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Wat een zomer …..
Beste vrienden en vriendinnen van de Wilde Wijngaard
En dan eindelijk … de zon.
Dit schreven we in juni, omdat eindelijk in juni na een heel nat voorjaar de zon is gaan schijnen.
Helaas is het maar van korte duur gebleken en hebben we ook in juli en augustus te weinig zon
gekregen en heel vaak buien en buitjes. Voor de wijngaard heeft
dat ernstige gevolgen gehad, omdat deze weersomstandigheden
ideaal zijn voor schimmels als de valse meeldauw.
We hebben geconstateerd dat bijna alle rassen kwetsbaar zijn
gebleken voor deze schimmel. Alleen de Rondo en de Solaris
lijken er minder last van te hebben en hebben mooie trossen. De
andere rassen zijn in meerdere of mindere mate getroffen door
de schimmel zowel in de bladeren als in de trossen. Een aantal
keren spuiten met compostthee en wormenmest heeft nauwelijks
effect gehad, omdat door de dagelijkse regenbui het compost
direct weer is afgespoeld.
Wat kunnen we nog verwachten van de komende oogst? Dat is voorlopig nog niet helemaal te
voorzien. Nu in september de zon weer is gaan schijnen zullen mogelijk begin oktober de Rondo en
Solaris kunnen worden geoogst. Dezelfde zon kan – mits deze de komende weken flink zijn best blijft
doen – ervoor zorgen dat van de Souvignier Gris en wellicht zelfs de Johanniter nog een deel van de
druiven kan worden geoogst die gebruikt kunnen worden voor het maken van wijn. Welke wijn, dat
zal vooral afhangen van het suikergehalte van de druiven.
Een paar zaken zijn al wel zeker: de oogst zal later zijn dan gebruikelijk, de omvang van de oogst zal
beperkt zijn en we zullen met elkaar de trossen heel goed moeten selecteren om toch een mooie wijn
te kunnen krijgen. We houden moed: september is in elk geval goed begonnen!
Er is ook goed nieuws: de
bloemencirkel die dit
voorjaar is aangelegd ziet
er geweldig fraai uit en
bloeit steeds weer
opnieuw met andere
soorten. Kom daarom
vooral eens kijken op de
Elandweg 84 en geniet
op een bankje van deze
bloemenpracht.
Tot ziens

De nieuwe wijnen
Wilde Witte 2020
Begin september is deze wijn gebotteld. In overleg met Stan Beurskens, onze wijnmaker in Limburg,
hebben we 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
Een mooie fruitige wijn spontaan vergist, deels ook met schil. Iets minder alcohol, maar met een
lekkere bite en zeker geen slap wijntje. Fantastisch om op het terras te drinken.
Wilde Oranje 2018
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 is hij gebotteld en kunnen we
genieten van deze bijzondere wijn. 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, gekonfijt fruit en
gedroogde abrikozen.
Deze meer exclusieve wijn is gebotteld in flessen van 37,5 cl en zal tijdens de Open Dagen in
september voor het eerst verkrijgbaar zijn.
Lustrumwijn – Wilde Grieze 2019
De Wilde Wijngaard bestaat 5 jaar en ter gelegenheid van dit eerste lustrum hebben we een beperkt
aantal flessen Wilde Grieze 2019 van een speciaal etiket voorzien. Ook deze flessen zijn verkrijgbaar
tijdens en na de Open Dagen op 18 en 19 september in de wijnwinkel van wijngaard El Placer.

De Open Dagen op 18 en 19 september op wijngaard El Placer – vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur
In dit weekend hebben in heel Nederland veel wijngaarden open huis om meer mensen kennis te
laten maken van de Nederlandse wijnen. Deze wijnen zijn voor veel mensen nog onbekend en
tijdens dit weekend kunnen de mooie wijnen van de Wilde Wijngaard en van wijngaard El Placer
worden geproefd.
Verder zijn er rondleidingen door de wijngaard van El Placer en vertellen mensen van VELT over hun
ervaringen met ecologisch leven en tuinieren. Naast onze wijnen en likeuren zijn er ook onder
andere olijfolie en amandelen te koop.
Dit weekend zijn daarnaast ook nog veel andere ondernemingen op de Groene Velden open en laten
zij je graag kennismaken met hun passie.
Wees daarom dit weekend extra welkom op wijngaard El Placer, Groene Velden 140 in Lelystad.

De oogst van 2021
Volgende Nieuwsbrief zal meer kunnen worden gezegd over wat, wanneer en hoe er dit jaar zal
worden geoogst. Veel handen zijn nodig en we rekenen op jullie hulp daarbij.
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.

