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PROGRAMMA BENEVIT SYMPOSIUM 

9.30 u. Ontvangst 

9.45 u. Verwelkoming door gouverneur Herman Reynders en Geurt van Rennes 

10.00–12.00 u. “Climate change & wine. The influence on viticulture in 

Belgium and The Netherlands.” dr. Richard Smart   

13.00–13.30 u. “Wat is de druif van de toekomst voor deze regio?” Chantal 

Smeets 

13.30–15.00 u. “Le Pinot Noir et l'intérêt d'un climat froid pour la production 

de vin de qualité.” prof. Jacky Rigaux  

15.00–15.15 u. Pauze 

15.15–16.00 u. “Inleiding over EU wetgeving; wettelijk beschermde 

herkomstbenamingen, het gebruik van „interspecifieke rassen‟en de 

economische consequenties.”prof. dr. Ghislain Houben 

16.00–16.15 u. Conclusie en Slotwoord door gedeputeerde Jean-Paul Peuskens en 

Geurt van Rennes  

  
Inschrijven voor het 
symposium kan op 
www.benevit.org 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.benevit.org/richard-smart.html
http://www.benevit.org/chantal-smeets.html
http://www.benevit.org/chantal-smeets.html
http://www.benevit.org/jacky-rigaux.html
http://www.benevit.org/ghislain-houben.html
http://www.benevit.org/provincie-limburg.html
http://www.benevit.org/geurt-van-rennes.html
http://www.benevit.org/
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Bubbels 
Een sprankelende toekomst voor wijnbouw. 

 
We spreken over witte en rode wijnen, maar laten we de „bubbels‟ niet vergeten. Mergel 
is de perfecte ondergrond voor het maken van een sprankelende wijn. Dat is over de 
ganse wereld zo. Maar slechts 8% van het aardoppervlak heeft een kalksteenlaag aan of 
kort onder het bodemoppervlak. Het zuiden van de beide Limburgen hebben deze grond, 
en zijn ideaal voor het maken van schuimwijnen. Maar dat wil niet zeggen dat er elders 
geen goede schuimwijnen gemaakt kunnen worden. Hel koele klimaat is een voorwaarde. 
Men kan druiven oogsten met de juiste zuur/suiker-verhouding zodat er voldoende zuren 
voor de frisheid blijven en er niet teveel alcohol ontstaat door een hoog suikergehalte.   
 

Hobby en professioneel 
We mogen niet vergeten dat de terugkeer van de wijnbouw 
door gepassioneerde hobby-wijnbouwers is gekomen. En de rol 
van hobbyisten is nog lang niet uitgespeeld. Veel van onze 
toekomstige professionele wijnmakers zullen met wijnbouw als 
hobby starten. De geringe investeringen om zelf wijn te maken 
is hierbij zeker een voordeel. Er zijn verenigingen en 
opleidingen waar de kennis kan worden opgedaan, en er zijn 

inmiddels ook deskundige adviseurs die waardevolle adviezen 
kunnen geven.  Om professioneel schuimwijnen te maken zijn 
onze landen buitengewoon geschikt. De druiven moeten iets 
vroeger worden geoogst wanneer er nog voldoende zuren zijn 
en nog niet te veel suiker. Er zijn inmiddels meerdere 
producenten die internationaal zich met alle andere 

schuimwijnproducerende landen kunnen meten.   

 
“Klimaatverandering kan leiden tot  

te veel suiker en te weinig zuren in wijn.”  

FRANSE SENAATSCOMMISSIE VOOR ECONOMISCHE ZAKEN;  

L’avenir de la viticulture française : entre tradition et défi du Nouveau 

Monde, Information Report no. 349, 2001-2002, 141 pages  

 

Chardonnay 
Chardonnay is de meest succesvolle druif voor schuimwijn als 
men wereldwijd beziet. Maar Chardonnay is ook een druif die in 
het noorden thuis hoort. Door de opwarming van het klimaat 
zijn er veel gebieden waar men bij de Chardonnay te weinig 
zuren heeft om nog een frisse schuimwijn te maken. Men kan in 
de kelder wel gaan ingrijpen, maar waar is men dan me bezig.  

