinders kunnen 

schade aanrichten door kleine gaatjes 

te zuigen in de druiven waardoor sap 

uit de bessen loopt. De oplossing 

voor insecten waaronder ook de 

suziki-fruitvlieg binnen zijn domein in 

Noorbeek is speciale netten van fijne 

structuur. Voor de das gebruikt Peter 

grovere netten die aan de onderkant 

hermetisch gesloten worden.    

Plaag met gouden randje        
De komst van de suziki-fruitvlieg heeft 

Het valkennest bij Domein Steenberg.

Wijngoed Wilgenhorst.

De schaapjes bij De Wijnmakers.
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voor Wijngaard KeulenhofWijngaard Keulenhof in het Gelderse Elst verrassend 

positief uitgepakt. Het wijndomein wilde aanvankelijk 

rode wijn maken van de cabernet cortis. Toen de suzuki-

fruitvlieg toesloeg werd overgegaan tot de oogst waarvan 

de druiven direct de pers ingingen om besmetting in de wijn 

te voorkomen, zo vertelt Arjan Stam. Dit ongelukje leverde 

een gouden medaille op voor de beste rosé van 2021 bij de 

Wijnkeuring van de lage Landen.  

Selectieve voorkeuren        
Henk Marmelstein van Wijngaard De ReeborgheschWijngaard De Reeborghesch heeft 

last van reeën in zijn wijngaard. Henk: ‘Reeën zijn schattig 

maar kunnen schade aanrichten. Ze zijn heel selectief en 

hebben het in mijn wijngaard voorzien op de leon millot 

druif. Die hebben ze in 2020 totaal weggevreten. Dit jaar 

heb ik vogelnetten strak gespannen om de schade beperkt 

te houden. Reeën zijn heel leuk en voor de bezoeker een 

verrijking van de wijngaard.’

Ervaring met schapen heeft Henk ook. Het is nuttig om 

schapen in de wijngaard te laten grazen maar de ervaring 

leert dat ze eind maart uit de wijngaard moeten voordat 

de knoppen komen. Maar dan wel ooien want rammen 

beginnen volgens Henk in maart elkaar te rammen en dan 

ontzien ze niets, geen paal, draad of plant. 

In de omgeving van de wijngaard  van Henk in Winterswijk 

leven vijftig vogels. De meesten daarvan houden wel van 

een druifje. Henk: ‘Opmerkelijk is dat blauwe druiven 

standaard worden aangevreten vanaf de véraison. Witte 

druiven worden met rust gelaten tot een later stadium 

van de rijping. Behalve de solaris die misschien bij toeval 

opgegeten wordt. Eenmaal geproefd, trekt het allerlei vogels 

aan, van merel, mees en tjiftjaf. Johanniter wordt geschuwd 

totdat er geen keus meer is. De druifjes zijn hard en wrang.’ 

Dat blauwe druiven zo snel en massaal worden opgegeten 

heeft volgens Henk te maken met het zwart/wit gezichts-

gewaarwording van vogels. Wit lijkt op lichtgroen en valt 

dus niet op. Als maatregel heeft hij wel 7,5 kilometer aan 

vogelnetten gespannen. Deze netten helpen denkt hij 

tegelijkertijd als camouflage omdat vogels alleen maar blauw 

zien in plaats van blauwe trossen. Henk: ‘Ik span de netten 

voordat de vogels gaan vreten. De wijnboer ziet het insect 

de hoornaar als een vriend in de wijngaard. De hoornaar 

is geen agressief beestje en vangt wespen. Henk: ‘Ik had in 

2018 een nest op twee meter afstand  van mijn ontsteler. 

De honderden hoornaars zoefden naar de wijngaard om 

wespen te bestrijden.’

Gebalanceerd ecosysteem   
‘Plagen of zegen? Je moet het als een eenheid zien, een 

ecosysteem met veel dieren dat zichzelf in balans houdt’, 

meent Sanne Zwirs van Zwirs wijngaardZwirs wijngaard. ‘Spreeuwen eten 

al je druiven op. Kraaien zijn niet zo heftig en komen niet 

met duizenden tegelijk. En ze jagen de spreeuwen weg 

omdat ze hun eigen territorium bewaken. Om die reden 

heb ik liever kraaien. Bovendien kun je deze vogels lokken. 

Ze houden heel erg van walnoten en eten ook wel slakken.’ 

De wijngaard in Heerhugowaard heeft valkenkasten om de 

woelmuizen populatie in toom te houden. Sanne weet te 

vertellen dat de torenvalk goed is voor 1000 muizen per 

jaar. Nog liever maakt hij een nest voor de kerkuil want die 

zou wel 5000 muizen per jaar verorberen. Zwirs Wijngaard 

is een biologische wijngaard. ‘Wij proberen zo veel mogelijk 

insecten in de wijngaard te krijgen. De meeste daarvan zijn 

niet schadelijk. Ook de dieren en schimmels in de bodem 

niet. Hoe groter de diversiteit aan organismen hoe minder 

plagen.’ Sanne somt op: ‘Mollen maken de grond luchtig; 

schapen in de winter maken het gras kort en zorgen voor 

bemesting; onze kippen eten ook insecten. Over de meeste 

dieren ben ik positief. Suzuki is wel een plaag en te veel 

galmijten op bladeren verminderen de groeikracht van de 

plant. Wij halen de bladeren met galmijt daarom weg. Het 

allerbelangrijkste zijn beestjes in de grond. Dat is goed voor 

afwatering en voedselopname’.’

Nuttige diertjes    
Op spreeuwen na kent Peter Vandamme van Klein Rijselhoek Klein Rijselhoek 

in het Belgische Loker geen plagen. Hij is blij dat hij netten 

heeft opgehangen anders was er niets van de druiven overge-

bleven. Het wijngoed heeft een natuurlijke haag om de 

wijngaard zodat reeën geen schade veroorzaken. De schade 

aan pas geplante druivenstokken veroorzaakt door hazen 

en konijnen is uiteindelijk niet zo heel groot, meent hij. Op 

de vraag of ze in Heuvelland in West-Vlaanderen ook de last 

hebben van de das zegt Peter: ‘Elke streek heeft zijn eigen 

plaag. De Moezel het wilde zwijn, in Limburg de das ...’ Bij 

Klein Rijselhoek streven ze naar een ecologisch evenwicht. 

De aanwezige haag stimuleert insecten die bladluis opeten. 

