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Voorwoord

Dit is de tweede editie van de publicatie “Wijnbouw 
in Oost-Vlaanderen”. De eerste uitgave dateert van 
april 2014 dus goed drie jaar geleden. Waarom nu 
reeds een update kan u zich afvragen. Het antwoord 
is duidelijk : de sector is in volle ontwikkeling en  
het gaat snel. Zowel in oppervlakte als in aantal 
wijnbouwers is onze provincie sterk veranderd.  
We belichten nu geen zeven maar elf wijndomeinen 
die (semi)professioneel werken en er zijn acht 
nieuwe initiatieven die voor de toekomst belangrijk 
zijn. Wellicht zijn er nog heel wat meer particuliere 
initiatieven, het boek “Wijn van eigen bodem” van 
Peter Doomen, spreekt van 25 wijndomeinen in  
onze provincie. We wensen met dit boekje vooral 
aan te tonen dat de wijnbouw in Oost-Vlaanderen 
leeft en toekomst heeft.

Zowel bij de bestaande als nieuwe initiatieven zijn 
de succesfactoren dezelfde:

 » liefde voor het vak en professionaliteit : wijnbouw 
is een zeer arbeidsintensieve bezigheid, op het 
veld (groene vingers zijn een vereiste), maar ook 
de vinificatie en verkoop en marketing vragen 
veel aandacht. 

 » kwaliteit en kennis: streven naar kwaliteit is  
een continu gegeven en hiervoor dient kennis 
opgebouwd te worden. Dit kan via bestaande 
organisaties en netwerken, maar ook experts 
(vaak duur betaald) dienen zich aan.

 » beleving: wijn maken is slechts een deel van  
de uitdaging, deze aan de man brengen aan  
een goede prijs vraagt extra inspanningen, en 
deze worden steeds belangrijker. De consument 
wil een verhaal, een beleving alvorens te kopen, 
het aanbod en de concurrentie uit traditionele 
wijnlanden is immers immens. 

Een wijngaard starten is dus niet enkel zaak van 
groene vingers, het vraagt aan de wijnbouwer ook  
de eigenschappen van goed ondernemerschap. 

Als Provinciebestuur en Economische Raad voor 
Oost-Vlaanderen willen wij – vanuit de ervaring in  
de promotie van streekproducten en het stimuleren 
van ondernemerschap – meewerken aan de uitbouw 
van deze sector. Het gaat over imago-ondersteunende 
en promotionele acties, kennis- en ervarings-
uitwisseling, samenwerking met alle actoren en  
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diensten zoals Landbouw en Toerisme. EROV zal hierbij een  
coördinerende rol spelen en werken vanuit de kennis opgedaan  
in de sector. Deze publicatie vormt alvast een basis voor toe-
komstige acties onder de koepel Lekker Oost-Vlaams.

Gent, september 2017

Eerste gedeputeerde

Alexander Vercamer
Bevoegd voor o.m. 
Landbouw en platteland

Gedeputeerde 
Jozef Dauwe
Voorzitter EROV
Bevoegd voor o.m. 
Middenstand en EROV
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Inleiding

Sinds het eerste boekje over wijnbouw in Oost- 
Vlaanderen, daterend van april 2014, is er heel wat 
veranderd. We zijn nochtans maar drie jaar verder!

In 2015 kende de Belgische wijnproductie een 
absoluut record. Op tien jaar tijd is de wijnproductie 
vervijfvoudigd en de totale oppervlakte verdrie-
voudigd. In 2015 werd voor het eerst meer dan  
één miljoen liter wijn in België geproduceerd.  
Ook in Oost-Vlaanderen kwamen er nieuwe wijn-
gaarden bij en zorgden de bestaande wijnbouwers 
voor een topjaar.

Het verhaal van de geschiedenis start nog steeds 
bij Monte Blandinio, aan de Gentse Sint-Pieters abdij. 
Maar om ons verhaal te verbreden, en dankzij de 
tips die we in Gent kregen, trokken we ook op 
informatie ronde buiten de Oost-Vlaamse grenzen. 
En dit zorgde voor een boeiende, verruimende kijk 
op de wondere wereld van de wijnbouw. Opnieuw 
maakten we kennis met een gevarieerde, gepassio-
neerde sector in volle evolutie. Wellicht zal ook dit 
boekje al gauw gedateerd zijn, het levende bewijs 
van een dynamische sector, met toekomst.
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Geschiedenis

We starten onze ronde met een bezoek 
aan Georges De Smaele en Etienne 

Moernaut, beide vrienden zijn gepassio
neerde bezielers van de Monte Blandinio.  
Een verrijkende ontmoeting en start voor tal 
van bezoeken verspreid over Vlaanderen!

De Gentse Stadswijngaard
In Monte Blandinio gelegen in Gent op de helling 
tussen de Sint-Pieterskerk (koorzijde) en de Schelde.

Ontstaan van de St.-Pietersabdij  
en de wijngaard

In de 7de eeuw, rond het jaar 630, is de Heilige 
Amandus vanuit Frankrijk hierheen gekomen om  
het Christendom te verkondigen. Hij stichtte hier  
de Sint-Pieters- en de Sint-Baafsabdij aan de  
samenvloeiing van de Leie en de Schelde.

In de 9de eeuw heeft volgens archivalische  
bronnen Abt Einhard (biograaf van Karel de Grote 
770–840) van de Sint-Pietersabdij een wijngaard 
laten aanleggen. Zo begonnen de monniken bier te 
brouwen en wijn te verbouwen. Lange tijd was de 
Sint-Pietersabdij het centrum van de wijnhandel in 
Gent. De Sint-Pietersabdij bezat ook wijngaarden  
in Frankrijk en Duitsland. In de 15de eeuw wordt de 
wijngaard voor het laatst vermeld. Het klimaat werd 
toen te koud voor het verder verbouwen van wijn.
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Het opnieuw aanleggen  
van een stadswijngaard
In 1978 nam ere-deken en stichter van de Wijn-
meters gilde Willy De Smet, oenoloog, contact met  
de stad Gent om te zien of het mogelijk was om 
opnieuw een wijngaard aan te leggen op de helling 
van de Sint-Pietersabdij. Na goedkeuring en het 
opstellen van nodige regelgevingen heeft de Plant-
soendienst van de stad Gent dan in 1980 een  
400-tal stokken aangeplant. Hun keuze viel op  
de druivensoort Müller Thurgau. Later werd deze 
druivensoort gedeeltelijk vervangen door de  
cépages Sirius en Phoenix. Ingevolge de schimmel-
vorming van de Müller Thurgau werd deze volledig 
vervangen door de cépage Johanniter. 

De groendienst van de stad Gent staat nog 
steeds in voor de aanplanting, het sproeien en het 
bemesten van de wijngaard. De Kapittelleden en  
de Vrienden van de Gentse wijngaard staan in voor 
het mede-onderhoud. De studenten van de stede-
lijke hotelschool Gent staan in voor het plukken van 
de druiven en het opstarten van het vinificatieproces 
samen met een aantal vrijwilligers gegroepeerd 
onder de vereniging ‘de vrienden van de Gentse 
Wijngaard‘. Het persen, het vinificatieproces en  
het bottelen gebeurt voortaan in ‘Het Gents Wijn-
meters huis’ (oude kosterwoning), gelegen aan de 
achterkant van de Sint-Pieterskerk en palende aan 
de wijngaard. Sedert de aanleg van de wijngaard 
maakte men gebruikelijk een stille witte wijn en  
men noemde deze ‘In Monte Blandinio’. 

Gezien het te lage suikergehalte van de Sirius  
en de Phoenix besliste men om van de oogst  

2016 een schuimwijn te maken volgens de ‘methode 
traditionnelle’, versie Brut, tweede gisting op de 
fles. Deze mousserende wijn zal gebotteld worden 
onder de naam ‘In Monte Blandinio – Brut’.  
Op 9 juni 2017 werd, in samenwerking met de  
Hotelschool Gent, 415 liter gebotteld, ongeveer 
500 flessen.

De huidige aanplant bedraagt 495 druivelaars  
(gegevens mei 2017): 125 Solaris – 191 Souvignier 
Gris – 179 Johanniter

De Wijnmetersgilde vzw en ‘Vrienden 
van de wijngaard In Monte Blandinio’

In de 14de eeuw is er reeds sprake van een wijn-
meters gilde in Gent. Deze gilde werd bevestigd door 
Keizer Karel in de 16de eeuw. Hun taak bestond erin 
de wijn te meten in de tonnen voor het bepalen van 
de accijnzen. Vandaag staat de gilde in voor het 
beheer en de promotie van de wijngaard. Om de 
wijngaard betere bekendheid te geven, richtte de 
Wijnmetersgilde een feitelijke vereniging ‘Vrienden 
van de wijngaard In Monte Blandinio’ op die jaarlijks 
een aantal activiteiten organiseert rond het wijn-
gebeuren. 

Dankzij dit eerste gesprek, kregen we belangrijke tips 
mee voor een aantal ontmoetingen met experten, 
met dank aan Georges en Etienne, gezworenen van 
de Gentse Wijnmetersgilde.
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Op bezoek bij experten

We doorkruisten het Vlaamse land en 
startten bij Simonne Wellekens, wijn
auteur en freelance wijnjournaliste. Simonne 
ontvangt ons bij haar thuis in Affligem.  
Haar hand tekening laat duidelijk blijken hoe 
begaan en onderlegd zij is als het over wijn 
gaat. Al snel krijgen we enkele tips en een  
aantal “Ken Wijn” magazines mee waarmee  
we verder aan de slag kunnen. 

Mede op haar aanraden, gingen we achter
eenvolgens op bezoek bij Gido Van Imschoot, 
Paul Vleminckx, DirkAntoon Samyn, Jaap  
Van Rennes en professor Ghislain Houben.  
Bij allen werden we hartelijk ont vangen en 
werd ruim tijd gemaakt voor een boeiend  
en leerrijk gesprek.
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Gido Van Imschoot
 » Auteur
 » Voorzitter Vereniging Vlaamse Sommeliers
 » Europees ambassadeur van de Champagne 2012

Het volgende bezoek brengt ons bij Gido  
in Lichtervelde.

Hij stelt dat de sector boomt in aantal, kwaliteit 
en aanzien. Een probleem blijft wel de nachtvorst 
die heel wat schade kan aanrichten, zo ook in het 
voorjaar 2017. 

2015 was een topjaar voor de Belgische wijnbouw. 
Volgens Gido ligt er vooral toekomst in mousserende 
wijn. Hij wijst op wijnbouw met 2 snelheden :

 » de grote oppervlakten zijn mogelijks te groot 
voor België

 » de kleine spelen vooral lokaal een rol

Slechts 5% van de consumenten die wijn koopt, 
kiest voor Belgische wijn. Het is een nichemarkt en 
het gevaar bestaat dat er een te groot aanbod komt.