 

Internationale erkenning 
Onze schuimwijnen halen op internationale wijnkeuringen altijd een hoge score. De vele 
prijzen en onderscheidingen spreken boekdelen. Onze streken zijn heel geschikt voor 

schuimwijnen, en onze thuismarkt is voldoende groot. 
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Vin Vert 

Er is al lang behoefte aan een nieuwe, pan-Europese biologische 

wijnwetgeving.  ORWINE, een driejarig onderzoeksprogramma opgezet 

door de EU, raadpleegde de biologische wijnmakers in de meeste 

Europese wijnproducerende landen, presenteerde aan de Europese 

Commissie haar uiteindelijke aanbevelingen. 

 “Groene” wijn; de belangstelling voor biologische 

producten neemt toe en de media besteden steeds meer 

aandacht aan deze zich doorzettende trend. Is het een 

oorzaak of een gevolg? De stijgende vraag van de consument 

naar natuurvriendelijke producten is een feit, en wijn blijft 

daarbij niet achter. 

   

1. Een eerste groep wijnbouwers heeft altijd een biologische wijnbouw gehad. Zij hebben 

altijd de chemie buiten gehouden omdat zij resoluut voor kwaliteit kiezen. Zij werkten 

met klassieke druiven en niet met hybriden. 

 

2. Sinds een aantal jaren schakelen steeds meer wijnproducenten over op 

natuurvriendelijke wijnbouw- en vinificatiemethodes uit ecologische overtuiging en 

omwille van het gezondheidsaspect. Zij beogen het minimaliseren van het gebruik van 

chemische hulpmiddelen op de eerste plaats om het milieu en hun eigen gezondheid te 

beschermen. Bij deze groep treffen we ook wijnbouwers aan die voor hybriden kiezen om 

„biologisch‟ gecertificeerd te worden. 

 

3. De recentste stroming is de groeiende groep wijnbouwers die ontdekken dat er 

effectief kwaliteitsverbetering via deze weg bereikt kan worden. Gezond bodemleven 

draagt bij aan de complexiteit en identiteit van de wijn en heeft voor de vinificatie 

minder of geen oenologische hulpmiddelen nodig. 

Nu kunnen we ons er aan verwachten dat „bio‟ ook een verkoopargument gaat worden, 

maar hoe „bio‟ is „bio‟?  

 

Door het ontbreken van een Europese verordening voor de wijnbereiding, is het enkel de 

wijnbouw die momenteel gecertificeerd wordt. We spreken dus niet over ‘biologische 

wijn’ maar over ‘wijn gemaakt van biologisch geteelde druiven’.  

 
Dan zijn er nog verschillen in de wetgeving van de verschillende landen, en de controle 

gebeurt door organisaties die verschillende normen hanteren. Het is dus niet 

verwonderlijk dat er hierdoor bij de consument verwarring bestaat. Bestaat biologische 

wijn wel? Wat wil biologisch eigenlijk zeggen? Wat is duurzame, natuurlijke of organische 

wijnbouw?  

Europa besloot werkt te maken van harmonisering van de regels en richtlijnen. Hiertoe 

werd in 2006 het onderzoeksproject ORWINE opgezet waarvan in 2009 de resultaten 

http://www.orwine.org/
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werden gepresenteerd. (Deze resultaten zijn te vinden op www.orwine.org) Toen was het 

wachten op de regelgeving die Europa zou gaan bepalen.  

 

Maar in juni 2010 besloot de Europese 

Commissie om haar ontwerpbesluit tot 

invoering van nieuwe regels voor de biologische 

wijnproductie in te trekken. De verschillen in 

opvattingen tussen de wijnbouwers van de 

verschillende lidstaten waren bijzonder groot. 

Een compromis « voor de normen van de 

biologische productie » werd niet gevonden, 

zei Brussel. 

 

Het voorstel van de commissie omvatte een 

lijst van toegelaten additieven die kleiner is 

dan deze toegestaan voor traditionele wijnen.  

« Er is voor de invoering van deze nieuwe regels geen meerderheid onder de lidstaten. Ik 

ben niet bereid tot een compromis inzake de biologische normen die een verkeerd signaal 

zou sturen aan de consument over het belang dat de Commissie hecht aan de kwaliteit. 

