
 

NIEUWSBRIEF VAN DE WILDE WIJNGAARD 
 

mei 2020 
 
 

uitgave van de Stichting Wijnbouw Lelystad 
 

 
Lelystad, 25 mei 2020 
 
Beste vrienden en vriendinnen van de Wilde Wijngaard. Net na het verschijnen van de Nieuwsbrief 

van maart 2020 hebben we in Nederland te maken gekregen met de impact van het coronavirus op 

onze samenleving. Natuurlijk heeft dat ook gevolgen voor de Wilde Wijngaard van Stichting Wijnbouw 

Lelystad. Vooral daarover willen we jullie graag informeren met deze Nieuwsbrief.  

 

Johan Rippen, Keimpe van der Heide en Peter Klooster  

 

Directe gevolgen van corona-virus 

Als eerste is het goed om te melden dat gelukkig tot nu toe geen van de direct bij de wijngaard 

betrokken mensen getroffen is door het virus. Maar in ons werken hebben we de nodige maatregelen 

moeten nemen. Regelmatig de handen wassen en afstand houden spreekt voor zich en ook het 

aanpassen van het werken in de wijngaard door verder van elkaar je werkzaamheden te verrichten 

gaat eigenlijk al vanzelf. 

 

Werkoverleggen 

en 

vergaderingen 

worden zoveel 

mogelijk digitaal 

gedaan. 

 

Een enkele keer 

is dat echter heel 

lastig en komen 

we – op gepaste 

afstand – bij 

elkaar om 

bijvoorbeeld 

wijnen te 

proeven. 

 

 

Ingrijpender is het feit, dat grotere samenkomsten als workshops, rondleidingen, open-dagen 

enzovoort niet meer kunnen worden gehouden. Misschien dat deze de komende maanden bij het 

versoepelen van de richtlijnen weer in aangepaste vorm mogelijk worden. 

Financieel is de impact echter het grootst. In de vorige Nieuwsbrief hebben wij nog geschreven, dat 

het vermogen van de stichting in 2018 en 2019 goed is toegenomen doordat de opbrengsten in 

druiven en wijn heel goed zijn geweest. En dat – voor zover we op dat moment hebben kunnen 

voorzien – de wijngaard vanaf 2021 ook qua liquiditeit een goed resultaat kan halen. 



Met name dat laatste is helaas niet meer het geval. Doordat een groot deel van onze omzet uit de 

horeca moet komen, heeft sluiting van de horeca ook voor de Wilde Wijngaard grote gevolgen. 

Gelukkig hebben wij op basis van onze vermogenspositie gemakkelijk van de bank (met 

staatsgarantie) een overbruggingslening kunnen krijgen voor 2 jaar, waardoor wij in staat blijven om 

de komende tijd netjes onze rekeningen te voldoen. 

 

En nu verder 

Kort gezegd: we hebben teveel flessen wijn en te weinig geld. Door het extra werkkapitaal aan te 
trekken hebben we voor de korte termijn ons financiële probleem opgelost, maar voor de iets 
langere termijn wordt de uitdaging groter. Aanvullend zullen we daarom hard aan het werk moeten 
met een drietal opgaven: 

• hoe kunnen we het teveel aan flessen verkleinen, hoe krijgen we toch wat meer omzet? 

• hoe kunnen we extra middelen verwerven om financieel sterker te worden 

• en hoe houden we de mensen van de Wilde Wijngaard – van vrijwilligers tot bestuurders – 
enthousiast, zodat hun energie en kracht behouden blijven en de wijngaard een voorbeeld 
blijft van de nieuwe wijnbouw. 

