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Vrienden en vriendinnen van de Wilde Wijngaard, 

Nog maar net bekomen van de mooie uitzending in BinnensteBuiten op 20 november kunnen we nu 

met jullie de première delen van twee films 

Met de ecologische inrichting van de wijngaard zetten we nu ook grote stappen. Graag praten we jullie 

daarover bij. 

 

Johan Rippen, Keimpe van der Heide en Peter Klooster  

 

 

De première van twee films 

Dit voorjaar hebben Johan en Lidwien van wijngaard El Placer en wij als bestuur van de Wilde 

Wijngaard geconstateerd dat wij onze naamsbekendheid moeten vergroten. Tegelijk willen wij ook 

aandacht geven aan de doelstelling van de Wilde Wijngaard, namelijk het versterken van de 

biologische wijnbouw onder andere door het uitdragen en verbreiden van kennis en methoden van 

schone wijnbouw. 

Dat heeft geresulteerd in meer contacten met de lokale en regionale pers en een opname van het 

programma BinnensteBuiten. Daarnaast is de wens uitgesproken om één of meer kleinere films te 

maken. 

Vanaf de zomer zijn we met Finn van den IJssel, een jonge Lelystadse filmer, aan het werk gegaan 

om een tweetal films te maken. De films zijn nu klaar en met enige trots willen we die met jullie delen: 

 

• een korte commerciële film (een clip) waarbij het vooral om naamsbekendheid en de invulling 

van en het gevoel bij onze merken gaat: Wijnen uit Flevoland, natuurlijk en 

smaakvol https://www.youtube.com/watch?v=8X0JwaZT5IU 

• een langere film (een minidocu) waarin we aan de hand van het verhaal van Johan mee 

worden genomen in de ontdekking van de schone 

wijnbouw: https://www.youtube.com/watch?v=-1OvNtxUmGM 

 

Vooral de clip leent zich goed om verder te delen. En dat willen we jullie dan ook vragen: deel de film 

Wijnen uit Flevoland, natuurlijk en smaakvol met je vrienden op Facebook, Twitter en Instagram en 

verwijs hen naar de websites dewildewijngaard.nl en wijngaardelplacer.nl 

Op deze websites wordt ook de langere film geplaatst, zodat mensen daar Johan Rippen het verhaal 

kunnen horen vertellen van zijn ontdekking van de schone wijnbouw. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8X0JwaZT5IU
https://www.youtube.com/watch?v=-1OvNtxUmGM
https://www.dewildewijngaard.nl/
https://wijngaardelplacer.nl/


De landschappelijke inrichting van de Wilde Wijngaard 

De vorige keer hebben we al kort verteld over de landschappelijk inrichting van de Wilde Wijngaard en 

de versterking van de ecologische kwaliteit door de aanplant van vele bomen en struiken, planten en 

bloemen. 

 

              

Heel concreet hebben we samen met Landschapsbeheer Flevoland een plan gemaakt 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. Versterking van de biodiversiteit voor flora 

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

Vanaf 1 december worden de fruitbomen en eerste struiken aangevoerd. Medio december hopen we 

klaar te zijn met de aanplant. Vrijwilligers zijn uiteraard welkom om daarbij mee te helpen. Je kunt je 

opgeven via info@dewildewijngaard.nl. 

 

mailto:info@dewildewijngaard.nl


Begin 2021 willen we daar een vervolg aan geven door een wandelroute door de wijngaard aan te 

leggen met infopanelen, bewegwijzering en met een vijftal bankjes. 

 

Voor de aanplant krijgen we Europees subsidiegeld, maar voor 

de panelen, bewegwijzeringen zitbanken zoeken wij nog 

mensen of organisaties die daaraan een bijdrage willen geven. 

In de vorm van een kleinere donatie of door schenking van €200 

waarvoor wij een stoere buitenbank kunnen aankopen. 

 

 

 

Gesprekken met WUR-PPO 

In Lelystad is de hoofdlocatie gevestigd van de business unit Open teelten van Wageningen University 

& Research (WUR). Zij zijn onder andere eigenaar van de Broekemahoeve en verpachten ons de 

grond van de wijngaard. Voor de verdere ontwikkeling van de wijngaard. – uitbreiding van areaal, 

bouw van bedrijfsruimten – hebben wij hun instemming en medewerking nodig. Daarover zijn wij met 

hen in gesprek en kijken wij of wij kunnen participeren in nieuwe onderzoeksprojecten met wijnstokken 

in strokenlandbouw of het al dan niet gezamenlijk realiseren van nieuwe bedrijfsgebouwen. 

De gesprekken zijn nog pril, maar tegelijk voor ons wel heel noodzakelijk om voldoende perspectief te 

hebben voor de toekomst. Is er nieuws, dan delen wij dat natuurlijk ook snel met jullie. 

 

 

Vernieuwing van de website 

Achter de schermen wordt hard gewerkt om de website van de Wilde Wijngaard te vernieuwen. De 

belangrijkste aanleiding is het feit dat steeds meer mensen onze wijnen graag digitaal willen bestellen 

en deze ook graag bij hen thuis bezorgd willen hebben. Met verschillende partners hebben wij 

daarover afspraken gemaakt. De modules daarvoor worden nu ingebouwd in de website zodat wij 

begin volgende jaar een webshop zullen hebben. Het uiterlijk van de website zal een facelift krijgen 

waardoor deze nog aantrekkelijker wordt om te bezoeken. 

 

 

Tot ziens en blijf gezond! 

Tot zover de berichten uit de Wilde Wijngaard. Iedereen wensen we – ondanks de perikelen met 

corona – heel fijne feestdagen toe en een goed begin van het nieuwe jaar. 

 

Johan, Keimpe en Peter 

 

 

 

 

 

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. 

Doe je mee, dan kun je je bijdrage overmaken naar NL45 RABO 0135 7140 79, onder 
vermelding van “inrichting Wilde Wijngaard”. Degenen die een stoere bank willen 
doneren kunnen contact met ons opnemen via info@dewildewijngaard.nl of door te 
bellen: 06 45334968 (Peter Klooster). 
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