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Abstract
De wijnbouw in België staat nog maar in zijn kinderschoenen, maar kan uitgroeien
tot een volwaardige landbouwtak. Door de klimaatopwarming, aangepaste rassen en
nieuwe technieken wordt de rendabiliteit en bedrijfszekerheid steeds groter. In dit
werk worden de beslissingen en aandachtspunten die men voor de aanleg moet
nemen besproken en vergeleken met de wijnbouw in de Languedoc – de
wijnbouwstreek van de wereld. Waar liggen de verschillen, waar vindt men
raakvlakken en vooral wat kunnen wij van hen leren. Tot slot werd er een
kostprijsberekening gemaakt van een wijngaard in België. Deze resultaten zijn met
cijfers uit Zuid-Frankrijk vergeleken en hieruit is gebleken dat de wijnbouw in België
wel degelijk een kans maakt. Weliswaar, gaat men in onze streken nooit kunnen
concurreren met spotgoedkope wijn uit Spanje of Zuid-Afrika. Maar dat hoeft ook
helemaal niet, Belgische wijn zal door de hoge grondprijs, het kleine areaal en de
hoge arbeidskosten altijd een relatief duur product blijven. Om de hogere prijs te
verantwoorden zal men moeten streven naar de hoogste kwaliteit. De hoogste
kwaliteit kan men enkel bereiken door het beste materiaal, een optimale groeiplaats
en de beste verzorging. Die keuzes die men moet maken alvorens aan te planten,
dragen dus ook volledig bij tot de latere kwaliteit van de wijn.
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Voorwoord
Landbouw is zoveel meer dan veeteelt of akkerbouw. De wijnbouw is nog een relatief
onbekend domein in België, onterecht want met de klimaatverandering en
aangepaste rassen kan men in onze contreien zeer goede wijnen maken. De kennis
ligt echter in Frankrijk, waar men al duizenden jaren druiven verbouwt. Dankzij de
Hogent heb ik de kans gekregen om stage te lopen op een biologisch wijndomein in
Zuid-Frankrijk. Dit heeft mijn kennis vergroot en mijn kijk op wijnbouw nog meer
verruimd. Waarom kan men in Frankrijk of Duitsland wel druiven verbouwen en is dit
in België zogenaamd onrendabel? Daarom deze bachelor proef, waar liggen de
verschillen met Frankrijk? Wat met het klimaat en de klimaatverandering? Waar
liggen de kosten en het verschil in kosten? Dit werk is een beknopte samenvatting
van de verschillen tussen België en Zuid-Frankrijk op vlak van aanplant. Deze
bachelorproef is de laatste stap in het behalen van mijn diploma en tegelijkertijd de
eerste stap in het realiseren van een eigen wijngaard en een nieuwe start in het
werkveld. Ik heb dit jaar enorm veel bijgeleerd en daarom wil ik graag iedereen
bedanken die rechtstreeks of onrechtstreeks aan dit werk heeft bijgedragen. Als
eerste mijn ouders die me de kans gaven om voluit voor wijnbouw te gaan, die mij
zowel financieel als moreel steunen. Ik wil hen oprecht bedanken voor al de kansen
die ik heb gekregen! Ook een dikke dankjewel aan de mensen achter Chateau
Castigno. Tijdens mijn stage heb ik er heel veel bijgeleerd en ze hebben veel
bijgedragen aan dit werk. Ik wil ook mijn dank betuigen aan mijn promotoren: Dhr.
Bram Marynissen en Dhr. Lodewijk Waes voor het geduld, de begeleiding en de
feedback! Verder ook een bedanking aan mijn vrienden en mijn vriendin Vreni, die
mij hebben geholpen met het nalezen, met advies, ontspanning of met het praktische
luik, namelijk het effectief aanplanten van een wijngaard. Vele handen maken licht
werk, zonder hen zou dit alles nooit gelukt zijn!
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1

Inleiding

Deze bachelorproef omschrijft de volledige aanplant en de criteria waaraan een
perceel moet voldoen om geschikt te zijn voor wijnbouw. Als eerste wordt de
geschiedenis en het appelatiesysteem van België kort toegelicht. Vervolgens vindt
men een hoofdstuk over het klimaat en de klimaatopwarming. Hierna wordt de
oriëntatie van de rij en de plantdichtheid besproken. Nog verder wordt de bodem en
ondergrond onder de loep genomen, hierbij worden eerst de klei- zand- en
leembodems uit België toegelicht en vervolgens vindt men de Schist-bodem en de
Argilo-calcaire bodems uit de Languedoc terug. Hierna gaat men dieper in op de
bemesting van de hoofd- en sporenelementen. Onder 2.7 vindt men de
waterhuishouding van de plant en de bodem. En onder 2.8 wordt de rassenkeuze
toegelicht, hieronder vindt men zowel de traditionele als de hybriderassen. Verder
wordt onder aanleg perceel de geleidingssystemen toegelicht en maakt men een
vergelijking tussen gras en zwartstroken in de wijngaard. Onder het empirisch deel
van deze bachelorproef vindt men eerst de perceel keuze, vervolgens gaat men over
naar de kostprijsberekeningen. Hieronder valt de opstartinvestering in jaar één, de
opbouwinvestering in jaar twee & drie en vervolgens de jaarlijkse kosten vanaf jaar
vier. Als laatste vindt men onder hoofdstuk 4 de conclusie van dit werk.
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2

Literatuurstudie

2.1

Geschiedenis

De geschiedenis van de wijnbouw gaat ver terug in de tijd. In Frankrijk, Duitsland en
Italië zijn fossielen gevonden van druivenpitten waarvan men schat dat ze 140
miljoen jaar oud zijn. Ook in noordelijke gebieden zoals IJsland, Groenland en Alaska
zijn er sporen van druiven gevonden. Tijdens de eerste ijstijd, 120.000 jaar geleden,
was de druif praktisch volledig uitgestorven. Enkel in beschutte dalen aan de zuidkant
van grote bergketens wisten er nog enkele te overleven. Dit toont hoe robuust de
druivelaar wel kan zijn in extreme weersomstandigheden. Deze weinige exemplaren
zijn als het ware de echte voorouders van alle Vitis vinifera. Vanuit deze planten zijn
door veredeling en mutatie later duizenden rassen ontstaan. De eerste vermeldingen
van wijnbouw en druivenkweek vinden we terug rond 4000 voor Christus in
Mesopotamië. Vanuit het Midden-Oosten is de druif samen met zijn kennis door de
Grieken en Romeinen naar Europa gebracht. Vanaf de 3de eeuw voor Christus is er
echt sprake van een heuse industrie, dit dankzij de uitvinding van de palissage
(geleidingsysteem), de steeds toenemende kennis en de verdere verspreiding van
de Romeinen. (Terral, et al., 2009)
Pas rond het jaar 100 na Christus kende de wijnbouw zijn eerste grote dip. Na de
uitbarsting van de Vesuvius werden alle wijngaarden rond Pompeï verwoest, er
ontstond schaarste en de prijzen schoten de lucht in. De jaren nadien werd er
massaal aangeplant tot er 10 jaar later te veel werd geproduceerd en de markt
inzakte. Om de massale overproductie tegen te gaan verbood de keizer de bevolking
nog wijngaarden aan te planten in Italië. Ook moest men de helft van alle wijngaarden
in de provincies rooien. Verder in de middeleeuwen tussen 950 en 1400 floreerde de
wijnbouw weer, door de grote invloed van de Kerk en kloosters werden er zelfs in
België en Nederland nieuwe wijngaarden aangelegd. De adel had ook een grote
invloed. Koningen, edelen en rijken, iedereen met aanzien had een eigen wijngaard.
Het gunstigere klimaat van de middeleeuwen verdween volledig in de zogenaamde
kleine ijstijd, deze liep van 1570 tot 1700. Gedurende deze periode lag de
gemiddelde temperatuur in Europa zo een 1 à 2°C lager dan de gemiddelde waarden
nu. De talrijke wijngaarden in onze contreien bevroren tijdens de koude winters en
tegen het einde van de kleine ijstijd waren zo goed als alle wijngaarden verdwenen
in België, Nederland en Noord-Frankrijk.
Toen de temperaturen terug stegen, op het einde van de ijstijd kwam er terug
belangstelling voor de wijnbouw, er werden terug wijngaarden aangeplant. Echter de
uitbarsting van de vulkaan Tambora in Indonesië zorgde ervoor dat de wijngaarden
in 1815-1816 een zoveelste klap kregen. De uitbarsting was zo krachtig dat zelfs bij
ons de winter van 1815 enorm koud was. Door de miljoenen asdeeltjes in de lucht
staat 1816 bekend als het jaar zonder zomer. De tweede dip in de geschiedenis van
de wijnbouw komt voor tijdens de kolonisatie van Amerika, en de jaren nadien. De
8

ontdekkingsreizigers en later wetenschappers en toeristen namen steeds meer
planten, dieren en vruchten mee naar Europa. Uit Noord-Amerika nam men enkele
nieuwe en andere druivensoorten mee. Met deze planten voerde men ook enkele
ziektes in die men in Europa niet kende en waar de Europese druif (Vitis vinifera)
geen weerstand had tegen opgebouwd. Vanaf dan zijn de ziektes valse en echte
meeldauw en de druivenluis in een sneltempo over heel Europa verspreid.
Duizenden hectaren stierven af en werden gerooid omwille van de druivenluis die de
wortels aantastte. De oplossing voor dit probleem was relatief makkelijk, al snel had
men door dat de Amerikaanse druivenrassen geen schade ondervonden. Sinds dan
ent men alle Europese druiven op Amerikaanse onderstammen. (Terral, et al., 2009)
Nadat er na de 2 wereldoorlogen praktisch geen enkele wijngaard meer in België
was, begon halverwege de jaren 60 de wijnbouw terug te groeien. Het klimaat werd
gunstiger en er waren enkele hybride rassen op de markt die aangepast waren aan
de temperatuur en neerslag van onze streken. Door crisissen in de fruitteelt werd de
wijnbouw een eenvoudige stap voor diegene die overschakelde. De jaren nadien is
de wijnbouw steeds gegroeid en tot op vandaag groeit de sector nog steeds.

De eerste gecontroleerde oorsprongsbenaming van België kwam er in 1997, namelijk
GOB Hageland. Sindsdien zijn er al enkele appellaties bijgekomen, hieronder een
opsomming samen met de voornaamste kenmerken. (Lorscheijd, 2013) (Imschoot,
2009) (Coudron, 2018)

Tabel I: beschermde oorsprongsbenamingen (BOB) in België en hun kenmerken
(Departement Landbouw & Visserij, 2018) (Imschoot, 2009)
Gebied

Ontstaan

BOB
Hageland

1997

BOB
Haspengouw

2000

Toegestane druiven

Maximale
opbrengst
MüllerThurgau,
Optima, 67 hl/ha
Ortega, Kerner, Siegerrebe,
Pinot
Gris,
Chardonnay,
Riesling, Auxerrois, Baccus,
Schönburger,
Pinot
Noir,
Dornfelder,
Limberger
en
Domina
Muller-thurgau,
Kerner, 55 hl/ha
Siegerrebe, Pinot Gris, Pinot
Blanc, Pinot Noir, Pinot
Meunier,
Chardonnay,
Riesling, Auxerrois, Optima,
Ortega, Dornfelder, Würzen en
Bacchus.