Mollen vindt hij nuttige diertjes omdat ze niet alleen voor 

ontluchting van de grond zorgen maar ook schadelijke 

larven en parasieten eten. En hij koestert allerlei micro-or-

ganismen in de grond zoals schimmels en bacteriën. Peter: 

‘Ik werk 100% natuurlijk en spuit niet. Als ik dan in mijn 

wijngaard loop en allerlei insecten 

waarneem, de hazen zie lopen, de 

reeën in de verte hoor en de torenvalk 

boven mijn hoofd zie vliegen geniet ik 

van al dat leven om mij heen!.’

Varkentjes   
Van Groot MaarslagGroot Maarslag in Groningen 

noteren we nog een vrolijke noot: 

Elma Middel heeft sinds begin dit jaar 

een paar Husumer biggen aangeschaft. 

Zij hebben een wroetwei, een flinke 

modderplas en een inloopstal. Naast 

biologische brokjes en hooi verheugen 

ze zich op alle restproducten uit 

de wijngaard: tijdens perioden van 

ontbladeren, toppen, dieven en 

trosdunnen kan het niet op! Marineren 

van binnenuit dus. Verder heeft zij de 

Valkenkast met drie bewoners bij Zwirs Wijngaard.

Boven links: de Terror Hawk Vlieger en discobal bij Groot Maarslag; Boven rechts: 
de torenvalkjes op een rijtje; Onder: de woelwei met de Husumer biggen en paard.

Leven bij Klein Rijselhoek.

druiven sinds 2017 niet meer achter 

blauwe netten tegen de spreeuwen 

(liefhebbers voor 2 jaar gebruikte 

netten? Bel Groningen!). Want in 2017 

wist een flinke zwerm spreeuwen zich 

met vereende krachten aan, tussen 

en onder de netten tegoed te doen 

aan een kleine 1.000 kg druiven. Nu 

zorgen o.a. een ‘Terror Hawk’ vlieger 

en een disco-bal er al enkele jaren voor 

dat ze een deurtje verder trekken. Op 

Groot Maarslag zijn al ruim 25 jaar 

torenvalkjes druk met het op peil 

houden van muizen. In 2020 waren er 

twee nesten van 7 resp. 5 jongen van 

hetzelfde ouderpaar, in 2021 helaas 

voor het eerst geen jongen: er waren 

niet genoeg m... Precies!

Conclusie   
Dieren zijn onlosmakelijk verbonden 

aan de wijngaard en de wijnboeren 

respecteren de meeste van hen. 

Dieren zijn nuttig, zorgen voor 

een ecologische balans of worden 

bestreden door natuurlijke vijanden. 

Dieren zijn met andere woorden een 

zegen voor de wijngaard. Dat neemt 

niet weg dat er ook plaagbeesten zijn 

die behoorlijk wat schade kunnen 

veroorzaken. Wijnboeren proberen 

effectieve maatregelen te treffen 

zodat de schade beperkt blijft maar 

nemen ook hun verlies. Dieren zullen 

altijd op de wijngaard blijven afkomen 

en niet alles is te verhelpen. De natuur 

laat zich immers niet sturen.  ❚
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Meer info: www.tractoren.info 

of www.fruitteeltwerktuigen.nl

Nieuwe lijn Ilmer ´in de rij´ machines voor wijnbouw op de markt  
Importeur van diverse machines en compact tractoren voor de wijnbouw en fruitteelt, ZHE Trading uit Heijningen, heeft een Importeur van diverse machines en compact tractoren voor de wijnbouw en fruitteelt, ZHE Trading uit Heijningen, heeft een 

nieuwe lijn innovatieve machines en maaiers in België en Nederland geïntroduceerd. Hun merk Ilmer lanceerde eerder al de nieuwe lijn innovatieve machines en maaiers in België en Nederland geïntroduceerd. Hun merk Ilmer lanceerde eerder al de 

lintenmaaiers® voor opbouw op de LMG en de M2-strokenmaaier, maar nu ook een tweetal werktuigdragers voor de klant lintenmaaiers® voor opbouw op de LMG en de M2-strokenmaaier, maar nu ook een tweetal werktuigdragers voor de klant 

die alleen ‘in de rij’ wil werken. Ideale werktuigen voor de wijngaard. Peter Kuijlen, sales manager bij ZHE: “Hiermee introdu-die alleen ‘in de rij’ wil werken. Ideale werktuigen voor de wijngaard. Peter Kuijlen, sales manager bij ZHE: “Hiermee introdu-

ceren we innovatie in de Nederlandse en Vlaamse wijngaarden en kunnen we tevens nog beter voldoen aan de vraag naar ceren we innovatie in de Nederlandse en Vlaamse wijngaarden en kunnen we tevens nog beter voldoen aan de vraag naar 

alternatieve onkruidbestrijding die de biodynamica van de wijngaard in ere houden.”alternatieve onkruidbestrijding die de biodynamica van de wijngaard in ere houden.”

ZHE Trading BV is een echt familiebedrijf en houdt zich sinds 1997 bezig met de import van BCS en Pasquali compact tractoren en Ilmer 

en Rinieri werktuigen voor de fruit-, boom- en tuinbouwteelt. Naast de verkoop van door ZHE geïmporteerde A-merken beschikken zij 

over een uitgebreid onderdelenmagazijn met een ruim assortiment originele kwaliteitsonderdelen. Sinds november 2018 is ZHE ook 

importeur van het merk Rinieri en bieden ze van alles op het gebied van mechanisatie in de wijngaard; van ontbladeren tot winters-

noeimachines. 

Hun nieuwe lijn Ilmer (maai)machines zijn zeer geschikt voor wijnproducenten. De Ilmer M2-maaiers kunnen eenvoudig in verstek wor-

den geplaatst naar de rechterzijde, hierdoor leent de maaier zich prima om een extra werktuig te monteren zoals een stammenpoetser 

of een lintenmaaier om de bewerking in de rij tegelijk met het maaien van de strook te kunnen uitvoeren. De Ilmer LMG serie is een vol-

ledig mechanisch aangedreven maaier en kan worden 

in- en uitgeschoven voor de gewenste werkbreedte. De 

LMG-maaierserie kan ook worden voorzien van diverse 

‘in de rij’ werktuigen. Dat betekent stroken maaien plus 

bewerking tussen de stokken in één werkgang. De LMG 

serie kan worden voorzien van een stammenpoetser, lin-

tenmaaier en schoffelset (rolhak + vingerwieder).