Gido pleit bovendien voor verdere professiona-
lisering, de romantiek rond het product en de wijn-
gaarden mag zeker niet primeren. 

Paul Vleminckx
 » Wijnbouwer
 » Voorzitter Belgische wijnbouwers
 » Voorzitter Straffe Streek, streekproducten 

Vlaams-Brabant

We komen toe in domein Chardonnay Meerdael op 
een zonnige dag, en wanen ons even in het buiten-
land. Paul ontvangt ons, na begroeting door zijn 
hond, in zijn bureau. Al snel wijst hij op het gevaar 
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van onvoldoende kennis. Hij is grote voorstander 
van wijncursussen zoals gegeven bij Syntra.

Zelf startte Paul met een wijngaard in 1994 op 
8 ha. Als technisch ingenieur had hij een goede 
bagage. Hij teelt Chardonnay, nu 60.000 wijn-
stokken, volgens de Franse leest en stelt dat het  
klimaat vergelijkbaar is met Reims. Hij produceert 
enkel mousserende wijn, dit product vraagt veel 
technische kennis en dit ligt hem. Naast de vele 
werkuren wijst Paul ook op de kapitaalsinbreng, 
deze is aanzienlijk.

Zelf heeft hij steeds geloof gehad in het maken 
van kwaliteit en streeft hij samen met de vereniging 
van Belgische wijnbouwers voor een label 100%  
Belgische wijn. Dit om de klant de garantie te geven 
dat Belgische wijnen voor 100% gemaakt worden 
van druiven afkomstig uit België. 

De grootste erkenning van mousseux Meerdael 
kwam er in 2009 met een gouden medaille op de 
Concours Mondial in Valencia. Het was de allereerste 
keer dat een Belgische wijn met deze prestigieuze 
medaille onderscheiden werd. Dit betekende voor 
velen de start van het succes met Belgische wijn. 

In 2018 is België bovendien gastland op Mega-
vino, een mooie gelegenheid om het aanbod te laten 
kennen en appreciëren.

Dirk-Antoon Samyn
 » manager, consultant-docent ProWine & Vitis Vini

Dirk-Antoon ontvangt ons in Roeselare bij hem thuis. 
Hij is één van de proevers tijdens de wedstrijd Beste 
Belgische wijn georganiseerd door de Vereniging 
Vlaamse Sommeliers. Op 7 jaar tijd is er veel veran-
derd wat de wedstrijd betreft. Toezicht wordt door 
FOD Economie gehouden op de stalen, de etikette-
ring, het anoniem proeven en de controle van de 
resultaten. Er worden sinds 2 jaar medailles toe-
gekend en in 2016 werden zowaar 32 wijnen met  
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een gouden medaille erkend. Het verschil tussen  
de geproefde wijnen was zo miniem dat ze alle een 
gouden medaille ontvingen. Opvallend is dan ook  
de stijgende kwaliteit van de ingediende stalen  
en het grote aandeel stille witte wijn. Voor de  
deelnemers is dit een belangrijke erkenning en  
marketing-argument. 

Dirk-Antoon wijst op de risico’s bij de aanplant 
van de wijngaard: zijn advies is ‘leer vooral rekenen’. 
Men kan tot 1,5 ha (bijna) alles nog zelf doen:  
de wijngaard onderhouden en de wijn maken.  
Vanaf 4 ha is een wijngaard pas echt professioneel 
leefbaar maar zijn al gauw 2 à 3 personen nodig.  
Dit is een moeilijke beslissing. Een sterke financiële 
ruggengraat is bijgevolg noodzakelijk.

Voor de toekomst is er zeker nog ruimte voor 
wijnbouw in bijberoep. Toch mag men dit niet te 
laat beslissen, de job betekent zwaar werk en  
overname/opvolging kan een probleem zijn.  
Mousserende wijn is volgens Dirk-Antoon de  
betere optie, er is een grote vraag, de kwaliteit  
is goed en de rendabiliteit is hoger. Kwaliteit is 
steeds de belangrijkste succesfactor.

Jaap Van Rennes
 » Wijnkasteel Genoels-Elderen

Na een lange rit tot hartje Limburg komen we aan  
in het prachtige domein van Genoels-Elderen,  
40 ha groot, het kasteel omringd door 400 jaar oude 
bomen, wijnkelders daterend van de 13de eeuw en 
wijngaarden alom. Van beleving gesproken…

Jaap Van Rennes ontvangt ons op een uiterst cordi-
ale manier, dit is de grootste wijnbouwer van België! 
Wijnkasteel Genoels-Elderen is met 22 hectaren 
wijngaarden het grootste wijndomein in het land  
en verwelkomt jaarlijks 15.000 bezoekers.
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Jaap vertelt hoe hij in 1990 het kasteel aankocht 
na de verkoop van zijn zaak. Hij zou het park zelf 
opkuisen – nu nog rijdt hij dagelijks met de tractor – 
en de eerste 10 ha aanplanten. Hij nam het dus 
onmiddellijk groots aan. Ondertussen volgde zijn 
dochter Joyce een cursus oenologie, zij zou de wijn-
maker worden. Op 4 jaar tijd bouwde ze in Frankrijk 
kennis en een netwerk op. Dit was zeker belangrijk 
bij de aankoop van de stokken, de aanplant en de 
wijnmakerij.

Jaap verklapt ons tevens dat 10% in de verkoop-
prijs wordt ingecalculeerd voor mogelijke misoogst. 
In 2017 is er door de vorst in het voorjaar een verlies 
van ongeveer 25%.

Er werd hoofdzakelijk Chardonnay (80%) en 
Pinot noir aangeplant, omdat deze het meest 
geschikt zijn voor hun grond en klimaat. De verkoop 
loopt praktisch uitsluitend in Vlaanderen met 70% 
horeca en 30% particulier, voornamelijk bij bezoek 
aan kasteel zelf. 

Er worden jaarlijks gemiddeld zo een 110.000 flessen 
geproduceerd, dochter Joyce is de kelder meester en 
wenst vooralsnog geen verdere uitbreiding. Er wordt 
geopteerd voor kwaliteit met rigoureuze selectie van 
trossen. Ook de schoonzoon werkt mee en de klein-
kinderen helpen al eens een handje. Opvolging is 
dus verzekerd.

Professor   
dr. Ghislain Houben

 » Docent economie aan de Universiteit Hasselt  
en de Katholieke Universiteit Leuven. 

 » Wijnbouw is zijn passie, hij verbouwt zijn eigen 
wijn op Wijndomein Hoenshof in Haspengouw.

Professor Houben ontvangt ons in de Universiteit 
Hasselt, waar het extra druk is gezien de examen-
periode. Het gesprek begint bij het ontstaan van  
de sector in België. Historisch is wijnbouw in België 
wellicht door de Romeinen ingevoerd, met veel 
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vooral kleinere wijngaarden. De opgang zet zich  
tijdens de Middeleeuwen door onder impuls van  
de abdijen. Het verval komt door het klimaat begin 
19de eeuw en Napoleon die wijnbouw liet vervangen 
door andere teelten. Half jaren ‘60 herneemt hier de 
aanplant van wijngaarden, eerder lokaal. Een stroom-
versnelling komt er in 2010, onder meer na het 
behalen van de Gouden Medaille door Chardonnay 
Meerdael in 2009.

Enkele opvallende tendensen zijn:
 » De opwarming van het klimaat: onze streek wordt 

stilaan warmer maar het gevaar voor late nacht-
vorst of een nat voorjaar blijft reëel. Technieken 
die een zware investering vergen, kunnen dit 
euvel inperken. Snel komt men dan aan 25.000 
euro per hectare voor beregening en dit voor vaak 
een heel korte periode (enkele dagen per jaar). 
Dus economisch gezien is dit een grote kost.  
Ook warmtekanonnen kunnen ingezet worden, 
maar zorgen maar voor 2 à 3°C warmtewinst, 
vaak is dit onvoldoende. Het rendement van de 
sector wordt hierdoor zeker gehypothekeerd.

 » De schaalvergroting en kapitaalintensiteit:  
vroeger waren er 100 wijnbouwers die 100 ha  
verbouwden, nu zorgen 100 wijnbouwers voor 
350 ha. Vaak wordt grootschalig gestart en wordt 
er kapitaalintensiever geteeld. Voor 1 ha zijn 
ongeveer 600 manuren per jaar nodig, voor 
10 ha kan men mechanisch te werk gaan, dit 
vergt minder manuren maar meer investeringen.

 » De positionering van de wijnbouw is veranderd: 
van een zuiver agrarische sector naar een indus-

triële bij het maken van de wijn, evolueert men 
nu naar een dienstensector. Enkel als men zich 
hier positioneert is er toekomst, meent de pro-
fessor. Immers, de kostprijs van een fles wijn ligt 
rond 8 à 10 euro. In België wordt 95% van de wijn 
verkocht onder 6 euro en dit voor ¾ via waren-
huizen. De realiteit is dat een fles wijn het bij-
product wordt en het toeristisch gegeven een 
meerwaarde waarvoor men wil spenderen. Het 
voorbeeld van Genoels-Elderen waar jaarlijks 
15.000 bezoekers komen is hiervan een mooi 
bewijs. Men wil beleving en dit betekent een 
investering waar men bij de opstart moet aan 
denken. Een schuur volstaat niet. 

 » De toekomstvisie? Er is zeker toekomst voor de 
wijnbouw in onze streken voor zover men het 
derde aspect, de beleving door de eindconsu-
ment, van bij de start goed voorbereidt. Over  
het algemeen heeft de starter groene vingers, 
bezit hij grond en lust hij wijn. Ook het vinificatie-
proces heeft hij onder de knie maar de verkoop 
en marketing laten vaak te wensen over. De uit-
bouw van deze derde stap kan een rol zijn voor 
de (lokale) overheid: de wijnbouwsector promo-
tioneel ondersteunen, de wijnbouwer professio-
naliseren en de consument warm maken voor  
de sector.  
Een strategie uitwerken voor deze jonge sector 
met groeipotentieel is primordiaal. De chauvi-
nistische reflex van de consument kan tot 2 euro 
extra per fles gaan, maar reikt niet veel hoger. 
Ook kan een grote speler de markt in de war  
sturen, het blijft een fragiel evenwicht. 



16 | Wijnbouw in Oost-Vlaanderen

Volgens de professor is er niet noodzakelijk meer 
toekomst in mousserende wijn. De markt is over-
spoeld door Cava, Prosecco en Champagne. Een 
merk uitbouwen duurt meerdere generaties en 
het pleit valt zeker niet te winnen op kostprijs-
niveau. Men moet in concurrentie gaan met 
Champagne, die nog steeds een aanzienlijke  
status bezit.  
Tenslotte wijst professor Houben op de rol die  
de horeca en B&B’s kunnen spelen : zij kunnen 
Belgische wijn op de kaart zetten. Vaak is echter 
de prijs een belemmering. 