Andere
Min alcohol: 9,5%
Max alcohol: 13,5%
Ontzuren
en
chaptaliseren
toegestaan

Min alcohol: 9%
Max alcohol: 13,5%
Ontzuren
chaptaliseren
toegestaan

en
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BOBmaasvallei
Limburg

2017

BOB
Heuvelland

2005

AOC Côtes 2004
de Sambre et
Meuse

BOB
2005
Vlaamse
mousserende
kwaliteitswijn
BOB
2008
Crémant de
Wallonie

BOB
Vin 2008
mousseux de
Qualité
de
Wallonie
Landwijnen
2005

Acolon,
Auxerrois,
Chardonnay,
Dornfelder,
Gewürztraminer, Pinot Blanc,
Pinot Gris, Pinot Noir, Riesling,
Siegerebe

75 hl/ha:
algemeen
60hl/ha:
(Pinot
Noir)
90hl/ha:
(Dornfelde
r)
Müller-Thurgau,
Kerner, 65 hl/ha
Siegerrebe, Pinot Gris, Pinot
Noir, Chardonnay, Riesling,
Auxerrois, Dornfelder, Regent,
Cabernet
Sauvignon,
Johanniter, Muscat
Auxerrois,
Bronner, 65 hl/ha
Chardonnay,
Chasselas,
Chenin,
Gamay,
Gewürztraminer, Johanniter,
Müller-Thurgau,
Madeleine
d’Angevine, Merlot, Merzling,
Muscat, Ortega, Pinot Blanc,
Pinot Gris, Pinot Noir, Regent,
Riesling,
Rivaner,
Seibel,
Siegerrebe, Traminer
Pinot Gris, Pinot Noir, Pinot 80hl/ha
Blanc,
Pinot
Meunier,
Chardonnay,
Riesling,
Auxerrois
Pinot Noir, Pinot Meurier, Pinot
Blanc, Chardonnay

Min alcohol: 9,5%
Max alcohol: 13,5%
Ontzuren
en
chaptaliseren
toegestaan

Min alcohol: 9%
Max alcohol: 13%
Ontzuren
en
chaptaliseren
toegestaan
Min alcohol: 9%
Max alcohol: 13,5%
Ontzuren
chaptaliseren
toegestaan

en

Volledige
Vlaamse
grondgebied

Minimaal 9 maand
vergisting op fles
Schuimwijn gemaakt
zoals in 7 andere
Franse wijnregio’s.
Methode traditionelle

Pinot Noir, Pinot Meurier, Pinot
Blanc, Chardonnay, Pinot Gris,
Auxerrois, Riesling
Druivensoorten uit de Vitis 90hl/ha
vinifera fam. Of verkregen uit
kruisingen met een ander Vitisgeslacht

Vlaamse en Waalse
landwijn.
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2.2

Klimaat en klimaatverandering

De klimaatverandering is niet meer te ontkennen, de veranderingen van de laatste
50 jaar zijn zo abnormaal dat zelfs sceptici het nog moeilijk kunnen ontkennen. Het
IPCC (intergovernmental panel on climate change) is in 1988 opgericht door de
Verenigde naties. Het wordt geleid door honderden experts en staat bekend als de
belangrijkste en de meest toonaangevende organisatie wereldwijd op vlak van
onderzoek naar klimaatontwikkeling. Onderstaande opsomming is te vinden in hun
rapport: (Daniëls, 2016 ; Verheggen, Hagelaars, Custers, & Brand, 2013)
- De aarde warmt op, de atmosfeer en het zeewater zijn reeds opgewarmd.
Sneeuw en ijsmassa’s krimpen massaal waardoor de zeespiegel stijgt en de
concentratie aan broeikasgassen in de atmosfeer toeneemt.
- Wanneer men de temperaturen bekijkt van de laatste drie decennia stelt men
vast dat deze warmer zijn geweest dan ieder voorafgaand decennium sinds
het begin van de metingen in 1850. De laatste dertig jaar zijn naar alle
waarschijnlijkheid de warmste van de voorbije 1400 jaar.
- De afgelopen 800.000 jaar zijn de atmosferische concentraties van
broeikasgassen nooit zo hoog geweest als vandaag. De concentratie aan CO 2
is gestegen met 40% sinds de industriële revolutie. Dit door zowel het steeds
stijgende gebruik van fossiele brandstoffen als door de ontbossing en erosie.
De verschillende oceanen hebben ongeveer 30% van de uitgestoten CO 2
opgenomen waardoor deze stilaan verzuren.
- De trend is duidelijk, er komen meer warme dagen en minder koude voor. Ook
het neerslagpatroon veranderd. Dit leidt tot meer hevigere neerslag en een
hogere luchtvochtigheid. Op sommige plekken neemt de neerslag toe, op
andere dan weer af. Die droogte en extreme weervormen kunnen zeer nefast
zijn voor enkele wijngebieden.
De toekomstige trends, worden op basis van alle waarnemingen, data en
verschillende klimaatmodellen geconstrueerd. Sceptici zijn hierover zeer kritisch en
wijzen de klimaatopwarming toe aan de continue verandering van het klimaat,
hieraan zijn ook ijstijden gelinkt. Maar de wetenschappelijke consensus is dat het
ditmaal niet door natuurlijke fluctuaties maar door menselijke activiteit wordt
veroorzaakt. Bij natuurlijke fluctuaties zal als gevolg van een verhoogde
stralingsintensiteit de stratosfeer warmer worden. Door de broeikasgassen die de
mens uitstoot worden echter, ter hoogte van de stratosfeer, de warmtestralen van de
aarde deels teruggestuurd. Hierdoor blijven de warmtestralen in een blijvend,
opwarmende troposfeer. Op het klimaatakkoord van 2015 in Parijs heeft men met
171 landen samen de afspraak gemaakt om ernaar te streven de uitstoot van
broeikasgassen te verminderen. De temperatuurstijging in 2100 mag maximaal 1,5
tot 2°C ten opzichte van het pre-industriële tijdperk bedragen. 1,5°C is echter wel het
meest rooskleurige scenario.
Volgens wetenschappers is het slechtste scenario een stijging van 4,8°C ten opzichte
van het pre-industriële tijdperk. Dit zou catastrofale gevolgen hebben voor vele
landen en gebieden. Het klimaat is een van de grootste terroirfactoren van de
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wijnbouw. Door een verandering in dit klimaat kunnen gehele (wijn)gebieden
verstoord worden of zullen bepaalde plaatsen niet langer meer geschikt zijn voor
wijnbouw. Wanneer de temperatuur stijgt zal dit directe gevolgen hebben voor de
vegetatieve en reproductieve cyclus van de druif. Hij zal vroeger uitlopen, eerder
bloeien en dus zullen de druiven ook eerder kunnen worden geoogst. Met andere
woorden, de algemene wijsheid van 100 groeidagen tussen bloei en oogst raakt
steeds meer in verval. Op onderstaande afbeelding is op een grafiek te zien hoe de
jaarlijkse plukdatum steeds vroeger valt. Waar men in 1945 nog oogstte rond begin
oktober, worden de druiven nu gemiddeld rond begin september geoogst, een
verschil van maar liefst 1 maand op 65 jaar.

Figuur 1: jaarlijkse plukdatum te Châteauneuf-Du-Pape (FR) sinds 1945
Deze vervroeging van de oogst is echter niet enkel door de klimaatopwarming. De
steeds evoluerende wijnbouw-technieken en de nieuwe en vroegere klonen spelen
ook een rol in het verloop van deze trendlijn. (Gladstones, 2011)

Ten gevolge van de klimaatopwarming verschuiven de grenzen van de wijnbouw.
Reeds lange tijd lagen de grenzen van wijnbouw vast. In het noordelijke halfrond
tussen 30 en 50°N en in het zuidelijke halfrond tussen 30 en 50°Z. Maar nu de
temperaturen stijgen, schuift deze grens in het noordelijke en zuidelijke halfrond
respectievelijk naar boven en naar onder op. België viel 50 jaar geleden nog uit de
boot als het op wijnbouw aankwam, maar tegenwoordig en zeker in de toekomst zal
ons klimaat enkel gunstiger worden voor druiventeelt. Langst de ene kant komen er
verschillende nieuw geschikte gebieden vrij maar langs de andere kant verdwijnen
er door de hitte of droogte andere. Deze wijnbouwers zullen steeds noordelijker (in
het noordelijk halfrond) of hoger moeten trekken. (Zoecklein, 2018)
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Figuur 2: Gebieden met een gemiddelde jaar temperatuur tussen 10 en 20°C zijn het
best geschikt voor wijnbouw.
Op onderstaande grafiek ziet men de voornaamste druivenrassen en het klimaat
waar ze groeien en afrijpen. Momenteel is de gemiddelde groeitemperatuur in onze
streken 14,6% (april- oktober), dus kan men Müller-Thurgau, Pinot Noir,
Gewürztraminer, Riesling, Pinot Noir en Chardonnay rijp krijgen. (KMI, 2018)
De rode lijn (stippellijn) stelt onze streken voor bij een klimaatstijging van 2°C. Indien
dit scenario in de toekomst voorkomt zal men Syrah en Cabernet Franc kunnen
aanplanten en rijp krijgen in België. De wijnbouwers in de steeds droger, natter of
kouder wordende gebieden, zullen op termijn hun teeltwijzen moeten aanpassen,
en/of andere, minder bekend druiven moeten verbouwen die meer aangepast zijn
aan de extremen.

+2°C

Figuur 3: De gemiddelde groeitemperatuur nodig
om een druivenras oogstklaar te krijgen
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2.3

Oriëntatie

In het ideale scenario worden de rijen noord-zuid georiënteerd, zodoende wordt de
hele rij bestraald wanneer de zon op zijn hoogste punt staat. In de noordelijke
gebieden is de noord-zuid richting van het perceel zeer belangrijk. In België heeft
men gemiddeld 1544,6 u zonneschijn per jaar (MeteoBelgië, 2016). In zuid Frankrijk
daarentegen heeft men gemiddeld 2034 u zonneschijn per jaar. Op onderstaande
figuur is te zien hoeveel uren zon enkele variëteiten nodig hebben. De meeste
traditionele rassen zoals Carignan en Merlot hebben te veel zon nodig om in onze
streken rijp te worden. Echter door de komst van de hybriden en de continue
verbetering en ontwikkeling van nieuwe rassen heeft men toch een voldoende groot
aanbod aan druivenrassen. (Law, 2007) (Vis, Maljers, & Beurskens, 2015)

Figuur 4: De rijping verschilt per druivenras (Vis, Maljers, & Beurskens, 2015)
Het wordt al snel duidelijk dat men in de noordelijke gebieden veel meer moeite zal
moeten doen om de druiven rijp te krijgen. Men zal meer moeten stilstaan bij de
rijrichting, de hoogte en breedte van de loofwand, de plantafstand en
tussenrijafstand, het ontbladeren, …
Als eerste heeft men de rijrichting. In België en andere noordelijke landen heeft deze
parameter een grote invloed op de verdere ontwikkeling van de wijngaard. Optimaal
is een noord-zuid richting van de rijen, zodoende wordt de gehele wijngaard bestraalt
wanneer de zon op haar hoogste punt staat en er dus het meeste zonlicht is. Dit
speelt een grote rol bij de schimmelontwikkeling op de plant, wanneer bijvoorbeeld
de rijen west-zuid liggen zal de noordkant nooit bestraald worden, hierdoor zullen de
bladeren langer vochtig blijven en is er kans op een snellere schimmelontwikkeling.
(Coudron, 2018)
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Figuur 5: De rijrichting heeft in Frankrijk een minder belangrijke invloed
De hellingsgraad van het perceel heeft ook een belangrijke invloed op het latere
verloop en de evolutie van de wijngaard. De oriëntatie van de rijen op een hellend
perceel is afhankelijk van de hellingsgraad. Wanneer de helling minder dan 10%
bedraagt, is het aangewezen de rijen met de richting van de helling te oriënteren. Bij
een steilere helling (10-20%) worden de stokken volgens de contouren opgesteld.
Bij een hellingsgraad van meer dan 20% dient men de stokken in een helix rond de
heuvel te oriënteren. Bij zeer steile stukken is wijnbouw op terrassen aangewezen.
Een ander aandachtspunt waar men rekening mee moet houden is dat aanplanten
in de richting van de grootste lengte van het perceel de mechanisatie
vergemakkelijkt.
Een bijkomend voordeel van een helling is de goede afwatering, door jarenlange
erosie bevat de bodem op een helling ook relatief weinig voedingsstoffen. Een groot
nadeel aan een helling is het voorkomen van een vorstzak onderaan. Bij windstilte
stroomt de koude lucht naar beneden. Hierdoor kan dan ’s nachts op het laagste punt
een vorstzak ontstaan. Door de warmere luchtlaag bovenop de koudere lucht
beneden verdwijnt de vorstzak niet snel. Dit koude gebied op de bodem van een
vallei of helling is daarom minder geschikt voor wijnbouw. De warmere luchtlaag
bovenop de koude is echter wel een zeer goed gebied om druiven te telen. De warme
luchtlaag zit ingesloten tussen 2 koude luchtlagen en zorgt daarom in samenwerking
met de zon voor een microklimaat waar druiven goed gedijen. Andere microklimaten
kan men vinden in de buurt van rivieren of zeeën, doordat de watermassa warmte
afgeeft en doordat het wateroppervlak het zonlicht weerkaatst naar de nabijgelegen
hellingen. Ook percelen die beschut liggen in een dal of omgeven door een haag of
muur genieten van een microklimaat omdat deze beschut zijn tegen koudere winden.
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2.4

Plantdichtheid

Om de plantdichtheid van het perceel te bepalen dient men met 2 zaken rekening te
houden: met de afstand tussen de rijen en de afstand tussen de stokken in de rij. De
afstand tussen de rijen wordt gekozen in functie van de mechanisatie en het klimaat.
Afhankelijk van het type tractor of type machine zal de ene wijngaard breder geplant
worden dan de andere. Er wordt een minimum van 60 cm speling gehouden wanneer
men met een tractor werkt. Dus bij een smalspoortractor die 1,20m meet zal de
minimumafstand tussen de rijen 1,80m bedragen. Echter, om makkelijk te werken
zijn plantafstanden van 2m tot 2,25m aangeraden. Wanneer men in onze noordelijke
gebieden een zeer nauwe plantafstand kiest zal men sneller last hebben van
schimmels of zullen de druiven trager rijpen. In de noordelijke gebieden is de hoogte
van de loofwand al snel meer dan 2m hoog, waar dit in zuid Frankrijk maar 1,50m is.
Hierdoor kan men in Frankrijk veel dichter op elkaar planten zonder dat de ene rij in
de schaduw van de andere rij zit. In de zuidelijke gebieden kan men door afwezigheid
van lentenachtvorst veel dichter bij de grond planten waardoor de loofwand direct bij
het grondoppervlak begint. Hierdoor kan men de loofwand eveneens laag houden.
De afstand tussen de wijnstokken varieert van 50 cm tot 2,5 meter, dit afhankelijk
van de snoeiwijze, de aangeplante variëteit, de bodem en de appellatie. Elke variëteit
en elke onderstam heeft zijn eigen specifieke groeikracht. Hoe groeikrachtiger de
soort, hoe meer ruimte men de plant kan geven en hoe ruimer de plantafstand. Bij
aanplantingen op vruchtbare gronden kan men er ook voor kiezen om de planten iets
ruimer in de rij te planten. Algemeen wordt een plantafstand van ongeveer 1m als
standaard gezien in onze noordelijke streken. Uitzonderingen vindt men op de steile
flanken van de moezel en in de champagnestreek. Hier heeft men een plantafstand
op 1m x 1m, waardoor men 10.000 planten per ha verkrijgt.

