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Voorwoord
Verschuift de wijnbouwgrens en het centrum van de
wijnindustrie door de verandering van het klimaat de volgende
jaren naar het noorden? Krijgen de klassieke wijnstreken het
moeilijker door de extremere temperaturen en grotere droogte?
Het zijn vragen die nu misschien nog veraf lijken maar waar
wijnbouwers en wijnproducenten de volgende jaren mee
geconfronteerd zullen worden en zullen moeten op reageren.
Is dit goed nieuws voor de toekomst van de wijn in de Lage
Landen en voor de Limburgse wijn? Het lijkt er alleszins op dat
wijnbouw in onze streken economisch belangrijker gaat worden
en dat het veranderende klimaat zijn impact zal hebben op de
kwaliteit van de lekkere wijnen die hier nu reeds geproduceerd
worden.
Maar het is niet alleen het klimaat die de kwaliteit van de wijn
bepaalt. Goede grond en niet te vergeten het vakmanschap van
de wijnbouwer zijn even belangrijk. En als we dit gedreven
vakmanschap kunnen koppelen aan de Limburgse ambitie om
tegen 2020 een CO2-neutrale regio te zijn, wacht de wijnbouw
hier een mooie toekomst.
Het eerste BeNeVit-symposium over wijnbouw in België en
Nederland dat op 8 september 2011 in het Provinciehuis in
Hasselt plaatsvindt gaat dieper in op de toekomst van de wijn in
de Lage Landen met een programma dat zowel
wijnbouwtechnische, economische als ecologische aspecten zal
behandelen en het degusteren meer dan waard is.
U bent van harte welkom.
Herman Reynders
Gouverneur
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Opwarming is feit
De opwarming staat vast. Waarom nog twijfelen aan
de mogelijkheden voor commerciële wijnbouw
De klimaatverandering staat volop in de aandacht
van de media. Iedereen weet het, het klimaat
veranderd, de aarde warmt op en het is bij ons
warmer dan vroeger. Er zijn veel wetenschappelijke
studies over de opwarming en ook over de gevolgen
voor de wijnbouw. Maar er zijn ook populaire
rapporten die voor het grote publiek vlot leesbaar
zijn.

WWF rapport “Europe feels the
heat”
Om de mensen aan te sporen naar
groene energie om te schakelen
heeft het WWF zich gebaseerd op
wetenschappelijke feiten, en deze
heel toegankelijk voorgesteld. Ook
voor
de
wijnbouw
relevante
gegevens zijn uit het WWF-rapport
te halen. Ook wintertemperaturen zijn veranderd, maar voor de wijnbouw is vooral de
periode van de groei tot de oogst belangrijk. Het is niet moeilijk om uit de algemene
gegeven de wijnbouwrelevante cijfers te halen. Zo zien we voor Brussel over 35 jaar een
trend die 1,5°C opwarming laat zien. Het is inmiddels duidelijk dat wij nu het klimaat
hebben voor wijnbouw.

