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Toekomst voor wijnbouw in België en Nederland
Inmiddels is wel voor iedereen duidelijk dat het klimaat verandert, en daarmee de wijnbouw is
teruggekeerd naar de Nederlanden. Maar dat wijnbouw de komende jaren een rol van betekenis
kan gaan spelen realiseren zich nog maar weinigen, en wat er mogelijk is lijkt nu nog utopie. Vast
staat dat de wijnbouw een sociaal en economisch rol van betekenis zal gaan spelen. Het is tijd
voor een wetenschappelijke analyse.
Op 8 september 2011 vindt in het Belgisch Limburgse Hasselt het BeNeVit Symposium 2011 plaats.

De wijnbouw in onze landen begint professionele vormen aan te nemen. In 1962, toen
Jean Bellefroid in Borgloon als eerste een wijngaardje bij zijn huis aanlegde, keerde de
wijnbouw bij ons terug, maar de mensen twijfelden sterk aan de mogelijkheid om aan
professionele wijnbouw te doen. Er kwamen wijngaarden
bij Maastricht en in het Hageland. De wijnbouw groeide
en telt inmiddels honderden wijnbouwers. Er zijn
inmiddels volwaardige wijndomeinen met meer dan tien
of zelfs twintig hectaren. Maar veel belangrijker dan het
aantal of de oppervlakte is de kwaliteit van de wijnen.
Geregeld vallen onze wijnen ook internationaal in de
prijzen en onze wijnbouwers genieten aanzien in binnenen buitenland en restaurants presenteren met trots onze
wijnen aan buitenlandse gasten. Onze wijnbouw staat
inmiddels „op de kaart‟.
Maar dit is slechts een begin. De tijd van de pioniers wordt stilaan afgesloten en de
professionalisering van de sector is begonnen. De wijnbouw gaat in de toekomst meer en
meer een rol van betekenis spelen. De klimaatverandering en verbeterde
wijnbouwtechnieken maken dat onze landen inmiddels in de zone liggen waar
commerciële wijnbouw, niet enkel mogelijk is, maar waar deze normaal zou moeten zijn.
Onze wijnbouw wordt omarmd door de culinaire wereld en begint ook meer en meer als
een toeristische troef te worden ontdekt. De wijnbouw is daarmee niet alleen een
economische activiteit op zich, ze kan ook de motor zijn voor een opleving van de
gastronomische en toeristische activiteiten in een streek. Waar wachten we dan nog op?
Het grootste probleem is niet langer het klimaat of de kennis maar de houding van het
grote publiek. Ook investeerders en banken zijn nog niet van de mogelijkheden van
wijnbouw overtuigd. Hierdoor is het voor de volgende generatie wijnbouwers moeilijk om
op een voldoende grote schaal te kunnen opstarten. De bedrijfseconomische wetten
gelden voor de wijnbouw zoals voor elke andere economische activiteit. Schaalvoordelen
en de omslag van vaste kosten van investeringen in machines en installaties hebben een
grote invloed op de kostprijs van het eindproduct. Om investeerders, banken en overheden
te overtuigen van de mogelijkheden en de economische projecten van startende
wijnbouwers beter te kunnen beoordelen organiseren wij dit symposium.
De Australiër Richard Smart is de belangrijkste spreker op het
symposium. Hij werd wereldberoemd met zijn boek ‘Sunlight into
Wine’ waarin hij volledig nieuwe ideeën lanceerde die inmiddels in
alle wijngebieden van de wereld worden toegepast. De laatste jaren
heeft Richard Smart, zich als geen ander gespecialiseerd in de
gevolgen van de opwarming van het klimaat voor de wijnbouw. Voor
veel wijngebieden is de opwarming een groot probleem, maar de
keerzijde van dezelfde medaille is dat België en Nederland
belangrijke wijnlanden zullen worden.
Geurt van Rennes
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1815 Het verdwijnen van de wijngaarden
Veel mensen denken dat de laatste wijngaarden bij ons
zijn verdwenen door toedoen van Napoleon. Niets is
minder waar. Het was een vulkaan aan de andere kant
van onze aardbol die dit veroorzaakte.
De „kleine ijstijd‟ die we kennen van de prachtige schilderijen van oude
Hollandse meesters heeft de wijnbouw in onze regionen een eerste
zware slag toegebracht. De bevroren wijngaarden werden gerooid en
gebruikt om er andere gewassen aan te planten. De brouwkunst had voor een goed en
goedkoop alternatief voor wijn gezorgd, en de eerste zorg was de explosief groeiende
bevolking te kunnen voeden. “Waarom zo onzekere druiven aanplanten en drie jaar
wachten, terwijl men het volgende jaar al
oogsten kan”, moet men hebben gedacht. Het
grootste deel van de wijngaarden is toen
verdwenen en enkel de best gesitueerde
wijngaarden overleefden deze periode.
Er volgde een lichte opwarming van het
klimaat, en bijgevolg weer een gunstige
periode voor de wijnbouw in onze streken. Tot
ten tijde van Napoleon, die er geregeld ten
onrechte de schuld van krijgt de wijnbouw in
de Nederlanden de genadeslag te hebben
toegebracht, opnieuw een ramp de wijnbouw
in de noordelijke gebieden trof. In april 1815
was er een enorme uitbarsting van de
stratovulkaan Tambora op het eiland
Sumbawa, toen nog onderdeel van Nederlandsch-Indië, in de Indonesische archipel. De
erupties, 7 op de vulkanische explosiviteitindex, waren ongeveer vier keer zo krachtig als
deze van de Krakatau in 1883 en duurden nog drie maanden. De eruptie blies 60 megaton
zwavel in de stratosfeer, zes keer zoveel als
hetgeen vrij kwam bij de eruptie van de
Pinatubo in 1991. Deze zwavel zorgde voor
een „gordijn‟ in de stratosfeer die wereldwijd
het klimaat ernstig verstoorde.
Naar schatting verloren 12.000 mensen
direct
het
leven,
en
meer
dan
honderdduizend mensen stierven ten
gevolge
van
hongersnoden
doordat
oogsten mislukten en landbouwgronden
onbruikbaar werden. De effecten waren
wereldwijd zo groot dat men spreekt van
„het jaar zonder zomer‟ In de zomer van 1816 waren er ook in Europa veel misoogsten. In
de Nederlanden daalde de temperatuur (jaargemiddelde) met ongeveer 3°C. In de winter
van 1815-1816 was de invloed op de temperatuur nog groter. Het is door deze vreselijk
koude winter dat de wijnbouw uit onze regionen volledig verdween. In juni lag er nog
sneeuw. Niemand dacht aan de heraanplant van wijngaarden. De hongersnood die
Europa in de daaropvolgende zomer trof zorgde er voor dat alle beschikbare grond voor
voedsel gebruikt werd.
Geurt van Rennes
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Provincie Limburg
De Provincie Limburg steunt het BeNeVit Symposium op vele
manieren en stelt onder meer de locatie ter beschikking. Zonder deze
steun was het symposium onmogelijk geweest.!
Het Provinciebestuur is overtuigd van de
mogelijkheden voor professionele wijnbouw en de
extra troeven die Limburg op toeristisch gebied te
bieden zal hebben. Gedeputeerde Jean-Paul
Peuskens die onder meer toerisme onder zijn bevoegdheid heeft, zet
met zijn medewerkers het BeNeVit Symposium, en daarmee de wijnbouw duidelijk op de
kaart.
Provinciehuis, Universiteitslaan 1, 3500, Hasselt - www.limburg.be

