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Beste vrienden en vriendinnen van de Wilde Wijngaard, 
Met plezier informeren wij jullie over de vorderingen van de Wilde Wijngaard van Stichting Wijnbouw 
Lelystad.   
 
Na ons bericht van december 2016 zijn we alweer meer dan een half wild wijngaardjaar verder ....  en 
hoe! 
Rijdend naar de hoek van de Swifterringweg en de Edelhertweg valt het nu velen op: een snel 
uitgroeiend wijngaardperceel, door de drie plantrichtingen speels voorbijglijdend, mooi gelijkmatig. Wie 
goed kijkt ziet nu met een beetje fantasie dat deze wijngaard de vorm heeft van een druivenblad .... en 
bovendien: je ziet de trosjes van de eerste oogst al hangen, een aantal ervan veilig ingepakt in 
vlieszakjes. 
 
Het begint al te wennen, de vrijwel dagelijkse trip naar de Broekemahoeve. In de ochtend werken we 
meestal daar, de middag is voor de 'oude wijngaard' van El Placer. "We", dat zijn steeds enkele van 
de 5 vaste vrijwilligers, aangevuld door steeds twee tot vier Wwoofer's, want die zijn dit jaar opnieuw 
bij ons neergestreken om dit aanleg-avontuur mede vorm te geven. 
 
En wat is er door hen weer gewerkt .... Per 1 augustus waren alle staaldraden (30 km!) op spanning 
om de steeds hogere en zwaardere planten te kunnen ondersteunen met behulp van de ingedraaide 
grondankers en de aangebrachte spanners; in september zullen we ook de 2e helft (400 stuks) van de 
tussenpalen in de grond slaan - en dan staat alles zoals de bedoeling was, een jaar eerder dan 
voorzien! 
 
Aanvankelijk zat het wel even tegen: de zes (!) nachtvorsten in april veroorzaakten heel wat bevroren 
knoppen. Maar mede als effect van de houtsnipperlaag en de open ligging bleven er nog veel 
knoppen over. Deze groeiden later alsnog flink uit. De nachtvorst betekende daarom - behalve dan de 
20 bevroren Elbling-planten - vooral extra handwerk aan de plantopbouw met het zachte-snoei-
systeem. Daarnaast hebben we wat minder liters 1e oogst (500 i.p.v. 600 flessen). Daar valt mee te 
leven, te werken en te besturen! 
 
Dat doen we dus, volop.  
Terwille van de begaanbaarheid van het perceel en de werkbaarheid in de plantrijen schaften we een 
maaier aan voor achter een minitrekker. Hiermee houden we de gras-klaver-begroeiing in toom.  
De Raad van advies dacht en adviseerde stevig mee met vele belangrijke beleidsstappen en te nemen 
beslissingen: waar en door wie kan het beste de  verwachte druivenoogst worden verwerkt, hoe wordt 
de daar uit verkregen wijn in de markt gezet, hoe wordt daarbij het onderscheid El Placer-wijn en SWL-
wijn scherp gehouden, en wat zijn daarbij faire uitgangspunten voor verrekeningen? We zijn hierin een 
eind gevorderd en verwachten dat we september de verschillende plaatjes rond hebben. Als stichting 
SWL streven we naar het verkrijgen van de ANBI-status. Daarvoor is onder andere minimaal een 
driehoofdig bestuur vereist. Inmiddels kan het bestuur twee nieuwe leden verwelkomen: Peter Klooster, 
en Jacob Bremer. Zij zullen ingaande september samen met Johan de driehoofdige leiding van SWL 
vormen. Wouter Vuyk trad in mei terug uit de Raad van Advies. We kijken nog uit naar een vierde 
bestuurslid.    
 
Eind juni-begin juli speelde het opstellen en indienen van een POP3-Projectaanvraag inzake de 
maatregel Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap. Dit betreft het 
realiseren en bekostigen van de vervolgfase voor de sprinklerinstallatie en het daarmee verbonden 
noodzakelijke onderzoeksprogramma. Die aanvraag ging - om met Theo Grootjen te spreken -  met 
stoom en kokend water de deur uit, mede dankzij de geweldige steun van Jessie de Lange (OMFL) en 
Jan Schreuder (onze vrijwillige administratieve medewerker die de SWL-administratie op poten zet).  
De beslissing over deze aanvraag verwachten we begin november. Een tweede aanvraag in het kader 
van Provinciale Programma Leefbaarheid Platteland is in voorbereiding. Dit betreft een bijdrage in de 
bekostiging van de overige (m.n. publieksgerichte) onderdelen van de inrichting van de Wilde 
Wijngaard, zoals zadenmengsels, insectenhotels, Engelse windhaag, vijver, publieksplatform, 
omheining, kleine ontvangst- en instructieruimte (wooncontainer) en educatieve voorzieningen. In te 
dienen voor 1 oktober. In het geval beide aanvragen worden gehonoreerd, staat er een extra stevig 
winter-werkprogramma voor de deur ! 
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