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Wijndomein Entre-Deux-Monts winnaar innovatiecampagne 2012
WESTOUTER, 19 juni 2012 – Op donderdag 21 juni maakt het Innovatiesteunpunt voor
land- en tuinbouw in de Gentse Topsporthal de laureaten bekend van hun
innovatiecampagne 2012. De jury koos uit 130 inzendingen 10 winnaars die elk 3000
euro ontvangen voor de realisatie van een innovatief project. Wijndomein Entre-DeuxMonts uit Westouter ontvangt de prijs voor het uitgebreid in kaart brengen van zijn
impact op de klimaatverandering, de zogenaamde ‘carbon footprint’.
Meer dan voor welk ander bedrijf dan ook, heeft het klimaat voor Entre-Deux-Monts een
grote impact op de kwaliteit van het eindproduct. Eigenaar en wijnbouwer Martin Bacquaert
beseft al lang dat de klimaatverandering slechts op vrij korte termijn voordelen zal bieden
voor de Belgische wijnbouw. Bacquaert was dan ook meteen enthousiast toen de
Roeselaarse wijnliefhebber Brecht Vanhecke het idee opperde om de ‘carbon footprint’ van
het domein te gaan berekenen.
Via de toepassing van internationale standaarden als de ISO 14064-norm berekende
Vanhecke op vrijwillige basis hoeveel en welke broeikasgassen Entre-Deux-Monts in 2011
uitstootte. Hierbij werd op een holistische manier te werk gegaan zodat naast de directe ook
de indirecte uitstoot in rekening werd gebracht. Dit leidde tot gedetailleerde resultaten die het
domein in staat stellen de grootste emissieposten te detecteren en te reduceren, om op die
manier zowel een milieu- als een economisch voordeel te boeken.
De jury van de innovatiecampagne, waarin onder andere Piet Vanthemsche (voorzitter
Boerenbond) en Franky Depickere (gedelegeerd bestuurder Cera-groep) zetelen, erkende
het project als een voorbeeld voor alle Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven om proactief in
te spelen op veranderingen op maatschappelijk- en milieuvlak.
Entre-Deux-Monts zal de geldprijs besteden aan de verificatie en certificatie van de
berekeningen en de gebruikte methodes door een extern gespecialiseerd studiebureau.
De prijs is voor Entre-Deux-Monts een erkenning voor de productie van milieuvriendelijke en
lokaal geproduceerde wijnen van uitstekende kwaliteit. Het domein plantte in mei 2012 nog
twee en een halve hectare extra wijnstokken bij op een perceel gelegen achter de wijnkelder.
Op dit nieuwe stuk grond groeien de druivensoorten Chardonnay en Pinot Noir,
respectievelijk voor een uitbreiding van de productie van mousserende wijnen en het
vinifiëren van een eerste rode wijn. Het wijndomein is nu uitgebreid tot 9 hectare wijngaarden
en 1 hectare appelbomen. De BOB Heuvelland (Beschermde Oorsprongsbenaming) telt in
totaal 17 hectare wijngaard.

Entre-Deux-Monts is een familiebedrijf gesticht in 2004 en staat onder leiding van bioingenieur/oenoloog Martin Bacquaert (°1981), Vlaanderens jongste professionele
wijnbouwer. Het domein is gelegen tussen de Rode- en de Zwarteberg te Westouter
(Heuvelland). De mousserende wijn ‘Wiscoutre’ werd derde op de verkiezing van beste
Belgische wijn 2012. Eerder werd de Chardonnay 2009 ook al verkozen tot tweede beste
Belgische wijn editie 2011. De laatste bekroning was een bronzen medaille op het concours
“Effervescents du Monde”.

--Noot voor de redactie:
- voor vragen en een interview omtrent Entre-Deux-Monts, de recente uitbreiding en het
innovatieproject kunt u contact opnemen met
o Martin Bacquaert (martin.bacquaert@entre-deux-monts.be / 0496/99 18 29),
vanaf dinsdagmorgen 26 juni
o Brecht Vanhecke (brecht.vanhecke@gmail.com / 0498/88 20 27)
- Achtergrondinformatie omtrent Entre-Deux-Monts is beschikbaar op
http://www.entre-deux-monts.be
- Het Innovatiesteunpunt is een initiatief van Boerenbond in partnerschap met Cera
(http://www.innovatiesteunpunt.be)
- De innovatiedag is een realisatie van het Innovatiesteunpunt en kadert in het project
‘Pure Hubs’ en een IWT-project rond energie (http://www.innovatiedag.be)
- Heuvelland is met het project ‘Vintage Heuvelland’ laureaat voor het
project Vlaanderen Lekkerland 2012-2014 (meer informatie op
www.vlaanderenlekkerland.be)