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.
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“De klimaatverandering kan leiden tot te veel suiker en te weinig zuren in wijn.”
SENATE - COMMISSION FOR ECONOMIC AFFAIRS, L‟avenir de la viticulture française :
entre tradition et défi du Nouveau Monde, Information Report no. 349, 2001-2002, 141
pages

Vitisvino-van Rein
Vitisvino-van Rein is een winkel en webshop gespecialiseerd in het leveren van
druivenplanten,
wijnbouwmateriaal
engereedschap 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

“De Pinot Noir druif heeft in de Bourgogne de grenzen bereikt wat betreft
aanpassing voor het voortbrengen van fijne en elegante wijnen; hij heeft
weinig kans nog in staat te zijn op de traditionele terroir waar hij nu is
aangeplant zijn volledige eigenschappen en complexiteit aan aroma’s te
ontplooien als de temperatuur blijft stijgen”.
Pichery M-C, BOURDON F. Éléments de réflexion sur quelques impacts économiques du
réchauffement climatique sur la filière vitivinicole en Bourgogne. Seminar: “Réchauffement
climatique, quels impacts probables sur les vignobles?” , 28-30 Mars 2007.

Inschrijven kan op de site van het BeNeVit Symposium.

www.benevit.org
benevit2011@gmail.com
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