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Voorjaar 
 
De afgelopen week heeft Nederland weer stilgestaan bij vrede en 
veiligheid in ons land en in Europa. En het feit dat het leven in 
vrijheid kostbaar is. Elke dag mogen we daarvoor blij en 
dankbaar zijn. Gewoon genieten van je omgeving, de mensen om 
je heen en natuurlijk ook het zonnetje. In stilte en vol 
verwondering zien dat de natuur weer tot leven komt en onze 
wijnstokken gaan uitbotten. 
 
In deze Nieuwsbrief praten we jullie weer bij over verschillende 
nieuwtjes en activiteiten. En hopelijk komen we elkaar snel 
tegen: in de wijngaard of tijdens de Open dagen. 
 
Graag tot ziens, Johan, Keimpe en Peter 

 
 
In de wijngaard 
 
De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de planten terug te snoeien en klaar te maken voor 
een nieuwe wijnjaar. Het betekent dat niet alleen de oude ranken worden afgeknipt, maar ook dat 
de juiste vorm wordt gekozen en de wijnstok optimaal wordt voorbereid om nieuwe uitlopers te 
laten groeien. Een secure klus dat een aantal vaste vrijwilligers de afgelopen weken heeft 
uitgevoerd. Eind mei is dat klaar en zijn ook de knoppen geselecteerd om een al te uitbundige groei 
te voorkomen. 

 
Verder zijn er voorbereidingen getroffen om de biodiversiteit in de wijngaard te vergroten door de 
bekende graspaden om en om te laten verruigen en nog maar een enkele keer te maaien. 
Experimenteel gaan we bij een aantal paden nog verder door de grasmat te frezen en daar een 



bloemen- en kruidenmengsel in te 
zaaien. De verwachting is dat met name 
er een toename van het insectenleven 
zal zijn. 
 
De vorig jaar aangelegde bloemencirkel 
begint ook weer tot wasdom te komen. 
Nu zijn het margriet en vooral wede die 
met hun bloemen de cirkel kleuren. 
Verder in het jaar zal de cirkel meer 
rood worden door de klaprozen. 
 
 
Composteren 
 
Het afgelopen jaar – het is al vaker gezegd – hebben de wijnstokken het zwaar te verduren gehad als 
gevolg van de vele vochtige dagen en de daardoor volop aanwezige valse meeldauw. Deze schimmel 

heeft de planten verzwakt. Om de planten te helpen zijn 
we dit voorjaar daarom al gestart met het preventief 
spuiten van compost en compostthee nog voordat er al 
sprake is van een 
nieuwe 
schimmelinfectie.  
 
Tot nu toe hebben 
we dat ingekocht 
bij een producent, 
maar sinds dit 

voorjaar zijn wij samen met Tjeerd Elzinga bezig om zelf 
compost te maken van onze eigen reststoffen, aangevuld met 
paardenmest. Tjeerd heeft daarvoor speciaal een kleinere 
machine ontwikkeld dat gemakkelijk het compost kan keren. 
Daarmee en door het afgedekt te bewaren kunnen we in 
enkele weken tijd onze eigen compost geschikt hebben voor 
verwerking in de wijngaard. 
Voor wie daarin geïnteresseerd is en meer wil weten kan zich 
door Tjeerd of Johan verder laten voorlichten.  
 
 
Frisse Blos en Wilde Witte 
 
Hoe bijzonder een wijngaard ook is, voor velen gaat het toch om de mooie producten, de wijnen die 
met veel zorg worden gemaakt en mensen plezier geven: aan tafel samen met een lekkere maaltijd 
of lekker genietend op een terras. Dit voorjaar willen we graag twee wijnen extra in het zonnetje 
zetten: de Frisse Blos 2021 en de Wilde Witte 2019. 
 
Als eerste de Frisse Blos. Al vele jaren maakt wijngaard El Placer een mooie rosé die Frisse Blos 
wordt genoemd. De rosé wordt gemaakt van Rondo-druiven. Maar ook op de Wilde Wijngaard 
groeien 200 Rondo-planten en onze oogst van 2021 is heel geschikt gebleken om daar ook een rosé 
van te maken. Beide wijngaarden hebben daarom besloten om de oogsten bij elkaar te doen en 
samen de nieuwe Frisse Blos 2021 te produceren. Deze week zijn de eerste flessen gebotteld en het 



resultaat is goed: heerlijk fris en iets droog. Tijdens de Open Dagen op 21 en 22 mei zal deze rosé 
dan ook met trots door ons worden gepresenteerd. 
 
De tweede wijn die we graag nog eens aandacht geven is de Wilde Witte 2019.  
Tijdens de Wijnkeuring der Lage Landen in 2020 gewaardeerd met brons. Een 
frisse en fruitige witte wijn die goed past bij asperges en salades en ook lekker 
drinkt op het terras. 
Juist in het voorjaar en de zomer een fijne wijn om van te genieten. Om dat 
extra aantrekkelijk te maken hebben we besloten om de komende maanden 
deze wijn met korting aan te bieden voor € 12,50 per fles. 
 
 
Open Dagen op de Groene Velden op 21 en 22 mei a.s. 
 
Nu corona minder zijn stempel drukt op onze samenleving hebben meerdere ondernemers van de 
Groene Velden besloten om dit jaar weer in mei Open Dagen te organiseren. Samen met wijngaard 
El Placer presenteren wij ons op Groene Velden 138-140 op 21 en 22 mei met onze wijnen en 
likeuren. Bezoekers kunnen ook nog eens proeven van onze lekkere producten. En natuurlijk is het 
mogelijk weer een rondwandeling te maken door de wijngaard en de wijnmakerij en een toelichting 
te krijgen over  schone wijnbouw zonder bestrijdingsmiddelen. 
 
En wil je zelf ook wel eens wat doen – incidenteel of regelmatig – dan zijn er vele mogelijkheden om 
actief te zijn bij beide wijngaarden: van automatisering tot het werken in de wijngaard en van 
imkeren van bijen tot het maken van wijnen en likeuren. Kom langs tijdens de Open Dagen en we 
gaan graag met je in gesprek over jouw wensen en onze mogelijkheden. 
 
 
Vrijwilligersdag op 28 mei 
 
Op 28 mei zijn oude en nieuwe vrijwilligers weer welkom op de Wilde Wijngaard om met elkaar wat 
onderhoudsklussen te doen aan de druivenplanten of de ecologische randen van de wijngaard. 
Samen met een ervaren vrijwilliger gaan we een morgen aan de slag. Wie wil helpen kan zich 
opgeven via info@dewildewijngaard.nl. Zij of hij wordt om 9.30 uur verwacht op de Wilde 
Wijngaard, Elandweg 84 in Lelystad. 
 
 
Tot ziens op de Wilde Wijngaard of tijdens de Open Dagen op de Groene Velden 
 
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. 
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