Figuur 6: De Champagnestreek met een plantafstand van 1m x 1m.
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2.5

Bodem en ondergrond

Een van de grootste misvattingen over wijnbouw is dat men enkel goede wijn kan
maken van druiven geteeld op steile hellingen met zo veel mogelijk stenen en een
zo arm mogelijke bodem. Wanneer men nu in België of Nederland wil starten met
een wijngaard stelt men direct de vraag of dat wel lukt, want in België zijn geen
bergen, geen stenen en de bodems zijn allemaal veel te voedzaam. De oorsprong
van dit idee is ontstaan wanneer men in de middeleeuwen al het vruchtbare land
nodig had voor de teelt van granen, groenten en fruit. De meeste landbouwteelten
hebben immers vruchtbare gronden nodig met een goede waterhuishouding. En liefst
van al plat zodat men deze gronden makkelijk kan bewerken en oogsten. De Vitis
vinifera behoort tot de wijnstokfamilie, een groep planten waarin men verschillende
lianen en klimplanten, zoals de wilde wingerd of boswingerd vindt. Druiven houden
het liefst van een zon- half schaduw standplaats. Ze komen van nature voor,
slingerend en klimmend rond bomen aan de bosrand. De bodem rond bosranden
kent weinig gelijkenissen met de rotsachtige bodem in delen van Frankrijk, meer nog
hij kent veel gelijkenissen met de bodem in België en Nederland. De reden waarom
men aanplant op stenige hellingen heeft te maken met het grote
aanpassingsvermogen van de druif.
Toen het vruchtbare land allemaal opgeëist werd voor landbouwgewassen waren er
enkel nog de schaarse, stenige steile hellingen over. De wijnstok is zo sterk dat hij
een van de enige planten is die daar kan gedijen. Door jarenlange veredeling zijn
verschillende variëteiten geselecteerd naar stenige bodems, droogtestress of naar
schaarse bodems. Er bestaat ondertussen zo een uitgebreid gamma dat er op elke
bodem wel een wijnstok past. Ook de Amerikaanse onderstammen zijn voor zoveel
verschillende bodems veredelt dat men voor elke bodem een totaal andere
combinatie kan samenstellen. (Daniëls, 2018) Hierover vindt u onder 2.8.1
onderstammen meer informatie.
Wanneer men over bodem spreekt komt al snel het woord terroir ter sprake. Terroir
is intussen een internationale term die afkomstig is van het Franse terre, wat aarde
betekent. Dit begrip is de laatste jaren zeer actueel, de grootste wijnhuizen gebruiken
dit om het hele smaakpalet van hun wijn aan de bodem te linken. Een voorbeeld
hiervan is de vuursteenbodem in de Chablis en Sancerre streek. Men geeft de
minerale bodem hier de oorzaak van de mineraliteit en aroma’s in de wijn. Vuursteen
bevat hoofdzakelijk SiO2, dit is het grootste bestandsdeel van wijnglazen en flessen
wat zoals alle andere mineralen smaakloos is. De aardse of minerale smaken van de
wijn hebben niets te maken met het feit dat de wijnstok zijn voedingsstoffen uit de
bodem haalt. De meeste smaken zijn toe te schrijven aan de bacteriën en gisten in
de bodem en op de druiven die zo hun weg vinden naar de kelders. Gisten zetten via
hun metabolisme suiker om in alcohol, bij dit proces komen veel aromatische stoffen
vrij. Volgens een artikel in de New York Times is terroir een mythe en komt de smaak
en verscheidenheid van de wijn door de lokale omstandigheden, de traditie en de
ervaringen van de wijnbouwer. De ondergrond en geologie van de streek heeft zeker
wel invloed op de wijnen.
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De mineralen in de verschillende gesteentes bepalen immers het aanbod van
voedingsstoffen en nog belangrijker de zuurtegraad van de bodem. De zuurtegraad
bepaalt de opneembaarheid van de voedingsstoffen in de bodem. Op volgende figuur
is te zien hoe deze per element afneemt bij het verhogen van de pH. (Deckers, 2014)

Figuur 7: De opneembaarheid van voedingsstoffen in functie van de pH
De geologie bepaalt ook de textuur van de bodem. Door de jaren heen is dit veel
belangrijker geworden dan de aanwezigheid van mineralen. Deze kan men immers
zelf precies doseren door middel van organische- of kunstmest. Onder de textuur
verstaat men de eigenschappen die de doorlaatbaarheid van de bodem bepalen,
deze zijn dus verantwoordelijk voor de waterhuishouding. Ook de hoeveelheid
humus is een zeer belangrijke parameter, het draagt namelijk bij tot het waterbergend
vermogen van de bodem. Dit is vooral extra belangrijk in een stenige bodem, hier
loopt het water te snel weg. Wanneer men het humusgehalte in zo een bodem
verhoogt draagt men direct bij aan een hoger waterbergend vermogen en moet men
minder snel investeren in een duur irrigatiesysteem. Het bijkomend voordeel van een
stenige bodem is dat de stenen de warmte van overdag opslaan en ’s avonds die
warmte terug uitstralen. (Skelton, 2007)

2.5.1

Bodems in België

De bodems in België kunnen worden onderverdeeld in 4 grote groepen, namelijk
zand, zandleem, leem en kleibodems. Op volgende bodemkaart is de verdeling te
zien van de verschillende bodems in Vlaanderen. Over heel België en in elke
bodemsoort komen wijngaarden voor, elk met zijn voor en nadelen.
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Figuur 8: Vlaamse bodemkaart
Kleigronden
Deze gronden vindt men voornamelijk aan de kust of rond rivieren. Een kleibodem
heeft de eigenschap om veel water vast te houden, dit is positief in een periode met
extreme droogte, maar in ons noordelijk klimaat is het vooral het nadeel dat bij
regenval de bodem zich verzadigd met water. Druiven zijn zeer gevoelig voor een
teveel aan water, bij een lange periode van hevige regen. Wanneer de wijnstok met
zijn voeten (wortels) in het water staat raakt deze in stress en zal op termijn afsterven.
Kleibodems warmen ook minder snel op, wat in onze streken, in het voorjaar een
zeer groot nadeel vormt. De overvloed aan organisch materiaal is voor veel teelten
een zeer positieve eigenschap, echter voor wijnbouw is dit minder interessant. Door
een te sterke groei van de plant moet men meer arbeid verrichten om het gewas in
toom te houden. Druiven die geteeld worden op een te rijke bodem zijn over het
algemeen ook van mindere kwaliteit dan druiven die op een schralere bodem
groeien. Als laatste is het ook een pak moeilijker om kleigronden te bewerken.
Leemgronden
De eigenschappen van leembodems zijn gelijkaardig aan kleibodems maar minder
uitgesproken, wat de grondbewerking makkelijker maakt en waterverzadiging van de
bodem beperkt.
Zandleemgronden
Deze bodem is veel lichter dan een leem of kleibodem, wat het bewerken makkelijker
maakt. Een zandleembodem warmt ook sneller op en de waterhuishouding is ideaal.
Er worden ook behoorlijk veel voedingsstoffen vastgehouden.
Zandgronden
Zandbodems zijn volledig het omgekeerde van kleibodems, de doorwortelbaarheid
is zeer hoog maar het vochthoudend vermogen is erg beperkt. Water en
voedingsstoffen worden slecht vastgehouden en spoelen snel uit. Omdat druiven
graag op een droge bodem staan is een zandgrond in dit opzicht zeer interessant.
De beperkte hoeveelheid voedingsstoffen en humus is echter wel een nadeel.
Wanneer men op een zandbodem wil aanplanten zal men de onderstam en variëteit
goed op elkaar en op de bodem moeten afstemmen.
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2.5.2

Bodems in de Languedoc

Schist bodem
Een vrij zure bodem die moeilijk water kan vasthouden. Hierdoor moet de wijnstok
zicht echt aanpassen aan de droogte. Door de donkere kleur zal deze bodem ook
zeer snel opwarmen wat kan leiden tot meer waterbehoefte voor de plant. Door de
warmte kan men gemiddeld genomen 15 dagen sneller oogsten op deze bodems.
De snelle opwarming en langzame afgifte van warmte zorgt er voor dat het weinige
organisch materiaal dat in de bodem aanwezig is, zeer snel gemineraliseerd wordt.
(Daniëls, 2018)

Figuur 9: Schist bodem in Saint-Chinian
Argilo-calcaire bodem
Bodemtype dat men ook in de Champagne en Rhônevalei aantreft. De naam is een
samenvoegsel van argile (klei) en cailloux (kalk). Deze bodem is afgezet in het
secundair en vermengd met bauxiet en leem. Meestal met een klein laagje aarde aan
de oppervlakte zodat de wijnstok zeer diep moet wortelen alvorens water te vinden.
Een klei- kalksteenbodem bevat zoals de naam het zelf zegt, relatief veel kalk, wat
overeenkomt met een hoog gehalte aan calcium en een hoge pH-waarde. Bij een
hoge pH-waarde is ijzer maar beperkt opneembaar waardoor er, vooral bij de jonge
bladeren, snel chlorose ontstaat. Dit probleem kan men makkelijk oplossen door een
onderstam te selecteren die weinig gevoelig is aan chlorose. (Daniëls, 2018)

Figuur 10: Argilo- calcaire bodem te wijndomein
Castigno
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2.6

Bemesting

Het beeld van een wijnstok op schrale stenige bodems doet vermoeden dat druiven
geen bemesting nodig hebben. Maar zoals elke plant benutten ook druiven de
voedselreserves van de bodem en zal men dus met regelmaat moeten bemesten
zodat de bodemreserves niet uitgeput raken. De opneembaarheid van nutriënten is
van verschillende factoren afhankelijk: de textuur, de bodemstructuur, de
vochttoestand, de zuurtegraad, de variëteit en onderstam, ouderdom plant, ... De
behoefte is afhankelijk van de grondsoort en de bodemreserves, daarom is het zeer
belangrijk om voor de aanplant een grondanalyse uit te voeren en in functie van het
resultaat een geschikte bemesting uit te voeren. Tekorten of overschotten van een
bepaald voedingselement kunnen visueel worden herkend door bijvoorbeeld vlekken
op de bladeren of via groeiachterstanden. (Siebrands, 2009) (Lorscheijd, 2013)
Tabel II: Export van nutriënten per jaar

Op bovenstaande tabel vindt men de export aan nutriënten per jaar per ha. Dit
opgedeeld in het aandeel voedingsstoffen dat verloren gaat bij de oogst, bij een laag
en hoog rendement, bij de bladval en de snoei. De bladeren en gesnoeide takken
blijven echter wel in de wijngaard en worden op hun beurt omgezet in humus en
plantennutriënten. Enkel de bes wordt afgevoerd, in detail, enkel het sap van de bes.
Want na het ontstelen en de schilweking kunnen deze terug in de wijngaard gebruikt
worden als organische mest. Op de tabel vindt men ook de aanbevolen jaarlijkse
bemesting in de verschillende bekende wijnstreken terug. Opvallend is dat, alhoewel
de bodem in bepaalde gebieden zeer arm is, men zeer weinig bemest.
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2.6.1