Alleen ‘in de rij’ bewerken?

Nieuw in het assortiment is de Ilmer GT-Vario werktuigdrager, een 3-punt machine die geleverd kan worden in enkel- en dubbelzijdige 

uitvoering met diverse aanbouwwerktuigen zoals een lintenmaaier ®, strokenpoetser en rolhak + vingerwieder-set. Een multifunctione-

le machine die het gehele jaar kan worden ingezet zowel in getrokken als in frontversie. Het Vario frame is voorzien van een zwevende 

arm zodat het werktuig met eigen loopwiel eenvoudig de ondergrond kan volgen tijdens het werk. Door de compacte ‘parallello-

grambouw’ kan men eenvoudig de rij in- en uitrijden en is hij geschikt om in rijbreedtes van 1,5 tot 3,8 meter te werken. Daarnaast 

heeft de machine een snelwisselset, zodat de aanbouwwerktuigen binnen enkele minuten kunnen worden gewisseld. De Ilmer Eco 

werktuigdrager is een machine met een eenvoudiger frame en heeft alleen de mogelijkheid om rechtstan-

dig uit te schuiven in breedte (voor rijbreedtes van 1,6 t/m 4,3 meter) en kan optioneel worden voorzien van 

hoekverstelling. Ook dit frame beschikt over een snelwisselset. 

Kuijlen: “We kijken met de wijngaardeniers wat voor hun wijngaard het beste werkt. En dat is een mooie uit-

daging, want voor de wijnbouwer moet alles kloppen en telt met name de kwaliteit die uiteindelijk in het glas 

komt. Daar willen we in de wijngaard met onze machines en kennis aan bijdragen.”

Advertorial

Wijnmaker en landschapsarchitect Johan Bellens van Wijndomein Sassenbroek uit Hasselt (BE): 

“We hebben nu een mooi seizoen gehad met de LMG-maaier met standaardpoetser. De machine 

is snel en effectief. Daardoor hebben we meer tijd om in de kelder aan de slag te gaan met onze 

mousserende wijnen en alle andere zaken die moeten gebeuren.”
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Wijndomein Optimbulles:  

Blijven experimenteren met 

natuurlijke wijnen
Door Theo Rottier 
Foto’s: Marian Almekinders
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Guido Geunis verbleef in zijn jeugd regelmatig in de champagnestreek. Hij had daar familie en 

leerde zo al op jonge leeftijd hoe champagne werd gemaakt. Rond het jaar 1990 ontwikkelde hij 

samen met twee vrienden, Rick Schreurs en Theo Pasque, plannen om bij hun eigen woning drui-

ven te gaan kweken en mousserende wijn te maken. Het sprak voor hun vanzelf dat bij de drui-

venteelt geen insecticiden en herbiciden werden gebruikt en dat geen chemicaliën aan de wijn 

werden toegevoegd. Ze zouden de wijn immers vooral zelf opdrinken. Nu is de wijngaard gegroeid 

en wordt de wijn geschonken in vooraanstaande restaurants. Guido en zoon Maxim leiden ons 
rond in de wijngaard en de wijnmakerij net nadat de oogst is binnengehaald.

Guido en Maxim Geunis in de wijngaard.

De keuze voor de klassieke Champagne druiven
Haspengouw in Belgisch Limburg kende in het verre verleden ook al wijnbouw. Nu 

is het een van de gebieden in België die van Europa een Beschermde Oorsprong 

Benaming (BOB) voor het maken van wijn kregen toegekend. Borgloon is een van 

de kernen binnen dit gebied. Er zijn meerdere wijngaarden. Maar 30 jaar geleden 

was Guido een pionier.

Guido wilde wijnen maken zoals in de Champagnestreek volgens de traditionele 

methode. Hij nam zelf druivenstokken mee vanuit Frankrijk om te zien of deze in 

het Belgische klimaat zouden rijpen. Dat was 30 jaar geleden wat minder voor de 

hand liggend dan nu. De temperatuur in de zomer is sindsdien hoger geworden. 

Voordeel van het maken van mousserende wijn is dat deze niet een heel hoog 

suikergehalte in de druif vraagt. Een te hoog percentage alcohol is nadelig voor de 

tweede vergisting. De tweede vergisting verhoogt het alcoholpercentage in de wijn 

met 1,5%. Tijdens de beginjaren van de wijngaard werden alleen in topjaren ook niet 

mousserende wijnen gemaakt. 

Ondertussen is de wijngaard uitgegroeid tot ongeveer 2 ha. De 

wijngaard produceert per jaar 7000 tot 8000 flessen wijn per en 

daarnaast nog eens 4000 flessen cider.

Paddenstoelen als teken van bodemleven
De laatste druiven zijn pasgeleden geplukt. Op onze tocht 

door de wijngaard snoepen we van een achtergebleven trosje. 

De oudste planten zijn nog gesnoeid volgens de klassieke 

methode uit de champagne. De plant wordt laag afgebogen, 

waardoor de plant compact is en de druiven op geringe 

hoogte hangen. In de jongere aanplant gebeurt dat niet meer, 

het betekent werken in een lastige houding. 

De onderbegroeiing in de wijngaard wordt zo natuurlijk 

mogelijk gehouden. Slechts enkele malen per jaar wordt er 

gemaaid. Vele soorten planten zijn in de wijngaard te zien, 

waaronder grote groepen paddenstoelen. Met de bodemge-

steldheid in de wijngaard zit het wel goed.

De wijnen kregen de naam Champinnot, 

maar toen de wijngaard ging uitbreiden 

mocht dat niet meer omdat de naam 

van de bekende Franse spuitwijn goed is 

beschermd. Gekozen werd voor de naam 

Optimbulles: Optimale bubbels.

De Chardonnay, de Pinot Noir en de 

Pinot Meunier bleken in de praktijk goed 

te kunnen wennen aan het Belgische 

klimaat en de resultaten waren goed. 

Toen de mogelijkheid zich voordeed op 

een stuk landbouwgrond een wijngaard 

aan te leggen van ongeveer 0,5 ha 

grepen Guido en zijn vrienden deze kans. 

Aan de rand van de wijngaard is te zien dat ook vogels de 

druiven lusten. Vlak bij de heg hangen een aantal leeg 

gevreten trosjes. Om overlast van de vogels tegen te 

gaan is in de wijngaard een nestkastje voor een roofvogel 

opgehangen. Hier zijn al verschillende nesten uitgekomen en 

is een populatie roofvogels opgebouwd die in de buurt een 

territorium heeft gevonden.