Het is een wereldwijd fenomeen en treft alle
wijngebieden.
De
wijndruif
is
bijzonder
temperatuurgevoelig. Daarom is er zoveel
onderzoek naar de invloed. Veel grote wijnbouwlanden hebben een probleem, en men zoekt er
intensief naar oplossingen. Vinificatietechnieken,
genetisch gemanipuleerde druiven en gisten, men onderzoekt werkelijk alles om de
economisch belangrijke wijnbouwsector overeind te houden.
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Nog niet het juiste klimaat
Waarom er nog amper commerciële wijnbouw is
Hoewel er een heel aantal succesvolle wijnbouwers actief zijn, waarvan enkele al
tientallen jaren de levensvatbaarheid van onze wijnbouw jaar na jaar bewijzen, zijn er
nog steeds mensen die denken dat „het klimaat‟ nog niet geschikt is. Misschien hebben
ze daar wel gelijk in. Maar dan toch uitsluitend met betrekking tot het
ondernemersklimaat. Qua weer is er absoluut geen probleem. Natuurlijk moet men op
een locatie zitten die voor wijnbouw geschikt is.
Waterhuishouding, helling, windgevoeligheid en vooral niet te vergeten bodem en
ondergrond moeten geschikt zijn, maar dat over de hele wereld zo. Gelukkig beschikken
we over heel wat gebieden die over al deze voorwaarden beschikken. Er zijn voldoende
mensen met ervaring en kennis voorhanden om een juiste keuze van het plantgoed en
manier van aanplant te verzekeren, zelfs voldoende mensen die zonder meer goede
wijnmakers genoemd mogen worden zijn voorhanden. Er zijn dan ook heel wat
kleinschalige wijnbouwers en hobbyisten, meer dan vierhonderd!
Investeerders
Maar om commercieel rendabel aan wijnbouw te kunnen doen zijn er investeringen
nodig. Of liever investeerders. Op dit moment zijn er nog maar weinig investeerders die
zich van de mogelijkheden bewust zijn. Meestal lusten ze wel een goede fles wijn, maar
verstand van wijn maken hebben ze zelden. Toch hoeft ook dat geen belemmering te
zijn. We liggen immers amper enkele uren van de dichtstbijzijnde wijngebieden
verwijderd, met duizenden collega‟s, labo‟s en specialisten op alle gebied. Duitsland,
Luxemburg en Frankrijk, we hebben het maar voor het kiezen. Belgen en Nederlanders
zijn momenteel belangrijke investeerders in wijn. Meestal investeert men in flessen
wijn. De fenomenale waardestijgingen van de „Petrussen‟ hebben velen er toe aangezet
om ook in wijn te investeren. Anderen hebben aandelen in
maatschappijen die wijngoederen bezitten of hebben hun eigen
domein, meestal in Frankrijk of Italië. Franse investeerders die hun
fortuin met wijn gemaakt hebben kijken naar zuid Engeland dat
juist als België en Nederland de wijnbouw van weleer ziet
heropbloeien. Het is dan ook te verwachten dat de eerste serieuze
investeerders zich zullen aanmelden.
Bankiers
Dan zijn we met het beschikbare
kapitaal, investeringsbegroting,
exploitatieplan en financieel plan
aan de volgende hindernis toe;
de Bankier. Welke bankier
beschikt over de kennis om over
een kredietaanvraag voor een
wijnbouwproject te oordelen?
Akkoord er zijn banken die op
kennis en ervaring van hun Franse moederhuizen kunnen terugvallen. Maar doen ze dat
wel voor zo‟n kleine kredietaanvraag. Het is belangrijk dat de regionale en nationale
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hoofdkantoren er voor zorgen dat ze de kennis in huis halen om de toekomstige
kredietaanvragen te kunnen beoordelen.
Kenniscentrum
Het zou wenselijk zijn om alle kennis en ervaring op één punt te
centraliseren. Een heus kenniscentrum van waaruit de wijnbouw
kan worden ondersteund. Momenteel is alle kennis en ervaring
heel erg versnipperd over verschillende onderzoeksinstellingen,
wijnbouwers, adviseurs e.d.

voor investeerders c.q. financiers en banken is het belangrijk om inzicht in
bedrijfsvoering van een wijnbouwonderneming te hebben. Voor hun is
immers de bedrijfseconomische invalshoek het vertrekpunt.

