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Vrienden en vriendinnen van de Wilde Wijngaard, 

In deze Nieuwsbrief kijken we nog even terug op de oogst van dit jaar. Natuurlijk op de druiven die zijn 

geplukt en ook op de medailles die we hebben gekregen voor onze mooie wijnen. 

Maar verder kijken we vooral naar de toekomst.: met “Het Wijnstokkenadoptieplan” dat ook volgende 

jaar weer de mogelijkheid biedt om je betrokkenheid bij de wijngaard concreet te maken. Verder zijn 

we in gesprek met Landschapsbeheer Flevoland en Wageningen University & Research (WUR) over 

het versterken van de biodiversiteit in en rond de wijngaard. En tenslotte denken we na over de 

mogelijkheden voor eigen huisvesting bij de wijngaard. Graag praten we jullie daarover bij. 

 

Johan Rippen, Keimpe van der Heide en Peter Klooster  

 

 

De oogst van 2020 

 

Zaterdag 17 oktober hebben we met velen een mooie oogstdag gehad. De dag begon wat druilerig, 
maar even na 10 uur werd het droog en kunnen we goed aan het werk. Met bijna 40 vrijwilligers 

hebben we in groepjes van vier mensen gewerkt om 
daarmee ook de kans op besmetting door het 
coronavirus klein te houden. 
 
Het is spannend wat we deze dag zullen oogsten. 
Door valse meeldauw (een schimmel) en door een 
grijze nazomer zijn de verwachtingen niet hoog 
gespannen. In omvang zal de oogst kleiner zijn dan 
in voorgaande jaren, maar ook het suikergehalte – 
belangrijk voor de ontwikkeling van de wijn – lijkt 
nog laag te zijn. 
 
In de Nieuwsbrief van oktober hebben we 
geschreven dat we de oogst van dit jaar deels aan 
derden verkopen en zelf een kleiner gedeelte laten 
vinificeren. Daarmee willen we in twee jaar de 
financiële schade inlopen die de coronacrisis heeft 
veroorzaakt. Een goede oogst blijft daarom 
belangrijk. 
 

 



Na een dag hard werken hebben we met elkaar bijna 2000 kilo druiven geoogst. De Johanniter-
druiven, die we zelf willen gebruiken voor een nieuwe Wilde Witte of een heerlijke prosecco, is als 
eerste geoogst. Samen met de Solaris-druiven zijn deze op zondag naar onze wijnmaker St. Martinus 
in Vijlen gebracht en daar direct verwerkt. Het suikergehalte blijkt gelukkig nog redelijk goed – 75 Oe 
voor de liefhebber – en we kunnen rond 1000 flessen verwachten. 
 

Voor wijngaard Hof van Twente oogsten we nog ruim 700 kilo 
van de Souvignier Gris. Om de Souvignier Gris-druiven die wij 
zelf willen houden maximaal de mogelijkheid te geven om 
verder te rijpen zijn we de laatste weken van oktober 
doorgegaan met het selecteren van de trossen en hebben 
alleen die trossen aan de planten gehouden die waardevol 
kunnen zijn voor de oogst. 
 
Op 24 oktober zijn de laatste trossen geoogst. Met 15 tot 20 
vrijwilligers hebben we in de ochtend de trossen geknipt en de 
kisten opgeladen. Dezelfde middag zijn deze druiven 
weggebracht naar Limburg.  
 
Welke wijnen er uiteindelijk worden gemaakt zal de komende 
weken en maanden duidelijk worden. Natuurlijk hopen we 
weer op een mooie Wilde Witte, maar als de druiven daar niet 
geschikt voor zijn zullen we voor alternatieven moeten kiezen. 

Bij de selectie van de Souvignier Gris zijn ook nog de nodige “goede” trossen afgeknipt om de eerste 
trossen te stimuleren. Deze “goede” trossen zijn bij El Placer geperst en worden benut voor een 
experimentele oranjewijn of en witte “low alcohol” wijn. 