Behalve van vogels is er ook overlast van schimmels en 

de suzuki-fruitvlieg. Het uitgangspunt blijft zo natuurlijk 

mogelijk te produceren. Als er gespoten moet worden 

gebeurt dit bijvoorbeeld met zwavelverbindingen, die in de 

natuur kunnen worden afgebroken.

Bij het aanplanten van de wijngaard is over allerlei zaken 

nagedacht. De keuze voor de juiste planten is daarbij 

belangrijk. Binnen de druivenrassen is vaak gekozen voor 

klonen met een minder snelle groei. In sterkere mate geldt 

dit nog voor de keuze voor de onderstam. Daarom is niet 

gekozen voor de gangbare SO4 onderstam, maar voor de 

tragere groeier 3309C. Door een tragere groei verbetert de 

kwaliteit van de druif. In het oudste deel van de wijngaard is 

nog gekozen voor 41B, de traditionele onderstam van druiven 

in de Champagnestreek.

Op zaterdag werken in de wijngaard
De drie oprichters van de wijngaard hebben allen een normale 

baan buiten de wijngaard. Guido is kortgeleden gepensi-

oneerd. Hij werkte als rechercheur bij de politie. Vooral op 

zaterdag wordt er gewerkt in de wijngaard. Dit gebeurt met 

een grote groep van vrienden en familieleden.

Van de familieleden neemt Maxim een bijzondere positie 

in. Voor hem is wijnbouw wel de belangrijkste bron van 

inkomsten. Hij loopt al tien jaar mee in het bedrijf en is 

enkele jaren geleden aangesteld als medezaakvoerder. 

Daarnaast geeft hij les in wijnbouw en adviseert hij startende 

wijnbouwers.

Oudste deel van de wijngaard kent traditionele snoeimethode. Guido in het wijnproeflokaal.

Paddenstoelen in de wijngaard.
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Bij de wijngaard is een proeflokaal 

ingericht. Van hieruit hebben gasten 

een prachtig uitzicht over de wijngaard 

en over de vallei. Regelmatig worden 

er proeverijen georganiseerd. Guido 

ontvangt het liefst mensen die echt 

in wijn geïnteresseerd zijn, maar door 

de coronacrisis zijn meer proeverijen 

georganiseerd dan gebruikelijk. 

Restaurants zijn een belangrijke 

afnemer van de wijn en deze hebben 

minder wijn kunnen schenken.

Te gast in de vierde wijnmakerij
In de beginperiode werd de wijn thuis 

gemaakt en opgeslagen. Maar met de 

groei van de wijngaard was er steeds 

behoefte aan een grotere ruimte. 

De wijnmakerij die wij bezoeken is 

al de vierde in de geschiedenis van 

Optimbulles en is gevestigd in een 

grote schuur die vroeger in de fruitteelt 

is gebruikt. 

Het eerste wat opvalt in de wijnmakerij 

is de pers. Het persen van druiven voor 

mousserende wijnen is precisiewerk. 

Vaak worden er blauwe druiven 

gebruikt voor het maken van witte 

wijn en de schil mag in het proces van 

persen niet de kleur afgeven. Het proces 

van persen neemt 4 uur in beslag.

Guido laat ons het proces van 

de traditionele productie van 

mousserende wijn zien. Na de vergisting 

volgt een tweede vergisting op de fles. 

De flessen liggen in grote containers, 

afgesloten met een kroonkurk. Te zien 

is dat zich bezinksel heeft gevormd in 

de fles. Om het bezinksel te verwijderen 

worden de flessen handmatig geschud 

en daarna op de kop geplaatst. Nadat 

het bezinksel zich in de flessenhals 

heeft verzameld wordt de flessenhals 

gekoeld, zodat zich een bevroren 

propje vormt van wijn en bezinksel. 

Dit propje wordt verwijderd en de 

fles wordt gesloten met de champag-

nekurk. Er worden geen smaakstoffen 

toegevoegd, alle mousserende wijnen 

van Optimbulles zijn Brut Nature 

wijnen. De wijngaard produceert 

verschillende mousserende wijnen, 

zowel van alleen de Chardonnay druif 

als van een combinatie van de drie 

klassieke Champagnedruiven.

Uitzicht vanaf het wijnproeflokaal.

Het tweede specialisme van 

Optimbulles betreft de niet 

mousserende natuurwijnen. Met de 

komst van Maxim binnen het bedrijf 

en door de goede zomers die er de 

laatste tien jaar zijn geweest nemen 

deze een steeds belangrijker plaats in. 

Dat is te zien aan de materialen van 

de vaten waarin de vergisting en de 

rijping plaatsvinden. Voorheen werd 

er vooral gewerkt met stalen tanks en 

houten vaten. Nu zijn er ook amforen 

van terracotta, glazen flessen en een 

pot van Chinees zandsteen te zien. 

Gekozen wordt voor het materiaal dat 

past bij de wijn die men wil maken. 

Terracotta is het meest poreus, hout is 

een factor vier minder poreus. Chinees 

zandsteen is weer minder poreus. 

Er zijn wijnen van Chardonnay, Pinot 

Noir en Sauvignon Blanc. Ieder jaar 

experimenteert de wijngaard met 

nieuwe wijnen. Dit jaar wordt ook een 

oranje wijn gemaakt, waarbij de witte 

druiven op de schil worden vergist.

De wijngaard ligt in het gebied van 

B.O.B. Haspengouw, maar voert deze 

benaming niet. De regels beperken de 

wijnbouwer te veel in zijn keuzes. Zo is 

de Pinot Meunier in Haspengouw geen 

toegelaten druif. Op het etiket van 

Optimbulles staat daarom “Belgische 

wijn”.

het systeem voor een 

zorgeloze bescherming 

tegen voorjaarsvorst

w w w . f r o l i g h t . c o m

ZONDER

FROLIGHT®️ SYSTEEM

MET

FROLIGHT®️ SYSTEEM

FROLIGHT®️ heeft als missie de wijnbouwers 

te ontzorgen van vorstschade in het 

voorjaar. Onze installaties garanderen 

een volledig automatische oplossing.

 m
e

i 
2

0
2

1

Appels
Er is nog een derde specialiteit van Optimbulles: Mousserende 

appelwijnen en ciders. 

In 2008 richtte een hagelbui grote schade aan op de wijngaard. 

