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Vrienden en vriendinnen van de Wilde Wijngaard.  

In onze Nieuwsbrief van mei hebben we al aangegeven welke gevolgen wij verwachten door het 

corona-virus en wat mogelijke maatregelen kunnen zijn om de schade voor de Wilde Wijngaard te 

beperken. In deze Nieuwsbrief geven wij daarover een korte terugkoppeling. En praten we jullie bij 

over de actualiteit: de aanstaande oogst en een paar bijzondere dagen en ontmoetingen die in 

september hebben plaatsgevonden.  

 

Johan Rippen, Keimpe van der Heide en Peter Klooster  

 

 

De gevolgen van het corona-virus voor de Wilde Wijngaard 

 

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. In ons werken hebben we natuurlijk wel 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. Helaas zijn grotere 

samenkomsten als workshops en rondleidingen lastig te organiseren, omdat je in groepen staand 

vaak te dicht bij elkaar bent.  

 

Overall geldt op dat moment voor de wijngaard: 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 is de uitdaging groter.  
Gelukkig constateren we nu dat de verkoop aan particulieren veel sterker is gegroeid dan wij hadden 
verwacht en dat wij naar het eind van het jaar toe toch nog redelijk bij onze doelstelling zullen 
uitkomen. 
Ook zullen we de oogst van dit jaar deels aan derden verkopen en zelf een kleiner gedeelte laten 
vinificeren. Daarmee verwachten we in twee jaar ook de financiële schade te kunnen inlopen. 
Nu maar met elkaar hopen dat tweede en volgende golven minder impact zullen hebben: voor de 
gezondheid van ons allen en voor de wijngaard. 
 

 

De Open Dagen van de Groene Velden 

 

De Wilde Wijngaard heeft meegedraaid met de Open Dagen van de Groene Velden. Beide dagen zijn 

er veel belangstellenden geweest en ook de omzet is goed geweest. Omroep Flevoland heeft een 



sfeerbeeld gemaakt:   https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/194700/zonnig-weer-lokt-bezoekers-

naar-groene-velden-dagen 

Het is wel spannend geweest of we echt de goede maatregelen hadden voorbereid en of de 

bezoekers voldoende afstand zouden houden en de aangegeven routes zouden volgen. Na twee 

dagen is de conclusie gelukkig: het is mogelijk om zo ’n lopend evenement op een veilige manier te 

organiseren en veel tevreden bezoekers te spreken. 

 

 

BinnensteBuiten op bezoek bij de Wilde Wijngaard en wijngaard El Placer 

 

 

                    
 

 

 

Het bekende televisieprogramma BinnensteBuiten – iedere werkdag om 18.45 uur op NPO2 – is 21 

september op bezoek geweest en 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. Proost! Medio oktober op de buis. 

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/194700/zonnig-weer-lokt-bezoekers-naar-groene-velden-dagen
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/194700/zonnig-weer-lokt-bezoekers-naar-groene-velden-dagen


 
foto’s Jacob Bremer 

 

 

SKAL 

 

De Wilde Wijngaard is een wijngaard waar we geheel biologisch werken en daarmee bijdragen aan 

een gezond ecosysteem. Maar om dat ook op onze wijnen te mogen vermelden moeten we voldoen 

aan een set van regels van de EU en in Nederland door SKAL worden gecertificeerd.  

Op 29 september is de inspectie van SKAL bij ons als nieuwe wijngaard langs geweest en hebben zij 

onze werkprocessen gecontroleerd en de grondstoffen en hulpmiddelen die wij gebruiken. Bij vertrek 

hebben zij aangegeven dat de Wilde Wijngaard aan de voorwaarden voldoet en als biologisch 

wijnbouwbedrijf wordt gecertificeerd. Een mooi eerste resultaat. 

De volgende stap voor ons is ook het maken van de wijn gecertificeerd te krijgen. In eerdere 

gesprekken met Wijndomein St. Martinus heeft Stan Beurskens aangegeven bereid te zijn om zijn 

werkprocessen zodanig in te richten dat ook hij voor het maken van de Wilde Witte en de Wilde Grieze 

aan de voorwaarden van SKAL gaat voldoen. Als ook dat is geregeld kunnen we op onze flessen het 

groene EU-vlaggetje aanbrengen als keurmerk voor onze biologische wijn. 

 

 

De oogst van 2020 

 

De wijngaard heeft helaas dit jaar behoorlijk last van de meeldauw, vooral bij de Elbling. De Elbling zal 

daarom dit jaar (weer) geen opbrengst genereren. Wij zullen wel een conclusie hebben te trekken 

aangaande de Elbling, omdat deze de wijngaard als geheel kwetsbaar lijkt te maken voor deze 

schimmelziekte. 

De overige rassen hebben ook last van de schimmel en zijn, omdat het onderhoud achter loopt, ook 

kwetsbaar geworden. De Solaris is intussen geoogst en er wordt nu extra inzet gepleegd om de 

Johanniter en de Souvignier Gris door extra snoei en selectie sterk te houden. 

De zonnige dagen waarmee september is begonnen hebben de druiven goed gedaan. Het 

suikergehalte is goed toegenomen. Met elkaar verwachten we toch nog dit jaar een mooie oogst 



binnen te kunnen halen. Zeer binnenkort de Johanniter en tegen het einde van de maand de 

Souvignier Gris. En dan weer wachten op de eerste keer proeven …. 

 

 

 

Nieuwbrief 

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. 

 

Zaterdag 17 en 24 oktober wordt er weer geoogst op de Wilde 
Wijngaard. 

Zaterdag 17 en 24 oktober is het zo ver. Hoewel het weer niet 
ideaal lijkt en het suikergehalte in de druiven nog niet optimaal, 
hebben we toch besloten om die zaterdagen vanaf 9.30 uur te 
beginnen met de oogst van de Johanniter. Op 24 oktober volgt 
de oogst van de Souvignier Gris.  

We verwachten tot een uur of drie werk te hebben om de 
trossen goed te selecteren. Wij zullen zorgen voor een 
eenvoudige lunch en wat te drinken. En ter geruststelling: ter 
plaatse zijn ook toiletten aanwezig die we kunnen gebruiken. 

Het is dus op de Wilde Wijngaard. Als je met de auto komt kun 
je deze parkeren bij de grote schuur van de Broekemahoeve, 
Elandweg 84. Vanaf de parkeerplaats loop je in westelijke 
richting en kom je bij de wijngaard. 

Reis je met OV, dan kun je om 8.50 uur vanaf het station met lijn 
145 reizen en bij de halte Proefstation aan de Edelhertweg 
uitstappen. De wijngaard ligt schuin voor je aan de overkant van 
de Swifterringweg. En fietsen kan natuurlijk ook. 

Mail even als je komt – info@dewildewijngaard.nl. Tot ziens 
wellicht op 17 of 24 oktober. 
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