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Kenniscentrum Vlaamse wijnbouw - Stand van zaken
De Vlaamse wijnen zijn in opmars, zowel kwantitatief als kwalitatief. Deze trend wordt erkend in de
beleidsbrief Landbouw 2011-2012. Meer bepaald neemt de minister hierin het engagement om, in
nauw overleg met de sector, een beleid uit te werken voor de wijnbouw in Vlaanderen.
Recentelijk, in de vergadering van de commissie Landbouw van 15 februari 2012, kwam de verdere
uitbouw van een Vlaams wijnbouwbeleid ter spraken. De minister kondigde toen een eerste rondetafel
aan met de sector, die zou plaatsvinden op 21 februari 2012. Ook omtrent de idee van een Vlaams
Kenniscentrum Wijnbouw voorziet de minister een overleg met de sector om te kijken of een kenniscentrum aangewezen is en of het nodige draagvlak ervoor bestaat.
In Het Belang van Limburg van 14 maart 2012 stelt de gemeente Riemst zich kandidaat voor het wijnbouwkenniscentrum. De overige twee kandidaten hiervoor zijn het Proefcentrum Fruitteelt in Velm en
het Provinciaal Agrarisch Centrum Blauwe Stap in Herent.
1. Vond de geplande rondetafel met de wijnsector effectief plaats op 21 februari 2012? Zo ja, kan de
minister hierover een korte toelichting geven? Werd tijdens dit overleg ook de mogelijke oprichting van een “Kenniscentrum voor de Vlaamse wijnbouw” besproken?
2. Werd er reeds onderzoek uitgevoerd naar een geschikte locatie voor het wijnbouwkenniscentrum?
Zo ja,
a) aan welke criteria moet deze locatie volgens de minister voldoen;
b) hoeveel kandidaturen werden er reeds ingediend;
c) wanneer zal hierin een beslissing worden genomen?
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1. De rondetafel met de wijnsector is doorgegaan op 21 februari 2012. Voor meer informatie hierover: zie het antwoord op schriftelijke vraag nr.259 van Tine Eerlingen van 7 maart 2012.
2. Om de noden rond teelttechniek voor de wijnbouwsector in Vlaanderen op te vangen is ervoor
gekozen om in eerste instantie te werken met een teelttechnische werkgroep druiventeelt in plaats
van het uitbouwen van een feitelijk kenniscentrum. Via deze werkgroep wordt de aanwezige kennis gebundeld en zal de sector de nodige technische ondersteuning krijgen voor de druiventeelt.
De werkgroep slaat de brug tussen de noden in de sector en de praktijkcentra. De werkgroep heeft
als taak het opstarten van een waarnemings- en waarschuwingsnetwerk en het sturen van het onderzoek voor de druiventeelt in Vlaanderen.
Dit gebeurt in nauw overleg met de provincies die sterk betrokken zijn bij het praktijkonderzoek.
Pcfruit en de Nationale Proeftuin voor Witloof hebben aangegeven de wijnbouw in Vlaanderen te
willen ondersteunen. De werkgroep druiventeelt is dan ook een samenwerking tussen het Praktijkcentrum Fruit, de Nationale Proeftuin voor Witloof, de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling, een tiental wijnbouwers en experten inzake wijnbouw. Ook in de toekomst wordt een maximale samenwerking tussen de partners beoogd om de kennis te bundelen.
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L.S.
Waarom een kenniscentrum en niet alleen een ‘werkgroep druiventeelt’ nodig is.
Wanneer we het over wijnbouw hebben dienen we onderscheid te maken tussen
A. De teelt van druiven bestemd voor wijnbereiding
B. De bereiding van wijn van wijndruiven
Voor wat betreft de teelt van druiven is de huidige werkgroep een zeer goed initiatief. De eerste
resultaten zijn er al in de vorm van een eerste ‘waarschuwingsbericht’ en een ‘overzicht gewasbeschermingsmiddelen ten behoeve van de teelt van wijndruiven’. De werkgroep is samengesteld uit
mensen van PC Fruit en de Nationale Proeftuin voor Witloof. PC Fruit heeft alle noodzakelijke
specialisten en faciliteiten in huis om de noodzakelijke ondersteuning voor de wijnbouw te bieden.
De druiventeelt is zeer nauw verwant aan de teelt van ‘klein houtig fruit’ dat ook bij PC Fruit is
ondergebracht. De kennis van de teelt van witloof heeft geen toegevoegde waarde op dit gebied.