Stikstof

Stikstof is onontbeerlijk voor de groei van de plant. Het staat in voor de vorming van
groene plantendelen. Deze staan op hun beurt in voor de vorming van suikers nodig
voor de groei van de plant en de druiven. Een tekort aan stikstof geeft een vergeling
van het blad. Dit zorgt ervoor dat de bladeren slecht functioneren en geeft een daling
van de groeikracht. Een teveel aan stikstof verhoogt het risico op misspenen, zorgt
voor een sterke groeikracht met lange internodiën en grote bladeren, die veel
gevoeliger voor schimmels zijn.
Stikstof zorgt ook voor een te hoge productiviteit, er worden te veel druiven
geproduceerd wat een te laag algemeen suikergehalte als gevolg heeft. Ook een
vertraging van de rijping, zowel van de bessen als afrijping van het hout komt voor
bij een teveel aan stikstof. Door inzaaien van vlinderbloemige (Fabaceae)
onderbegroeiing kan stikstof uit de lucht gefixeerd worden en vastgelegd worden in
de bodem. De jaarlijkse behoefte aan stikstof bedraagt 0 -70 kg per ha. (Coudron,
2018)

2.6.2

Fosfor

Fosfor (P2O5) heeft een ondersteunende rol bij de bloei en vruchtzetting. Het neemt
ook deel aan de assimilatie en vorming van eiwitten wat de houtrijping en
vorstweerstand bevorderd. De behoefte van fosfor is relatief klein en meestal in de
natuurlijk aanwezige hoeveelheid voldoende. Een tekort aan fosfor komt voor op zure
bodems en kan men herkennen aan puntige, naar het midden lopende bruine
verkleuring van de bladrand. Een tekort leidt ook tot kleinere trossen en geeft
vorstgevoeligere planten. Een overmaat aan fosfor geeft geen symptomen en komt
ook zelden voor. De jaarlijkse behoefte aan fosfor bedraagt 0 – 50 kg per ha.

2.6.3

Kalium

Kalium (K2O) is een zeer belangrijk element in de vorming van de vruchten en zaden,
het bepaalt dus sterk de kwaliteit van de druif. Het werkt ook mee aan de vorming
van sterke takken en verhoogt sterk de weerstand van de plant door bij te dragen
aan het reserve metabolisme. Zwakker hout geeft sneller vorstschade in een strenge
winter. Te veel kalium in de bodem zorgt voor een gebrek aan magnesium voor de
plant. Het antagonisme werkt ook in de omgekeerde richting, teveel magnesium remt
de opname van kalium voor de plant. Het evenwicht is afhankelijk van de ondergrond,
kleibodems hebben bijvoorbeeld een hogere K- behoefte dan zandgronden. Een
tekort aan kalium zorgt ervoor dat jonge bladeren op het einde van de uitlopers geel
of violet kleuren. Later verkleuren ook de bladeren aan de basis van de uitloper en
nog later kleuren de bladeren bruin en vallen ze vroegtijdig af. Een teveel aan kalium
verhoogt de pH van de most en de wijn. De jaarlijkse behoefte aan kalium bedraagt
50 tot 150 kg per ha.
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2.6.4

Magnesium

Magnesium (MgO) is in kleine hoeveelheden de bouwsteen van het voor de
assimilatie verantwoordelijk bladgroen (chlorofyl). Verschillende rassen hebben in de
eerste groeijaren last van Mg tekort. Naarmate de plant ouder wordt verminderd vaak
het snelle magnesiumtekort. Een tekort komt veel voor op zure bodems en op
bodems met een hoog kaliumgehalte. De gevoeligheid aan Mg is ras- en
onderstamafhankelijk. Een tekort is te herkennen aan gele of rode verkleuringen
tussen de bladnerven van de oudere bladeren. Een lager suikergehalte in de bessen
of lamsteligheid kan ook een indicatie zijn van magnesiumtekort. Een tekort kan snel
gecorrigeerd worden in de zomer door een bladbemesting met bitterzout uit te
voeren. De jaarlijkse behoefte aan magnesium bedraagt 15 -30 kg per ha.

2.6.5

Calcium

Calcium (CaO) maakt de celwanden sterker en is betrokken bij regelmechanismen
van de stofwisseling. Een tekort zorgt voor verbranding of bruinverkleuring van de
bladranden (=bladrandnecrose). Een teveel zorgt voor een slechte afrijping van de
trossen, coulure of misspenen. Wanneer de pH hoger is dan 7 kan men een
gelijkmatige vergeling van de jongste bladeren opmerken doordat er een inhibitie is
van de opname Fe3+.

2.6.6

Sporenelementen

Onder sporenelementen verstaat men: ijzer (Fe), boor (B), zink (Zn), mangaan (Mn),
koper (Cu) en molybdeen (Mo). Ze dienen aanwezig te zijn in kleine hoeveelheden
en spelen een belangrijke rol in het welzijn van de wijnstok. Ze markeren een terroir
en dragen dus bij aan de kwaliteit en typiciteit van de druif en de wijn. Wanneer men
bijvoorbeeld een tekort aan boor heeft zullen de bessen indeuken en grijs verkleuren,
de vegetatie zal verschrompelen en jonge trossen zullen afsterven bij een ernstig
tekort. Een tekort aan mangaan geeft gele of bronze verkleuringen tussen de nerven.
Ijzer tekort kan men herkennen aan een vergeling van het bladmoes. Het is zeer
moeilijk om sporenelementen te bemesten omdat ze in zeer kleine hoeveelheden
moeten worden toegediend. Om deze reden worden sporenelementen meestal als
bladmeststof aan de plant gedoseerd.
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2.7

Waterhuishouding

Daar druiven graag op een droge bodem vertoeven is het, voordat men aanplant,
zeer belangrijk om de waterhuishouding van het perceel te kennen. Wortels van gelijk
welke plant, dus ook druiven, groeien nooit dieper dan de grondwaterspiegel. Daar
is immers geen zuurstof meer te vinden. Het is echter wel belangrijk dat de plant over
genoeg groeiruimte beschikt. Een wijnstok kan tot 100 jaar oud worden. Als hij enkel
in de bovenste 30 cm kan wortelen zal deze snel stress vertonen, een verminderde
productie voortbrengen en afsterven. In de diepere grondlagen vindt de druivelaar
ook andere mineralen die in de bouwvoor niet aanwezig zijn en dit bepaalt uiteindelijk
deels de smaak van de wijn. Als de grondwaterspiegel zich te dicht bij de oppervlakte
bevindt en er is de mogelijkheid om de bodem te draineren, kan dit een zeer
makkelijke oplossing bieden om het perceel geschikt te maken.
Druiven staan absoluut niet graag met hun voeten in het water, daarom plantte men
vroeger (en vandaag) op de bergwanden, en op hellingen. Het oppervlaktewater
spoelt over naar beneden en dringt weinig in de bodem, waardoor de grondwatertafel
zeer laag gehouden wordt. De druiven moeten met hun meterslange wortels door het
gesteente op zoek naar water en nemen onderweg mineralen op die typische
smaken afgeven aan de trossen. In de typische landbouwstreken in Vlaanderen waar
men al decennia de grond bewerkt met zware machines komt een ploegzool of een
storende laag veel voor. Zo een laag is een verdichting of toeslemping van de bodem
op 30- 60 cm. Hierdoor zal het water niet kunnen doordringen naar de diepere bodem
en verkrijgt men een tweede grondwatertafel op geringe diepte. (Skelton, 2007)

Figuur 11: Waterovermaat als gevolg van een verdichting van de bodem (Castigno)
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De jonge druivelaar groeit tot aan de zogenaamde grondwatertafel, bereikt water met
zijn wortels en stopt met groeien. Bij een hevige droogte zal echter het water boven
de storende laag opdrogen en door gebrek aan water raakt de wijnstok in een
droogtestress. Wanneer dit lang blijft duren leidt dit tot het afsterven van de plant.
Het is aanbevolen om alvorens te planten, de grond met een diepbreker op te woelen
en de storende lagen open te breken (Deckers, Perceelgeschiktheid, 2014).
Verschillende studies wijzen uit dat een klein watertekort tijdens de rijping en de
felolische inhoud van de druiven een positief effect heeft op de wijnkwaliteit. De
druiven bevatten minder titreerbaar zuur (wijnsteenzuur), dit is het gevolg van de
afbraak van appelzuur. Waterstress tijdens de verkleuring van de druiven leidt dan
weer tot een vertraging van de vegetatieve groei. Het gewicht en de grootte van de
druiven wordt ook gereduceerd, hierdoor neemt het suikergehalte in de bes toe en
verlaagt de totale opbrengst. Bij een verdere waterstress wordt ook de groei van
nieuwe bladeren tegengegaan waardoor de bessen beter aan het zonlicht worden
blootgesteld, een dikkere schil krijgen, meer weerstand hebben tegen schimmels en
meer smaak en tanninen bevatten. (Tavernier, 2015)
Het tegengestelde van waterovermaat komt ook voor bij wijnbouw. Niet in onze
streken maar in Australië en Chili is het plaatsen van een irrigatieleiding of
druppelsysteem een standaard zaak. Irrigatie komt veel voor in zuidelijke gebieden
waar het in de zomer en het voorjaar zeer droog kan worden. Hoewel druiven niet
veel water nodig hebben is het in droge gebieden noodzakelijk. Zoals bij veel planten
is het bij druiven eveneens een kunst om te irrigeren. Te veel water geeft luie wortels,
de plant doet geen moeite meer om naar water te zoeken en wordt volledig
afhankelijk van de irrigatie. Wanneer men echter goed doseert zal het water
droogtestress bij de plant voorkomen, Hierdoor blijft de plant groeien en rijpen de
bessen af zonder tot stilstand te komen. In Frankrijk worden de wijnen automatisch
landwijnen wanneer deze wordt geïrrigeerd. AOC-wijngaarden hebben nooit
toelating om te irrigeren. Met de steeds droger wordende zomers kan dit op termijn
een ernstig probleem worden. (The walking grape, 2015)

Figuur 12: Druppelirrigatie op een wijngaard in Californië
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2.8

Rassenkeuze

De keuze van het ras is een beslissing waarbij men niet over één nacht ijs moet gaan.
Eens men een bestelling heeft geplaatst en de stokken geplant zijn zit men voor
minimum 25 jaar vast aan de gekozen rassen. Een omenting kan wanneer men een
foute keuze gemaakt heeft maar is zeer moeilijk en duur. Daarom is het belangrijk
om een weloverwogen keuze te maken, zowel qua onderstam als qua ent.

2.8.1

Onderstam

Waar het in Frankrijk een zeer gewone keuze is, wordt er in België niet over één
nacht ijs gegaan wanneer men een onderstam kiest. Per wijnbouwgebied of streek
liggen er enkele onderstammen vast, vaak heeft men slechts één uitgesproken
onderstam die iedereen aanplant. De keuze van een onderstam is echter wel zeer
belangrijk voor de toekomst van de wijnstok en de bodem kan op enkele honderden
meters al erg veranderen. Elke onderstam heeft zijn eigen specifieke kenmerken, de
ene is selectiever in het opnemen van voedingsstoffen, de andere kan een zuurdere
bodem verdragen. De keuze van onderstam is zelfs bepalend voor de uitloop of
rijpingsdatum van de wijnstok en druiven. In onze streken komen zeer veel
verschillende onderstammen voor, zowel vanuit Frakrijk als vanuit Duitsland.
Volgende selectiecriteria zijn van belang bij de keuze van een geschikte onderstam.
1) De bodem, de ondergrond en de waterhuishouding
2) Het klimaat
3) Keuze van de variëteit van de ent
4) Keuze van de wijn
Wanneer men een onderstam kiest dient dit in functie van het type bodem te
gebeuren. Elke onderstam heeft een specifieke bodem waar deze goed in gedijt, het
is daarom zeer belangrijk om een bodemanalyse te laten uitvoeren. De hoeveelheid
aanwezige kalk in de bodem is ook zeer belangrijk. Kalkrijke bodems stellen vaak
weinig ijzer ter beschikking en dit kan ijzerchlorose veroorzaken bij de plant. Er zijn
onderstammen die goed overweg kunnen met kalkrijke bodems, maar er zijn er ook
die absoluut niet gedijen in kalkbodems. De klimaatregio waar men gaat aanplanten
is ook zeer belangrijk bij de keuze. Wanneer men in een relatief koud klimaat
aanplant zal men in het voorjaar veel risico hebben op vorstschade. Een onderstam
kan cyclus vervroegend of in dit geval verlatend werken zodat vorstschade minder
voorkomt. De keuze van de variëteit van de ent speelt ook een grote rol voor de
keuze van de onderstam omdat bepaalde enten het beter doen dan andere op een
bepaalde onderstam. Men moet een bepaald evenwicht vinden in groeikracht tussen
de onderstam en de ent, zo zal men een sterk groeiende onderstam gebruiken bij
een sterk groeiende ent en omgekeerd. De keuze van de wijn die men wil maken
heeft ook invloed op de keuze van onderstam. Kiest men voor een traag groeiende
onderstam die zorgt dat de ent weinig produceert en dus weinig maar kwaliteit vollere
wijn produceert? Of kiest men voor een onderstam die de ent een overproductie aan
bessen laat aanmaken zodat men vooral kan focussen op kwantiteit? (Thielemans,
2014) (Coudron, 2018)
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2.8.2