Ook de vermelding ‘100% Belgische wijn’ op  
het etiket vindt hij een goed idee. Voor de EU- 
wet geving mogen de druiven immers van elders 
komen om Belgische wijn te maken. Voor de  
wijnbouwers is dit een brug te ver en een mis-
leiding van de consument, waar blijft dan de 
beleving, zoals een bezoek aan de wijngaard! 
Tot slot besluit professor Houben dat creatieve 
kruisbestuiving met andere typisch Belgische 
producten zoals chocolade, bier, jenever nieuwe 
mogelijkheden kunnen bieden.
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Belgische wijnstreken  
en appellaties

Sinds 1997 omschrijven verschillende  
teksten het juridische kader van de Belgische 
wijnen. 
 Er werden benamingen gecreëerd die  
historisch, cultureel en toeristisch gebonden 
zijn aan afgebakende productiezones.  
Gedreven door het enthousiasme en perfec
tionisme van de wijnbouwers en ondersteund 
door contacten met experts, zoals binnen de 
Internationale Organisatie voor Wijnbouw en 
Wijnbereiding (OIV), heeft België veel
belovende wijnbouwzones op de kaart gezet. 
Het doel is om de oorsprongsbenamingen  
en geografische aanduidingen als troeven  
uit te spelen. De erkende wijnen worden zo 
bekender en geloofwaardiger bij consumenten 
en dit zowel op het economische als op het 
toeristische vlak.

1 Vlaamse landwijn
2 Heuvelland
3 Hageland
4 Haspengouw
5 Vins de pays des jardins de Wallonie
6 Côtes de Sambre et Meuse

2

1
3

4

5

5

6

Belgische wijnstreken.  
Bron: Belgian wines www.belgianwines.com
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Appellaties BOB en BGA
In Vlaanderen hebben vijf wijnen momenteel  
een beschermde benaming, waarvan vier een 
Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB) en één  
een Beschermde Geografische Aanduiding (BGA).  
De eerste beschermde oorsprongsbenaming, 
BOB Hageland, dateert al van 1997. Elk van deze 
beschermde benamingen wordt ondersteund door 
een productdossier dat de voorwaarden en eigen-
schappen samenvat. Een producenten- groepering 
kan de bescherming van een benaming, als BOB  
of BGA, aanvragen via een beschermingsaanvraag. 
De finale goedkeuring gebeurt door de Europese 
Commissie.

Vier Beschermde Oorsprongsbenamingen (BOB):
1 MB van 9 juli 1997 : Hagelandse wijn 
2 MB van 6 januari 2000 : Haspengouwse wijn
3 MB van 27 mei 2004 : Côtes de Sambre et Meuse 
4 MB van 18 november 2005 : Heuvellandse wijn 

Twee landwijnen
1 MB van 27 mei 2004 : Vin de Pays des Jardins  

de Wallonie
2 MB van 18 november 2005 : Vlaamse landwijn 

(BGA)

Twee mousserende kwaliteitswijnen
1 MB van 18 november 2005 : Vlaamse 

mousserende kwaliteitswijn
2 MB van 5 maart 2008 : Vin mousseux de qualité 

de Wallonie/Crémant de Wallonie

Verschil BOB en BGA

Het verband tussen de wijn en zijn geografische  
oorsprong is groter bij een BOB dan bij een BGA. 
Voor BOB-wijnen moeten de bijzonderheden over 
het geografische gebied betrekking hebben op 
zowel natuurlijke als menselijke factoren. Voor 
BGA-wijnen moeten de bijzonderheden over het  
geografische gebied betrekking hebben op natuur-
lijke en/of menselijke factoren. Bij een BOB zijn  
alle druiven waarvan de wijn gemaakt is afkomstig 
uit dat geografische gebied, bij een BGA moet 
slechts 85 % van de gebruikte druiven uit het 
gebied afkomstig zijn.

   
 BOB BGA

Dit is Europees zo geregeld maar in België dienen  
de druiven wel voor 100 % uit het bepaald gebied  
te komen. Dus bij bv. “Vlaamse landwijn” dienen de 
druiven voor 100 % uit Vlaanderen afkomstig te zijn.

Een erkende wijn mag het Europese logo voor 
een BOB of BGA dragen.(*)
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Nieuwe BOB

Binnenkort komt er een nieuwe BOB bij. 
In het Publicatieblad van de Europese Unie 

(C 278 van 22 augustus 2017) is het uitvoerings-
besluit van de Commissie van 21 augustus 2017 
inzake de bekendmaking van het productdossier 
voor ‘Maasvallei Limburg (BOB)’ verschenen.  
De bekend making van het besluit met betrekking  
tot deze nieuwe (grensoverschrijdende) BOB geeft 
het recht om gedurende uiterlijk twee maanden na 
de bekendmaking in het Publicatieblad van de EU 
bezwaar te maken tegen de bescherming van deze 
BOB. Zo ver zal het waarschijnlijk niet komen,  
zodat mag worden aangenomen dat in de nabije  
toekomst een nieuwe Belgisch (/Nederlandse) BOB 
het licht ziet.
(*)Bron: De wijnbouw in België statistieken oogstjaren 2014  
& 2015, een uitgave van FOD Economie, KMO, Middenstand  
en Energie, 13 oktober 2016 en website www.lv.vlaanderen.be  
en aanvullingen vanuit FOD Economie.

Erkenningsprocedure 
appellaties

Vooraleer een wijn één van de appellaties op het  
etiket mag dragen, ondergaat hij een kwaliteits-
onderzoek gebaseerd op een chemische analyse  
en een organoleptisch onderzoek. 

Chemische analyse

Dit onderzoek heeft in een eerste fase betrekking op 
de chemische eigenschappen, waarbij de wijn moet 
voldoen aan de Europese regelgeving en eventuele 
extra eisen uit het productdossier.

Voor de chemische analyse neemt de Algemene 
Directie Economische Inspectie van de FOD Economie 
stalen uit vrac. Het Institut Viti-Vinicole (IVV) te 
Remich (Groothertogdom Luxemburg) voert de  
analyse uit op de volgende parameters:

 » het totale en het effectieve alcoholgehalte (%),
 » het totaalgehalte aan suikers, uitgedrukt in  

fructose en glucose (met inbegrip van de even-
tuele sucrose wanneer het om parelwijn of  
mousserende wijn gaat) (g/l),

 » het totaalgehalte aan zuren (meq/l),
 » het gehalte aan vluchtige zuren (meq/l),
 » het totaalgehalte aan zwaveldioxide (mg/l),
 » het koolzuurgehalte (parelwijn en mousserende 

wijn, overdruk in bar bij 20 °C).

Organoleptisch onderzoek

Als de wijn op chemisch vlak voldoet, ondergaat hij 
in een tweede fase het organoleptisch onderzoek: 
een professionele jury (zijnde de erkennings-
commissie) proeft de wijn en beoordeelt hem op 
smaak, geur, kleur en klaarheid. Conform het lasten-
boek moet de onderzochte wijn ten minste dertien 
punten (strengere regels sinds 2015) behalen op  
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een maximum van 20. Sinds enkele jaren verloopt 
deze organoleptische jurering in de lokalen van  
de Food Pilot in Melle, bij het ILVO (Instituut voor 
Landbouw- en Visserijonderzoek).

Al deze wijnen moeten voldoen aan een lasten-
boek met hoge kwaliteitseisen. Om de naam op de 
fles te mogen vermelden, moet een wijn bovendien 
elk jaar een kwaliteitscontrole ondergaan: een  
chemische analyse (FOD Economie) en een proef 
waarbij de wijn wordt beoordeeld op smaak, kleur, 
geur en helderheid (Erkenningscommissie), zoals 
hierboven is uitgelegd.

In plaats van de verschillende subcommissies per 
appellatie en slechts halfjaarlijkse jureringen is in 
november 2013 geopteerd voor:
1 één samengesmolten erkenningscommissie  

met achttien leden. Het gaat om vertegen-
woordigers van de vzw Vlaamse wijnbouwers, 
Vinum&Spiritus (vroegere Belgische Federatie 
van Wijn en Gedistilleerd), de Vlaamse Somme-
liers, de hotelscholen en oenologen, Horeca 
Vlaanderen, de groot- en kleinhandel en de VLAM 
(Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing 
vzw). Bovendien zetelt in deze commissie één 
wijnbouwer per BOB/BGA. Een vertegenwoor-
diger van het Departement Landbouw en Visserij 
van de Vlaamse Overheid en een vertegenwoordi-
ger van de Federale Overheidsdienst Economie 
(Algemene Directie Economische Inspectie)  
volgen de proefsessies als waarnemer.

2 Het ILVO, dat instaat voor het praktisch verloop 
van de kwaliteitsexamens (zittingen van de 
Erkenningscommissie). De expertise van ILVO 
vormt een geschikte basis om de organisatie van 
de blinde proefsessies wijn op zich te nemen. 
ILVO staat o.a. in voor de inrichting van het 
degustatielokaal. De te beoordelen wijn moet 
zorgvuldig worden bewaard: in een koelcel vrij 
van licht en trillingen, aan de voorgeschreven 
temperatuur.  
ILVO anonimiseert de aangeleverde kandidaat- 
wijnen en begeleidt de blinde beoordelingen  
tijdens de proefsessies. 
Er zijn een aantal administratieve vereenvou-
digingen voor de wijnbouwers doorgevoerd, 
zoals het samenvoegen van de formulieren voor 
de oogst- en voorraadaangifte en het online 
beschikbaar stellen van de formulieren. Toch 
blijft het opmerkelijk dat slechts weinig wijn-
bouwers een erkenning aanvragen.  
Eén wijnbouwer uit Oost-Vlaanderen, wijndomein 
Waes, heeft in 2016 twee erkenningsaanvragen 
ingediend, en daar ook een erkenning Vlaamse 
Landwijn voor gekregen.

Etikettering

Er bestaan nogal wat misverstanden over wat men 
moet vermelden op het wijnetiket! De Europese  
wijnwetgeving is immers tamelijk complex.

Het is in principe niet verboden om in een 
bepaald land (bijv. België) druiven geoogst in  
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een ander land (bijv. Duitsland) tot wijn te ver-
werken maar dit moet duidelijk in de etikettering 
naar voor komen.

Wat stille (niet-mousserende) wijn betreft dienen  
de druiven voor 100% in België te zijn geoogst 
indien men op het etiket ‘Belgische wijn’ (of equi-
valente begrippen zoals ‘wijn uit België’, ‘wijn 
geproduceerd in België’…) vermeldt. 

Indien de wijnbereiding in België gebeurt maar 
de druiven in een ander land geoogst werden, dient 
vermeld te worden: ‘wijn verkregen in België uit in 
(naam Lidstaat) geoogste druiven’. Deze wijnen  
hebben geen recht op BOB/BGA erkenning en mogen 
in geen geval ‘Belgische wijn’ worden genoemd. 

