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Eindelijk … de zon! 
Beste vrienden en vriendinnen van de Wilde Wijngaard 
 
Na een winter van ruim een week zijn we terechtgekomen in een lang, koud en vooral nat voorjaar. 
Gelukkig voor de wijngaard, omdat we daarmee veel tijd hebben gehad om het snoeien eens goed 
aan te kunnen pakken. Maar alle kou in de maand mei zorgt er toch voor dat de planten nog 
nauwelijks in blad komen. En dan is er eindelijk … de zon. 
Zo voelt het ook als je denkt aan het afgelopen jaar waarin we door corona lange tijd gedwongen zijn 
afstand te houden en vooral binnen te blijven. We werken gewoon door in de wijngaard, maar we 
missen de gesprekken met al die mensen die ons steunen als donateur of adoptant, die zo nu en dan 
meehelpen als vrijwilliger. Die zich inzetten voor schone wijnbouw of gewoon houden van een goed 
glas wijn. 
En dan is het fijn om te zien dat door alle maatregelen, de miljoenen vaccinaties en ook de warme 
zon wij weer ruimte krijgen, de zorg kan afschalen en we nu weer plannen kunnen maken om elkaar 
te ontmoeten. Eindelijk. We koersen op september tijdens de Open Dagen en hopen jullie dan 
allemaal weer te zien: op wijngaard El Placer en ook op onze Wilde Wijngaard aan de Elandweg.  
 
Tot ziens, 
 
Het bestuur 
 
 
 
De nieuwe wijnen 
 
Binnenkort zijn de nieuwe wijnen van de oogst 2020 beschikbaar. Deze worden de komende weken 
gebotteld en zullen dan in de loop van juli te krijgen zijn. 
 
Wilde Witte 2020 
In de Nieuwsbrief van november – direct na de oogst – hebben we al 
geschreven dat wij door alle nattigheid in het najaar het heel spannend is 
wat we kunnen verwachten van de druiven en ook welke wijnen we kunnen 
maken. Letterlijk schrijven we: Natuurlijk hopen we weer op een mooie 
Wilde Witte, maar als de druiven daar niet geschikt voor zijn zullen we voor 
alternatieven moeten kiezen.  
Uiteindelijk hebben we in overleg met Stan Beurskens, onze wijnmaker in 
Limburg, besloten om voor ons smaaktype Wilde Witte uit te gaan van een 
blend: de frisse fruitigheid van vooral de Johanniter en Solaris krijgt dit jaar 



wat extra power van de kruidiger Souvignier Gris. Samen vormen zij een perfecte match voor onze 
Wilde Witte 2020. 
 
Wilde Zomer 
In dezelfde Nieuwsbrief van november hebben we ook verteld dat wij bij de selectie van de 
Souvignier Gris ook nog de nodige “goede” trossen hebben afgeknipt om de eerste trossen te 
stimuleren. Deze “goede” trossen zijn bij El Placer geperst en zijn benut voor een 
experimentele witte “low alcohol” wijn. En ook een wijn waarbij de gisting op spontane wijze is 
verlopen met aanwezige gistcellen van de wijngaard en de wijnmakerij. 
Het experiment is goed geslaagd: een mooie fruitige zomerwijn met iets minder alcohol – zo’n 9% - 
fantastisch om op het terras te drinken. Eind van deze maand hopen we de wijn te kunnen 
presenteren. 
 
Wilde Oranje 2018 
Je zou het bijna vergeten, maar we hebben ook nog een mooie wijn in het houten vat: de Wilde 
Oranje 2018. Hij is klaar en zal in de komende weken worden gebotteld. Een mooie selectie van 
Souvignier Gris heeft eerst een gisting gehad met schil en is daarna ongeveer 20 maanden gerijpt in 
een nieuw eikenhouten vat – een barrique. Nu wordt hij gebotteld en kunnen we straks genieten 
van deze bijzondere wijn. Hij kan heel dichterlijk als volgt worden beschreven: prachtig complexe 
neus: rook, gedroogde abrikoos en andere geuren die versmelten tot een prachtige rancio; een geur 
die we ook kennen van sommige sherry’s en ports. In de mond worden deze aroma's verlengd door 
mooie tonen van honing, pruimen, gekonfijt fruit en gedroogde abrikozen. 
Deze meer exclusieve wijn zal worden gebotteld in flessen van 50 cl en zal tijdens de Open Dagen in 
september voor het eerst verkrijgbaar zijn. 
 