Er volgden enkele jaren met een zeer kleine oogst. Besloten 

werd te gaan werken met appels van hoogstambomen om zo 

de oogst wat aan te vullen. Optimbulles legde contact met de 

Nationale boomgaarden Stichting en Natuurpunt. Via deze 

organisaties kon Optimbulles hoogstamappels aankopen 

uit boomgaarden die geen chemische bestrijdingsmiddelen 

gebruiken. Het gaat om een groot aantal verschillende 

rassen, die elk hun eigen karakter hebben. Een mousserende 

appelwijn gemaakt volgens de traditionele methode is nu een 

Wijnpers Champagne 2000.

Maxim maakt oranje wijn.

vast onderdeel van het assortiment wijnen. Daarnaast maakt 

de wijngaard verschillende ciders. Volgens Guido en Maxim 

is Cider een product dat zich ervoor leent om mee te experi-

menteren. Zo zijn er verschillende combinaties van appels 

met andere vruchten.

Vernieuwing en groei met behoud van het 
natuurlijk karakter
De aankoop van de boerderij waarin de wijnmakerij is 

gevestigd biedt nieuwe mogelijkheden. Er is ruimte voor 

een nieuwe wijngaard op een mooi plekje in de natuur. 

Hier zal o.a. Chenin Blanc worden aangeplant met het doel 

daar een natuurwijn van te maken. In mindere jaren kan de 

druif verwerkt worden tot een mousserende wijn. Doordat 

Guido en Maxim ook buiten de zaterdag voor de wijngaard 

beschikbaar zijn kan het bedrijf verder professionaliseren. 

Door de inbreng van Maxim, die overigens het woonhuis van 

de boerderij zal betrekken, zal de aandacht voor natuurwijnen 

verder groeien. De komende jaren zal er veel veranderen, maar 

de aandacht voor een natuurlijke productie en de interesse 

om te experimenteren zullen blijven.  ❚

Verschillende vaten, vooraan chinees zandsteen.

Website: https://www.optimbulles.be/
Bezoek: Op afspraak
Oppervlakte: 2 ha.
Druivenrassen: Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, Sauvignon Blanc
Wijnen: Mousserende wijnen, Natuurwijnen, Appelwijnen en Cider
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RUIME OPENINGSTIJDEN   
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Preferred
suppliers:

Volg ons op:

ZHE Trading bv 
is importeur van diverse vooraanstaande 
merken in de fruitteelt & wijnbouw.

BCS / Pasquali tractoren; 
compact tractoren van 25 tot 100 pk in 
knik-, voorwiel- of Dualsteerbesturing. 
Tractoren kunnen tevens worden voorzien van 
omkeerbare bestuurdersplaats, waardoor de 
tractoren multifunctioneel inzetbaar zijn.

Ilmer fruitteeltwerktuigen; 
strokenmaaiers, hefmasten, snoeihoutverwijde-
raar (wijnbouw), stronkenlichter, achterladers en 
wortelsnijders.

Rinieri wijnbouwwerktuigen; 
vingerwieders, schoffelmachines, opslagmaai-
ers, snoeimachines (winter- en zomersnoei), 
klepelmaaiers, armmaaiers en hefmasten.

Zanon fruitteeltwerktuigen; 
klepelmaaiers, vingerwieders, schoffel-
machines en armmaaiers.

Rink trailers; compacte compoststrooiers.

ZHE beschikt over een uitgebreid dealernetwerk 
in Nederland en België, informeer voor een 
lokale dealer bij u in de buurt.

ZHE Trading bv, Potenblokseweg 4, 

4794 RM Heijningen (NL)

0031-168467467, 0031-622303413

verkoop@zhe.nl

Meer info: www.tractoren.info 

of www.fruitteeltwerktuigen.nl
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dubbelzout ontzuring

Parasiet tegen de 

suzuki-fruitvlieg:

biologische bestrijding

SchroefdoppenleedSchroefdoppenleed

Tweede boek over cider 
maken verschenen

Criteria voor duur-

zaamheid in aantocht
Stamziekten

onderzochtIn de vorige aflevering van dit magazine stond een artikel 

over de praktijk van dubbelzout ontzuring. Daarin is een 

aanwijzing weggevallen, die er volledigheidshalve wel in 

thuishoort.

Nadat totaalontzuring heeft plaatsgevonden van een deel 

van de most, wordt het ontzuurde deel teruggedaan bij 

de oorspronkelijke most. Weggevallen is, dat het totaal 

ontzuurde deel eigenlijk eerst gefilterd moet worden. Anders 

komt een deel van het dubbelzout weer in de oorspronkelijke 

most. En omdat die een pH heeft, die lager is dan 4.6, gaat het 

meegekomen dubbelzout weer in oplossing. Daardoor is de 

ontzuring niet zo sterk als berekend.

Nu beschikken de meeste hobby-wijnmakers niet over een 

filter, dat geschikt is voor zulke operaties. Gebruik je een klein 

filter van bijvoorbeeld Buon Vino of Rover, dan zijn filter-

platen grof en middel de aangewezen middelen.

Een groot risico van filteren is echter altijd, dat oxidatie 

optreedt. En dat risico is in dit geval extra groot, omdat de 

pH van de te filteren totaalontzuurde most hoger is dan 4.6. 

Om die reden moet een Vinomat handfilter sterk ontraden 

worden bij dubbelzoutontzuring. Het proces duurt te lang en 

er is teveel luchtcontact. Eigenlijk moet filteren bij dubbel-

zoutontzuring sowieso ontraden worden als je geen profes-

sionele apparatuur hebt, zoals een kaarsfilter.

De Sustainable Wine Roundtable (hierna te noemen SWR) 

is een samenwerkingsverband van wijnproducenten, 

-leveranciers en publicisten, die kort samengevat streven 

naar productie, handel en consumptie van wijn van hoge 

kwaliteit, op een wijze die het milieu spaart en mensen-

rechten respecteert. Bij SWR zijn spelers aangesloten, die er 

in de markt toe doen, zoals het Chileense VSPT, de Britse tak 

van Lidl, Jackson Wines, Torres, Amorim, de groep van het 

Porto Protocol, en bijvoorbeeld ook wijnschrijvers als Jancis 

Robinson.