Bij mousserende wijn is het een ander verhaal. Hier 
mogen in principe de woorden ‘geproduceerd in (…)’ 
of equivalente begrippen en de naam van de lidstaat 
waar de tweede gisting plaatsvindt, worden ver-
meld. In principe zou dus kunnen worden vermeld 
‘geproduceerd in België’ indien de tweede gisting in 
België gebeurt, zelfs indien de druiven uit een ander 
land komen. Dit komt ondermeer omdat conform de 
douanewetgeving het land van herkomst het land is 
waar het product zijn definitieve karakteristieken 
heeft bekomen. Ook deze wijnen hebben geen recht 
op BOB/BGA.

Met het oog op duidelijkheid naar de consument 
toe, verzoekt de FOD Economie de Belgische wijn-
bouwers echter met aandrang om ook bij mousse-

rende wijn, waarvan de druiven geoogst werden  
in een ander land, te vermelden : ‘mousserende 
(kwaliteits)wijn verkregen in België uit in (naam  
Lidstaat) geoogste druiven’. 

Wedstrijd  
Beste Belgische Wijn 

Deze keuring georganiseerd door de Vereniging van 
Vlaamse sommeliers (VVS) vindt jaarlijks plaats met 
de medewerking van de FOD Economie voor de tech-
nische ondersteuning.

De wedstrijd Beste Belgische Wijn 2016 (21 sep-
tember 2016) gaf aan 32 Belgische wijnen een  
gouden medaille. Hierbij kunnen we drie Oost-
Vlaamse wijnen onderscheiden :

 » Johanniter Bronner (2015) van wijndomein Nobel
 » Bianca Solaris (2015) van wijndomein Waes
 » Cuvée rood (2015) van Wijngoed De 3 Fonteinen

De wedstrijd Beste Belgische Wijn 2017 (20 sep-
tember 2017) kende uit de 128 ingezonden stalen 
een medaille toe aan 38 wijnen : 24 gouden en  
14 zilveren. 

Voor Oost-Vlaanderen won wijndomein Waes een 
zilveren medaille met Bianca Solaris (2016).
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Wijnbouw in cijfers

Internationale wijn productie  
en -consumptie

Hoewel de wereldwijde productie van vorig jaar met 3,2% is afgenomen, 
ging de consumptie erop vooruit. De lagere productie is een gevolg van 
de slechte weers omstandigheden in verschillende delen van de wereld.
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Wereldproductie 2016

Bron : OIV (Internationale Wijnorganisatie)

De grootste wijnproducent van de wereld is 
Italië gevolgd door Frankrijk en Spanje.
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Internationale wijnconsumptie

5 landen consumeren ongeveer de helft van de wijn productie. 
De VS bevestigt zijn kop positie sedert 2011.
Gedurende de laatste 10 jaar daalde de consumptie voor-

namelijk in de traditionele wijnlanden.

Bron: OIV (Internationale Wijnorganisatie)
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Europese 
wijnbouw

Spanje heeft van alle landen in 
Europa het grootste areaal aan 
wijngaarden (cijfers Eurostat), 
Frankrijk is nummer 2 en Italië 
volgt. De top drie levert drie kwart 
van de totale oppervlakte aan 
wijngaarden binnen de EU. 

Opvallend is het grote aantal wijngaarden in  
Roemenië, maar door de kleinschaligheid komen  
zij pas op plaats 5 (Portugal is 4).1 Spanje

941.154 hectare wijnranken

2 Frankrijk
802.896 hectare

3 Italië
610.291 hectare
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België in cijfers
De cijfers zijn gebaseerd op de eerder professionele 
wijnbouwers (wijnbouwer in bijberoep, geen hobby-
isten). De laatste jaren is er een beduidende toe-
name vastgesteld van de productie en het aantal 
producenten buiten de erkenningsprocedure voor 

BOB en BGA. Deze eerder professionele wijn bouwers 
worden sinds oogstjaar 2010 dan ook jaarlijks door 
de FOD Economie en de Universiteit Hasselt 
(prof. Houben) ondervraagd over hun producties  
en oppervlakten. 

Bron : Wijn van eigen bodem, Peter Doomen
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Wijnproducenten in België
Professionele wijnbouwers worden sinds oogstjaar 
2010 jaarlijks bevraagd door de FOD Economie en 
Universiteit Hasselt. Op basis hiervan telde België 
103 wijnproducenten in 2015. Het boek “Wijn van 
eigen bodem” (Peter Domen, 2016) telt echter meer 
dan 200 wijnbouwers, en het aantal zou nog hoger 
kunnen zijn, maar voor het aantal geproduceerde 
liters wijn heeft dit nauwelijks invloed.

Situatie Vlaanderen op 1 januari 2017 op basis van 
lijst Fod Economie : 
91 Vlaamse wijnbouwers :

 » Hageland: 19
 » Haspengouw: 12

 » Heuvelland: 9
 » Vlaamse Mousserende kwaliteitswijn: 7
 » Vlaamse landwijn: 44

Evolutie van Belgische wijnproductie 
en oppervlakte

Uit de statistieken blijkt dat in 2015 de initiële 
productie 1.025.499 liter bedroeg op een totale 
oppervlakte van 221 ha 28 a.

“Eén miljoen liter is een absoluut record voor  
de Belgische wijnbouw. Deze sterke prestatie  
hebben we vooral te danken aan de optimale  
weers omstandigheden, de permanente toename  
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Evolutie productie en 
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2006–2016
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van de totale oppervlakte aan wijndruiven en het 
ouder worden van de wijngaarden waardoor ze op 
volledige productie komen. De jongste tien jaar is de 
Belgische wijnproductie overigens vervijfvoudigd, 
de totale oppervlakte verdrievoudigde.

Het is duidelijk: Belgische wijnen zitten in de 
lift”, zegt Chantal De Pauw, woordvoerster van de 
FOD Economie.

De Belgische wijnproductie bestaat voor bijna de 
helft (46 %) uit schuimwijn: 474.829 liter in 2015, 
een stijging van 25 % (380.363 liter in 2014). 

Het koele Belgische klimaat leent zich uitermate 
voor de productie van schuimwijn. “Het klimaat in 
België verschilt namelijk niet zo veel van de Franse 
champagnestreek. In de wijnbouwopleidingen wordt 
ook veel aandacht besteed aan het maken van 
schuim wijnen en de marktsituatie voor Belgische 
schuimwijnen is zeer gunstig,” verklaart professor 
Ghislain Houben van de Universiteit Hasselt.

De witte wijnen maken 37 % van de totale  
productie uit, namelijk 375.816 liter tegenover 
118.283 liter rode wijn (12 %).

Wijnproductie België van de laatste 3 jaren

2014 2015 2016

Totale productieve oppervlakte 192 ha 26 a 221 ha 28 a 259 ha 14 a*

Aantal wijnbedrijven 96 103 117

Wit 224.529 375.816 364.860

Rood 69.487 118.283 112.688

Rosé 27.988 53.079 12.139

Mousserend (wit & rosé) 380.363 474.829 264.543

Totaal ** 702.813 ** 1.025.499 754.230

Bron: FOD Economie

*In 2016 werd nog eens ruim 40 hectare (+15%) bijgeplant .
** Verschillen tussen totaal en som van details is te wijten aan verliezen.
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De roséwijnen vertegenwoordigen slechts een 
klein gedeelte van de productie met 53.079 liter  
in totaal (5 %).

In België werd in 2016 ongeveer 755.000 liter wijn 
geoogst, waarvan 408.000 liter in Vlaanderen. In 
België zijn momenteel 302 hectares beplant met 
wijnstokken waarvan 180 ha in Vlaanderen.

In vergelijking met 2015 is dit inderdaad een 
mindere opbrengst van ongeveer 25 % en dit ondanks 
de aangroei van zowel het aantal wijnboeren als de 
beplante oppervlakte. Deze terugval is volledig te 
wijten aan de minder gunstige klimatologische 
omstandigheden tov 2015, het was namelijk natter 
en kouder!

Voor 2017 is de prognose dat de opbrengst ver-
gelijkbaar zal zijn met die van 2016, opnieuw een 
mindere opbrengst voornamelijk te verklaren door 
de nachtvorst in het voorjaar. Hieruit blijkt nog maar 
eens de grilligheid van opbrengsten in de wijnbouw 
te wijten aan het klimaat.

Wijn in Oost-Vlaanderen

Elf Oost-Vlaamse producenten

Oost-Vlaanderen telt momenteel elf professionele 
wijnbouwers. Domein De Kluizen wordt – ondanks  
de maatschappelijke zetel in Aalst – bij Vlaams- 
Brabant gerekend, aangezien de wijngaarden in 
Affligem liggen. De publicatie van Peter Doomen 
somt 25 domeinen op, een aantal moeten nog hun 
eerste wijn produceren. De sector is constant in  
evolutie, veel wijngaarden zullen pas binnen enkele 
jaren wijn kunnen opbrengen.

Elf Oost-Vlaamse wijnbouwers
1 Wijndomein Waes in Zwijnaarde
2 Landgoed Dorrebeek in Michelbeke
3 Wijndomein De 3 Fonteinen in Zottegem
4 Wijndomein Driesse in Vlierzele
5 Domein Kampenberg in Vlierzele
6 Domein De Gusseme in Zwalm
7 Domein De Roscam in Merelbeke
8 Pres de Gand in Borsbeke
9 Wijngoed Rhode in Gontrode
10 Wijngoed ‘t Varent in Horebeke
11 Wijngoed Nobel in Lochristi
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Oost-Vlaamse wijnproductie
De elf wijnbouwers in Oost-Vlaanderen (voor enkele 
wijnbouwers zijn alleen cijfers voor 2015 gekend en 
gebruikt) produceerden in 2016 samen 29.750 liter* 
wijn. Dit is meer dan een verdubbeling tegenover 
2013 (toen acht wijnbouwers met 13.610 liter).

De totale oppervlakte van deze Oost-Vlaamse wijn-
productie bedraagt 17,50 ha. Hiervan is 9,60 ha  
productief, er zijn dus nog uitbreidingsmogelijk-
heden voor veel wijnbouwers.

rood
4.405 l rosé

2.330 l 

wit
14.015 l 

mousserend
8.820 l

Totaal 29.750 liter wijn

* Bron : Cijfers FOD Economie en raming.
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Professionalisering  
en ondersteuning  
van wijnbouwers

Cursus wijnbouw  
bij Syntra

In 1995 bracht het dagelijks bestuur van het toen-
malige Imov (nu campus Gent van Syntra Midden- 
Vlaanderen) een bezoek aan de Université Du Vin te 
Suze-La-Rousse in de Franse Côtes-du-Rhônestreek. 
“Dit was de directe aanleiding om het aanbod wijn-
opleidingen professioneel en gestructureerd uit te 
bouwen”, aldus Bart Dhondt, directeur Vlaamse 
Wijnacademie over het ontstaan en de inhoud van  
de cursus Wijnbouwer-Wijnmaker. In 1996 werd de 
Vlaamse Wijnacademie opgericht en in september 
1997 startte de opleiding Sommelier-Conseil.  
Naast deze langlopende opleiding is er ook de  
opleiding Aspirant-Sommelier (1 jaar) en de oplei-
ding Wijnbouwer- Wijnmaker die het volledige wijn-
proces uitdiept.