Hybride

Hybriderassen worden gevormd uit een kruising tussen een druif van Europese
oorsprong (Vitis Vinifera) en een druif van Noord-Amerikaanse oorsprong (Vitis
Labrusca). Sinds kort worden ook planten van Chinese oorsprong gebruikt als
kruisingsmateriaal. In onderstaande tabel is te zien dat beide rassen enorm
verschillen, maar dat er erg veel potentieel in zit wanneer men een kruising tussen
beiden kan realiseren.
Tabel III: Vergelijking tussen Vitis Vinifera en Vitis Labrusca (Lorscheijd, 2013)

Vitis Vinifera
Beste wijnkwaliteit
Makkelijk
vermeerderbaar
(stekken of kruisen)
Aanpassingsvermogen
aan
verschillende klimaten
Zelfbevruchting (eenhuizig)
Ziektegevoelig voor schimmels,
insecten, nematoden
Genetisch
inkruising

verzwakt

Vitis Labrusca
Wijn van mindere kwaliteit
Makkelijk
vermeerderbaar
(stekken)
Aanpassingsvermogen
aan
gematigd klimaat
Mannelijke en vrouwelijke planten
Goede
weerstand
tegen
schimmels
en
Phylloxera
(druifluis)
door Grote genetische verscheidenheid

Het verkregen ras wordt verder ingekruist met V. vinifera soorten tot men denkt het
gewenste resultaat bereikt te hebben. Dit proces neemt enkele tientallen jaren in
beslag en kost duizenden euro’s. De veredeling naar hybriderassen is na de 1ste
wereldoorlog opgestart in Frankrijk. Het doel van deze eerst golf hybriden was in
eerste plaats de opbrengst per plant te laten stijgen, de bijkomende weerstand tegen
aantastingen en schimmels was een mooi meegenomen extraatje. De Fransen
hadden al snel resultaat, tot ongeveer 1935 bestond 1/3 van het areaal in Frankrijk
uit kruisingen. (Coudron, cursus wijnbouwer wijnmaker, 2018) De soorten waren dan
wel enorm productief, ze produceerden wijn van mindere kwaliteit. Maar om de
reputatie van hun Franse wijn niet te schaden kwam er in 1935 een totaal verbod op
zuivere Amerikaanse rassen en vanaf 1979 een totaal verbod op kruisingen. De
hybride en Amerikaanse rassen moesten gerooid worden en Frankrijk sloot zich er
volledig van af. In Duitsland bleef men verder kruisen, maar de nadruk lag hier anders
dan in Frankrijk.
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De zogenaamde 2de generatie hybriden werden geselecteerd met oog op een lager
gebruik van fungiciden en insecticiden, maar ook naar eigenschappen zoals:
vorstbestendigheid, uitgroei, rijpheidstijdstip. Zelfs wijnaroma werd getest en
geselecteerd. Deze 2de en tegenwoordig al 3de generatie hybriden zijn omwille van
deze selectie eigenschappen zeer geschikt voor aanplant in de cool climate streken.
Maar ook door de steeds strengere toelating van gewasbeschermingsproducten
wordt er ook belangstelling getoond in de klassieke wijnregio’s. Sinds 2016 zijn er
weer hybriden toegelaten in Frankrijk, weliswaar voor aanplant in proefcentra maar
de veranderende vraag naar steeds meer biologische en ecologische producten zal
hopelijk op termijn ervoor zorgen dat hybriden vrij en toegankelijker worden.
Traditionele rassen liggen steeds meer onder vuur door de grote hoeveelheid
gewasbeschermingsmiddelen die men moet gebruiken. Sommige traditionele rassen
stuiten op hun grenzen in een bepaald gebied omdat de klimaatopwarming de
seizoenen in de war stuurt, of omdat het steeds droger en warmer wordt. (Law, 2007)
2.8.2.1

Bianca

Herkomst: Hongarije, het is een nieuw ras dat ontstaan is uit een kruising van
Zalagyöngye x Eger 2 x Gardonyi. Bianca groeit recht opgaand en er worden niet
veel dieven aangemaakt. De druif vertoont een goede houtafrijping en heeft een
goede weerstand tegen valse & Echte meendauw. De trossen en bessen zijn
middelgroot en begin oktober rijp. De opbrengst is matig -goed. Tijdens de bloei is
deze druif echter wel gevoelig voor misbloei door koude temperaturen en wind. De
wijn die wordt gemaakt van deze druiven gelijkt licht op Sauvignon Blanc/
Chardonnay. (De Brabantse Wijnbouwers, 2018)

Figuur 13: Bianca druif
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2.8.2.2

Solaris

Op onderstaande afbeelding vindt men de stamboom van Solaris. Deze is in
Duitsland ontwikkeld door het onderzoeksinstituut van Freiburg. Het is een wit
druivenras met een goede weerstand tegen schimmels die vroeg afrijpt. Nadelen
aan dit ras zijn de gevoeligheid voor wespenvraat en de bijkomende
schimmelaantastingen als gevolg. Een ander groot nadeel is de hoge gevoeligheid
voor misbloei. Pluspunten zijn dat men van deze druif zeer veel verschillende stijlen
wijn kan maken, van droge, zoete, fruitige tot hout gelagerde wijnen. Het is een zeer
sterke groeier, er wordt aanbevolen Solaris op een traaggroeiende onderstam te
plaatsen zodat men de groei min of meer in toom kan houden.

Figuur 14: De stamboom van Solaris (De Brabantse Wijnbouwers, 2018)

2.8.3

Traditioneel

De traditionele rassen zijn al sinds mensenheugenis in de wijngaarden te vinden.
Over hun kwaliteit valt niet te twijfelen. Sedert honderden jaren zijn deze in alle
richtingen veredeld, de genotypen van een ras kunnen van gebied tot gebied erg
verschillen. Sommige rassen verschillen zelfs zo hard dat ze andere namen krijgen
en tot een volledig andere wijn leiden. In Frankrijk worden de rassen bepaald door
de appelatie waarin het perceel gelegen is, per gebied liggen er enkele tientallen
rassen vast. Deze zeer kleine keuze laat geen ruimte voor andere (nieuwe, of
hybride) rassen toe. De meeste oude traditionele rassen zijn zeer ziektegevoelig en
zal men tot 15 keer per jaar moeten behandelen tegen schimmels en andere ziekten.
De stijgende vraag naar biologische en ecologisch verantwoorde producten kan op
termijn het hele appelatiesysteem ondermijnen. Echter door steeds verdere
veredeling en mutaties van een bepaalt ras kan men de ziektegevoeligheid
verminderen en de eigenschappen van het blad, de tros of de hele plant aanpassen.
Door een verdere veredeling met oog op kwaliteit en duurzaamheid zal men steeds
streven naar een zo milieuvriendelijke druif, zowel bij de traditionele als bij de
hybriderassen.
2.8.3.1

Pinot Noir

Deze druif is de voorvader van alle andere Pinot druiven. Door snelle mutaties die
kenmerkend zijn voor dit ras, zijn in de loop van de eeuwen de Pinot Gris, Pinot
Blanc, en Pinot Droit ontstaan. De Pinot Noir wordt over de hele wereld aangeplant
en beschikt over vele namen. Zo spreekt men in Duitsland over de Spätburgunder of
Blauer Burgunder, in Italië spreekt men dan weer over Pinot Negro. Deze druif staat
er bekend om dat hij niet makkelijk te kweken is, met zijn compacte trossen en dunne
schil is hij zeer gevoelig voor rot en schimmels.
29

Ondertussen heeft men reeds vele klonen en mutaties van Pinot Noir geselecteerd
met elk zijn specifieke eigenschappen. Waar men in Frankrijk zich meer concentreert
op de oude “originele” druif gaat men in Duitsland en de nieuwe wereldlanden op
zoek naar minder ziektegevoelige makkelijker te telen mutaties. Zo heeft men in het
Duitse proefstation Freiburg een mutatie ontwikkeld die een opmerkelijk lossere tros
vertoont en bessen heeft met een dikkere schil. Wanneer men Pinot Noir in onze
streken aanplant kan men best een zeer traag groeiende onderstam selecteren,
hierdoor wordt de groei in toom gehouden en kan men zeer kwalitatieve wijn
verkrijgen. De wijn van Pinot Noir heeft duizenden gezichten. In deze streken bekomt
men meestal een heldere licht gekleurde fruitig rode wijn met niet al te veel tannine.
Ook voor rosé of schuimwijn is de Pinot Noir een goede kandidaat in ons klimaat.
(Coudron, cursus wijnbouwer wijnmaker, 2018) (Van Rennes, 2011)
2.8.3.2

Pinot Gris

De Pinot Gris is zoals hierboven reeds vermeld een mutant van de Pinot Noir. Dit
betekend dat de druif veel gemeen heeft met zijn grotere broer. Op de lichtere kleur
van de bessen na, zijn er amper verschillen met de andere leden van de Pinot familie.
Ook de snoeimethode, de opbrengst en de groeikracht gelijken aan de Pinot Noir.
Pinot Gris gedijt het beste in koelere streken want het is een druif die van nature veel
suikers en weinig zuren bevat. De druif bevat ook minder kleur dan Pinot Noir
druiven. De wijnen gaan van licht wit over strogeel tot rosé kleurig. (Coudron, 2018)
(De Brabantse Wijnbouwers, 2018)

Figuur 15: De typisch rood/roze bessenkleur van Pinot Gris
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2.9

Aanleg perceel

Wanneer men het geschikte perceel heeft gevonden, bemest volgens de analyse en
de gewenste variëteit heeft besteld kan men starten aan effectieve aanleg van een
wijngaard. Voor de aanleg dient men naast plantafstand, soorten of onderstam ook
enkele keuzes te maken over het type geleidingsysteem, welke soort palen, welke
en hoeveel draden, zwartstroken of volledige begroeiing, gras of groenbemesters.

2.9.1

Geleidingsysteem

Draadgeleiding
Als eerste de keuze over het soort geleidingsysteem. De verschillen gaan van zeer
kleine aanpassingen tot een volledig andere manier van aanplanten en verzorgen
van het gewas. Het meest gebruikte geleidingsysteem in België, en bij uitbreiding in
de hele wereld is de draadgeleiding. Hierbij worden de druiven in rijen aangeplant
met een tussenafstand van 0,5 tot 1,5 m. de ranken worden omhoog geleid tussen/
tegen (metalen) draden. Dit geleidingsysteem is het meeste aangepast aan
mechanische handelingen en vergemakkelijkt de arbeid. De verschillende draden
worden omhooggehouden door houten, ijzeren of betonnen palen. Afhankelijk van
de snoeiwijze, opbrengst, bladmassa worden de palen op 4 tot 6 meter in de rij
geplaatst. De eerste en laagste draad (de porteur) ondersteunt de gesteltakken of
houdt de plantstok vast. De daarboven gespannen draden zorgen er voor dat de
eenjarige scheuten recht omhoog worden geleid en voorkomen dat de takken over
de rijen en op de grond buigen.

Figuur 16:Schematische voorstelling van een draadgeleiding.
Gordijnsysteem
Een veelgebruikt geleidingssysteem in Australië, Nieuw-Zeeland en de USA is het
gordijnsysteem. Hierbij laat men de scheuten niet omhoog groeien tussen draden.
Hierbij wordt de stam omhoog geleid tot op 1m80 à 2m en van daaruit worden de
gesteltakken gevormd, de jonge eenjarige scheuten ontspringen op de hoge
gesteltakken en buigen af naar beneden. Op 30 cm van de grond worden de
scheuten afgetopt.
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Dergelijk geleidingsysteem heeft het voordeel dat er minder (lente)-vorstschade
voorkomt omdat de knoppen verder van de bodem verwijderd zijn. Ook qua
arbeidsuren is het gordijnsysteem een goede geleidingsmethode, de scheuten
groeien vanzelf naar beneden en men moet deze niet tussen draden geleiden.
Doordat de takken naar beneden groeien wordt de groei ook automatisch vertraagt,
zo moet men amper een zomersnoei uitvoeren. De oogst kan ook veel efficiënter
gebeuren bij het gordijnsysteem, de trossen worden niet beschaduwd door bladeren
en groeien allemaal op dezelfde hoogte, wat het plukken gemakkelijker maakt. Door
een grotere houtmassa per plant kan de wijnstok ook meer overtollige suikers
opslaan onder de vorm van zetmeel, dit is positief voor het suikergehalte van de
druiven. De grote nadelen van deze geleidingsmethode zijn: het opbouwen van het
gestel duurt minstens een jaar meer dan bij de gangbare guyot of cordon. Niet elk
ras is compatibel met deze geleiding, zwak groeiende rassen zijn minder geschikt,
tenzij ze op een sterk groeiende onderstam worden geënt. Door de dichte bladmassa
bij het gordijnsysteem zijn schimmelgevoelige rassen ook niet aanbevolen.