Duurzaamheid is in onze tijd een modewoord geworden, 

waarmee jan en alleman graag goede sier maakt. In 

september van dit jaar heeft SWR gemeld, dat het hoog tijd 

wordt voor het opstellen van criteria en standaarden voor 

duurzaamheid. Zoals bekend mag worden verondersteld, 

worden in de wijnbouw bijzonder grote hoeveelheden 

pesticiden gebruikt, zeker ook vergeleken met andere 

landbouwsectoren. Ook het watergebruik is een punt van 

grote zorg in een tijd van dreigende zoetwatertekorten in 

combinatie met de steeds maar voortgaande opwarming van 

het klimaat. Aan verpakken en vervoer van wijn wordt al veel 

aandacht besteed, maar het zou allemaal beter kunnen. Denk 

bijvoorbeeld aan de regel, dat veel wijn alleen een herkomst-

benaming mag dragen, als die ter plaatse gebotteld is.

Hobby-wijnmakers, zoals de meeste lezers van Wijn & 

Wijngaard, zullen geen boodschap hebben aan zulke initia-

tieven, zou je denken. Beroerde arbeidsomstandigheden en 

bulktransport zijn geen zaken die spelen in de wereld van 

de meesten van ons. Maar toch melden wij u graag dit soort 

ontwikkelingen, want het is prettig te weten, dat u niet de 

enige bent, die nadenkt over zaken als bijvoorbeeld milieus-

parende gewasbescherming en economisch omgaan met 

spoelwater.

Het Oregon State Wine 

Institute (VS) heeft 

bekend gemaakt, dat daar 

toestemming is gegeven 

om een parasiet in te zetten 

tegen de suzuki-fruitvlieg, 

die daar Spotted-Wing 

Drosophila heet. Zoals 

bekend is deze fruitvlieg vooral actief in natte zomers (zoals 

bij ons in 2021) en legt eitjes in de druivenbessen, vooral de 

blauwe met een zachte schil. Er was tot nu toe niet meer aan 

bestrijding mogelijk dan wegvangen of weglokken van de 

fruitvlieg, of spuiten met verdelgingsmiddelen.

Als sinds 2012 is het Oregon Wine Research Institute 

parasieten op het spoor, die de suzuki-fruitvlieg kunnen 

tegengaan; met name parasieten uit Zuid-Korea en China. 

Onderzoek naar zulke parasieten is belangrijk, want het 

gebruik ervan is duurzamer dan spuiten. Zulk onderzoek 

is echter niet eenvoudig: De parasieten moesten in de VS 

worden ingevlogen onder quarantainemaatregelen, die 

voortduurden tijdens het onderzoek zelf. Uiteindelijk moest 

ook toestemming worden gevraagd voor het toepassen 

ervan buiten laboratoriumcondities.

De parasiet waarvoor nu toestemming is gegeven draagt 

de poëtische naam Ganaspis brasiliensis doodt behalve de 

suzuki-fruitvlieg ook enkele andere vliegen. Eigenlijk doodt 

deze parasiet, zelf een vliegje, de larven van de suzuki-

fruitvlieg. Daarmee wordt de verspreiding ervan tegengegaan 

en kan een plaag binnen de perken blijven.

De hoop is nu, dat door het uitzetten van dit parasiet-

vliegje een populatie ontstaat, die zichzelf in stand houdt 

en waarmee bescherming tegen de suzuki-fruitvlieg zonder 

schadelijke effecten voor milieu en mensen mogelijk wordt.

De publicatie van het Oregon Wine Research Institute vond 

plaats in oktober 2021.

Ook in Europa vindt zulk onderzoek plaats en heeft een 

proefintroductie van de parasiet plaatsgevonden. Il Dolomiti 

berichtte op 1 oktober over onderzoek van de universiteit 

van Trentino (Noord-Italië), waar de eerste veldproeven 

plaatsvinden op bosbessen en frambozen. Ook hier zijn 

vergunningen nodig om dit soort onderzoek te mogen doen. 

Bijna tien jaar geleden werd nog 7% oogstverlies geleden in 

de fruitteelt en daar zijn miljoenen mee gemoeid. Als alles 

volgens plan verloopt, gaat ongetwijfeld ook de druiventeelt 

profiteren van deze ontwikkelingen.

Eveneens uit Oregon bereikte ons het bericht, dat daar 

in Willamette Valley en Rogue Valley is in 29 wijngaarden 

onderzoek gedaan naar stamziekten (Grapevine Trunk 

Disease, bij ons bekend onder de verzamelnaam Esca). Zoals 

bekend tasten deze ziekten vooral de blijvende delen van de 

plant aan: Wortels, stam en leggers (bij cordonsnoei). In zeer 

ernstige gevallen zie je de ziekte ook in het plantmateriaal 

zoals blad en eenjarig hout. 

Wanneer afwijkingen zichtbaar worden, is dat ook vaak het 

moment waarop de ziekte in een plant ontdekt wordt. Maar 

je kunt de ziekte al eerder op het spoor komen, want men 

rekent tot de symptomen onder andere ook verschrompelde 

bessen, necrotische bladranden, dode armen (cordon), korte 

internodiën en slechte groei.

Esca of Grape Trunk Disease is een aandoening waar 

wijngaarden ernstig van te lijden hebben. Ook in Europa. 

In de Charente bijvoorbeeld, waar bijna alleen Ugni Blanc 

wordt geteeld voor wijn (bedoeld om cognac van te maken) 

en de zoete Pineau de Charente, is ongeveer 30% van de 

wijngaarden aangetast. Cognachuis Hennesy stelde enkele 

jaren geleden zelfs EUR 600.000,= beschikbaar voor degene 

die een oplossing voor Esca kon bedenken. Toen het middel 

natriumarseniet, dat in 2011 verboden werd, was rooien de 

enige oplossing tegen Esca.

Aan de Loiremonding in het Muscadet-gebied, gaat het om 

misschien wel de helft. Een paar jaar geleden viel zelfs de 

sombere verwachting te beluisteren, dat daar over dertig jaar 

bijna geen wijnbouw meer zou bestaan.

Hoe de situatie in Nederland en België is, is niet bekend. Maar 

dat Esca hier voor komt, daar bestaat geen twijfel over.

In Oregon waren werden de schimmels (geen virussen), 

die de ziekte veroorzaken, gevonden in bijna 21% van de 

wijngaarden. Interessanter is misschien, dat deze schimmels 

niet werden gevonden in de andere bijna 80%. Dat biedt 

misschien aanknopingspunten voor mogelijke oplossingen. 