In september 2010 werd een wijngaard aan-
gelegd (ong. 600 wijnstokken) met een didactisch 
doel. Ieder jaar plantten de cursisten een nieuwe rij 
wijnstokken, waardoor zij het volledige proces  
konden volgen. De deelname aan de cursus wordt 
vandaag beperkt tot ongeveer 20 cursisten per jaar. 
Syntra investeerde in een nieuwe vinificatieruimte, 
deze is thans afgewerkt.

De wachtlijsten zijn weggewerkt, maar de cursus 
zit altijd binnen de 2 weken vol. Er wordt niet meer 
ieder jaar nog een rij stokken bijgeplant. Soms gaan 
de cursisten helpen bij wijnboeren die willen bij-
planten. De wijngaard moet beheersbaar blijven 
(vooral tijdens vakanties).
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Ondersteunende 
organisaties

Belgische Wijnbouwers vzw
Deze sectorvereniging overkoepelt meer dan  
40 professionele en semi-professionele wijn bouwers 
die op Belgisch grondgebied actief zijn. Doelstelling 
is om de ontluikende Belgische wijnbouwsector te 
professionaliseren door opleidingen, commerciële 
samenwerking, belangenbehartiging en permanente 
contacten met alle verschillende overheden.

Om de klant de garantie te geven dat Belgische  
wijnen voor 100% gemaakt worden van druiven 
afkomstig uit België werd een nieuw label in het 
leven geroepen.

Lodewijk Waes van de vzw Belgische wijnbou-
wers : “Met de campagne ‘100% Belgische wijn’ wil-
len wij de consument informeren en de wijnen van 
onze leden die de garantie bieden 100% Belgisch te 
zijn promoten. (www.100procentbelgischewijn.be)  
Wijnbouwers die geen beschermde benamingen  
willen bekomen voor hun wijnen kunnen deze op  
de markt brengen onder de naam ‘Belgische wijn’. 
De Europese wetgeving laat ook een verwijzing  
naar België toe van zodra de wijnen in België 
gemaakt zijn, zelfs al werden daarvoor ingevoerde 
druiven gebruikt.”
Bron : website www.belgischewijnbouwersvzw.be

WOW : Wijnbouwers Oost West

Deze vereniging van en voor wijnbouwers en wijn-
makers van Oost- en West-Vlaanderen werd opgericht 
op 15 april 2015. De leden delen kennis en ervaring 
met als doel betere wijn van betere druiven. Er wor-
den een vijftal praatcafés per jaar ingericht en een 
viertal practicums. Voorzitter is Dirk-Antoon Samyn.
Bron : website www.wijnbouwers.be

Vereniging van ambachtelijke 
wijnbouwers, wijnmakers en 
bierbrouwers (VAW)

Opgericht in 1976 en later uitgebreid naar Nederland. 
Tweemaandelijks wordt een magazine uit gegeven om 
de wijn- en biermakers verder te bekwamen in hun 
creatieve hobby. Website : http://vaweb.weebly.com
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Wijnmakersgilde Zottegem

De VWMG Zottegem bestaat reeds meer dan 30 jaar. 
De gilde heeft als doel zijn leden te ondersteunen  
in het maken van fruit- en druivenwijnen. Wijn-
degustaties, lessen in wijnbouw en wijnmaken  
worden dus regelmatig gegeven. Eendaagse of  
meerdaagse buitenlandse wijnreizen staan ook  
op het programma. Jaarlijks is er een nationale wijn-
keuring voorzien.

Vereniging Vlaamse Sommeliers (VVS)

De VVS wil de gesprekspartner zijn voor horeca  
en wijnbouwers, voor de wijnambassades en wijn-
handel en voor de wijnopleiding in het algemeen,  
zij het Syntra of een andere aanbieder. Maar vooral 
willen zij de goede relatie aanhalen met de hotel-
scholen met een specialisatiejaar en met de wijn-
minnende scholen.

Vandaag telt de Vereniging Vlaamse Sommeliers 
meer dan 140 leden-sommeliers die heel actief aan 
de degustaties deelnemen. Zij organiseren ook de 
jaarlijkse keuring Beste Belgische Wijn, onder toe-
zicht van de FOD Economie. Voorzitter is Gido Van 
Imschoot.

Vlaamse wijngilde

Deze vereniging van wijnproevers verspreid over 
Vlaanderen en Brussel bestaat uit gewestelijke  
afdelingen, die commanderijen worden genoemd.

De voornaamste activiteit bestaat in het organi-
seren van proefavonden met als doel het theoretisch 
en praktisch aanscherpen van de wijnkennis van 
haar leden. Elke commanderij houdt er minstens  
vijf per gildejaar. Oost-Vlaanderen telt 18 comman-
derijen.

Verkoopkanalen

Belgian Wines

Naast de horecasector en de wijndomeinen zelf,  
is het initiatief “Belgian Wines” een belangrijk  
verkoopkanaal voor onze wijnen. Jens en Jonas  
De Maere, jonge gepassioneerde sommeliers,  
startten in 2007 een website en eigen winkel in  
Melsele. Het grootste assortiment aan Belgische 
wijnen is er te vinden. De broers staan in voor de 
verkoop, promotie en distributie. 

Ook bij bekende grote wijnhandels in de Oost-
Vlaamse steden zijn vaak enkele Oost-Vlaamse  
wijnen te verkrijgen. 
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Op bezoek bij  
Oost-Vlaamse wijnbouwers

Het interessantste en wellicht ook leuk
ste deel van deze publicatie is het verslag 
van de bezoeken die we brachten aan de 
OostVlaamse wijnbouwers. We tellen elf 

wijn bouwers die (semi)professioneel 

wijn ver bouwen en hun productiecijfers 

aan de FOD Economie doorgeven. Vaak was 
het aankomen op het wijndomein een aan
gename verrassing. Slechts één zijweg van 
de grote, drukke baan verwijderd en men 
komt in een totaal andere wereld. Men waant 
zich soms een stukje als ‘God in Frankrijk’. 
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Wellicht is ook dat een reden waarom al  
deze wijnbouwers zo gepassioneerd met  
wijn bezig zijn. Men kan er echt tot rust 
komen, ook al is het werk in de wijngaard 
hard labeur. 
 
 

 De oogst 2017 zal in kwantiteit zeker 
geringer zijn gezien de vorst in het voorjaar. 
De mindere hoeveelheden verschillen wel 
sterk per regio en per druivensoort.  
 Hieronder volgt in willekeurige volgorde 
een overzicht van de elf producenten. 
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Domein De Roscam, Merelbeke

Wat in 2004 begon als hobby, namelijk een proef-
wijngaard met 70 schimmeltolerante druivenstok-
ken, groeide in 2012 uit tot een wijnbouwbedrijf in 
bijberoep. Jean-Pierre De Coninck en echtgenote 
Hilde Naessens volgden beiden in 2009-2010 met 
succes de beroepsopleiding wijnbouwer-wijnmaker 
in Syntra Gent.

Ondertussen werd de wijngaard in 2011 uitgebreid 
met 400 stokken (Solaris en Johanniter als witte, 
Regent en Rondo als rode cépages). In april 2013 
werden er nog eens 500 wijnranken aangeplant 
(Solaris, Johanniter als witte en Cabernet Cantor als 
nieuwe rode cépage). In totaal telt de wijngaard nu 
een goeie 1000 stokken. Er werd bewust gekozen 
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voor schimmeltolerante rassen omdat deze minder sproeibeurten nodig hebben,  
de druiven zijn ook vrij vroeg rijp. Als druivenwijn hebben ze een Cuvée wit  
(Johaniter en Solaris), een Cuvée rood (Regent en Cabernet Cantor) en een  
roséwijntje van Rondo.

Naast hun druivenwijn maken ze ook een aperitiefwijn van rode en witte  
aal bessen, cassis en framboos. 

Gezien de wijngaard in de Merelbeekse wijk ‘de Roskam’ ligt, is hij ernaar 
genoemd. Op het etiket vind je een afbeelding van een echte paardenroskam.

Er wordt vooral op thuisverkoop gemikt tijdens hun jaarlijkse opendeurdag.  
Er wordt ook geleverd aan de voedselteams van Merelbeke, Melle en Bottelare.
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Wijndomein Waes, Zwijnaarde

In 2005 werd de eerste wijngaard aangelegd met een 
oppervlakte van een grote halve hectare (5.500m²). 
Tijdens de daaropvolgende jaren werd gefocust op 
de optimalisatie van het vinificatieproces om de 
beste kwaliteit te garanderen. 

Sinds 2013 worden waar mogelijk gronden bij-
gekocht om de productie langzaam uit te breiden. 
De totale oppervlakte van het wijndomein bedraagt 
momenteel bijna 4 hectare.

Jaarlijks worden de wijnen ‘Waes Wit’ en ‘Waes 
Rood’ op de markt gebracht, assemblages van  
resistente rassen. De opeenvolgende toegekende 
medailles bevestigen de constante kwaliteit:  
gouden medaille voor WAES WIT 2012, 2013, 2014  
en 2016.

Wijndomein Waes wordt gesymboliseerd door de 
gouden egel, terug te vinden op elke fles. De egel 
komt uit het historische wapenschild (1714) van  
de familie Waes, bestaande uit 3 gouden egels.  
Zij symboliseren de éénheid met en het respect  
voor de natuur van het wijndomein.

Lodewijk Waes stond in 2009 mee aan de wieg 
van de vzw Belgische Wijnbouwers en neemt er  
het dagelijks bestuur waar. De vzw Belgische wijn-
bouwers participeert als belangenorganisatie in 
diverse overlegorganen en probeert in de contacten 
met de verschillende overheden de verdere uitbouw 
van de Belgische wijnbouw ook op beleids niveau 
mee te sturen.

Wijndomein 
Waes is momen-
teel één van de 
7 Belgische wijn-
domeinen die  
voldoet aan alle 
voorwaarden om 
de wijnen ‘100% 
Belgische Wijn’  
te noemen.
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Wijndomein Driesse, 
Vlierzele

Marc Van den Driessche kreeg in 2005 zin om zelf 
iets te produceren. Grond had hij al ter beschikking. 
Hij zocht een nichemarkt en koos voor de productie 
van schuimwijn wegens de toegevoegde waarde, 
omdat het product in de lift zit en omdat hij het zelf 
ook graag drinkt. 

Hij volgde de cursus Wijnbouwer-Wijnmaker bij 
Syntra Midden-Vlaanderen en is lid van de vzw Bel-
gische Wijnbouwers. Marc ontvangt ons in Vlierzele, 
waar de vinificatie gebeurt na manuele pluk van de 
druiven. De wijngaard ligt echter in Sint-Lievens-Esse. 
Marc werkt met Pinot noir, Meunier en Chardonnay 
en maakt uitsluitend mousserende wijn.