 
Zilver en brons voor de Wilde Wijngaard met de Wijnkeuring van de Lage Landen 

 

Jaarlijks wordt de Wijnkeuring van de Lage Landen 
georganiseerd, waarbij de wijnen van Belgische en 
Nederlandse wijngaarden worden gekeurd. De 
keuring vindt plaats bij het Weinbauamt in 
Neustadt an der Weinstrasse, waar men met een 
vaste organisatie de wijnen blind keurt samen 
met de Pfalzer wijnen. Net als vorig jaar is ook dit 
jaar de Wilde Wijngaard in de prijzen gevallen: dit 
jaar een zilveren medaille voor de Wilde Grieze en 
de Wilde Witte is dit jaar met brons gewaardeerd. 
 
Wij zijn natuurlijk bijzonder blij met deze 
resultaten. Voor een jonge wijngaard is dit heel 
bijzonder. Beide wijnen hebben daarmee 
bewezen van zeer goede kwaliteit te zijn, terwijl 
het nog maar de tweede oogst is geweest. Met 
alle vrijwilligers is het hele jaar hard gewerkt om 
de wijnstokken goed te verzorgen. We mogen 
met elkaar trots zijn op het resultaat. 
 



BinnensteBuiten op vrijdag 20 november 2020 om 18.45 uur op NPO2 

 

Het bekende televisieprogramma BinnensteBuiten is 21 september op bezoek geweest en heeft 

opnames gemaakt bij beide wijngaarden. Zij zijn daarbij rondgeleid door Johan die hen heeft ingeleid 

in de geheimen van de 

biologische wijnbouw. 

En aan het eind van de 

draaidag hebben kok 

Leon en sommelier 

Lendl een heerlijke 

risotto gemaakt (met 

onze Wilde Witte) en 

daarbij een lekker glas 

Wilde Grieze 

gedronken. KRO-NCRV 

heeft doorgegeven dat 

deze opnames op 

vrijdag 20 november om 

18.45 uur worden 

uitgezonden op NPO2. 

 

 

foto Jacob Bremer 

 

 

Wijnstokkenadoptieplan ook in 2021 

 

De stichting heeft als 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. Misschien wil jij ook wel meer 

betrokken 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. Door wijnstokken te adopteren help je de stichting en draag je bij aan 

een solide basis voor de wijngaard. 

Je beleeft het avontuur van je leven als wijnboer(in) 

en geniet van jouw eigen Flevolandse kwaliteitswijn. 

En Meer concreet: je bent met een Adoptiecertificaat 

voor één seizoen bezitter van 10 wijnstokken. Je 

ontvangt per jaar, 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 per jaar een 

uitnodiging om mee te helpen in de wijngaard. Met 

als hoogtepunt het met elkaar oogsten van de 

druiven in de maand oktober. 

Kun je niet wachten tot je de dozen wijn krijgt, dan hebben adoptanten nog een extra voordeel: zij 

kunnen de Wilde Witte en Wilde Grieze kopen voor de gereduceerde prijs van € 12,50 per fles. 

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. 

 

 

 

mailto:info@dewildewijngaard.nl


En verder … 

 

… zijn we als bestuur bezig met een Ontwikkelingsvisie. Wat zijn de grote opgaven voor de Stichting 

waar we de komende jaren aan moeten werken. Dan gaat het over financieel sterker worden, goede 

scholing van vrijwilligers en professionele bedrijfsleiding, uitbreiding van het areaal en het realiseren 

van huisvesting op de Wilde Wijngaard.  

              
Heel concreet zijn we samen met Landschapsbeheer Flevoland een plan aan het maken om rond de 

wijngaard natuurlijke hagen te planten, een wandelroute te maken door de wijngaard en een paar 

banken te plaatsen om ook even rustig te kunnen genieten van de wijngaard. Versterking van de 

biodiversiteit voor flora en fauna en de aantrekkelijkheid voor mensen zijn daarbij de doelen. 

In december en januari willen we gaan planten. Vrijwilligers zijn uiteraard welkom om daarbij mee te 

helpen. Je kunt je opgeven via info@dewildewijngaard.nl. 

In een volgende Nieuwsbrief gaan we in op de voortgang en op de andere onderwerpen van de 

Ontwikkelingsvisie. 

 

Tot ziens en blijf gezond! 

mailto: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. 
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