Eerst hebben we daarover een gesprek gevoerd met de Raad van Advies en daarna een gesprek met 
meerdere medewerkers. Daarin zijn er meerdere opties genoemd. De gesprekken zijn erg waardevol 
geweest. Er is ondersteuning uitgesproken voor reeds uitgevoerde acties, nieuwe ideeën zijn naar 
voren gebracht en ook goede gesprekken gevoerd over de voor- en nadelen van de verschillende 
voorstellen. Uiteindelijk komen we tot het volgende actieplan: 

• de druiven blijven van waarde; omdat wij nog veel flessen wijn in voorraad hebben zijn we 
erg voorzichtig om met de oogst 2020 veel nieuwe wijnen te maken en denken we na of 
druiven ook kunnen worden benut door bijvoorbeeld de mogelijkheid van het maken van 
druivensap of het aanbieden aan collega-wijngaardeniers;  

• het openen van nieuwe afzetkanalen door aan te sluiten bij meerdere lokale/regionale 
webshops en voor onze wijnen relevante winkelketens; 

• meerwaarde creëren voor onze klanten door de wijnen aan te bieden in aantrekkelijke 
pakketten of verpakkingen en ook door hen meer de beleving te laten ervaren van de 
wijngaard door een adoptieplan of door rondleidingen. 

Met de uitvoering van het actieplan zijn wij inmiddels heel druk. Maar ook jullie als vrienden van de 
Wilde Wijngaard kunnen bijdragen aan de wijngaard door ons te steunen. Meer informatie daarover 
is te vinden op https://www.dewildewijngaard.nl/2020/04/28/steuntje-in-de-rug-shoplocal/  En wil 
je graag zelf ervaren wat het is om als wijnboer te zorgen voor je wijnstokken, kies dan bijvoorbeeld 
voor het wijnstokkenadoptieplan: https://www.dewildewijngaard.nl/jouw-wijnstokken/ 

De nieuwe wijnen 

In de vorige Nieuwsbrief hebben we al gemeld, dat de nieuwe Wilde Witte 2019 aanstaande is. 

Opnieuw een fris-fruitige en droge witte wijn is die voor velen een heerlijke zomerbode is. Het heeft 

iets vertraging gehad, maar medio juni zal hij weer beschikbaar zijn. Maar goed ook, want zijn 

voorganger – de prijswinnende Wilde Witte 2018 – is zo goed als uitverkocht. Er zijn nog enkele dozen 

beschikbaar voor de liefhebber. Bestel hem snel of kom langs bij El Placer of bij Van Yperen op de 

Kempenaar. 

De wijn die we van onze Souvignier Gris druiven maken is bijna klaar. In tegenstelling tot de wijn van 

2018 gaan we dit jaar de wijn combineren met een wijn van St. Martinus in Vijlen – ook gemaakt van 

Souvignier Gris – die daar een poos in houten vaten heeft gelegen. We verwachten dat met deze 

samenwerking de cuvéewijn het kruidige bouquet heeft van de Wilde Grieze en daarbij ook nog wat 

diepgang krijgt van de rijping op hout. 

https://www.dewildewijngaard.nl/2020/04/28/steuntje-in-de-rug-shoplocal/
https://www.dewildewijngaard.nl/jouw-wijnstokken/


De oranjewijn uit 2018 – ook gemaakt van de Souvignier Gris – zit intussen nog 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 het laatste kwartaal kan worden gebotteld en dan … zullen we weten 

hoe bijzonder deze wijn is geworden. 

 

En intussen werken in de wijngaard … 

Een aantal vrijwilligers is druk bezig geweest om de wijnstokken weer te snoeien en zo klaar te maken 

voor het nieuwe seizoen. De ‘zachte snoei’ is 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 IJsheiligen zijn intussen 

gepasseerd en hebben 

gelukkig weinig schade aan 

de planten toegebracht. 

Sommige laaghangende 

knoppen zijn kapot gegaan, 

maar de meeste hebben 

het overleefd. De 

aanhoudende droogte is 

voor jonge aanplant niet 

goed, maar veel van onze 

wijnstokken hebben 

inmiddels al diepreikende 

wortels waardoor zij wel in 

staat zijn tot het grondwater 

te komen. Vol vertrouwen 

zien wij het nieuwe seizoen 

tegemoet. Mogen we op 

jullie steun blijven rekenen? 

 

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. 

mailto:info@dewildewijngaard.nl