In 2006 startte hij met de aanplant van ongeveer 
1 ha. Recent beplantte hij bijkomend 0,5 ha. Zo zijn er 
nu in totaal 7000 planten, waarvan 5000 productief.

Dankzij de membraanpers kan hij tot 1400 kg  
per keer persen. Marc voegt een minimum aan  
sulfiet toe om elk risico (bacteriën, ongewenste  
gisten) te vermijden.

Van april tot mei gebeurt de assemblage en 
nadien de botteling. De flessen gaan voor minimum 
een jaar in de kelder, wat ook de norm is bij cham-
pagne. 

De naam Driesse refereert naar de drie druiven-
soorten, naar de naam Sint-Lievens-Esse en naar  
de eigen familienaam Van den Driessche. 

De verkoop verloopt thuis uitsluitend na 
afspraak, in horecazaken, bij traiteurs, lokale  
supermarkten, markten en beurzen.
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Wijngaard Kampenberg, Vlierzele

Door zijn werk als professioneel fotograaf, leerde Jan 
Caudron overal ter wereld succesvolle wijnbedrijven 
kennen, ook in regio’s met een allesbehalve ‘ideaal’ 
wijnklimaat. Langzaam groeide zijn overtuiging dat 
wijnbouw ook bij ons mogelijk moest zijn. Maar eind 
vorige eeuw geloofde bijna niemand hem. 

Jan twijfelde dus lang tussen emigreren naar een 
wijnproducerend land, of toch maar hier proberen. 
Hij ging op zoek naar de allerbeste locaties en kon  
in 2004 zijn eerste 350 wijnstokken tussen de maïs- 
en witloofakkers van Vlierzele planten. Na Pinot gris 
volgden blauwe Zweigelt uit Oostenrijk, Pinot noir  

en de meest noordelijk gelegen Gamay van Europa. 
Langzaam werd de oppervlakte uitgebreid, tot onge-
veer 1,5 ha vandaag.

Het paradepaardje is de Kampenberg Kampagne, 
een rosé crémant van één oogstjaar of kampagne 
met minstens 36 maand rijping sur lattes.

Ondertussen heeft Jan zich helemaal omgeschoold 
tot wijnbouwer, stond hij mee aan de wieg van de 
vzw Belgische Wijnbouwers en adviseert vele 
nieuwe wijngaardeniers via vinitec.be. Jan is ook  
lesgever Wijnbouw aan Syntra Midden-Vlaanderen.
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Domein De Gusseme, 
Munkzwalm

De ouders van Marnix De Gusseme waren groente-
kwekers. Door te helpen op het bedrijf kreeg hij  
het telen in de vingers. Hij las ook veel over wijn  
en leerde bij door zelfstudie. In 2004 volgde hij de 
cursus Conseil-Sommelier (3 jaar). Die combinatie 
van groene vingers en interesse in wijn deed hem  
de stap zetten naar de wijnteelt.

In 1988 startte Marnix met het wijnmaken als hobby, 
die na verloop van tijd uitgroeide tot een bijberoep. 
Hij legde zijn eerste wijngaard aan in Balegem, in 
1991. Wanneer hij nadien verhuist, verplant hij de 
stokken niet en start hij met ongeveer 120 stokken 
(3,5 are) in de tuin. Hij bezit ook 12 are aan de 
Zwalmmolen, waar 400 stokken zijn aangeplant.  
Het gaat om Regent en Reberger (rood), Johanniter, 
Fanny, Bianca, Solaris (wit en mousserend). Marnix 
koos voor schimmelresistente rassen. Deze zijn min-
der gekend wat smaak betreft, wat een commercieel 
nadeel kan zijn, maar ze zijn resistenter en beter 
aangepast aan ons klimaat. 

Er wordt verkocht op markten en in de horeca. 
Aansluiting bij een distributienetwerk in de Vlaamse 
Ardennen behoort zeker tot  

de mogelijkheden.
Het mooie etiket 

spreekt van ‘Zwalm-
parels’. Domein De 
Gusseme is lid van 
de Belgische wijn-
bouwers vzw.



42 | Wijnbouw in Oost-Vlaanderen

Landgoed Dorrebeek, 
Michelbeke

De wijnranken van landgoed Dorrebeek werden aan-
geplant in 2004 en bestaan uit schimmelresistente 
rassen: Regent en Johanitter. Door de keuze voor 
die sterke rassen kan gewerkt worden met respect 
voor de natuur en moet niet worden gesproeid met 
pesticiden. In die zin is een proefproject opgestart 
met een zeer aromatische oude Belgische druif 
‘Roland’, die nóg sterker weerbaar zou zijn tegen 
allerlei ziektes. 

De Regent-wijn is een rode, sterke, kruidige wijn 
die door zijn lagering op eikenhouten vaten subtiele 
toetsen van vanille prijsgeeft. 

Johanitter is een volle fruitige witte wijn.
Het neusje van de zalm van dit wijnhuis is de 

schuimwijn Bubbels. Deze ligt 3 jaar ‘sur lattes’  
alvorens afgewerkt te worden. Dit is bijna twee  
keer zo lang als wat vereist is voor champagne-
schuimwijnen. Dit geduld leidt tot fijne pareling  
en zachtheid in de schuimwijn. Bij blindproeverijen 
kan deze schuimwijn concurreren met de schuim-
wijnen uit de Champagne. De verkoop gebeurt 
vooral in de eigen winkel en op beurzen.

Rondleidingen en degustaties zijn mogelijk op 
afspraak.
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Wijndomein  
De 3 Fonteinen, Zottegem

In 2007 werd begonnen met de voorbereidingen  
van de wijngaard. Een stuk grond net buiten het  
centrum van Zottegem waar gedurende jaren paar-
den hadden rondgelopen. Al een ideale basis voor 
een geschikte bodemstuctuur. De wijngaard werd 
gedeeltelijk in 2008 en 2009 aangeplant met 1100 
schimmelresistente druivenrassen.

Een bewuste keuze. Enerzijds tijdbesparend 
omdat er max. 5 à 6 maal dient behandeld te worden 
tegen schimmels en ziektes. Anderzijds een bijdrage 
aan fauna en flora. Geen gebruik van herbiciden, 
dus machinale en manuele onkruidbestrijding, het 

hoognodige tegen ziekten en schimmels en het 
gezond houden van de druivelaars door de gepaste 
voedingsstoffen toe te dienen, maken het succes 
van de wijngaard en wijnen.

Er wordt zowel witte, rode als mousserende wijn 
vervaardigd.

Door de samenwerking met Landgoed Dorrebeek 
uit het naburige Michelbeke, beschikt Wijndomein 
De 3 Fonteinen over de nodige apparatuur om op 
professionele wijze de wijnen te vervaardigen. 
In 2016 behaalde Wijndomein De 3 Fonteinen een 
gouden médaille ‘Beste Belgische Wijn 2016’ met 
Cuvée rood 2015. Recentelijk was er ook een Bronzen 
Médaille bij de ‘Wijnkeuring van de Lage Landen 
2017’ in het Duitse Neustadt voor de Méthode  
Traditionelle Brut Rosé van 2013.
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Wijndomein Pres de Gand, Borsbeke

Rudy De Vos ontvangt ons in Borsbeke. De eerste 
aanplant gebeurde in de eigen tuin te Oosterzele, 
als hobby. Elke zomer leidde de vakantie hem naar 
Franse wijngaarden en bracht hij bezoeken. Na een 
opleiding ‘aspirant sommelier’ had hij de smaak  
volledig te pakken, al snel volgde een 2 jarige wijn-
bouwers opleiding en begon hij te experimenteren. 
Nadien kocht hij 0,5 ha in Bottelare waar nu 1575 

stokken staan. In Borsbeke volgde 4,5 ha met reeds 
12.500 stokken Chardonnay, Pinot Noir, Pinot  
Meunier, Pinot Auxerrois en Cabernet dorsa. Er wordt 
zowel witte als rode wijn gemaakt, maar ongeveer  
de helft van de productie is mousserend. Er zou niet 
te veel vorstschade zijn in 2017, mede door de goede 
ligging van de wijngaard. De uitbreiding naar 5 ha  
is voorzien in de volgende lente wat het totaal op 

18.000 stokken brengt.  
Er worden ook plannen 
gemaakt voor een nieuwe 
vinificatie- en ontvangst-
ruimte op de wijngaard  
om groepen te ontvangen. 
De verkoop situeert zich 
vooral op thuisverkoop maar 
ook via deelname aan mark-
ten en evene menten. 

Rudy, zelfstandig infor-
maticus, zegt nog dat  
zijn passie die ooit begon 
als hobby met enkele drui-
venstokken in de tuin, een 
steeds belangrijker deel van 
zijn leven in beslag neemt. 
Maar daar heeft hij geen 
spijt van!
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Wijngoed Rhode, Gontrode

Jürgen Van de Walle en Nadja De Craecker zijn de 
bezielers van Wijngoed Rhode. In de groene gordel 
achter de kerk plantten ze in 2010 hun eerste drui-
velaars in een proefwijngaard.

De naam Wijngoed Rhode verwijst naar Gontrode, 
Land van Rhode en de Rodelandroute, een fietsroute 
die langs de wijngaard loopt.
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In de naamgeving vinden we ook een kleine 
kwinkslag: Jürgen en Nadja leggen zich enkel toe op 
de creatie van kwaliteitsvolle witte wijnen. Drie drui-
vensoorten werden aangeplant : Solaris, Souvignier 
gris en Johanniter. Ze vormen de basis voor hun zui-
vere wijnen.

Na de goede resultaten van de oogst uit de proef-
wijngaard, werd 0,5 ha aangeplant in 2014. In 2017 
werd aangeplant tot een kleine 5000 wijnstokken. 
Ondertussen is ook gestart met de bouw van een 
nieuwe productie- en bezoekersruimte in de wijn-
gaard. Dit zal toelaten om met de modernste techno-
logie en in de meest hygiënische omstandigheden 
de druiven te verwerken. Vanaf de zomer 2018 zullen 
ontvangsten op afspraak en degustaties op maat 
mogelijk zijn.

Professionaliteit staat hoog in het vaandel. Wijn-
goed Rhode focust op kwaliteit in product en pre-
sentatie. Dit blijft niet onopgemerkt in de media. Zo 
kreeg het domein en hun wijnen recent nog lovende 
commentaren van wijnkenner Alain Bloeykens.

De stijlvolle huisstijl en innovatieve verpakking 
werden zelfs opgepikt in het buitenland. Zo werd 
hun houten geschenkverpakking – waarin snoeihout 
wordt verwerkt – geselecteerd door het Cité du Vin in 
Bordeaux, Frankrijk. 

Wijngoed Rhode is bijzonder trots dat hun pro-
duct wordt tentoongesteld in hét wijnmuseum van 
de (wijn)wereld.