Ik hoop dat de industrie en het onderzoek vooruitgang kunnen boeken en dat de 

Commissie zal terug kunnen komen met een voorstel» zei commissaris voor Landbouw en 

Plattelands-ontwikkeling Dacian CIOLOŞ. 

Tot nader order blijven de huidige regels gehandhaafd voor de flessen wijn met het etiket 

« druiven uit de biologische landbouw ». 

 

Waar gaat het over ? 

Momenteel is er op grond van de 

Europese biologische wijnbouw 

certificeringen een brede waaier 

van processen en additieven 

toegestaan. In de praktijk is het zo 

dat, voor zover het de 

werkzaamheden in de kelder 

betreft, er voor vrijwel alle 

onderdelen van de vinificatie geen 

verschil bestaat tussen een 

organische en een conventionele 

productie. In feite is het 

gemakkelijk voor een 

conventionele wijnbedrijf om een 

biologische productie lijn langs 

een conventionele te plaatsen, in 

hetzelfde gebouw en grotendeels 

met dezelfde apparatuur. Dit maakt de drempel om biologische wijn te gaan produceren 

natuurlijk lager, maar vergroot ook het risico op fraude. Hoewel er een duidelijk 

onderscheid gemaakt kan worden op het vlak van voorschriften en verbodsbepalingen 

tussen biologische en conventionele wijnbouw zolang het over het werk in de wijngaard 

gaat, is het onderscheid tussen de twee, als we eenmaal over de drempel van de 
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wijnmakerij zijn, vrijwel volledig verdwenen. 

  

Er is een grote verscheidenheid aan  vinificatie-technieken toegestaan in de biologische 

wijnbouw, gaande van heel eenvoudige tot hoogtechnologische. Biologische wijnbouw is 

gewoonlijk niet per se traditioneel of ambachtelijk. Er zijn geen strenge productieregels, 

en men mag gebruik maken van vrijwel alle moderne ontwikkelingen die ook in de 

conventionele wijnbouw zijn toegelaten. Een met de hand geplukte, met voeten 

getreden, spontaan gegiste, in eiken vaten gerijpte wijn, zonder enige toevoeging van 

additieven kan worden voorzien van dezelfde "biologisch" stempel als een met de machine 

geoogste, koude maceratie, met kweekgist gefermenteerde, kapot gefilterde wijn. En 

toch is de productie van deze wijnen, en de visie van de wijnmakers volledig anders. Voeg 

hieraan toe de zichzelf biologisch verklarende producenten, of zij die wel biodynamisch 

werken maar zonder certificering, en het biologische wijnlandschap wordt nog 

ingewikkelder.  

 

Er zijn wijnen zonder enige „bio‟ vermelding die biologischer zijn gemaakt dan sommige 

gecertificeerde bio-wijnen. Europa probeerde hierin tot een harmonisatie te komen maar 

is daar duidelijk niet in geslaagd. Ten slotte verandert er niks: het is aan de individuele 

biologische wijnmaker om uit te leggen hoe hun wijn maken, en aan de consument om uit 

te vinden wat de betekenis van de gebruikte productietechnieken is. 

 

Als Europa strenge normen oplegt aan haar wijnbouwers, maar wijn van buiten de EU die 

volgens veel lichtere normen „bio‟ of „organisch‟ mogen heten, probleemloos als dusdanig 

toelaat, is er opnieuw een ernstig probleem voor de Europese wijnbouw. Laten we hopen 

dat in de toekomst alle „bio‟-wijn die in Europa verkocht wordt ook „bio‟ is volgens 

dezelfde regels.  

 

Het enige waarin de EU op het vlak van bio-wijn harmonisatie is 
gelukt is de invoering van een nieuw uniform bio-label. De olifant 
heeft een muis gebaard.  
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Wijnbouw en economie 
 

Europa is de belangrijkste markt voor wijn. Nu is China een belangrijke 
markt aan het worden, zeker voor de duurste wijnen. 