Dat de Nationale Proeftuin voor Witloof is enkel in het project betrokken omdat de provincie
Vlaams Brabant graag het kenniscentrum voor de wijnbouw binnen haar provinciegrenzen wil ‘halen’ en om ermee wat meer ‘inhoud’ te geven aan het kwijnende bestaan van de Nationale Proeftuin voor Witloof. Het is de logica zelve dat wijnbouw bij PC Fruit wordt ondergebracht. Het is
zelfs zeer wenselijk om met een minimum aan kosten een maximum aan rendement te realiseren.
Bovendien heeft PC Fruit zeer goede internationale contacten met proefcentra voor fruit in de omringende landen. Dit is een heel groot voordeel omdat ook in de andere landen de wijnbouw bij het
fruit is ondergebracht, om dezelfde redenen welke ik eerder al heb aangevoerd.
Momenteel bestaat de werkgroep ‘druiventeelt’ uit twee groepen, de ‘wijndruiven in open lucht’
en de ‘druiven onder glas’. Deze twee vormen van teelt kennen volledig andere problemen! Een
splitsing van de twee groepen, wijndruiven bij PC Fruit en ‘kasdruiven’ bij de Nationale Proeftuin
voor Witloof zou een uitkomst kunnen bieden in de vorm van het klassieke Belgische compromis.
Naast een werkgroep ‘druiventeelt’ zou er ook ‘werkgroep vinificatie’ moeten komen. Wanneer
we de wijnbouwers kunnen helpen om kwaliteitvolle druiven te oogsten zijn we nog niet eens
halfweg. De verwerking van druiven tot wijn heeft minstens zoveel ondersteuning nodig. Er is
momenteel bij geen enkel praktijkcentrum de nodige kennis voor voorhanden, maar PC Fruit heeft
wel goede contacten met de buitenlandse instellingen waar deze kennis wel voorhanden is. Zelf
geef ik les bij Syntra Hasselt aan de nieuwe lichting wijnbouwers, waarvan de eerste groep van
twintig personen dit jaar afstudeert, en een tweede groep van ruim twintig aan hun eerste jaar bezig zijn. Bovendien geeft ik lezingen en cursussen aan reeds bestaande wijnbouwers en adviseer ik
mensen die nieuwe wijngaarden aanplanten. Ik weet dus zeer goed waarover ik spreek wanneer ik
het over deze materie heb. Vorig jaar organiseerde ik in het Provinciehuis het een internationaal
wijnbouwsymposium BeNeVit met internationale top-sprekers.
De bakermat van de heropleving van de wijnbouw ligt in Borgloon. Het economische zwaartepunt
van de wijnbouw in Vlaanderen ligt in Limburg. Prof. G. Houben van de UHasselt stelt voor de
FOD Economie jaarlijks de cijfers op. De grensoverschrijdende samenwerking met Nederlands
Limburgse wijnbouwers is reeds bestaand en vormt zeker een meerwaarde. Allemaal bijkomende
redenen om voor PC Fruit te kiezen.
Omdat de centralisatie van in het land aanwezige kennis op één punt wenselijk is en er contacten
en samenwerking met buitenlandse centra voor wijnbouw nodig zijn is de oprichting van een volwaardig kenniscentrum wenselijk. Wanneer dit kenniscentrum met buitenlandse instellingen con-

tact opneemt zal men veel meer medewerking krijgen dan wanneer individuele wijnbouwers of
een ‘werkgroep druiventeelt’ dit doet. Bovendien zou een kenniscentrum de opdracht kunnen krijgen om de ontwikkeling van een professionele economisch rendabele kwalitatieve wijnbouw te
bevorderen. Binnen de huidige werkgroep zijn wijnbouwers die enkel uit eigenbelang de toetreding van nieuwe wijnbouwers willen bemoeilijken. ‘In het land der blinden is één oog koning’
lijkt men te denken. Maar de werkgroep mag niet tot een belangenorganisatie verworden. Daarvoor dient de vereniging van Belgische wijnbouwers vzw.
Indien men een invulling wil geven aan het Vlaamse wijnbouwbeleid is het realiseren van een
volwaardig kenniscentrum onder de koepel van PC Fruit het meest effectief. Indien men Vlaams
Brabant wil helpen om aan de Nationale Proeftuin voor Witloof meer inhoud te geven is dat een
politieke keuze, maar men offert dan de doelstellingen van het omschreven beleid goeddeels op.
Graag wil ik een presentatie geven over de wijnbouw en het belang van een volwaardig kenniscentrum om een en ander te verduidelijken.
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