De wijnen van Wijngoed Rhode zijn enkel 
beschikbaar via het domein zelf. Nadja en Jürgen 
staan voor een persoonlijke benadering en geven 
graag vorm aan wijnbeleving. 
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Wijngoed ‘t Varent, 
Horebeke

De weergoden waren ons voor de eerste afspraak 
niet goed gezind! Hevige wind zorgde voor extra werk 
in de wijngaard, en dit kon niet wachten. Een nieuwe 
afspraak werd gemaakt met Karlien De Roo. 

Samen met haar echtgenoot Jo Dewulf, beide zijn 
bio-ingenieur, is de interesse voor landbouw steeds 
groot geweest. In 2010 kregen ze de kans om 1/3 ha 
grond te kopen, verscholen tussen de Varentberg en 
de Schampenberg. In april 2011 volgde de eerste 

aanplant van 1000 stokken. Er wordt stille en mous-
serende wijn gemaakt, in totaal leverde de oogst 
2015 zo een 300 flessen rood op (Regent) en 1400 
flessen wit (Johanniter). Voor het onderhoud van de 
wijngaard staan zij zelf in, af en toe geholpen door 
de kinderen. Er wordt zo biologisch mogelijk geteeld. 
De aangeplante druivenrassen vragen weinig behan-
deling.

Er zijn nog uitbreidingen mogelijk, er wordt ook 
onder meer gedacht aan een ontvangstruimte.

Voor de verkoop ligt de focus op thuisverkoop, 
rondleidingen voor groepen en arrangementen met 
The Outsider.
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Wijndomein Nobel, Lochristi

We worden ontvangen in de prachtige bezoekers-
ruimte door Laurence Van Duffel-De Kerpel, snel 
komt ook haar echtgenoot Joris Van Duffel ons  
vervoegen. Beide stralen passie voor wijn uit. 

Waar vroeger de site bekend stond als sierteelt-
bedrijf, zijn er nu wijnranken te vinden. De start 
dateert van 2012 met 0,5 ha, nadien volgde nog 
1 hectare in 2014 en 1,5 hectare in 2016. Waar alles 
eerst manueel verliep, werd er geïnvesteerd in 
machines zodat men evolueert naar meer mecha-
nisch onderhoud. In 2017 werd opnieuw bijgeplant. 
Er zijn verschillende rassen aangeplant, nu dus  
op een totaal van 5,5 hectare. Het gaat om witte 
druiven soorten: Chardonnay, Johanniter, Bronner, 
Auxerrois en Pinot Gris.

Er zijn ook rode druivensoorten aangeplant: Pinot 
Noir, Regent, Cabernet Cortis en zweigelt, Acolon.

Het domein werkt nauw samen met Oenoloog 
Olivier Verhelst.

Op de ‘Concours Mondial de Bruxelles’ werd dit 
jaar met Nobel Johanniter/ Bronner 2016 de zilveren 
medaille gewonnen. Deze wedstrijd ging door in het 
Spaanse Valladolid. 9080 wijnen werden er door een 
internationale jury geproefd en gekeurd.

Een gouden medaille werd behaald bij de beste 
Belgische wijnen in 2016 met Nobel Johanniter/
bronner 2015.

De verkoop gebeurt tijdens degustaties op het 
wijndomein, bij enkele wijnhandels en proeven kan 
bij een selectie restaurants.
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De toekomst:  
nieuwe wijndomeinen  
in het verschiet

Belgische wijnen worden steeds meer 
geapprecieerd en gekocht. De trend voor het 
aanplanten van eigen wijnstokken zet zich ver
der en groeit nog steeds. Hierna volgen enkele 
voorbeelden van nieuwe initiatieven, 
de eerste wijn moet er nog gemaakt worden 
maar de gedrevenheid van elke wijnbouwer is 
enorm. Kennis als basis bij de start en vraag 
naar begeleiding door professionelen komt 
ook hier bij alle initiatieven voor. Hierna een 
selectie van de opgestarte domeinen. 
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Wijndomein Carrijn, Zottegem

In 2008 maakte Willy Carrijn reeds fruitwijn en toen 
kreeg hij de smaak te pakken voor de wijnbouw.  
Hij zette in 2012 zeshonderd stokken in de tuin  
achter zijn woonhuis in Sint-Maria-Oudenhove.  
Hij plantte er Johanniter, Regent, Sauvignon gris, 
Viognier en Chardonnay. In 2016 werden nog eens 
400 stokken bijgeplant. Willy volgde opleidingen  
bij de Vlaamse Wijnmakersgilde (o.m. bij Luc  
Goessens). Hij volgt ook de cursus sommelier- 
conseil, want vindt het belangrijk correct te  

kunnen proeven. Nu reeds experimenteert hij in  
de productie van schuimwijn met de pluk van 2015 
maar in 2016 heeft hij niet geoogst want er viel te 
veel neerslag. Voor 2017 is er weinig vorstschade 
door de goede ligging van de wijngaard. De eerste 
echte test komt dus wellicht met de oogst 2017.  
Willy zal vooral voor kwaliteit opteren en niet voor 
maximale kwantiteit. Het blijft een hobby en de ver-
koop zal zich situeren op markten, manifestaties  
en bij bezoeken op de wijngaard. 
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Hamse wijn aan de Oude Durme, Hamme

Matthias Temmermans nam vier jaar geleden de 
wijngaard van Roger Van Daele aan de Oude Durme 
in Hamme over, met vijfhonderd stokken van diverse 
resistente druiven (Regent, Bianca, Leon Millot, …). 
Matthias, een film- en televisieregisseur, volgde 
ondertussen de Syntra opleiding wijnbouwer. Er 
werd grond aangekocht (45 are) en 1.100 stokken 
aangeplant: Souvignier Gris, Solaris, Johanniter en 
een beetje Rondo. Matthias vraagt advies aan Jan 

Caudron en volgt tal van cursussen bij verenigingen. 
Zijn ambitie is om op termijn een mooie schuimwijn 
te creëren. Het werken in de wijngaard geeft hem 
voldoening, weg van de stress van de job waar 
leiding geven en creativiteit primeren. Binnen drie 
jaar zal de eerste wijn klaar zijn, ondertussen levert 
de oorspronkelijke wijngaard veel ervaring maar 
vooral een negental zeer verschillende wijntjes.
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Wijndomein Leeflank, 
Lede

In maart 2008 planten Bart en Annick Vanryckeghem- 
Brondeel samen met hun kinderen in hun achtertuin 
68 wijnstokken Chardonnay. De kleine wijngaard 
wordt in de loop der jaren geleidelijk uitgebreid tot 
220 wijnstokken in 2015. 

Eind 2015 wordt dan een domein van één hectare 
aangekocht genaamd ‘kasteel Ten Bosch’. De naam 
wordt dadelijk veranderd naar wijndomein Leeflank, 
een verwijzing naar: een flank in Lede naar analogie 

met de televisieserie ‘Zuidflank’ (Lee-flank) en ook 
naar het motto “Drink onze drank en ge zult lang 
leven” (Leef-lank).

Er worden een 2700 wijnstokken aangeplant in 
2016 waaronder in hoofdzaak Chardonnay, Spätbur-
gunder en Acolon. Tevens worden bij wijze van proef 
50 stokken Nebbiolo aangeplant. Een kleine oogst 
wordt reeds voorzien in 2017. 

Momenteel wordt de kelder van het kasteel  
ingericht om groepen te ontvangen. Mooi is ook  
het glasraam in het kasteel dat waarschijnlijk op  
het etiket van de flessen zal terug te vinden zijn.
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Wijndomein Piro, Herzele 

Wouter De Vuyst startte in 2014 met de aanleg van 
zijn eerste wijngaard en dat op 24 jarige leeftijd! Bij 
de aanplant koos hij voor de variëteit Chardonnay.

In 2016 breidde hij verder uit met een aanplant 
van Pinot Blanc, zodat het domein samen ongeveer 
30 are groot is.

Hij is een voorbeeld van jong ondernemerschap 
en dat in de volledige betekenis van het woord.  
Wijn sprak hem reeds aan tijdens zijn studies aan  
de hotelschool Stella Matutina te Michelbeke.  
Na zijn studies werkte hij gedurende 6 jaar als  
sommelier in het gastronomische restaurant Two 
Cooks in Zottegem waar hij heel wat wijnkennis 
opdeed.

De passie voor de wijnbouw begon in 2009  
toen de opa van Wouter een fruitoverschot had, 
waardoor er beslist werd om er fruitcider van te 
maken. Na de experimenten met appels, peren,  
pruimen en bessen, ontstond de droom voor een 
eigen wijndomein.

Dit jaar (2017) is voor Wouter enorm spannend 
doordat er voor het eerst druiven geoogst worden. 
Het weer bepaalt welk product gemaakt wordt, de 
keuze tussen het maken van schuimwijn of een 
stille witte wijn wordt pas bij de oogst bepaald. 

De naam Piro verwijst naar de bijnaam van  
de overgrootvader van Wouter die in 1921 het  
perceel kocht.
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Het Verhaal – KAMP, 
Lemberge

De wijngaard is gelegen in Lemberge, tussen de  
velden van het ILVO. De oppervlakte bedraagt  
ongeveer 8.000m², de aanplant dateert van 2015 
met 1.600 stokken : Auxerrois, Chardonnay en  
Lemberger (Blaufrankisch). Een beperkte uitbreiding 
is mogelijk. 

Er is nog geen productie, maar dit jaar is er  
waarschijnlijk een kleine opbrengst waarmee  
de eerste echte testen zullen uitgevoerd worden.  
De bedoeling is mousserende wijn te gaan produ-
ceren. De vinificatie zal gebeuren in Merelbeke,  
in een oud schoolgebouw, waar een lokaal werd 
ingericht conform de voorschriften van het FAVV. 

De namen van de wijnen zullen verwijzen naar 
nummers van Zeppelins, gezien de wijngaard  
gelegen is op het oude Duitse vliegveld (WO I)  
van Gontrode waar de Zeppelins richting Londen 
opstegen.

Bijzondere initiatieven
Hierna bespreken we drie bijzondere wijngaarden die 
de diversiteit van de genomen initiatieven binnen de 
Oost-Vlaamse wijnbouw aantonen. Een stads wijn-
gaard in Lokeren, een voorbeeld van crowd funding  
in Sleidinge en een sierteeltbedrijf met gedeeltelijke 
omvorming naar wijngaard. Het zijn drie vernieuwende 
starters met elk een apart verhaal.

Stadswijngaard ‘de Vinnigaard’, 
Lokeren Fel Naturel

Op het stadhuis worden we ontvangen door schepen 
voor leefmilieu en landbouw Nina Van der Sypt en 
groenambtenaar Lode Debruyne.