Figuur 17: Geneva double curtain
Gobelet
Een ander veel gebruikt systeem in Frankrijk is de gobelet snoei, vrij vertaalt: beker.
Dit geleidingssysteem wordt gekenmerkt door een korte stam, drie tot vijf korte armen
die op één lijn liggen in de richting van de rij. Waar men elk jaar tot op twee knopen
snoeit. Deze snoeimethode is een van de oudste van Frankrijk, hij stamt uit de
Romeinse tijd. Er is geen palissage nodig bij dit type, zo kan men de kosten er ha
drastisch verlagen. Bij zeer oude druivenplanten worden gesteltakken aan elkaar
gebonden ter stevigheid of wordt er een houten paaltje naast geplaatst.
Veelvoorkomende druiven die in deze geleiding zijn gesnoeid zijn Grenache,
Mourvèdre, syrah en Gamay. Het voordeel aan dit type geleiding is dat men op zowel
hellende als gefragmenteerde terreinen kan aanplanten. Door de strenge snoei en
de lage groeikracht is de oogst ook van grote kwaliteit. De nadelen zijn de grote
hoeveelheid arbeid nodig bij de opbouw en het onderhoud en de lage
mechanisatiegraad.
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2.9.2

Zwartstroken vs. begroeiing

Na aanplant zal men de bodem tussen de jonge wijnstokken onbegroeid moeten
houden zodat men geen water- en voeding -concurrentie tussen de begroeiing en de
wijnstok krijgt. Dit kan door het chemische afdoden van het onkruid met behulp van
een rugsproeier met kap. Of mechanisch door middel van een hak of schoffel achter
de tractor. Door middel van een voeler en hydraulische bedieningen zal een mes of
rotor tussen de planten onderling het onkruid afdoden. Op onderstaande afbeelding
vindt men een hydraulische schoffel tussen de wijnstokken.

Figuur 18: Een schoffel tussen de wijnstokken
Na de opbouw kan men echter kiezen tussen een permanente begroeiing, die men
met een maaier waarop een voeler is geïnstalleerd, kan maaien. Of een volledige
zwartstrook in de rij. Elke keuze heeft zijn specifieke voor en nadelen. Zwartstoken
warmen in het voorjaar sneller op, de kans op lentenachtvorst aan de knoppen
verminderd dus. Wanneer er lang gras of onkruid onder de planten groeit zal dit de
koude nachttemperaturen langer vasthouden, en is er meer risico op vorstschade.
Door de begroeiing onder de stokken te behouden kan men ook met de groeikracht,
opbrengst en het waterverbruik van de wijnstok spelen. Het gras of andere gewas
zal in concurrentie treden met de wijnstok en zal zo de groeikracht afremmen. De
druif zal ook dieper en dieper moeten wortelen want de onderbegroeiing neemt al het
oppervlakkige vocht op. Door gras onder de rijen in te zaaien en regelmatig te maaien
zal men op natuurlijke wijze de onkruiddruk kunnen verlagen. Keuze van het
graszaadmengsel steunt op verschillende pijlers, allereerst zal het gras over een
goede droogteresistentie moeten beschikken, de wijnstok neemt namelijk veel water
op. Ook een snelle installatie en een lange levensduur zijn zeer belangrijk. Als laatste
moet het gras ook een dichte zode vormen zodat onkruid geen kans krijgt. (Serrano,
Dufourcq, & David, 2002)
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In volgende tabel vindt men een samenvatting van de meest aangewezen grassen.
Als eerste vindt men Engels Raaigras. Het kan zich zeer snel instaleren en een dichte
zode vormen, de concurrentie tegenover de wijnstok is gemiddeld evenals de
droogteresistentie. De levensduur van dit type gras ligt rond de vier à zes jaar.
Vervolgens rietzwenkgras, deze grassoort is eveneens zeer snel in de installatie, het
vertoont een hoge concurrentie tegenover de wijnstok een hogere levensduur van
zes tot tien jaar en een goede droogteresistentie. Volgende grassoort, het
roodzwenkgras ondervindt een gemiddeld-moeilijke installatie. De concurrentie
tegenover de wijnstok en de droogteresistentie zijn gemiddeld, de levensduur wordt
zoals het rietzwenkgras geraamd op zes à tien jaar. Als laatste, het blauw
schapengras, dit is zeer moeilijk te instaleren en vormt amper een zode, de
concurrentie en droogteresistentie is zeer laag. De levensduur van dit gras overstijgt
de tien jaar.
Tabel IV: Een vergelijking tussen de voornaamste grassoorten

Elke grassoort heeft in functie van een wijngaard zijn sterktes en zwaktes. Door de
verschillende rassen in één mengsel te voegen zullen de sterktes en zwaktes elkaar
opheffen en bekomt men een ideaal grasmengsel om in de wijngaard te zaaien.
(Institut Français de la vigne et du vin, 2018)
Ook verschillende groenbedekkers komen in aanmerking om tussen de rijen en bij
uitbreiding in heel de wijngaard uit te zaaien. Zo zijn er: Phacelia, Klaver, Tagetes en
Japanse Haver die het goed doen tussen de wijnstokken. Door het lang bloeiend
karakter van de meeste groenbedekkers trekt men bijen, andere insecten en
natuurlijke vijanden aan.
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3

Empirisch deel

In dit praktische deel worden alle stappen overlopen die bijgedragen hebben tot de
aanleg van een wijngaard in Buggenhout. Dit hele proces ging van perceelkeuze over
aankoop van materialen tot de uiteindelijke aanplant. Vervolgens is er een schatting
gemaakt van de arbeidsuren en de jaarlijkse kosten per ha.

3.1

Perceelskeuze

Zoals aangegeven in de litteratuurstudie is de keuze van het perceel de eerste stap.
De bodem, afwatering, grondsoort, humusgehalte,… van een perceel kunnen niet of
nauwelijks veranderen. Het is dus aangewezen om alvorens men start met concrete
plannen een perceel te bezitten dat geschikt is voor wijnbouw.

Figuur 19: Satellietbeeld van het perceel
Op vorige luchtfoto vindt men het aan te planten perceel. Dit is gelegen in de
Kuipstraat te Buggenhout. Het perceel beschikt over een goede afwatering en heeft
een optimale ligging tegenover de zon.
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Na verder onderzoek en bodemanalyses (zie bijlage 1) bleek dat mits bekalking het
perceel zeer geschikt was voor wijnbouw. De bodem op dit perceel bestaat uit lichte
zandleem en gaat over naar lemig zand in de diepere lagen. Dit heeft als voordeel
dat de bodem snel zal opwarmen en dat oppervlaktewater zeer snel gedraineerd zal
worden. In het najaar werd het veld bekalkt met 2340 kg MgO en zaaiklaar gelegd,
hierna werd er een grasklavermengsel ingezaaid. Er was beslist om in de winter het
geleidingssysteem reeds te plaatsen. Dit heeft enkele voordelen:
-

Er kan sneller worden aangeplant en omdat de palen al in een rechte lijn staan
moet men geen lange touwen uitspannen om in rechte lijnen te werken.
Er is minder last van onkruiddruk omdat er reeds gras is ingezaaid. Tussen de
palen en in de rijen.
De grasstroken in de rijen zijn reeds volgroeid bij het planten.
Er is sprake van een spreiding van de arbeid, na de aanplant zijn de grootste
werken al gedaan.
De plantstokken kunnen direct na de aanplant worden bevestigd aan de
steundraad.

In het voorjaar, ongeveer 2 weken voordat men aanplantte werd in de lijn tussen de
palen een strook van 20 cm doodgespoten. Zo ondervond de jonge ent geen
concurrentie van het groeiende gras en zorgde de bedekking voor een remming van
de onkruidgroei. Eind april werd er aangeplant op Zuid-Franse wijze. Hierbij maakt
men met behulp van een ijzeren T een klein plantgat en plaatst men de jonge plant
hierin (figuur 20). De grond rondom de plant wordt goed aangedrukt en er wordt met
behulp van overtollige grond een komvorm rond de plant gemaakt zodat er bij
watergift genoeg water ter beschikking staat voor de plant. Na 2 weken liepen de
eerste scheuten uit en werden er plantstokken naast de plant geplaatst.

Figuur 20: Aanplanting in Frankrijk met ijzeren T -ijzer
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3.2

Kosten en Aanleg van een wijngaard

Volgende pagina’s geven de opstart en opbouwinvesteringen weer wanneer men
een wijngaard aanplant in België. Deze cijfers worden vergeleken met de aanleg van
een wijngaard in de Languedoc. De cijfers bij opstart zijn de werkelijke kosten, deze
zijn bekomen door het effectief bestellen van het materiaal en het aanplanten van
een wijngaard in Buggenhout. De cijfers voor opstart in Frankrijk zijn afkomstig van
het stagebedrijf Castigno waar ik 3 maand stage liep. De verdere kosten bij opbouw
en de jaarlijkse kosten zijn een schatting op basis van andere wijnbouwers in binnen
en buitenland.

3.2.1

Opstartinvesteringen

Tabel V: Opstartinvesteringen Buggenhout
buggenhout
INVESTERINGSUITGAVEN BIJ OPSTART IN BUGGENHOUT
eenheidsprijs
(excl btw)
Materiaal
aantal
bodemanalyse
€
65,00
3
bianca
€
2,15
650
PG
€
1,96
700
plantgoed
PN
€
2,10
700
Solaris
leverin plantgoed
kalk MgO
gras zaad
klaverzaad
rijpalen
hoekpalen
levering palisage
roundup
plantstokken
kettingen
draad
gripple
veren
ankerkabels
ankers
huur minigraver
herplanten 5%

€

2,20

€
€
€
€
€

0,05
6,00
10,20
7,50
12,81

€
€
€

5,00
0,44
0,28

€
€
€
€
€
€

0,90
0,90
3,46
3,50
100,00
2,10
totaal excl btw

excl machines die later nodig zijn
totaalprijs
(excl btw)
eenheid
btw
st
€
195,00
st
€ 1 397,50
st
€ 1 372,00
st
€ 1 470,00