Bekend is dat, dat zachte snoei, waarover eerder in dit 

magazine werd bericht, helpt tegen Esca. Bekend is ook, dat 

je bij snoeien per plant even je schaar moet ontsmetten om 

overdracht van de ene plant naar de andere te voorkomen. 

Andere manieren van aanpak zijn gebruik van wondpasta bij 

grotere snijvlakken, niet snoeien bij nat weer en verwijderen 

van aangetast hout uit de wijngaard.

Zeer nuttige informatie over dit onderwerp is te vinden op 

https://wijnwetenschap.nl/wijngaard/houtschimmels-in-

de-wijnstok-das-rottig/ van Koen Klemann. Een must om te 

lezen, nu het snoeiseizoen weer voor de deur staat.

In Duitsland proberen veel wijnboeren al voor de kerstverkoop 

hun wijnen gebotteld te hebben. Ja, we hebben het over 

wijnen van datzelfde jaar, van de september- en oktoberoogst 

dus. Dat daarvoor allerlei kunstgrepen zijn, mag helder zijn. 

Er bereikten ons het bericht, dat voor veel van die wijnen 

schroefdoppen gebruikt worden. En dat er een beetje paniek 

is onder wijnboeren, die na de Kerst pas bottelen. Omdat 

schroefdoppen na de Kerst nauwelijks meer verkrijgbaar zijn. 

De reden? Het wereldwijde tekort aan aluminium.

Eerder maakten wij melding van een boek over cider maken 

van de hand van Bernd van Wondergem. Nu is er een vervolg 

verschenen, dat dieper ingaat op aspecten zoals hygiëne, 

benodigde spullen, wilde en cultuurgisten, een eigen stijl 

ontwikkelen, fouten 

verhelpen, portretten 

van acht ambachtelijk 

werkende Nederlandse 

cidermakers en meer.

Dit vlot en toegan-

kelijk geschreven 

boekje is een uitgave 

van Het Hamerstuk 

(www.hethamerstuk.

nl), kost EUR 25,= en 

is via de website van 

de Het Hamerstuk te 

bestellen.
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KIES VOOR ZEKERHEID KIES VOOR DE NR. 1 IN EUROPA

VEREINIGTE HAGEL - Vestiging Nederland
Postbus 7 · 9422 ZG SMILDE

Tel.: 0592 415581 . Fax: 0592 415865
info@vereinigte-hagel.nl · www.vereinigte-hagel.nl

HET KLIMAAT VERANDERT, BENT U HIEROP 

VOORBEREID?

KIES VOOR EEN BREDE WEERSVERZEKERING

KIES VOOR KWALITEIT EN ZEKERHEID

NU AANTREKKELIJKER DAN U DENKT

WIJ ADVISEREN U GRAAG!

ACC, UW KENNISPARTNER VOOR 

KWALITEITSANALYSES VAN WIJN, 

BIER, SAP EN DESTILLAAT

Verbeter de kwaliteit 

van uw wijn, bier 

of sapproduct

U kunt bij het Analyse Centrum Colonjes (ACC) terecht voor 

analyses van alcoholische dranken (wijn, bier, gedestilleerd), 

sappen of producten als most, wort en druiven. We toetsen die 

op chemische en microbiologische bestanddelen met behulp van 

geavanceerde meetapparatuur. 

Snel en gemakkelijk, betrouwbaar en betaalbaar, zowel 

voor de professionele als hobby-producent.

Waarom een kwaliteitsanalyse? De ACC-analyses helpen u als 

wijnbouwer, bierbrouwer of producent van sappen of destillaten:

•  om inzicht te krijgen in de kwaliteit van uw product

  

•  om de kwaliteit van uw product (bij herhaalde productie) te  kunnen 

garanderen

  

•  om uw product te verbeteren.

Analysecentrum Colonjes
Bredeweg 2, 6562 DE Groesbeek

Tel. +31 (0)24- 711 10 82

E-mail info@analysecentrumcolonjes.nl

W www.analysecentrumcolonjes.nl

Onderzoek naar Onderzoek naar 
flesafsluitingenflesafsluitingen
Er gaat veel geld om in de wereld van flesafsluitingen. Heel veel 

geld. Daarom is er ook veel concurrentie tussen leveranciers 

van kurken, technokurken, plastic kurken, schroefdoppen in 

allerlei soorten en maten, stoppen van glas of van bamboe, 

noem maar op. Voorkomen van TCA (trichlooranisol of 

tribroomanisol, de beruchte “kurk” aroma’s) is sinds een 

aantal jaren geen issue meer. Vandaag de dag gaat het om 

zuurstofdoorlatendheid (OTR, Oxygen Transmission Rate) 

en duurzaamheid. Vrijwel alle afsluitingen zijn tegenwoordig 

biologisch afbreekbaar of recyclebaar. Tot de laatste worden 

ook aluminium schroefdoppen gerekend, zij het dat smelten 

of omsmelten van aluminium erg veel energie kost.

Op het punt van OTR waren er tot een tiental jaren geleden 

aanzienlijke verschillen tussen flesafsluitingen. De bewaar-

baarheid van witte wijn en rosé en het rijpingspotentieel 

van rode wijn worden beïnvloed door de OTR. Leveranciers 

steken elkaar nog steeds de loef af met lage OTR-waarden, 

want dan blijft een wijn lang fris en houdbaar. Maar men 

zocht vooral naar afsluitingen, ook schroefdoppen, waarvan 

de OTR “op bestelling” kon worden geleverd. Dat leidt tot een 

aanhoudende stroom van onderzoeken. Meestal gefinancierd 

door de grote bedrijven achter de afsluitingen. Men daarom 

soms voorspelbare resultaten.

Soms vindt echter onafhankelijk onderzoek plaats en zoiets 

gebeurde onlangs weer in de VS. Het maandblad Wine 

Business Monthly (voorheen Wines & Vines, daarvoor 

Practical Winery & Vinyard Magazine) rapporteert jaarlijks 

over de stand van zaken op basis van een Closure Survey bij 

een groot aantal wijnmakers. Die moesten bijvoorbeeld op 

een schaal van 1 tot 5 aangeven hoe tevreden ze zijn over hun 

flesafsluitingen. Ondanks alle marketing-inspanningen van 

de grote leveranciers blijken daar de meeste wijngaardeniers 

vast te houden aan hun eerder gemaakte keuzen. En daarvoor 

blijkt een goede reden te zijn.

