Nieuwsbrief van de Wilde Wijngaard –
maart 2020

Lelystad, 15 maart 2020
Beste vrienden en vriendinnen van de Wilde Wijngaard, met plezier informeren wij jullie over de
vorderingen van de Wilde Wijngaard van Stichting Wijnbouw Lelystad.
Johan Rippen, Keimpe van der Heide en Peter Klooster

De oogst
Afgelopen maand oktober is – soms tussen de buien door – de oogst binnen gehaald. Ondanks het
natte najaar is het net als in 2018 ook dit jaar een goede oogst geworden. Vele kilo’s druiven zijn weer
naar onze wijnmaker in Vijlen gebracht. Er waren zelfs zoveel mooie druiven, dat we een deel van
oogst hebben gegeven aan bevriende wijngaardeniers.

Alleen van de Elbling hebben we dit jaar nauwelijks druiven kunnen plukken. Valse meeldauw – vooral
als gevolg van alle nattigheid – heeft de planten aangetast. Toegepaste biologische bestrijding heeft
de schimmelziekte wel afgeremd, maar veel trossen waren toch niet meer bruikbaar voor wijn.

De nieuwe wijnen
Net als vorig jaar zullen we ook dit jaar weer een
Wilde Witte opleveren en een Wilde Grieze. Van
beide wijnen zullen er ongeveer 2000 flessen
beschikbaar komen.
De Wilde Witte 2019 zal ook nu zijn samengesteld
uit ongeveer 90% Johanniter en – door het
ontbreken van de Elbling – ongeveer 10% Solaris.
We verwachten dat het opnieuw een fris-fruitige
en droge witte wijn is die voor velen een heerlijke
zomerbode is. Deze wijn zal in de tweede helft
van februari gebotteld worden en vermoedelijk
rond 1 mei beschikbaar kunnen zijn.
De Wilde Grieze 2019 bestaat ook dit jaar geheel
uit Souvignier Gris. Dat maakt dat deze wijn –
volgens de kenners – krachtig, droog en friskruidig wordt. Wij hebben hem nog niet geproefd
en zijn er erg benieuwd naar. Botteling
verwachten we vlak voor de zomer.
De Wilde Oranje Barrique 2018 zit intussen in het
eikenhouten vat. Hij wordt zo nog zachter en krijgt
nog meer bouquet, maar daar zullen we nog even
op moeten wachten. Misschien dat hij in
september kan worden gebotteld en dan … zullen
we weten hoe bijzonder deze wijn is geworden.
En ondertussen …
Volgens de kalender hebben we een winter gehad en komt nu het voorjaar, maar buiten is het al die
tijd zacht en wisselvallig gebleven. Een aantal vrijwilligers is druk bezig om de wijnstokken weer te
snoeien en zo klaar te maken voor het nieuwe seizoen. Johan heeft voor onze wijngaard de ‘zachte
snoei’ geïntroduceerd. Dat is een snoeiwijze waarbij gelet wordt op de sapstromen in de wijnstok om
deze optimaal te laten functioneren. Dat levert niet alleen een mooie en gezonde wijnstok op, maar
ook een plant die veel langer in goede conditie blijft en wel 80 jaar goede druiven kan blijven geven.
De Boerderij van de Toekomst
Het zal jullie niet zijn ontgaan, dat de landbouw in het algemeen de afgelopen maanden stevig in het
nieuws is geweest. De directe aanleiding is het stikstof-debat geweest, maar eigenlijk beseft iedereen,
dat we in de landbouw op een keerpunt staan. De huidige wijze van landbouw bedrijven – en dat geldt
zowel voor het houden van dieren, als de akkerbouw en de fruitteelt – is niet goed voor de grond, niet
goed voor de dieren en ook niet goed voor de mensen. En boeren, die enorm hebben geïnvesteerd in
hun bedrijf, zitten knel en kunnen daar alleen uitkomen als wij daar met elkaar in bijdragen. Belangrijk
is dan dat er perspectief is: financiële oplossingen en ook goede voorbeelden hoe je die nieuwe
vormen van landbouw ook in de praktijk kunt beoefenen.
Daarvoor heeft LNV het initiatief genomen om op een vijftal locaties in Nederland de Boerderij van de
Toekomst te bouwen. Op iedere locatie wordt in één van landbouwsectoren geëxperimenteerd en in
Lelystad is dat de akkerbouw. Op de terreinen van Open Teelten van de WUR aan de Edelhertweg en
de Elandweg.
En op die terreinen is ook de Wilde Wijngaard gelegen. Omdat voor ons kringlooplandbouw en het
hebben van sterk en ontwikkeld bodemleven prioriteit heeft, verwachten wij dat wij met de Wilde
Wijngaard goed bij het concept van de BvdT kunnen aansluiten. Wij zijn daarom gesprekken gestart
met de WUR om te onderzoeken waar wij met elkaar kunnen optrekken en de duurzame landbouw
kunnen stimuleren.

