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Expansie van de wijnbouw in België en Nederland 
De wijnbouw telt in België en Nederland al honderden wijngaarden. Hobby, bijberoep of 

professioneel, de natuur maakt geen onderscheid. De wetten van de natuur gelden voor iedereen 
en laten zich maar beperkt beïnvloeden. Een van de belangrijkste beslissingen bij het aanleggen 
van een wijngaard is de keuze van de stokken. De keuze is veel beperkter dan men op het eerste 

zicht zou denken. Als de wijnbouw een sociaaleconomische rol van betekenis wil gaan spelen 
zullen de wijnbouwers met kennis van zaken moeten kiezen.  

Op 8 september 2011 vindt in het Belgisch Limburgse Hasselt het BeNeVit Symposium 2011 plaats. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Wijn maken is boeiend, goede wijn maken een plezier, maar zakelijk aan wijnbouw doen is 
nog een heel andere zaak. Wanneer men een investeringsopstelling maakt wordt al vlug 
duidelijk dat men niet zonder een goede kennis van bedrijfsbeheer kan. Maar ook de beste 
economist kan geen wijnbouwbedrijf opzetten zonder gedegen kennis van de wijnbouw. 
„Economies of scale’ kan aanleiding geven tot het in een keer aanplanten van een 
„voldoende‟ grote wijngaard. Optimaal benutten van hardwarecapaciteit maakt het 
aanplanten van meerdere variëteiten wenselijk. Zo is ook het kiezen voor een, twee of 
meerdere wijnen van bijzonder grote invloed op de toekomstige exploitatie.  
 
Wanneer we 10 ha aanplanten meet een druif 
voor het maken van een type wijn is de oogst 
en verwerkingscapaciteit heel anders dan 
wanneer we dezelfde 10 ha aanplanten met 
verschillende druiven en zowel schuim- als rode 
en witte stille wijnen maken. 10 ha met een 
rendement van 40 hl per ha geeft meer dan 
57.000 flessen wijn. Om die in de markt af te 
zetten, startende van 0 is een moeilijke 
opdracht. Een gestage groei gespreid over 
meerdere jaren kan hier de zaak 
vereenvoudigen.  
 
De wijnbouw is heel sterk door wetgeving beïnvloed. De Europese regelgeving drukt een 
stempel op de nationale bepalingen die recht geven op een wettelijke 

oorsprongsbenaming. Dan is er nog de 
keuze tussen duiven op basis van 
commerciële mogelijkheden. Niet elke druif 
kan kwaliteitswijn voortbrengen, maar in 
welke mate laat men de natuur of de 
consument de keuze bepalen. Deze keuze 
heeft immers zware gevolgen voor de 
maximaal haalbare verkoopprijs in landen 
waar de loonkost tot de hoogste ter wereld 
behoren en de relatie rendement/kwaliteit is 
nog een factor van groot belang. 

 
Voor het welslagen van de verdere uitbouw van de wijnbouw zijn deze economische 
aspecten dan ook belangrijke onderwerpen die op het symposium een belangrijke plaats 
innemen. Ook bij de wijnbouw is goed ondernemerschap even belangrijk als technische 
kennis van druiventeelt en vinificatie.    
 

www.benevit.org 
 

 



Nieuwsbrief  

BeNeVit Symposium 

Hasselt / Riemst  - 8-9 september 2011 
 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

www.benevit.org                                            NIEUWSBRIEF 01                                       benevit2011@gmail.com  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
Wetenschap 

 

De afgelopen jaren is er veel onderzoek geweest naar de 
klimaatverandering en de invloed op de wijnbouw. Het economische belang 

van de wijnbouw is immers heel groot. 
 
Bij ons is de terugkeer van de wijnbouw vooral aan liefhebbers te danken. In de 
traditionele wijnlanden van Europa en de nieuwe wereld hebben overheden en 
onderzoeksinstellingen langlopende onderzoeken lopen naar de invloed van de 
klimaatverandering op de wijnbouw. Maar bij ons is er zelfs geen beleid met het oog op de 
stimulering van de ontwikkeling van de wijnbouw. De kennis is dan ook meestal in het 
buitenland te zoeken, en de ervaringen in onze eigen wijngebieden worden amper 
toegankelijk gemaakt voor nieuwe wijnbouwers. Consultants zijn meestal in het buitenland 
te vinden en kosten geld. Hoewel de investeringen in nieuwe wijngaarden aanzienlijk zijn 
en er keuzes worden gemaakt die tientallen jaren het beleid en de kwaliteit zullen bepalen 
zijn nieuwe wijnbouwers meestal geneigd om op de kosten van deskundig advies te 
besparen. Wijnbouwers zijn per definitie eigenzinnige mensen die er niet voor 
terugdeinzen om te experimenteren en risico te nemen. Zolang het een hobby blijft is daar 
ook niks mis mee, maar wanneer men professioneel wil werken is deskundig advies en 
begeleiding misschien wel de belangrijkste investering die men kan doen.  
 
Wetenschappelijke studies hebben meestal betrekking op buitenlandse wijngebieden 
waarvan men de ervaringen en aanbevelingen niet zonder meer naar onze gebieden mag 
vertalen. Alleen al voor de juiste interpretatie is er meer kennis nodig dan deze waarover 
de potentiële nieuwe wijnbouwer beschikt. Het aantal voorbeelden uit het verleden waarbij 
onnodig verkeerde beslissingen werden genomen zijn legio. Met de organisatie van het 
BeNeVit Symposium willen wij een aanzet geven om te komen tot een uitwisseling van 
ervaringen onder wijnbouwers en het beschikbaar maken van kennis die in veel andere 
landen algemeen aanwezig is. Kennis is voor de verdere ontwikkeling van onze wijnbouw 
onmisbaar.     
 

 
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 
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SYNTRA Limburg  
 

Met het studiejaar 2010-2011 startte Syntra Hasselt 
met de opleiding wijnbouwer/wijnmaker 
 
De wijnbouw zit reeds enkele jaren in de lift. Voor 
sommigen een interessante professionele nevenactiviteit, 
voor anderen een volledig nieuwe uitdaging. Maar een 
goede wijngaard starten is niet zo evident. Je zal je eerst 
moeten bekwamen in de teelt, het productieproces leren 

én de praktijk in de wijngaard eigen maken. 
Bovendien is de basis aangaande het beheer, de 
wetgeving en de (commerciële) bedrijfsvoering met 
betrekking tot de wijngaard onmisbaar 
 
Een goede opleiding is dus onontbeerlijk. 

Vele wijnboeren zijn klein begonnen en hebben op 
een gegeven moment de stap gewaagd van een 
kleine hobby-wijngaard naar een ondernemend 
bedrijf. Dit is slim bekenen. Op die manier kun je 
beoordelen of het iets voor je is en heb je de tijd om 
de teelt en de vinificatie onder de knie te krijgen. 
 
Doelgroep 

Iedereen die gepassioneerd met wijnen en vooral de productie van wijnen bezig is en de 
kennis hieromtrent wil uitdiepen. 
- Bestaande of startende wijnbouwers 
- Wijnhandelaars / consulenten 
 
(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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