Het onderzoek had ook zijn beperkingen, zo wordt 

gerapporteerd. Grote wijnbedrijven gebruiken uiteraard 

veel meer afsluitingen dan kleine. En dat kan een vertekend 

beeld geven. Een goed voorbeeld daarvan zijn synthetische 

afsluitingen. Er is weliswaar een langzame afname van het 

aantal bedrijven dat zulke afsluitingen gebruikt. Maar de 

hoeveelheid wijn, die daarmee gekurkt wordt, neemt al jaren 

toe.

Hoewel schroefdoppen van alle afsluitingen het hoogst 

scoorden qua tevredenheid, blijkt er toch maar weinig verschil 

in OTR tussen de meest gangbare afsluitingen waarneembaar.

Iets soortgelijks meldt ook Das Deutsche Weinmagazin 

van 16 oktober dit jaar. Van flessen die werden afgesloten 

met zes gangbare kurken en dergelijke, werd gedurende 

enige tijd het zuurstofgehalte in de fles gemeten. Ja, dat kan 

tegenwoordig zonder de fles te openen. Het blijkt, dat er 

tussen een standaardkurk, Amorim Neutro Premium, Gültig 

Carat +, Diam5, Nomacorc Reserva en Diam Origin wel kleine 

meetbare verschillen waren, maar te klein om organoleptisch 

opgemerkt te kunnen worden. Ook het verloop van het 

sulfietgehalte werd gemeten en ook daar waren de verschillen 

miniem. De keuze voor een bepaalde flesafsluiting is daarom 

vooral “Geschmackssache” concluderen de onderzoekers.

Betekent dat nu, dat het voor een hobbywijngaardenier 

niet uitmaakt waarmee u uw flessen afsluit? Zeker niet. In 

de onderzoeken worden allang geen grof-granulaatkurken 

meer meegenomen. Die zijn notoir slecht. Dat geldt ook 

voor “derde en tweede” kwaliteit kurken. En zelfs de eerste 

kwaliteit laat nogal eens te wensen over. Twincorks zijn beter, 

dankzij de kurkschijf aan beide zijden, maar daartussen 

zit grof granulaat. Onberispelijk zijn Diam-afsluitingen en 

Neutrocorks, die bijna evengoed afsluiten tegen zuurstof als 

met schroefdoppen mogelijk is.

Proeverij biologische, 
biodynamische en 
natuurlijke wijnen

Belgische wijnen
geproefd in Amsterdam

Wijn en Wijngaard is een kwartaalmagazine, dat niet altijd op 

het laatste moment kan inspelen op de actualiteit. Daarom 

vermelden we het nu maar vast.

Op 7 maart komend jaar vindt in Amsterdam een proeverij 

plaats van biologische, biodynamische en natuurlijke wijnen 

plaats. Een uitgelezen kans om met wijnen uit dit genre nader 

kennis te maken. Meer informatie kunt u opvragen via info@

melman-communications.nl.

De bekende Belgische auteur Stefaan Soenen heeft in 

Perswijn verslag gedaan van een proeverij met Belgische 

wijnen. Wijnen van veertien Belgische wijnmakers, voorna-

melijk Vlaamse, werden gepresenteerd in een bijzondere 

proeverij. Zoals gebruikelijk in België speelt mousserende 

wijn een belangrijke rol. Stefaan meldt als bijzonderheid, 

dat vooral in het Waalse land veel piwi’s zoals Johanniter en 

Souvignier Gris staan aangeplant, en dat die het uitstekend 

doen in belletjeswijn.

We gaan hier niet teveel verklappen, maar u kunt 

het uitstekende artikel nalezen op https://perswijn.

nl/2021/11/03/belgische-wijnen-trekken-naar-amsterdam/

 

WOW-Wijnbouwers Oost-West vzw – www.wijnbouwers.be 
Vereniging van West- & Oost-Vlaamse Wijnbouwers 
Association des Vignerons des Flandres Ouest & Est 

Association of Winegrowers from West & East Flanders 
 

Nodigt u uit op de – Vous invite à la – Invites you to the 
 

1ste Wijnbouwbeurs in Vlaanderen-België -  
1ère Foire Viticole en Flandre-Belgique -  
1st Viticultural Fair in Flanders-Belgium! 

 

18 & 19 December-Décembre 2021  –  Waregem-Expo  
18/12 – 10:00-18:00   ※※   19/12 – 10:00-17:00 
(Zuiderlaan 26, 8790 Waregem - www.waregemexpo.be) 

 

Info:  info@vi-tec.be  –  www.vi-tec.be 
 

www.facebook.com/Vi.Tec.Wijnbouwers 
 

Vrije toegang mits inschrijving / Entrée Gratuite avec inscription / Free entrance 
with registration !    ☞☞  https://vi-tec.eventbrite.be  

 

Of/ou /or : https://www.eventbrite.be/e/registratie-vi-tec-wijnbouwbeurs-foire-viticole-99664190276  
  

☞☞  Iedere dag – Chaque jour: 5 Gratis  ‘Master-classes’  gratuit! (NL – 1x FR) 
 

Catering – is voorzien – est prévu – is provided 

1ste Wijnbouwbeurs

in Vlaanderen - Waregem-Expo

18 december 10:00-18:00

19 december 10:00-17:00

info@vi-tec.be – www.vi-tec.be



Neerlands Wijnmakerij 
    Meer dan 10 jaar ervaring 
    in het maken van kwaliteitswijnen.

SUETERSWEG 2A  BENTELO  |  WWW.NEERLANDSWIJNMAKERIJ.NL

Neerlands Wijnmakerij b.v. is een professionele wijnmakerij. Met deskundige medewerkers, 

moderne technieken en machines maken we kwalitatief hoogstaande wijn. Wijnen uit Neerlands 

Wijnmakerij BV vallen ieder jaar over de hele wereld in de prijzen:

OOK DEELBEWERKING MOGELIJK, O.A.

•  ONTSTELEN

•  PERSEN

•  PULPVERHITTING

•  FILTRATIE (GISTFILTER, PLATENFILTER, KIESELGURFILTER)

•  AFVULLING

•  VERPERLEN VAN WIJN

•  ETIKETTEREN

•  OPSLAG- EN DOUANEHANDELINGEN

•  ETC. 

VANAF 300 TOT 30.000 LITER

MODERNE MACHINES EN TECHNIEKEN

FLYING WINEMAKER IEDER JAAR HET HELE SEIZOEN AANWEZIG


