
NIEUWSFLITS VAN DE WILDE WIJNGAARD 

 

OOGST op 22 oktober 2022            
 
 

 

Na de oogsten van de Solaris, de Johanniter en de Rondo is het nu tijd om de belangrijke en 
grootste oogst voor te bereiden: de oogst van de Souvignier Gris. Op 22 oktober is het zo ver en jij 
kan meedoen. 
 
Tot nu toe zien we dat de kwaliteit van de druiven vaak goed is, maar de oogsten zijn – als gevolg van 
de droge en warme zomer – kleiner dan gebruikelijk.  
De Souvignier Gris lijkt een andere tactiek te hebben gebruikt. Gedurende de zomer zijn de druiven 

hard en klein gebleven om met de eerste 
buien van de nazomer een mooie 
eindsprint in te gaan zetten. De kwaliteit 
belooft erg goed te worden en ook het 
volume is beter dan verwacht. Misschien 
wel 1200 kilogram. We hebben ervoor 
gekozen om niet deze week, maar 
volgende week op 22 oktober deze 
druiven te gaan plukken. Dan kunnen de 
druiven nog iets meer rijpen. Oktober is 
zonnig en droog begonnen, maar later 
deze week wordt het weer iets 
wisselvalliger. De zon blijft regelmatig 
schijnen, maar zo nu en dan krijgen we er 
een buitje bij. 

 
Voorbereidingen op vrijdag 21 oktober 
De oogst van de Souvignier is de grootste van de Wilde Wijngaard. Om het op zaterdag goed te laten 
verlopen, zullen we op vrijdag al beginnen met de voorbereidingen. Om de druiven te beschermen 
tegen hongerige spreeuwen zijn de troszones van de wijnstokken de afgelopen weken afgedekt met 
doeken. Deze zullen op vrijdagochtend weer worden losgemaakt om daarmee zaterdag direct te 
kunnen starten met de oogst. Afhankelijk van het verwachte weer op zaterdag kan zelfs 
vrijdagmiddag al gestart worden met een deel van de oogst. Daarmee willen we in elk geval ervoor 
zorgen dat wij op zaterdag op een redelijke tijd klaar zijn met de werkzaamheden. 
 
De oogst op zaterdag 22 oktober 
Op deze zaterdag zijn jullie weer vanaf 9.00 uur 
welkom op de Wilde Wijngaard, Elandweg 84 in 
Lelystad. Met koffie en thee overleggen we dan over 
de start van het oogsten op die dag. Omdat op het 
terrein ook een grote tent is geplaatst kunnen we 
eventueel (even) de regen afwachten. 
Rond 13.00 uur lunchen we met lekkere broodjes en 
verschillende dranken. Na de lunch gaan we door 
totdat de oogst helemaal binnen is en de auto met 
geplukte druiven naar Limburg kan rijden. 



Houd rekening bij je kledingkeuze met het slechtere weer. Verder zijn stevige schoenen of laarzen 
belangrijk, want koude, natte voeten zijn vervelend. Je eigen snoeischaar werkt heel prettig en ook 
een klein (vis)stoeltje is fijn om in alle rust de druiven te kunnen plukken. 
 
Aanmelden en meer informatie 
Een aantal van jullie heeft zich al aangemeld om op deze dag te helpen met 
de oogst. Maar omdat wij verwachten meer dan 100 kratten druiven te 
gaan oogsten, kunnen wij nog meer handen gebruiken. Informeer bij 
vrienden, buren en familie wie het leuk vindt om nu echt in een wijngaard 
te kunnen helpen en druiven te plukken. Heb jij je nog niet gemeld en wil je 
wel graag meedoen, geef dit dan nog even aan Peter door via 
info@dewildewijngaard.nl of 06 45334968. 
 
Op vrijdag zal een aantal van de vaste vrijwilligers starten met de 
voorbereidende werkzaamheden. Als je dat ook leuk vindt, kun jij je ook 
opgeven voor de vrijdagochtend of de vrijdagmiddag bij Peter. 
 
Graag tot ziens,  
 
Marten, Johan, Keimpe en Peter 
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