
NIEUWSBRIEF VAN DE WILDE WIJNGAARD 
 

augustus 2022 
 
 

uitgave van de Stichting Wijnbouw Lelystad 
 
 

 

Met de kennis van toen 
 
Iedere dag opnieuw zien we de gevolgen van het 
veranderende klimaat en wat dat betekent voor ons 
dagelijks leven. De enorme bosbranden in veel landen, de 
sterk toegenomen honger als gevolg van droogte en de 
zware ingrepen die noodzakelijk zijn om nog een leefbare 
wereld te over te houden voor volgende generaties. 
Hebben we het niet kunnen zien aankomen? Heeft de 
Club van Rome in 1970 dan geen alarmerend rapport 
geschreven?  
Het is niet het gebrek aan kennis geweest dat heeft 
geresulteerd in de huidige crises, maar ons onvermogen 
om genoegen te nemen met minder. Mensen willen 
steeds meer, ondernemingen moeten blijven groeien en 
maatregelen om dat af te remmen zijn halfzacht en 
onvoldoende geweest. En dat wreekt zich nu. 
De focus op vooral de boeren en vooral de stikstof wekt 
veel onbegrip, omdat het zich lijkt te richten op een 
enkele doelgroep en voorbij gaat aan de dieper liggende 

factoren. Alleen door de problemen  in samenhang op te pakken, door deze breed in de samenleving 
te beleven, is echte verandering mogelijk en kan de pijn van het minderen ook eerlijker worden 
gedeeld.  
Initiatieven die dat willen bereiken verdienen onze steun. En intussen proberen wij daar in onze 
wijngaard een bijdrage aan te leveren door schone wijnen te produceren – samen met de natuur en 
veel mooie mensen. En met kennis van toen en kennis van nu. 
 
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 
 
Vorig jaar zijn we ons na de vakanties rot geschrokken: de valse meeldauw heeft de wijngaard sterk 
aangetast en we moeten vrezen voor de oogst. Hoe anders is het dit jaar: schitterend groene 
wanden van loof staan er in de wijngaard en hoewel de herstellende planten geen grote oogst 
beloven zou de kwaliteit zomaar heel mooi kunnen zijn. 



Tijdens een rondgang met onze adviseur Stan 

Beurskens constateren we ook dat de planten er 

goed bij staan. Gelukkig weinig ziektes. Alleen de 

galmijt wordt steeds actiever. Misschien moeten we 

daar de komende jaren iets mee gaan doen, voordat 

de galmijt teveel bladeren gaat verorberen. 

De komende weken zullen we vooral de planten 

blijven toppen en ontdoen van zijscheuten, zodat 

alle energie naar de trossen kan gaan. Later deze 

maand – als de grootste hitte voorbij is – zullen we 

de bladeren rond de trossen gaan verwijderen, 

zodat de najaarszon goed de bessen kan laten rijpen. 

De nieuwe aanplant van Solaris heeft het natuurlijk 

zwaar, maar tot nu toe blijft 95% het nog goed doen.  

De verwachting voor de oogst is dat we dit jaar zo’n 

2000 flessen gaan produceren, maar dat nog niet 

gezegd kan worden welke wijnen dat precies gaan 

worden. Ook hier geldt dat we geduld moeten hebben en de natuur moeten volgen. 

 

 

Helpen op zaterdag 20 augustus 

 

Er is, zoals hiervoor beschreven, altijd veel te doen in de wijngaard en daarom willen we zaterdag 20 

augustus weer een ochtend met een groepje aan de slag te gaan. Vanaf 9.00 uur kun je terecht op 

de Wilde Wijngaard. Na een korte instructie kunnen we aan het werk en rond half één stoppen we 

er weer mee. Tussendoor nemen we natuurlijk nog wel even tijd voor koffie of thee. 

Wil je meehelpen, geef je dan even op bij Keimpe (06 22072174) of Peter (06 45334968), zodat wij 

genoeg koeken meenemen. 

Je vindt de Wilde Wijngaard op de Elandweg 84 in Lelystad, ook bereikbaar met lijn 145 (halte 

Proefstation), richting Swifterbant. Zijn de hekken van de WUR gesloten, dan kun je de wijngaard 

bereiken via het betonpad aan de noordzijde van de wijngaard vanaf de Swifterringweg. 

 

 

Gezocht: nieuwe wijnmakers 

 

Al eerder hebben we geschreven dat Johan en Lidwien het de komende jaren wat rustiger aan willen 

doen. Om die reden willen wij kijken hoe we als vrijwilligers meer kennis kunnen krijgen van de 

verschillende aspecten van een wijngaard en in staat zijn om taken over te nemen. Uiteindelijk met 

de bedoeling dat de Wilde Wijngaard en wijngaard El Placer samen verder gaan. 

Dit voorjaar zijn we met een groep gestart om de workshops wijnmaken en de rondleidingen over te 

nemen: dit jaar met goede ondersteuning van Lidwien en Johan, maar volgend jaar toch meer 

zelfstandig. 

De tweede belangrijke taak die we meer als vrijwilligers onder de knie willen krijgen is het maken 

van de wijnen in de wijnmakerij van wijngaard El Placer. Daarvoor willen we een groepje mensen 

onder leiding van Johan in een heel seizoen de kneepjes van het vak leren, zodat zij – als zij dat een 



mooie uitdaging vinden – in de toekomst in staat zijn de wijnen van El Placer te produceren en 

misschien ook wel voor een deel de wijn van de Wilde Wijngaard. 

Begin september starten we met een inleidend gesprek door Johan en vervolgens gaat deze groep 

vanaf oktober de nieuwe oogst verwerken en vinificeren tot de bekende wijnen van wijngaard El 

Placer. Met uitstapjes naar andere wijnmakerijen willen we de “opleiding” compleet maken. 

Vind je het leuk en uitdagend om als nieuwe wijnmaker dit mee te maken? Geef je dan op bij Peter 

(06 45334068). Dan word je snel uitgenodigd om deel te nemen aan het eerste gesprek. 

 

 

Fred  

 

Dit plaatje met Fred Terhoeven op de 

tractor zullen we de komende weken even 

moeten missen. Door een val van de trap in 

zijn eigen huis heeft hij beide polsen 

gebroken en staat hij even geparkeerd. Hij is 

voorlopig uitgeschakeld, maar hoopt over 

een aantal weken weer meer te kunnen 

doen.  Fred, sterkte met het herstel. 

 

 

 

Open Dagen op de Groene Velden 

 

Op 17 en 18 september zijn ze er weer: de Open Dagen van de Groene Velden. Tijdens deze dagen 

houden meerdere bedrijven op de Groene Velden open huis en laten zij zien wat zij produceren. 

Tegelijk zijn er de Nederlandse Wijndagen en willen wij als Wilde Wijngaard samen met wijngaard El 

Placer deze dagen ook gebruiken om te laten zien en proeven welke ontwikkelingen de wijn in 

Nederland heeft doorgemaakt en hoe mooi onze wijnen zijn. 

Tijdens deze beide dagen zijn er rondleidingen door de wijngaard en de wijnmakerij en kunnen 

bezoekers onze wijnen proeven. Iedereen is van harte welkom. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

Wat is er lekkerder dan genieten van een heerlijk glas koele 

witte wijn op een terras. Deze warme zomer is daarom de 

Wilde Witte 2019 nu voor een speciale prijs beschikbaar: 

 € 12.50 per fles  
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