 

Europa is nog steeds de belangrijkste markt ter wereld voor wijn Maar ondanks de 

groeiende invoer uit andere delen van de wereld blijft Europa ook de belangrijkste 

producent. Wijnbouw bij ons werd lang als een folkloristisch gebeuren aanzien dat best 

ook zo zou blijven. Althans door mensen zonder kennis van zaken. Wijn en wijnbouw is 

„big business‟, goed voor de lokale economie en de ontwikkeling van landelijke gebieden. 

Een sector binnen de geplaagde landbouw die een rendabele exploitatie van 

onafhankelijke zelfstandige familiale bedrijven op relatief geringe oppervlakte mogelijk 

maakt en met een product dat een grote toegevoegde waarde genereert. Bovendien zijn 

het streekproducten met een per definitie manifeste verankering in de streek en geen 

merkartikelen waarvan men de productie naar Azië kan verplaatsen. Wij hebben hier 

mogelijkheden waarom veel landen ons benijden; grote gebieden met de juiste bodem en 

het juiste klimaat. Waarop wachten? 

 

 

Investeren in wijnbouw 

Om werkelijk wijngebieden van betekenis te kunnen laten ontstaan zijn investeringen 

nodig. Dat het kan is al door meerdere ondernemers bewezen. Waar stelt zich dan het 

probleem? 

 

Investeerders, wijnmakers en „de grond‟ moeten 

elkaar nog vinden. Het verschil tussen hobby en 

professionele wijnbouw is vooral de zakelijke kant van 

de zaak. De financier en de wijnmaker, de ene kan 

niet zonder de ander, hebben heel andere 

invalshoeken. Natuurlijk zijn er mensen die de beiden 

combineren, maar die zijn op de vingers van één hand 

te tellen. Samenwerken tussen compagnons is altijd 

moeilijk, maar wanneer de benadering zo verschillend 

is als deze van de wijnbouwer en de financier wordt 

het pas echt moeilijk. Zonder begrip voor elkaar is het 

een „recipe for disaster‟.   
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Graag een goed glas wijn drinken, zelfs gedegen wijnkennis is nog iets heel anders dan 

verstand van wijnbouw of wijn maken, en een goede wijn maken wil nog niet zeggen dat 

men er ook geld me kan verdienen. Voor een hobbyist gelden aanmerkelijk soepelere 

„spelregels‟ bij het maken van wijn. Een heerlijke hobby-wijn zou wel eens volstrekt in 

overtreding kunnen zijn met de wettelijke bepalingen die voor een commerciële wijn 

gelden. Gewasbeschermingsregels en HACCP-voorschriften moeten worden nageleefd en 

ook qua vinificatietechnieken zijn er veel meer beperkingen. De werkuren moeten 

worden doorgerekend in de kostprijs, en dat weegt zwaar door. Bovendien zijn de 

investeringen die nodig zijn om een goede kwaliteit te maken groot en met een relatief 

groot aandeel vaste kosten. Hier gaat de oppervlakte van de exploitatie een grote rol 

spelen. Het machinepark, pershuis en kelderinrichting vragen belangrijke investeringen 

die zich niet lonen voor een paar duizend flessen. De vaste kosten per fles zijn dan 

gewoon te hoog.  

 

Op dit moment is een gefaseerde groei de beste optie. De gefaseerde aanplant geeft 

enkele jaren later ook een gefaseerde toename van de productie. En deze moet verkocht 

kunnen worden. Een plek op de markt verwerven vraagt tijd. Een goede reputatie 

verwerven evenzeer. Hiermee komen we bij een derde onderdeel, de commercialisering. 

Hoe gaat men zich positioneren in de markt. Op welk segment en welke distributie richt 

men zich. Het zijn allemaal vragen die men moet beantwoorden alvorens men kiest „wat 

men in de grond gaat steken‟. Mensen die over al deze voorwaarden beschikken zijn 

gezocht want onze toekomstige professionele wijnbouw heeft er nood aan.  

 

 
SYNTRA Limburg  
 

Een goede opleiding is onontbeerlijk. 
 