Begin mei 2014 krijgt groenambtenaar Lode groen 
licht van de stad om een stuk stadsgrond van 950m² 
aan te planten met 300 stokken: Cabernet cortis, 
Cabernet cantor en Monarch voor blauwe soorten, 
Johanniter en Souvignier gris voor de witte. Er wordt 
bewust gekozen voor ziekte-tolerante soorten. De 
grond ligt aan een vijver en er is een omliggend bos, 
die beide zorgen voor een microklimaat. De bodem 
is bovendien goed-drainerend. De naam van de wijn-
gaard werd gekozen uit inzendingen van Lokeraars.
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Lode is sommelier-conseil, volgde diverse wijn-
bouw opleidingen en heeft thuis een kleine wijn-
gaard. Het college kon zijn voorstel voor het maken 
van een stadswijn als product van eigen bodem wel 
smaken. De wijn zal men schenken op officiële ont-
vangsten op het stadhuis. De eerste oogst is gepland 
in 2017, de vinificatie wordt uitbesteed. Het onder-
houd van de wijngaard gebeurt door de Sperwer, 
een voorziening voor volwassenen met een beper-
king, de groendienst en de landbouwschool en dit 
onder het wakend oog van Lode. 

De stad schaarde zich unaniem achter dit project 
om diverse redenen:

 » educatief: het werk in een wijngaard leren kennen
 » duurzaam: korte keten is een belangrijk thema  

in de stad en er wordt zo ecologisch mogelijk 
gewerkt 

 » sociale-economie: de Sperwer is ingeschakeld 
voor eenvoudige onderhoudstaken

De stad ziet de wijngaard dan ook als een uithang-
bord met voorbeeldfunctie. 

De eerste wijn op dronk (ong. 400 flessen) is 
voorzien in juni 2018.

Domein Laagland vzw, Sleidinge: 
crowdfunding 

Hans Bert ontvangt ons in zijn winkel (wijnverkoop) 
en samen met Nico De Vlaeminck rijden we naar 
domein Laagland op het einde van de Dellaerts-
dreef. In 2014 wordt met vrienden een 0,5 ha grond 
gepacht, stalen voor bodemonderzoek verstuurd  

en goed bevonden. In 2015 gebeurt de aanplant van 
1500 stokken: Johanniter, Monarch, Cabernet cortis. 

Domein Laagland is een vzw: leden kunnen een 
wijnstok kopen, zij worden ‘premium’ of ‘golden’ lid. 
Het is een voorbeeld van crowdfunding en er zijn 
reeds 132 leden. Premium en golden leden krijgen 
een naamkaartje en op een bord staan alle stokken 
met naam van de koper vermeld. Het aantal leden 
stijgt nog steeds. Het vereiste kapitaal voor de opstart 
was snel binnen.

Advies wordt ingewonnen bij Jan Caudron. Dit 
jaar wordt de eerste testoogst verwacht, dit sap wordt 
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gestockeerd en opgevolgd. Enkel indien de kwaliteit 
voldoet, zal er verder mee gewerkt worden. De eerste 
echte oogst wordt echter in 2018 verwacht. Mede- 
stichter Roger Bijl woont aan de wijngaard en ziet 
toe op het onderhoud. De ganse gemeente leeft  
mee met de evolutie van de wijngaard en is sterk 
betrokken. Dit jaar zal ook geïnvesteerd worden in 
een pers, cuves en een aantal machines. De naam 
Laagland is afgeleid van de Dellaertsdreef: delle = 
lagergelegen grond en aert slaat op aarde. Er zijn 
nog uitbreidingsmogelijkheden, maar er zijn geen 
commerciële doeleinden. 

Wijndomein Vandersteene,  
Zwijnaarde: sierteler Gemaflor  
wordt deels wijnmaker 

Geert Vandersteene en zoon Diederik ontvangen  
ons op hun sierteeltbedrijf Gemaflor gekend voor  
de verkoop van perk-, terras- en balkonplanten,  
een groot assortiment kruiden en in de winter kerst-
bomen. Hier werd een oppervlakte van 1ha Hibiscus 
vervangen door een wijngaard en gebeurde er een 
aanplant van 4500 stokken. Voor Gemaflor is het  
een diversificatie van het bedrijf. Dit jaar (2017) zal  
er gering geoogst worden. Een uitbreiding met 

Domein Laagland
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3000 stokken is voorzien in het voorjaar 2018. Er zal 
vooral schuimwijn gemaakt worden, om een goede 
kwaliteit schuimwijn te garanderen zal wellicht pas 
in 2020, na minimum 18 maand ‘sur latte’, de eerste 
schuimwijn van wijndomein Vandersteene aange-
boden worden. Er zijn plannen voor een gebouw 
voor de opslag van pers, tanks, labo, koelinstallatie 
enz. Er wordt ook ruimte voorzien om rondleidingen  
en wijnproeverijen te organiseren. Zowel Geert als  
Diederik hebben met succes de cursus wijnbouwer- 

wijnmaker beëindigd bij Syntra en er wordt advies 
ingewonnen bij een oenoloog. Als korte keten  
initiatief is Vlif-steun (Vlaams Landbouw investerings-
fonds) aangevraagd, de afzet zal hoofdzakelijk  
particuliere verkoop zijn. Beide heren zijn alvast 
heel enthousiast. Het werk in de wijngaard is totaal 
anders dan hetgeen ze kennen en het vormt een  
uitdaging om een goede Belgische mousserende 
wijn te maken. “FRUI MOMENTO” (Geniet van het 
moment) is het motto van dit bedrijf.
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Vooruitzichten wijnbouw 
en rol EROV

Sector in evolutie
De klimaatverandering heeft zeker en vast bijge-
dragen tot een verhoging van zowel het aantal  
wijn bouwers als het areaal in onze contreien.  
Prof. Ghislain Houben voorspelt zelfs dat tegen  
2026 het Belgisch areaal tot 1000 ha zal oplopen. 
Dit is meer dan een verdrievoudiging van wat er  
nu is. Men kan dus wel spreken van een explosie  
in de wijnbouw.

Ook Oost-Vlaanderen volgt de trend en zet  
vooral in op kleinere oppervlaktes maar met goede 
kwaliteit. Hiervoor doet men onder meer beroep op 
experts en volgt men opleidingen, ook al begint 
alles vaak uit een hobby. Kennis blijft een primor-
diale rol spelen, en deze is nooit volledig verworven. 
Er valt altijd nog bij te leren, de natuur is immers 
uiterst grillig en onvoorspelbaar. De meeste wijn-
bouwers die bezocht werden, zijn zelfstandige 
ondernemers. Wellicht is risico’s nemen voor hen 
iets minder moeilijk en worden zij aangewakkerd 
door hun passie voor wijn. 

Bovendien zijn er nieuwkomers met bijzondere 
invalshoeken: diversificatie in teelten, stads land-
bouw, crowdfunding: de sector evolueert mee met 
de maatschappelijke stromingen.

Verkoop wordt beleving
Opvallend tijdens onze bezoeken, is ook het feit dat 
de meeste wijnbouwers zich weinig of geen zorgen 
maken over de verkoop van hun flessen. Wellicht 
een gevolg van de eerder beperkte voorraad, vaak  
al op voorhand besproken door vaste klanten. 

Nochtans zal er op termijn een groter aanbod op 
de markt komen en is het dus noodzakelijk om ook 
focus te leggen op de commerciële kant van de wijn-
bouw. De prijsvorming is zeker belangrijk, wijn van 
onze streek kan niet goedkoop aangeboden worden. 
De kostprijs loopt al snel op tot 10 euro per fles.  
De consument overtuigen dient dus te gebeuren door 
toevoeging van een extra-dimensie: de ‘beleving’.  
Er wordt gedacht aan ‘wijntoerisme’: een bezoek 
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met rondleiding aan de wijngaard, uitleg bij de  
vinificatie, degustatie en uiteindelijk verkoop van 
flessen. De bezoeker dient het hele verhaal te  
horen, in de juiste sfeer te zijn om tot aankoop  
over te gaan. Wijnbouwers moeten zich hiervan 
bewust zijn, willen zij een succesvolle toekomst 
tegemoet gaan. De kennis en gedrevenheid zijn  
er, nu is het zaak om een stap verder te zetten  
en de consument warm te maken. 

Rol EROV
Hier kan de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen 
vzw een rol spelen.

Als promotor van de Oost-Vlaamse streek- en 
hoeve producten onder de koepel Lekker Oost-
Vlaams wordt er in de acties steeds meer ingezet  
op ‘beleving’ en het verhaal en de authenticiteit  

achter het product. EROV werkt hiervoor samen  
met andere partners uit de provincie zoals Toerisme 
Oost-Vlaanderen en de dienst Landbouw en Platte-
land van het Provinciebestuur. Samen kunnen deze 
organisaties de sector van de Oost-Vlaamse wijn-
bouw een boost geven door gerichte en gecoördi-
neerde acties naar de consument/wijnliefhebber  
en naar de horecasector. 

Nu reeds staan de wijnbouwers op de website 
lekkeroostvlaams.be en werd er een aanzet gegeven 
in 2015 met de organisatie van de eerste ‘Oost-
Vlaamse Wijntoer’. Dit succesvolle initiatief kan 
zeker herhaald worden, maar nieuwe ideeën rond 
‘wijntoerisme in brede zin’ zullen samen met de 
dienst Toerisme uitgewerkt worden. EROV wil hierbij 
blijvend een trekkersrol opnemen. EROV zal nauw 
in contact blijven met de sector en de verdere pro-
fessionalisering van de sector waar mogelijk en 
nodig ondersteunen. 
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Dankwoord en bronnen

De realisatie van dit wijnboekje was mogelijk in het 
kader van het Vlaams Programma voor Plattelands-
ontwikkeling (PDPO III), gefinancierd door het Euro-
pees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling 
(ELFPO), de Vlaamse overheid en de provincie 
Oost-Vlaanderen.

Het wijnboekje kwam tot stand dankzij persoonlijke 
gesprekken met experts, instanties en wijnbouwers. 
Dank gaat in het bijzonder uit naar Johan Verhoeven 
(FOD Economie, thans gepensioneerd) en zijn 
opvolger Jacky Bloemen, de experts die elk veel  
tijd maakten en nieuwe inzichten gaven, de wijn-
bouwers die ons enthousiast ontvingen en hun  
passie voor het product deelden.

Tot slot, dank aan de opdrachtgever de provincie 
Oost-Vlaanderen, die EROV toelaat om initiatieven  
te ondernemen in de sector van streek- en hoeve-
producten en in de wijnbouw in het bijzonder.

Volgende bronnen werden voor deze uitgave geraad-
pleegd: cijfers FOD Economie, KMO en Middenstand, 
persartikels, websites, publicaties over wijn in België: 
‘Wijn van eigen bodem’ (Peter Doomen), ‘Wijn 
genieten, ontdekken, proeven, beleven in België’ 
(Filip Salmon), Horeca magazine nr 172 (april 2017), 
Knack weekend september 2016 Dossier wijn.
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