Wijnfeesten en economie
De terugkeer van de wijnbouw is vooral aan liefhebbers te danken die zonder de
kostprijs van een fles wijn te berekenen met veel plezier hun uren in de wijngaard
spenderen om een jaar later met trots de vrucht van hun arbeid te kunnen laten
proeven.
Wanneer we professioneel gaan werken is het
werkelijk rekenen van de kostprijs natuurlijk van
levensbelang. Dan is er „kennis van zaken‟ nodig. Het
is daarom belangrijk dat ook economisten zich voor
de groeiende wijnbouw interesseren. Dat er jaarlijks
studenten op dit onderdeel afstuderen is belangrijk
voor de toekomst. Daarom zal de economische „kant
van de zaak‟ ook aan het licht komen.
Op de wijnfeesten die inmiddels al vele jaren her en
der worden georganiseerd staan hobbyisten en
professionelen zij aan zij om het grote publiek met
hum wijnen te laten kennis maken.
Ook de distributie is zich stilaan een het organiseren.
Er zij zowel in België als Nederland bedrijven waar
men een heel gamma aan wijnen uit eigen streek of land verkoopt via het internet. Ook
de distributie naar de horeca vormt geen probleem. De wijnliefhebbers hebben massaal
de weg naar onze wijnbouwers gevonden en een weekenduitstap naar een wijnregio in
eigen land is geen uitzondering meer. Wijnfeesten vormen hiervoor een perfecte
aanleiding die zowel het toerisme als de groeiende wijnbouwsector een impuls geeft. We
zien de belangstelling naar onze wijnen dan ook zo sterk toenemen dat zelfs de
grootdistributie interesse in wijnen van eigen bodem toont. Wijnkenners erkennen de
kwaliteit die op internationale wijnkeuringen wordt bevestigd. Veel van onze
wijnbouwers zijn al in de prijzen gevallen. Wijnbouw is geen folklore meer. We zijn
klaar voor de groei naar een wijnbouwsector van betekenis.
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Eigen wijn is gezonder
De wet is niet gelijk voor iedereen. Ongezonde stoffen in de wijn
zouden op het etiket vermeld moeten worden.
Niet alle wijn is gezond. Er is immers een probleem; er zijn grote verschillen tussen de
wijnwetgevingen van verschillende landen in de wereld. Heel wat nieuwe wijnlanden
hebben een heel liberale wetgeving. Voor sommige landen is de wijnbouw economisch zo
belangrijk dat zij de export bewust bevorderen door gunstige wetgeving. Nergens ter
wereld is de wetgever zo streng voor wijnboeren als bij ons als het over spuiten gaat. In
de EU zijn de strengste regels van toepassing, terwijl in sommige andere landen nog
bijna alles mag. Deze wijnen worden amper of niet gecontroleerd wanneer zij ingevoerd
worden. Enkel het alcoholgehalte lijkt voor onze overheid belangrijk te zijn.
Accijnsontvangsten zijn natuurlijk erg belangrijk, maar is de volksgezondheid niet nog
belangrijker? Als men zou verplichten om in de wijn aanwezige schadelijke stoffen op
het etiket te vermelden zouden heel wat goedkope wijn blijken ongezond te zijn.
Uit onderzoek is gebleken dat bij gebruik van sommige, in principe veilige,
kunstmeststoffen, in de wijn verbindingen ontstaan die in een chemische reactie met de
alcohol kankerverwekkende stoffen doet ontstaan. Omdat het geen toevoegingen zijn
hoeven ze niet op het etiket vermeld te worden.
Duidelijk is inmiddels dat veel "Nieuwe Wereldwijnen" gebruik maken van de soepele
wijnwetgeving die er in deze landen is, en technieken gebruiken die in Europa absoluut
verboden zouden zijn. Hierdoor kunnen zij HEEL GOEDKOOP produceren. Deze goedkope
wijn wordt door de distributiebedrijven in Europa steeds meer aangeboden aan de
consumenten die liever een Chardonnay van € 3,50 den van € 6,- kopen. Onze op
kwaliteit gerichte wijnbouwers gebruiken geen kunstmest, en gevaarlijke sproeistoffen
zijn in Europa niet toegelaten. Wie onze eigen wijnen drinkt, drinkt gezonde wijn.

Inschrijven voor het BeNeVit Symposium op
www.benevit.org
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Pinot Gris schittert
Er zijn inmiddels al heel wat wijnbouwers die succes hebben met hun
Pinot Gris. Een druif die het in de Elzas stilaan te warm krijgt.

Hiermee is nog maar eens bewezen dat de
juiste keuze van de stokken een van de
belangrijkste zaken is. Met welke druiven zullen
onze gebieden over twintig jaar geassocieerd
worden? Terwijl de mergel van zuid Limburg
perfect is voor de Chardonnay voelt de Pinot
Gris, met houtlagering of zonder, zich blijkbaar
heel goed thuis op de kiezel van de Maasvallei
in het Hageland en het Heuvelland.