 
 

(Deel)certificaten, getuigschrift  
Wanneer je slaagt voor de examens ontvang je op het einde van de opleiding een 
getuigschrift “wijnbouwer wijnmaker” 
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Brouwland  
 

Gespecialiseerde leverancier van artikelen voor het maken van wijn en het 
brouwen van bier… 
 

Apotheker Frans Balis was maakte in het begin van de 
zeventiger jaren kennis met de hobby van het zelf wijn 
maken. Midden de jaren zeventig kon je in zijn apotheek al 
terecht voor enkele wijngisten en kleinere toebehoren 

terecht. Wij spreken midden de jaren zeventig. Gebeten door het wijnmaak-virus 
richtte Frans Balis, samen met andere "geïnfecteerden" in België de belangrijkste 
Amateur wijnmakers vereniging op, het V.A.W., telde al vlug méér dan 5.000 
hobbyisten.  
Wat in 1972 begon, als een Apotheek met aansluitend drogisterij groeide in het 
begin van de tachtiger jaren uit tot een groot- en kleinhandel met verdeelpunten in 
de hele Benelux met toebehoren voor het maken van wijn, bier en likeur. In 1987 
nam de 2de generatie het roer over, en BROUWLAND werd in de jaren negentig de 
meest gespecialiseerde leverancier op het Europese vasteland met een aanbod 
van méér dan 3.000 produkten voor zowel de professionelen als voor de 
hobbyisten.  
 
In het nieuwe gebouw van 3700 m², waar wij 
sinds 2001 in huizen, realiseerde 
BROUWLAND dankzij sterke eigen merken, 
een efficiënte distributie en het streven naar 
maximale klanten- tevredenheid een groei naar 
35 medewerkers met producten uit meer dan 
65 landen; en met een export- aandeel van 50 %.  
 
Een constant zoeken naar nieuwe producten en het opvolgen van de laatste trends 
maakt dat bij BROUWLAND altijd het meest uitgekiende assortiment voor de klant 
beschikbaar is. Niet enkel voor de hobbyist maar ook voor de professionelen : 
microbrouwerijen, fruitsapbedrijven, wijngaardeniers: allen vinden ze hun weg naar 
BROUWLAND.  
 

 

 
 
 
Inschrijven voor 
het BeNeVit 
Symposium op 
www.benevit.org  
 
 
 
 
 

 

http://www.benevit.org/
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Vitisvino-van Rein  
 

Vitisvino-van Rein is een winkel en webshop gespecialiseerd in het leveren van 
druivenplanten, wijnbouwmateriaal en-gereedschap en 
produkten voor het wijnmaken. Sinds kort levert 
Vitisvino-van Rein ook alle benodigdheden voor de 
hobbyist voor het maken van kaas, bier en likeur. 
(Bijna) alles kunnen we verzenden naar Nederland en 

Belgie. 
 
Zowel de professionele als de hobbymatige wijnbouwer en wijnmaker kan bij Vitisvino-van 
Rein alles vinden wat nodig is voor de aanleg en het onderhoud van een wijngaard en voor 
het maken van wijn. 
 
Vitisvino-van Rein 
Suetersweg 2a 
7497 MZ Bentelo 
Tel.nr: 0547-388928 - Fax.nr: 0547-292785 
www.vitisvino.nl - www.vanrein.nl 

 
Carlo Faber  
 

Carlo Faber is een kweker van wijndruiven in 
Luxemburg die al heel wat klanten heeft in België 
en Nederland. Op deze manier heeft hij ook al 
heel wat ervaringen opgedaan met de eigenheid 
van onze wijngebieden. Waardevolle informatie 
voor nieuwe wijnbouwers. 

www.faber-poggi.lu 

 
 
 

 
ERO – Binger Seilzug  
 

  
ERO en Binger Seilzug zijn de grootste 
producenten van wijnbouwmachines van 
Duitsland, met een brede waaier van 
produkten voor de wijngaard. 
Van oogstmachine, snoeimachine, 
loofbinder ontbladeringsmachine tot en 
met voorsnijders worden alle voor het wijngaardbeheer benodigde machines aangeboden. 
Nieuw in het gamma is de ERO snoeimachine VITECO. Het is de eerste snoeimachine die 
de scheuten uit de loofwand neemt en tevens verhakselt bij vlakke en half-gebogen 
geleiding .  

Meer informatie op:  www.ERO-Binger.de 

 

www.benevit.org 

 

http://www.vitisvino.nl/
http://www.vanrein.nl/
http://www.benevit.org/

