
  

 
 
 
Nieuwsbrief van de Wilde Wijngaard – oktober 2019     

 
 
Beste vrienden en vriendinnen van de Wilde Wijngaard, met plezier informeren wij jullie over de 
vorderingen van de Wilde Wijngaard van Stichting Wijnbouw Lelystad.    
 
Het is al weer veel te lang geleden dat we jullie hebben bijgepraat over de Wilde Wijngaard. Door de vele 
werkzaamheden is dat tussen wal en schip geraakt, terwijl er ondertussen heel veel goeds tot stand kwam. 
Met deze nieuwsbrief willen we die achterstand iets inlopen, maar misschien is het nog leuker om snel 
weer eens langs te komen. Daarom eerst het volgende : 
 
Als bescheiden wijnevent 2019 staan op de eerstvolgende oogstdag - zaterdag 12 oktober van 14.00 
uur - 17.00 uur - onze twee prachtige 2018-wijnen klaar om te proeven en te genieten. In de beschutting 
van een party-tent op de kleine weide van de Broekemahoeve aan de Elandweg hoek Swifterringweg 
praten we elkaar weer bij, lopen we met jullie door de wijngaard en zien we nog net hoe de trossen er bij 
hangen vlak voor de oogst, daarna in de kratten gaan en opgeladen worden om naar Vijlen te worden 
vervoerd. Natuurlijk ben je ook van harte welkom om zaterdag mee te helpen met de oogst. Veel handen 
zijn nodig... We starten om 9.30 uur. 
 
Stuur als je komt, om 9.30 om te helpen met de oogst of om 14.00 uur voor het wijnevent, even een 
berichtje naar wijnbouwlelystad@gmail.com. 
 
En hieronder volgt de voortgangsinformatie: 
 
De wijnen 
In oktober 2017 hebben we de eerste oogst binnengehaald en die is door Johan prachtig verwerkt naar 
onze eerste wijn: de Wilde Witte 2017. Het is een oranje wijn, dat wil zeggen, Johan heeft de schillen een 
poosje mee laten gisten en dat heeft de wijn een mooie en bijzondere smaak gegeven. De hele oogst – 
ongeveer 150 flessen – is intussen verkocht. 
 
De zomer van 2018 is een heel warme geweest en waar veel agrarische bedrijven hebben geklaagd over 
de droogte hebben juist de wijnbouwers een mooie en vooral goede oogst gekregen. De oogst van de 
Wilde Wijngaard is ook zeer goed geweest. Het afgelopen jaar zijn en worden de druiven verwerkt tot een 
drietal mooie witte wijnen. De eerste wijn is de Wilde Witte 2018. Deze is sinds juli beschikbaar, is fris en 
fruitig en lijkt wel wat op een Riesling. 
Jaarlijks wordt de Wijnkeuring van de Lage Landen georganiseerd, waarbij de wijnen van Belgische en 
Nederlandse wijngaarden worden gekeurd. De wijnkeuring vindt plaats bij het Weinbauamt in Neustadt. Dit 
jaar heeft de Wilde Wijngaard deze Wilde Witte 2018 ingezonden en deze bleek meteen al goed voor een 
ZILVEREN medaille. Je snapt dat wij daar allemaal heel blij en trots op zijn. 
 
Op dit moment is ook de tweede wijn beschikbaar: de Wilde Grieze 2018. Wat droger en aromatischer, 
maar ook deze is kwalitatief zeer goed. Tijdens het wijnevent op 12 oktober kan deze wijn geproefd worden 
en kunnen er uiteraard ook flessen mee naar huis worden genomen. 
 
De derde wijn wordt nog meer bijzonder. Deze gaat binnenkort in een houten  vat van nieuw eiken 
(barrique) om de smaak nog meer verfijnd en complex te maken. Naar verwachting zal deze rond de zomer 
van 2020 gebotteld worden en verkrijgbaar zijn voor de liefhebbers. 
 
De wijngaard en de stichting 
De wijngaard zelf ontwikkelt zich volgens plan. De wijnstokken groeien en slechts een klein percentage is 
deze winter vervangen door nieuwe stokken. De oogst is in 2018 overweldigend geweest – ook gelet op 
het feit dat de stokken nog maar twee jaar daarvoor zijn geplant. Ook 2019 lijkt weer een goed jaar te 
worden en de vooruitzichten voor de komende oogst zijn ook goed. De vele vrijwilligers hebben het hele 
jaar door hard gewerkt en dit mooie resultaat mogelijk gemaakt. 



Voor de stichting betekent het dat er ineens veel meer aandacht moet zijn voor de marketing en verkoop 
van de wijnen. Een grote oogst betekent ook heel veel flessen wijn die verkocht moeten worden. Daarnaast 
moeten er oplossingen bedacht worden om de liquiditeit van de stichting te borgen. De ingediende 
subsidieaanvragen hebben helaas niets opgeleverd. Voor 2018 is het gelukt om oplossingen te vinden voor 
de begroting en binnenkort zullen er ook keuzes moeten worden gemaakt voor 2019 en 2020. Maar met 
zulke mooie wijnen op de planken zal dat wel worden opgelost. 
 
En nu naar buiten 
Als stichting zijn wij tot nu toe vooral bezig geweest met de opbouw van de wijngaard. Nu die goed op orde 
is, is het zaak om meer naar buiten te gaan. Om de wijnen goed te kunnen verkopen, om de financiering 
goed te regelen en ook om ons verhaal te vertellen – een natuurzuivere wijn en een ongerepte 
bodembiodiversiteit zonder bestrijdingsmiddelen of kopersulfaat. 
Concreet is de website van de wijngaard – www.dewildewijngaard.nl – opgebouwd, worden we weer actief 
op Facebook en is een Instagram-account geopend. 
Met de Flevopost maakten we afspraken om binnenkort uitgebreid te publiceren over de wijngaard en 
deden we op 21 en 22 september mee met de Open Dagen van de Groene Velden.  
Ondertussen is het oogsttijd, de Solaris en de Rondo zijn al geplukt, en onze zenuwen staan gespannen 
voor de resterende twee grote oogsten van de Johanniter en de Sauvignier Gris - want het is ons het 
najaartje wel, met al die regen. Nu zijn die oogsten gepland op resp. 12 en 19 oktober, maar het weer, de 
conditie van de druiven en daarnaast een beschikbare oogstploeg van voldoende omvang zullen het gaan 
uitmaken. 
 
Lukt het je niet om aanstaande zaterdag te komen: samen met El Placer zijn we voortaan elke vrijdag 
tussen 10.00 - 17.00 uur en elke zaterdag tussen 10.00 uur en 14.00 uur aanwezig op Groene Velden 
140 waar je dan je de heerlijke wijnen van de Wilde Wijngaard en van El Placer kan proeven en kopen. Wil 
je ons een vraag stellen of even een berichtje sturen, gebruik dan onze email 
wijnbouwlelystad@gmail.com. 
 
 
Tot ziens! 
 
Het bestuur van Stichting Wijnbouw Lelystad, 
 
Johan Rippen 
Peter Klooster 
Keimpe van der Heide 