 
Werken op de zaterdagen – wie helpt ons en geniet tegelijk van de prachtige wijngaard 
 

Met veel water in de bodem, houtsnippers 
rond de planten en een heerlijke zon aan de 
hemel gaat het nu heel hard in de wijngaard. 
De uitlopers moeten goed geleid worden om 
een kluwen van takken te voorkomen evenals 
een wildgroei van “dieven” en te veel trosjes 
op een uitloper. Te laat verwijderen van de 
overtollige scheuten kan ertoe leiden dat de 
goede trossen door wateronttrekking door de 
weelderige groei ervan verdrogen en afvallen. 
 
Wij willen jullie vragen of jullie kunnen 
meehelpen in de wijngaard. We zouden het 
liefst iedere zaterdag met een klein clubje 
door de wijngaard gaan en deze zomersnoei 
uitvoeren, zodat we uiteindelijk prachtige 
trossen overhouden, goed voor hele mooie 
wijnen. 
 
Je kunt je vanaf nu opgeven voor één of meer 
zaterdagen in de komende maanden door een 
mailtje te sturen naar 
info@dewildewijngaard.nl. Je krijgt dan van 
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ons een bevestiging en gaat dan gezellig met een ervaren vrijwilliger aan het werk vanaf 9.30 uur tot 
rond 13.00 uur. Uiteraard zorgen wij voor koffie en thee met iets lekkers erbij. Op de wijngaard is 
ook een toilet aanwezig 
 
 
De nieuwe landschappelijke inrichting van de wijngaard is klaar  
 
Een aantal keren 
hebben we aandacht 
gegeven aan de 
landschappelijke 
inrichting van de 
Wilde Wijngaard. Met 
steun van 
Landschapsbeheer 
Flevoland hebben we 
vele bomen en 
struiken geplant rond 
en in onze wijngaard. 
Daarmee willen we 
het ecosysteem 
versterken en ook de 
aantrekkelijkheid voor 
mensen vergroten. Dit voorjaar zijn de werkzaamheden afgerond. Door op een paar plekken bankjes 
te plaatsen kun je heerlijk tot jezelf komen en genieten van de omgeving. 
 

Een deel van 
bomen en 
struiken 
dragen vrucht 
die ook 
geschikt is 
voor 
consumptie. 
Denk aan 
appel en peer, 
walnoten en 
hazelnoten, 
zwarte bes en 
kruisbes. We 
hebben op dit 
moment nog 
geen plannen 
wat we daar 
eventueel mee 
zouden 
kunnen doen. 
Natuurlijk kun 

je denken aan een pluktuin, maar ook kan worden overwogen om bijvoorbeeld de noten te 
verzamelen en te verweken. Heb je daar een goed idee voor, dan horen we dat graag van je. 
 



 
Roelof Rosendal 
 
Pratend over de landschappelijke inrichting willen we 
hier ook het recente overlijden van Roelof Rosendal 
noemen. Een bijzonder mens door zijn grote interesse 
in diverse onderwerpen. Creatief als muzikant en heel 
betrokken bij de natuur.  
 
Als vrijwilliger heeft hij zich aangemeld en heeft hij 
bijgedragen aan de wijngaarden. Meer in het bijzonder 
is zijn werk geweest voor een betere ecologische 
balans in de wijngaarden door het plaatsen kasten en 
verzorgen van bijenvolken en het starten van de 
landschappelijke inrichting van en rond de Wilde 
Wijngaard. Voor hem en zijn werkzaamheden voor ons 
willen we een blijvende herinnering in de wijngaard 
plaatsen. 
 
 

 
 
 
Tenslotte 
 
Tot ziens, lieve mensen, in de Wilde Wijngaard en geniet van de mooie zomer. En vind je het leuk om 
lekker in de wijngaard te zijn en daar een keer te werken, geef je dan op via 
info@dewildewijngaard.nl en kom een zaterdagmorgen bij ons werken. 
 
Eind van de zomer volgt weer een Nieuwsbrief met meer informatie over de Open Dagen in 
september. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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