700 st

21%
6%
6%
6%

totaalprijs
(incl btw)
€
235,95
€
1 481,35
€
1 454,32
€
1 558,20

€

1 540,00

1l
2800 st
300 st

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

117,00
114,66
180,00
51,00
4 125,00
576,45
250,00
5,00
1 232,00
84,00

21%
6%
6%
6%
21%
21%
0%
21%
21%
21%

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

141,57
121,54
190,80
54,06
4 991,25
697,50
250,00
6,05
1 490,72
101,64

140
1100
45
45
1
138

€
€
€
€
€
€
€

100,00
126,00
990,00
155,70
157,50
100,00
288,75

21%
21%
21%
21%
21%
6%

€
€
€
€
€
€
€

100,00
152,46
1 197,90
188,40
190,58
121,00
306,08

2340
30
5
550
45

kg
g
kg
st
st

st
st
st
st
dag
st

6% €

1 632,40

€ 14 627,56 66 are
€ 22 011,00 1ha

Bovenstaande tabel geeft de investeringsuitgaven weer bij opstart van een wijngaard
in België. De totaalprijs voor 0,66 ha werd gedeeld door 0,66 om de totaalprijs voor
1ha te bekomen. Enkel de bodemanalyse en de minigraver is uit deze berekening
gehaald omdat deze de prijs niet verhogen wanneer men de oppervlakte vergroot.
Allereerst zal men een bodemanalyse moeten uitvoeren, dit gebeurd in 3
bodemlagen, namelijk 0-30 cm, 30-60 cm en 60 tot 90 cm. Omdat druiven diep
wortelen en zeer lang blijven staan, zijn de verschillen tussen deze analyses van
belang om het verloop van de zuurtegraad en de voedingstoffen te beoordelen.
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In functie van deze analyse werd er beslist om een bekalking uit te voeren met 2340
kg MgO. Bijkomend is er gekozen om niet bij te bemesten. Een te vruchtbare bodem
geeft te snelgroeiende loten met te lange internodiën, dit is nefast voor de opbouw
van de gesteltakken. Vervolgens, na de bodembewerkingen werd direct gras- klaver
ingezaaid. Dit verlaagt de onkruiddruk en uitdroging van de bodem enorm.
Het ingezaaide klavermengsel heeft als voordeel dat er extra stikstof wordt gefixeerd
en vastgelegd in de bodem, zo krijgt men een minimaal verloop van voedingsstoffen.
Als geleidingssysteem is er gekozen voor een palissage met gegalvaniseerde palen.
Deze hebben een langere levensduur dan houten palen en zijn makkelijker te
plaatsen. De arbeid en het onderhoud achteraf vermindert ook drastisch. Wanneer
men uitgaat van een tussenrijafstand van 5 meter, met op elke meter één plant, komt
men op 550 palen voor 66 are. Vooraan en achteraan worden stevigere, verankerde
hoekpalen geplaatst waar men 5 draden aan bevestigd met kettingen en gripple’s.
De aangekochte draad is afkomstig van een fruitbedrijf waar de perenbomen reeds
volgroeid zijn en kon men daarom aankopen aan oud ijzer prijs (0,18 euro/ kg)
(Allrecup, 2018).
De veren of draadspreiders worden op de palen geplaats en zorgen dat de draden
verder van elkaar staan. Zo bekomt men een bredere doorsteek en zal het insteken
van de jonge scheuten veel sneller verlopen. De aankoop van deze draadspreiders
is een meerkost bij de aanleg maar zal terugverdiend worden door het verkorten van
de arbeidsduur. Natuurlijk groeien niet alle wijnstokken, enkele hebben te weinig
wortels of water, bij andere slaat de ent niet aan. Daarom werd er rekening gehouden
met het herplanten percentage van 5%.
Tabel VI: Opstartinvesteringen Languedoc
Languedoc

bij zelfde rij en plantafstand (2,15m- 1m)

btw Frankrijk= 20% en 5%

aankoop
bodemanalyse

prijs
€

aantal

plantgoed

€

1,43

4600 st

€

6 578,00

aanplanten
bemesting
rijpalen
hoekpalen
levering palisage
onkruidbestrijding
plantstokken
stalen strips
bouten
draad Porteur

€

0,13

4600 st

€
€

4,70
7,44

560 st
80 st

€
€
€
€
€

40,90
0,22
0,18
0,06
369,60

2,5
3600
1280
1280
1

l
st
st
st

€
€
€
€
€
€
€
€
€

598,00
510,00
2 632,00
595,20
375,36
102,25
792,00
230,40
76,8
369,60

20%
5%
20%
20%
0%
20%
20%
20%
20%
20%

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

717,60
535,50
3 158,40
714,24
375,36
122,70
950,40
276,48
92,16
443,52

draad polyester
ankers
griple
herplant 10%

€
€
€
€

195,07
4,62
0,90
1,43

5
80
80
460

st
st
st
st

€
€
€
€

975,35
369,60
72,00
657,80

20%
20%
20%
5%

€
€
€
€

1 170,42
443,52
86,40
690,69

73,97

eenheid
1 st

totaal excl btw

prijs excl btw btw
€
73,97

prijs incl btw
20% €
88,76
5% €

6 906,90

€ 15 008,33 per ha
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In Zuid-Frankrijk liggen de investeringen licht anders. Allereerst is het plantgoed
stukken goedkoper, dit omdat het in de buurt wordt geteeld en het plantgoed een
algemene samenstelling heeft. Standaard rassen met een standaard onderstam zijn
goedkoper dan een speciaal op maat gemaakte wijnstok. De aanplant gebeurd door
een gespecialiseerde firma, meestal gelinkt aan het vermeerderingsbedrijf. Door de
afwezigheid van lentenachtvorst kan men lager bij de grond aanplanten, hierdoor
heeft men een kleinere palissage nodig. Ook de hogere hoeveelheid zonneschijn
zorgt ervoor dat men de loofwand kleiner kan houden. Een kleinere palissage is veel
goedkoper dan palen van 2,5m in België. Aan de rijpalen worden twee stalen strips
bevestigd waarop twee keer twee draden uit polyester worden gespannen. Deze laat
men in de winter zakken en kan men in de lente tijdens het strekken van de scheuten
terug omhoog leiden zodat de scheuten gevangen zitten tussen de draden en
omhoog worden geleid. Als laatste heeft men de herplant. Omdat de bodem veel
armer is, vol stenen zit en sneller uitdroogt zal het sterftepercentage veel hoger liggen
dan in België. Hierdoor werd er van een sterftepercentage van 10% uitgegaan.
Wanneer men de gegalvaniseerde palen uit vorige tabel vervangt door houten palen
zal men veel goedkoper uitkomen. In onderstaande berekening vindt men de
vergelijking tussen houten en gegalvaniseerde palen. Houten palen hebben een
levensduur van ongeveer 20 jaar, mits de wijngaard wordt afgeschreven op 35 jaar
zal men alle palen eenmaal moeten vervangen. Daarom zal men 600 ijzeren palen
nodig hebben en dubbel zoveel houten palen, dit komt op 1200 stuks voor 35 jaar.
Omdat houten palen andere bevestigmogelijkheden hebben zal men geen kettingen
en veren kunnen instaleren. Het verschil voor 1 ha komt op 3.542,42 euro. De arbeid
die men zal moeten verrichten wordt bij houten palen vermeerderd met 10 uren
omdat in vergelijking met ijzeren palen het plaatsen moeilijker verloopt. Echter na 20
jaar zal men extra arbeidsuren moeten besteden aan het verwijderen van de oude
palen, het losmaken van de plant- en geleidingsdraden en het plaatsen van de
nieuwe palen.
Tabel VII: Vergelijking gegalvaniseerde palen tegenover houten palen (Buggenhout)
gegalvaniseerde pallisage vervangen door houten palen
(= min rijpalen, hoekpalen,kettingen en veren)

houten palen

prijs excl. btwstuks
€
3,50

totaal
1200 €
4 200,00

overige (bevestiging,
transport)

€

1200 €

600,00

€

7 389,27

0,50

andere ongewijzigde kosten

/

totaal (Hout)

€
€

12 189,27 66 are
18 468,58 1ha

totaal (gegalvaniseerd)

€
€

14 627,56 66 are
22 011,00 1ha

TOTAAL incl arbeid
verschil

arbeid
€ 1 194,32 €
€ 1 299,42 €
€ 3 542,42

23 205,32 ijzeren palen
19 768,00 houten palen
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Wanneer men gaat kijken naar de te verrichten arbeid bij aanleg, ziet men dat ijzeren
palen minder arbeidsintensief zijn. De grootste arbeidskosten zijn onder andere het
aanplanten en het gras kort houden. Later op het seizoen zal men ook enige tijd
moeten spenderen aan het aanbinden en snoeien van de wijnstok.
Tabel VIII: Vergelijking gegalvaniseerde palen tegenover houten palen (Languedoc)
ijzeren palen vervangen door houten
€ 16 027,80
ijzeren palen
Totaal incl arbeid
€ 15 416,26
houten palen
verschil
€
611,54

Wanneer men voor Frankrijk dezelfde vergelijking maakt tussen ijzeren en houten
palen, komen houten veel minder voordelig uit. Het verschil is 611,54 euro. Men kiest
in Zuid-Frankrijk wel meer en meer voor houten palen, deze zijn steviger en gaan
minder snel stuk wanneer men een palissage plaatst op stenige terreinen.
Tabel IX: Arbeidsuren bij opstart (Buggenhout)
Arbeidsuren België
tijd(u)

(Bron: eigen wijngaard)
herhalingen
totaal uren

bekalking/ bemesting
inzaaien gras klaver
plaatsen palen
maaien van gras
stroken doodspuiten

1
0,5
13
1
1,5

1
1
1
6
1

1
0,5
13
6
1,5

aanplanten

20

1

20

8
2
6
3
2

1
4
2
1
1

8
8
12
3
2

spannen en plaatsen
van draden, ankers,
kettingen en veren
begieten
aanbinden + snoeien
overige
herplant 5%

totaal

75 u
113,64 u

66 are
1ha

minimum brutoloon in de landbouw: 10,51 euro
ijzer
€
1 194,32 1 ha
kostprijs
hout
€
1 299,42 1 ha
(bron: ACV)
houten palen = + 10u arbeid

De arbeid nodig om een wijngaard aan te leggen in België is min of meer gelijk met
Zuid-Frankrijk. Het verschil is amper 16u per ha. In België heeft men het voordeel
dat men met grotere machines de bewerkingen kan uitvoeren. Er zijn geen stenen of
steile hellingen die de mechanisatie en het arbeid vertragen. In Frankrijk wordt de
aanplant verzorgt door een gespecialiseerde firma, waardoor het totaal aan arbeid in
Frankrijk met 20u wordt verminderd.
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Tabel X: Arbeidsuren Languedoc
arbeidsuren Zuid-Frankrijk

(bron: stagebedrijf Castigno)
tijd(u)

bemesting/ bekalken
plaatsen palissage
spannen en plaatsen van draden,
ankers en kettingen
begieten
aanbinden
overige
heraanplant 10%

herhalingen

totaal uren

3
25

1
1

3
25

20
6
10

1
2
3

20
12
30

3
4

1
1

3
4

Totaal

97 u/ha

minimumbrutoloon landbouw : 10,51 euro
ijzeren
€
kostrpijs
houten
€
houten palen = +10u plaatsing erbij
verschil

€

1 019,47
1 124,57
105,10

Wanneer men echter gaat kijken naar de voorbereidingen van het perceel, merkt
men wel grote verschillen, het verwijderen van de vorige teelt, of het plantklaar
maken van het veld is in Frankrijk veel arbeidsintensiever. Allereerst dient men de
oude wijnstokken te verwijderen. In België kan men veel sneller het perceel plantklaar
maken, de maïsstoppel is op een mum van tijd ondergewerkt en er zijn geen grote
stenen die men moet weghalen. Het verschil tussen België en Zuid-Frankrijk
bedraagt 65 uur, wat overeenkomt met 683 euro extra arbeidskosten.

Tabel XI: Voorbereidingswerken van het perceel (Languedoc & Buggenhout)
Voorbereidingen aan perceel alvorens het plantklaar is
FR
BE
verwijderen van vorige teelt
(wijnstokken)

verwijderen vorige teelt
(maïs) +
42 bodembewerking

ontstenen

21

bodembewerking

3

5

totaal

68 totaal

verschil

65 u

3

=

€

683,15
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Volgende tabel vat alle voorgaande tabellen samen, het benodigde materiaal en de
arbeidskosten inclusief voorbereiding van het perceel worden opgeteld en
vergeleken met enerzijds houten palen en anderzijds de investeringen in de
Languedoc. Uit deze samenvatting ziet men dat het verschil nog relatief laag ligt,
tussen gegalvaniseerde palen in België en houten palen in de Languedoc zit namelijk
7.153 euro. Omdat er vanuit gegaan wordt dat de wijnstokken van een lange
levensduur kunnen genieten heeft men voor een afschrijftermijn van 35 jaar gekozen.
De fabrikant van de palissage garandeert overigens dat de gegalvaniseerde palen
een levensduur van minimum 35 jaar hebben.
Tabel XII: Samenvatting investeringsuitgaven bij opstart
Investeringsuitgaven (excl.
machines) bij opstart (per ha)
Materiaal
Arbeid
Totaal
Afschrijving per jaar (35 jaar)

3.2.2

Buggenhout
Ijzeren palen
Houten palen
€
22 011,00 € 18 468,58
€
1 242,09 € 1 347,19
€
23 253,09 € 19 815,78
€
664,37 €
566,17

Languedoc
Ijzeren palen Houten palen
€ 15 008,33 € 14 291,69
€ 1 702,62 € 1 807,72
€ 16 710,95 € 16 099,41
€
477,46 €
459,98