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
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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.
Bij het aanleggen van een nieuwe wijngaard is het advies van de kweker van uitzonderlijk
groot belang. De juiste variëteit kiezen kan men meestal wel zelf, en ook de onderstok is
nog doenbaar, maar de juiste klonen kiezen? Dan moet je de eigenschappen van de
klonen echt goed kennen. En dat is meestal alleen de kweker.

www.faber-poggi.lu
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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Ecologische voetafdruk
Respect voor het milieu wordt steeds belangrijker, en terecht! ‘Bio’
heeft al lang geen negatieve bijklank meer en biologisch geteelde
producten doen kwalitatief niet onder voor conventionele.
Wijn drinken met een zware voet.
Stelt u zich eens voor. In Europa kapt men eiken voor wijnvaten die vervolgens naar de
andere kant van de planeet worden vervoerd om er wijn in te maken. Wijn van druiven
uit wijngaarden die uit kostenoverwegingen niet biologisch worden bewerkt, maar waar
men tegen het onkruid spuit met zwaar milieubelastende sproeistoffen in plaats van er
te schoffelen. Men drijft de productie zo hoog op dat de grond uitgeput geraakt en met
kunstmest wordt bemest. Bij het maken van de wijn wordt er van alles en nog wat aan
toegevoegd om zo goedkoop mogelijk een commerciële wijn te produceren. Ten slotte
gaat deze wijn in containers de halve wereld rond om in Europa voor enkele Euro‟s in de
winkelrekken te belanden. Het ergste is nog dat dit maar al te vaak werkelijkheid is.
De ecologische voetafdruk raakt steeds meer bekend. Hoewel nog niet zoveel mensen er
bij de aankoop van hun wijn rekening mee houden, is er meer voor te zeggen dan dat
men zich op het eerste moment realiseert. Het verkeer is een van de grote vervuilers, en
vrachtverkeer stoot veel fijnstof uit. Het consumeren van producten uit de eigen streek
is dus per definitie goed voor het milieu. Het aantal vrachtwagens dat met wijn over de
Europese wegen rijdt is niet te tellen. Onze eigen wijnen drinken is dus goed voor ons
milieu en draagt bij om de CO2-doelstellingen te bereiken.