De Wilde Wijngaard
De afgelopen jaren hebben we al een aantal stappen gezet om de biodiversiteit op en rond de
wijngaard te bevorderen. Maar een open en kale akker verander je niet zo maar. Gelukkig merken we
zowel bij de WUR als bij Landschapsbeheer Flevoland veel interesse om de biodiversiteit te vergroten
en daarvoor maatregelen te nemen. Samen met deze partijen maken we de komende maanden een
plan om de wijngaard diverser te maken, maar ook interessanter voor een passant om de wijngaard te
bezoeken. In een volgende nieuwsbrief komen we er graag op terug en hopen we het plan met jullie te
kunnen delen.
Wijnstokkenadoptieplan
De stichting heeft al doelstelling mensen meer bewust te laten zijn van de mogelijkheden om op een
mooie en duurzame wijze druiven te laten groeien en wijn te maken. En zelf zou jij misschien ook wel
meer betrokken willen zijn bij deze wijnbouw van de toekomst en samen met andere vrijwilligers
werken aan een mooi en vooral ook lekker product.
Dat kan bij de Wilde Wijngaard. En door wijnstokken te adopteren help je de stichting ook nog eens en
draag je bij aan een solide basis voor de wijngaard.
Je beleeft het avontuur van het leven
als wijnboer(in) en geniet van jouw
eigen Flevolandse kwaliteitswijn. En
meer concreet: je bent met een
Wijnstokkenadoptiecertificaat voor een
seizoen bezitter van 10 wijnstokken of
een veelvoud daarvan. Je ontvangt
per jaar, per 10 wijnstokken na de
oogst 12 flessen Wilde Witte of Wilde
Grieze naar keuze.
Ook laten we zien hoe het wijnmaken
in zijn werk gaat en kun je
verschillende wijnen (leren) proeven.
En natuurlijk krijg je een paar keer
uitnodigingen om mee te helpen in de
wijngaard. Er zullen dagen zijn door het jaar heen waarin je in de wijngaard kunt helpen. Met als
hoogtepunt het met elkaar oogsten van de druiven in de maand oktober.
Jij of jouw bedrijf kunnen 10 wijnstokken voor een seizoen adopteren voor een bedrag van € 150,00.
Vind je dit een leuk idee, neem dan contact met ons op door een mailtje te sturen naar
info@dewildewijngaard.nl. Dan maken wij een afspraak en zorgen we dat je een certificaat krijgt.
Jaarrekening 2019
Als stichting willen naar de mensen die ons steunen transparant zijn, ook als het om de financiën gaat.
Daarom berichten we jullie ook over de recent vastgestelde jaarrekening van de stichting.
Na de start in 2016 hebben we gezien hoe ieder jaar de wijngaard zich verder ontwikkelt. Door
crowdfunding en een provinciale subsidie hebben we een start kunnen maken.
In 2018 en 2019 zijn de opbrengsten in druiven en wijn heel goed geweest, maar daarmee stijgt het
vermogen van de stichting vooral in de vorm van voorraden wijn in vaten en flessen, terwijl rekeningen
gewoon in euro’s betaald moeten worden. Gelukkig hebben wij een aantal financiers bereid gevonden
om ons door deze periode heen te helpen.
Voor zover we nu kunnen voorzien, zal de wijngaard vanaf 2021 ook qua liquiditeit een goed resultaat
halen. Daarvoor zullen de komende tijd nog veel marketinginspanningen worden verricht om de
verkoop verder te stimuleren.
Voor wie nieuwsgierig is naar de cijfers zijn de balans en de winst- en verliesrekening van de
jaarrekening 2019 van SWL beschikbaar. Wil je deze ontvangen of heb je nog andere vragen, neem
dan gerust contact op of mail naar info@dewildewijngaard.nl

Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief sturen we naar de vele mensen die ons de afgelopen tijd hebben gesteund,
producten hebben gekocht of hebben aangegeven graag op de hoogte te willen blijven van de
ontwikkelingen van de Wilde Wijngaard.
Gaat je emailadres veranderen of ontvang je deze Nieuwsbrief liever niet meer, email dan naar
info@dewildewijngaard.nl dan zullen wij je emailadres wijzigen of jouw adres uit het bestand
verwijderen.