Opbouwinvesteringen

Na de aanplant en de opbouw van het perceel zal men eerst drie jaar moeten
wachten alvorens men druiven kan oogsten en verwerken tot wijn. De eerste drie jaar
zijn echter wel cruciaal in het verdere verloop en de kwaliteit van de wijngaard. De
kosten voor opbouw worden de eerste drie jaar geraamd op 35.120,32 euro. Op een
afschrijfperiode van 35 jaar die ingaat vanaf jaar vier, wordt dit 1.003,44 euro per
jaar. De machines worden afgeschreven op 15 jaar, deze staan in de volgende tabel
opgelijst. Ook de onderhoudskosten en het brandstofverbruik staat in deze tabel. In
jaar één en jaar twee wordt 50% van de variabele kosten aangerekend. In jaar drie
wordt 75% van de jaarlijkse kost aangerekend. De arbeidsuren op jaar één zijn
berekend op basis van de effectieve aanleg van een wijngaard in Buggenhout. De
uren op jaar twee werden berekend door de geschatte arbeidsuren op jaar vier te
delen door twee en in jaar 3 werd 75% van de arbeidsuren van jaar vier gebruikt.
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Tabel XIII: Opbouw investeringen
investeringsuitgave opbouw wijngaard jaar 1
vaste kosten
afschrijving machines
€
6 586,67
onderhoudskosten machines
€
285,00
Pacht
€
250,00
verzekeringen
€
450,00
afschrijving loods (25.000 euro op 20 jaar )€
1 250,00
variabele kosten
Arbeid
Bestrijding
Meststoffen
Vervanging planten
brandstofverbruik
diverse

€
€
€
€
€

jaar 2

jaar 3

€
€
€
€
€

6 586,67
285,00
250,00
450,00
1 250,00

€
€
€
€
€

6 586,67
285,00
250,00
450,00
1 250,00

1 194,32 €
€
€
172,50 €
80,00 €
125,00 €

2 207,10
243,00
95,50
138,00
80,00
125,00

€
€
€
€
€
€

3 310,65
364,50
143,25
69,00
120,00
187,50

totaal

€

10 393,48 € 11 710,27 € 13 016,57

totaal eerste 3 jaar
afschrijven op 35 jaar

€
€

35 120,32
1 003,44

De machines die men nodig heeft bij de aanleg, de opbouw en verder bij het
onderhoud, staan hieronder opgelijst. Hieronder vindt men een smalspoortractor voor
het onderhoud. Een cultivator, een rotoreg en een zaaimachine voor de aanleg een
schoffel om onder de planten te schoffelen en een klepelmaier om het gras kort te
houden. Een watervat om de jonge aanplant te begieten. Een boomgaardsproeier
om de ziektedruk onder controle te houden en bladvoeding te verstuiven. Een
elektrische snoeischaar om de snoei te volbrengen. Een ontbladeraar en haagschaar
om de loofwanden te beheren en de trossen vrij van bladeren te houden. En als
laatste een warmtekanon om lentenachtvorst in de wijngaard te vermijden. De totale
kostprijs voor het machinepark bedraagt 97.800 euro, wanneer men een
afschrijfperiode van 15 jaar aanhoudt, komt dit neer op net geen 6.600 euro per jaar.
Tabel XIV: aankoop machines
Aankoop machines
tractor
cultivator
schoffel
rotoreg
zaaimachine
klepelmaaier
wijngaardsproeier (600l)
elektrische snoeischaar
ontbladeraar
haagschaar achter traktor
warmtekanon (vorstbestrijding)
watervat
totaal

Investering
afschrijftermijn afschrijfwaarde per jaar
€
60 000,00
15 €
4 000,00
€
3 000,00
15 €
200,00
€
3 000,00
15 €
200,00
€
6 000,00
15 €
400,00
€
2 000,00
15 €
133,33
€
1 500,00
15 €
100,00
€
5 000,00
15 €
333,33
€
2 000,00
10 €
200,00
€
5 000,00
15 €
333,33
€
3 500,00
15 €
233,33
€
6 500,00
15 €
433,33
€
300,00
15 €
20,00
€
97 800,00
€
6 586,67
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3.2.3

Jaarlijkse kosten

Vanaf jaar 4 is de opbouw van de wijnstok afgelopen, de opstart en opbouwkosten
kunnen worden afgeschreven over de komende 35 jaar. De afschrijving van de
machines loopt nog 12 jaar door. Onder verzekeringen valt zowel de verzekering van
de tractor als de brandverzekering van de gebouwde loods. De bestrijding omvat alle
bestrijdingskosten nodig om het gewas elk jaar gezond te houden. (Chambre
d’Agriculture de Loir-et-Cher , 2015). De vervanging van planten omvat de aanplant,
watergift en verdere zorg van de jonge wijnstok. De aankoop van de plant zelf valt
onder de opstartinvestering. De totale jaarlijkse kost per ha komt op iets meer dan
16.000 euro. Wanneer men met een rendement van 45 hl rekening houdt zal dit dus
en basiskost van 3,57 euro per liter wijn bedragen.
Tabel XV: jaarlijkse kosten
jaarlijkse kosten
vanaf Jaar 4
vaste kosten
Afschrijving opstartinvestering
€
664,37
Indien aankoop machines: afschrijving €
6 586,67
Indien aankoop machines: onderhoudskosten
€
285,00
Pacht
€
250,00
verzekeringen
€
450,00
afschrijving loods (25.000 euro op 20 jaar )€
1 250,00
afschrijving opbouw wijngaard (eerste 3 jaar)
€
1 003,44
variabele kosten
Arbeid
Bestrijding
Meststoffen
Vervanging planten
brandstofverbruik
diverse
totaal

€
€
€
€
€
€
€
€

4 414,20
486,00
191,00
69,00
160,00
250,00
16 059,68 per ha
3,57 per liter wijn

De jaarlijkse arbeidskost te zien in Tabel XVI: Arbeidsuren per jaar, werd berekend
op basis van Franse rapporten, kostprijsberekeningen van het stagebedrijf Castigno
in Zuid-Frankrijk en in overleg met Vlaamse wijnbouwers. In een volwassen
productieve wijngaard gaat men uit van 420 arbeidsuren per ha per jaar. Dit cijfer kan
echter enkel worden bereikt bij een hoge mechanisatiegraad. De totale arbeidssom
bedraagt 420 uur/ha/jaar. Na vermenigvuldiging met 10,51 euro (ACV, 2018) verkrijgt
men een totale kostprijs van 4.414,20 euro. De grote arbeidsposten zijn snoei,
insteken & aanbinden en oogst met respectievelijk 50, 40 en 50 uur arbeid per
hectare per jaar.
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Tabel XVI: Arbeidsuren per jaar
arbeidsuren per jaar
debourgeonneren
uitdunnen scheuten
insteken en aanbinden
ontbladeren
scheren / aftoppen
groeien oogst
bespuitingen
mechanische onkruidbestrijding
dode planten verwijderen
herplanten+ nazorg
diverse
Snoei
voorsnoei
gesteltakken aanbinden
maaien
onderhoud palissage
oogst
totaal / jaar/ ha

25
35
40
6
20
40
30
20
5
15
20
50
25
15
18
6
50
420

Bovenstaande investeringen en kosten zijn geen volledige weerspiegeling van de
kostprijs van één liter wijn. De vinificatie, botteling, het vermarkten en de accijnzen
zijn eveneens onderdelen van de volledige kostprijs. Dit wordt in deze oefening niet
opgenomen.
Wanneer men echter de druiven verkoopt, is dit de enige kostprijs. Bij bovenstaande
wijngaard gaat men uit van 45 hl per ha. 1l wijn komt voort uit 1,5kg druiven, 4500l
most komt dus voort uit 6750 kg druiven per ha per jaar. (EPLEFPA Nimes-Rodilhan,
2014) De kost per kg druiven bedraagt 5,34 euro per kg.
De verkoopprijs voor 1kg druiven bedraagt in de Languedoc 0,45 euro per kg druiven
voor landwijn, en 1,77 euro per kg AOC-druiven. (Herault. gov , 2015) In de
Champagnestreek kost 1 kg druiven echter 7,2 euro voor AOC-grand cru druiven.
Tot slot beschikt men in de het Elzas gebied over een verkoopprijs van 3,63 euro per
kg druiven. (Association des viticultures d' Alsace, 2017)
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Conclusie

De Belgische wijnbouw heeft wel degelijk een toekomst, maar die ziet er niet uit als
de wijnbouw in Frankrijk of Spanje. De Belgische wijn zal zich moeten onderscheiden
op basis van kwaliteit, duurzaamheid en transparantie. Door de hoge grondprijzen,
materiaalkosten, uurlonen, en taxen zal een fles Belgische wijn nooit goedkoop
worden. De basiskost voor 1kg druiven bedraagt 5,34 euro bij een rendement van
45hl. Met deze prijs kan men enkel met de druivenprijs van de champagnestreek
winst maken. Om een rendabel bedrijf uit te bouwen, zal men steeds moeten streven
naar een zo hoog mogelijke kwaliteitswijn.
Om alle kosten te dekken zal men een hogere prijs moeten vragen dan de
gemiddelde supermarktwijn. De kwaliteit moet die hogere prijs natuurlijk wel
rechtvaardigen. Wijn in België kan een typisch streekproduct worden, zoals men in
elk dorp wel een streekbiertje heeft. Het lokale aspect is zeker een pluspunt
tegenover de anonieme supermarktwijn. Men kan op het domein zelf een fles kopen,
men kan de druiven zien groeien of via een opendeurdag de vinificatieruimte
bewonderen. Deze transparantie is een grote meerwaarde die men zeer ver kan
uitbouwen door middel van toerisme, evenementen of rondleidingen. Tegenwoordig
is er ook een trend om de ecologische voetafdruk te verlagen, dit past ook volledig
in het kader van Belgische wijnbouw. Allereerst moeten er geen enorme logistieke
operaties op poten worden gezet om een fles wijn vanuit het verre Spanje naar uw
supermarkt te brengen, neen, men kan gewoon ter plaatse in het dorp een fles kopen.
Ten tweede wordt er steeds meer gekozen voor nieuwe hybride rassen, deze hebben
minder gewasbeschermingsmiddelen nodig en zijn daardoor veel duurzamer. Terwijl
men een klassieke Chardonnay 8-12 keer moet bespuiten zal men een nieuwe
hybride als Souvignier Gris maar een 3-tal keer moeten bespuiten.

Door het nu nog ontbreken van een strikt appellatie systeem zoals in Frankrijk kan
men in België zonder enige moeite verschillende nieuwe technieken uitproberen en
nieuwe rassen aanplanten. Door oude en nieuwe wijntechnieken te combineren kan
men de kwaliteit nog verhogen.
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In de toekomst wordt het door de klimaatopwarming warmer, dit heeft over het
algemeen een positief effect op de wijnbouw in België. Maar er zullen ook meer
extreme weerssituaties, meer warmte of koude records, droogte, wateroverlast en
hagel voorkomen. Dit effect is echter wel over heel de wereld voelbaar. Waar wij ons
zorgen over moeten maken is niets in vergelijking met wat men moet ondernemen
om in de zuidelijke Spaanse gebieden de wijnbouw te verzekeren. Met de
klimaatopwarming zullen er ook nieuwe ziektes en plagen voorkomen. Zo verscheen
er voor het eerst in 2012 de Suzuki fruitvlieg (Drosophila suzukii) via geïmporteerd
fruit uit Azië, in België. Vandaag de dag is de Suzuki vlieg wijdverspreid in België en
Nederland. Het is volgens velen het belangrijkste nieuwe schadelijke insect voor
fruittelers in 50 jaar. Ook zal men steeds waakzamer moeten worden voor eventueel
plagen die komen overwaaien uit warmere streken. Daarom wordt het belangrijk dat
men in de toekomst op meerdere vlakken internationaal gaat samenwerken want
ziektes, plagen of insecten kennen geen (land)grenzen.
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Eindwoord
Deze bachelorproef was een hele verbreding op mijn kijk binnen de wijnbouw. België
heeft wel degelijk potentieel om een wijnland te worden, alleen het wordt niet
makkelijk om dit potentieel uit te bouwen. Op stage in Frankrijk is mijn kijk pas echt
verruimd. Frankrijk beschikt over massaal veel kennis en expertise op vlak van
wijnbouw, het is aan de Belgische wijnbouwers om die kennis op te nemen en in hun
wijngaarden uit te proberen. Deze bachelorproef zorgde ervoor dat ik grote
vorderingen maakte in die communicatie, mijn kijk is ook kritischer geworden: niet
zomaar informatie aannemen, technieken en rassen uitproberen die in België niet
gekend zijn of als onrendabel worden gezien. Dit werk zal mij erg helpen in het verder
uitbaten van een wijngaard. De economische aspecten die ik heb onderzocht zijn in
elke sector, bij elk beroep van belang. Door een heel semester aan deze
bachelorproef te werken werd mijn doorzettingsvermogen soms op de proef gezet,
ik heb leren plannen en organiseren om uiteindelijk dit werk te kunnen afleveren. Het
werken aan mijn wijngaard, het opzoeken en samenvatten van bronnen over druiven
en wijnbouw waren een ideale afsluiting van mijn studie Landbouw aan Hogeschool
Gent!
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Bijlage 1
Bodemanalyse 0-30 cm:

I

Bodemanalyse 30-60 cm:

Bodemanalyse 60-90 cm:

II