Drink gezondere en lekkerdere wijn
Wij hebben de strengste regels met betrekking tot sproeistoffen, hetgeen op zichzelf al
een gunstig effect op het milieu heeft. Maar er is nog meer. Neem een wijnboer uit de
eigen streek die de wijngaarden op een biologische manier bewerkt. Niet omdat hij een
bio-label wil maar omdat hij zo een betere wijn kan maken. Deze wijnen zijn niet enkel
de gevinifieerde versie van de druif, maar zij brengen het unieke karakter van de terroir
in het glas. De ecologische voetafdruk van deze wijnen is veel kleiner, maar ze zijn ook
veel smaakvoller en karaktervoller. Bovendien, en dit is zeker zo belangrijk als het
voorgaande, bevatten deze wijnen geen residuen van toxische sproeistoffen die veelal
het risico op kanker vergroten.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________
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Toxische residuen van sproeistoffen
In 2007 werden door de verenigingen van het „Pesticides Action
Network Europe‟ (PAN-Europe) analyses uitgevoerd. De analyses
werden uitgevoerd op wijnen geproduceerd in verschillende landen,
verspreid over de hele wereld en bracht de systematische vervuiling
van wijnen in kaart. Het onderzoek had betrekking op 40 flessen wijn,
waarvan 6 afkomstig uit de biologische landbouw (Frankrijk en
Oostenrijk), terwijl de andere flessen, afkomstig uit de intensieve
landbouw, grote wijnen waren uit Frankrijk, Duitsland, Italië,
Oostenrijk, Portugal, Zuid-Afrika, Australië en Chili. De 34 wijnen uit
de conventionele landbouw bevatten gemiddeld resten van 4 verschillende pesticiden,
terwijl de meest vervuilde wijnen tot 10 verschillende toxische producten bevatten.
Zulke hoeveelheden getuigen van een zeer intensief gebruik van pesticiden in de
wijnbouw. Deze chemische substanties, die zowel in tafelwijnen als in beroemde wijnen
werden gevonden, kunnen echter kankerverwekkend zijn, ze kunnen ook neurotoxische
en hormoonontregelende eigenschappen hebben en zowel de ontwikkeling als de
voortplanting verstoren. Als we de vergelijking maken met het verontreiniginggehalte
van drinkbaar water, dan bevatten deze wijnen 5.800 keer meer toxische stoffen dan
wat toegelaten is voor drinkbaar water. De toegelaten maximumgrenzen zijn echter
helemaal niet dezelfde voor water en wijn. Die beperkingen zijn trouwens van
toepassing op de druif, niet op de wijn. Vervolgens worden de chemische stoffen
afzonderlijk, en niet globaal bekeken. Bovendien is buiten beschouwing gelaten dat er
combinaties van toxische stoffen zijn waarvan het gevaar vele malen groter is dan de
som van de verschillende stoffen individueel. Beter kiezen voor een biologische of
biodynamische wijn? In de 6 biologische wijnen werden daarentegen geen resten van
pesticiden gevonden, met uitzondering van zeer lage hoeveelheden in een Bourgogne,
maar waarschijnlijk was die vervuiling afkomstig van het gebruik van pesticiden op
vlakbij gelegen percelen. Uiteraard was in dit onderzoek het aantal geanalyseerde
flessen beperkt, maar de resultaten komen wel overeen met de besluiten van officiële
onderzoeken. In Zwitserland bijvoorbeeld, toonde men de aanwezigheid van pesticiden
aan in 98% van de onderzochte wijnen
Dankzij de nieuwe EU-verordening (in voege sinds 15 juni 2011) inzake erkenning van
gewasbeschermingsmiddelen zullen de gevaarlijkste verouderde maar wel toegelaten
pesticiden kunnen vervangen worden door moderne minder schadelijke producten. Niet
alleen de consument heeft hier alles bij te winnen, ook de gezondheid van de
wijnbouwers kan in hoge mate verbeteren (blaaskanker en hersentumoren komen bij
deze mensen vaker voor dan gemiddeld).
Harmonisering gewasbeschermingsmiddelen
Een belangrijke verandering is de invoering van Europese
zones voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen met
ingang van 15 juni 2011. Nu zullen nieuwe erkenningen in
principe voor de hele zone gelden. Onze wijnbouwers zullen
straks de nieuwe middelen ook mogen gebruiken die
voorheen voor onze landen niet voor erkenning werden
voorgedragen
omdat
de
markt
voor
specifieke
wijnbouwproducten daarvoor economisch te klein was.
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IPM-richtlijn
Maar Europa gaat nog verder. Met de verplichte invoering van de duurzaam
geïntegreerde gewasbescherming met ingang van 2014 worden de lidstaten verplicht om
er voor te zorgen dat de wijnbouwers over de informatie beschikken om hun
spuitprogramma af te kunnen stemmen op de effectieve infectiedruk. Kunstmest wordt
ontraden en het belang van onder meer het bodemleven wordt hoog aangeschreven. De
invoering van de IPM-maatregelen stoten bij de wijnbouwers niet op veel verzet omdat
deze de kwaliteit van de wijn ten goede komen.
Wijnbouwers die goedkope landwijn en tafelwijn produceren gaan het door onder meer
deze maatregelen extra moeilijk krijgen omdat het de kostprijs van de wijn verhoogt.
Tien keer schoffelen kost nu eenmaal meer dat een keer spuiten tegen het onkruid.
Vooral aan de onderkant van de markt gaan er in Europa nog zware klappen vallen.
Producenten die met Zuid-Afrika of Chili moeten concurreren om de consument die
enkel de goedkoopste wijn zoekt gaan moeilijke tijden tegemoet. Bij ons stelt zich dat
probleem veel minder omdat de meeste wijnbouwers er voor kiezen om een betere
kwaliteit te brengen in plaats van een lage prijs. “Rotzooi is altijd te duur” en “veel geld
maar niet duur” zijn uitdrukkingen die het beste aansluiten bij waar onze wijnbouwers
mee bezig zijn.

Strenge regels voor de Europese wijnbouw hoeven geen probleem te zijn zolang
ze geen oneerlijke concurrentie veroorzaken. Ecologisten moeten de eerst
vragende partij zijn om er voor zorgen dat alle partijen in Europa bij de WHOonderhandelingen rechtvaardige invoercriteria gaan bepleiten. De EU wil graag
ecologisch verantwoord handelen? Maar dan moet zij wel eerlijk zijn naar haar
eigen producenten toe. “Nieuwe wereldwijn moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als Europese wijn! Daarvoor is controle op de residuen in de wijn een
voorwaarde voor wijn uit landen waar in Europa verboden ongezonde
sproeistoffen zijn toegelaten c.q. veelvuldig worden gebruikt.”

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
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Nieuwsbrief
BeNeVit Symposium
Hasselt / Riemst - 8-9 september 2011
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 hobbywijngaard naar een ondernemend
bedrijf. Dit is slim bekeken. 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
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