OPLEIDING WIJNBOUWER/WIJNMAKER
VOORWOORD
Met de terugkeer van onze wijnbouw is inmiddels al een hele weg afgelegd. Na de pioniers, een lange tijd van
ongeloof is de omvang inmiddels zo ver toegenomen dat niemand meer aan de mogelijkheden twijfelt. Het is
niet langer een kwestie van geloven of niet geloven in de mogelijkheden, want inmiddels zijn er al heel wat
wijnbouwers die het elk jaar opnieuw bewijzen.
Toen ik in 1990 met het idee kwam om wijngaarden bij het kasteel van Genoelselderen aan te planten, en dan
noch wel Chardonnay en Pinot noir, werd er nog vol ongeloof op gereageerd. In 2011 moest ik nog het BeNeVit
symposium organiseren om deskundigen van over de hele wereld te laten verklaren dat het wel degelijk mogelijk
is om werkelijk wijnbouw op grote schaal rendabel exploitabel te bedrijven.
Inmiddels heb ik tientallen nieuwe wijnbouwers opgeleid en begeleid ik dagdagelijks opstartende wijndomeinen.
De professionalisering van de sector is in volle gang en daarmee ontstond er ook behoefte aan een handboek
voor nieuwe wijnbouwers. Ook vanuit de cursisten en wijnbouwers kwam steeds meer de vraag om mijn lessen
en lezingen in boekvorm te gieten. Daarom heb ik met dit boek de basis van wat elke wijnbouwer zou moeten
weten voor een groot publiek toegankelijk gemaakt.
Dit boek kan onmogelijk allesomvattend zijn, daarvoor is de wijnbouw-materie veel te uitgebreid, maar ik heb
getracht om de verbindingen te leggen tussen de verschillende wijnwerelden, de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ wereld.
De klassieke en de moderne techniek, de Franse en de Duitse school, de industriële zowel als de biologische en
biodynamische wijnbouw, alle facetten van de boeiende wereld van het wijn maken komen aan bod. De
verschillen tussen de vele stromingen die aan de basis liggen van de grote verscheidenheid aan wijnen worden
verklaard. Het is niet de bedoeling dat iedereen mijn persoonlijke visie en voorkeuren onderschrijft of gaat
toepassen maar om discussie aan te wakkeren en het ontwikkelen van karaktervolle Belgische en Nederlandse
wijnen te bevorderen. Er is geen absolute waarheid in wijn en de wetenschap zorgt keer op nieuw voor nieuwe
onthullingen die ook in de toekomst de al ruim achtduizend jaar durende vooruitgang in de wijnbouw zullen
voortstuwen. Ik hoop enkel een bijdrage te leveren aan de groei van onze wijnbouw. Want over een ding is
iedereen het eens, onze wijn zal goed zijn of niet zijn.
Ik wens iedereen een boeiende ontdekkingstocht door de technieken van onze wijnbouw.
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