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WETTEREN
Weer tentenkamp
voor vluchtelingen
aan E40-parking
Langs de E40 in Wetteren is er sinds
enkele dagen opnieuw een geïm-
proviseerd tentenkamp voor trans-
migranten. Daar houden vluchte-
lingen op doortocht zich bij val-
avond schuil en proberen ze ‘s
nachts op de parking in een vracht-
wagen richting Verenigd Koninkrijk
te klimmen. De lokale en federale
politie beloven extra controles.
De jongste maanden bleef het vrij
rustig rond de vluchtelingenproble-
matiek langs de E40 in Wetteren.
Na eerdere problemen en acties
werd de snelwegparking extra be-
veiligd met vlijmscherpe prikkel-
draad en extra hekken. Even leek de
stroom vluchtelingen een andere
weg te hebben gevonden maar het
probleem duikt sinds enkele weken
opnieuw op. Langs de E40 in Wet-
teren, in de richting van de kust, ligt
een geïmproviseerd tentenkamp
voor vluchtelingen verscholen. Het
kleine maar platgetreden paadje
erheen, wijst op heel wat passage.
Enkele zeilen en tenten vormen een
kamp dat is onttrokken aan het
zicht tussen de bomen. Het kamp
ligt op amper enkele tientallen me-
ters van de afgesloten vrachtwa-
genparking en enkele honderden
meters van het commissariaat van
de federale wegpolitie.
Tussen de bomen is zeildoek ge-
spannen waaronder slaapzakken
hangen te drogen. Er liggen ook
heel wat rugzakken en kledij, even-
als eten en flessen water voor de
volgende stroom vluchtelingen op
zoek naar een beter leven. 
«De jongste week kregen we weer
heel veel klachten binnen over de
dagelijkse transmigrantenstroom
richting snelwegparking E40. Maar
bewoners zijn het beu om naar de
politie te bellen omdat er toch niet
gereageerd wordt», zegt gemeen-
teraadslid Wouter Bracke (Vlaams
Belang). Dat wordt ontkend bij de
lokale politie. Zij zet regelmatig
controleacties op en pakte vorige
donderdag nog negen transmi-
granten op in de buurt van de E40.
Ook de federale politie gaat de con-
troles opvoeren.
Half september liet burgemeester
Alain Pardaen de beveiligde vracht-
wagenparking drie maanden slui-
ten nadat een transmigrant het le-
ven liet bij een steekpartij. (DVL)

GENT
Klein Festijn wil
feestdagen
onvergetelijk maken
voor allerkleinsten
Het Klein Festijn kindertheaterfes-
tival organiseert acht theatervoor-
stellingen tussen Kerstmis en
Nieuwjaar.  De voornaamste doel-
groep van het festival zijn kinderen
tussen de 0 en 6 jaar. Zij kunnen on-
der andere een kerstconcert van
Krulmuziek meepikken, een aai-
baar decor verkennen in het gezel-
schap van enkele dieren of poppen
tot leven zien komen in Mia en de
verloren Sleutel. Met het gevari-
eerde programma willen de organi-
satoren van de kerstvakantie een
onvergetelijke, sprookjesachtige
periode maken.
De voorstellingen vinden plaats op
27, 28 en 29 december in de zaal
Op de Wolken, Warandestraat 13,
Gent. Info op https://www.klein-
festijn.be. (JDHG)

GERAARDSBERGEN
David Galle met
nieuwe voorstelling 
David Galle komt op vrijdag 20 de-
cember naar het Arjaantheater
met de nieuwste voorstelling
‘Komt’. In de tijden waarin iedereen
zich een virtuele identiteit kan aan-
meten gaat David Galle tegen de
stroom in. Hij komt. In het echt. Dit
is het verhaal van een mondige
twijfelaar. Tickets kosten 15 euro
en kunnen besteld worden op het
nummer 054/43.72.61, via mail
naar ccdeabdij@geraardsbergen.
be of op www.ccdeabdij.be. (FEL)

«Concurreren met champagne? Dat kan»

Om lekkere wijnen te produceren hoef
je niet naar een zuiders klimaat te emi-
greren, het kan ook gewoon bij ons in de
provincie Oost-Vlaanderen. Meer nog,
er zijn volgens de recentste cijfers van
2018 19 wijnbouwers aan de slag in
onze provincie en er komen er elk jaar
bij. In 2013 waren de Oost-Vlaamse
Wijnbouwers nog maar met 8. Ze be-
werkten toen ongeveer 4,7 hectare
grond, terwijl dat nu al meer dan 24,6
hectare is. Dat is ongeveer een vervijf-
voudiging. «Het is een snel evoluerende
sector: het aantal wijnbouwers blijft
toenemen en de arealen, de akkerop-
pervlakten, worden groter», zegt Chan-
tal Gheysen van de Economische Raad
voor Oost-Vlaanderen.
Voor we beginnen te dromen van onze
unieke, eigen Oost-Vlaamse wijnen,
moeten we een kanttekening plaatsen.
De wijnen die geproduceerd worden in
pakweg de Vlaamse Ardennen en He-
negouwen of het Pajottenland zullen

dezelfde kenmerken hebben. «Dat
komt omdat de grond in veel regio’s in
België gelijk is», vertelt Jan Caudron. Hij
heeft al 15 jaar zijn eigen wijngaard
Kampenberg in Vlierzele (Sint-Lievens-
Houtem) en geeft les aan toekomstige
wijnproducenten bij Syntra. «Op dezelf-
de grond planten we dezelfde druiven,
waardoor we dezelfde soort wijn pro-
duceren. We kunnen dus niet spreken
van een specifieke Oost-Vlaamse wijn-
bouw. Er bestaat ook geen Vlaamse
wijnbouw en eigenlijk maar met moeite
een Belgische wijnbouw. Toch is er wel
vraag naar streekproducten en dus ook
naar lokaal geproduceerde wijnen.» Dat
maakt dat wijnproducenten ook in
Oost-Vlaanderen stukjes grond opko-
pen om er druivelaars te planten. «We
zien dat de sector ook in onze provincie
aan het professionaliseren is. Er ont-
staan samenwerkingen en er staan gro-
te investeringen met extra aanplantin-
gen op stapel. De wijnbouwers die en-
kele jaren geleden zijn begonnen, de-
den dat vaak vanuit een hobby die uit
de hand gelopen is. De laatste jaren zien
we daarentegen steeds vaker mensen
die eraan beginnen met commerciële
geest.»

Internationale concurrentie
Dat het wel goed zit met de kwaliteit
van de Oost-Vlaamse wijnen bewijst
ook Lodewijk Waes van Wijndomein
Waes in Zwijnaarde. Hij begon 15 jaar
geleden met de productie van wijn.
«Eerst op een kleine schaal, om de kwa-
liteit op punt te stellen. We zijn geleide-
lijk aan gegroeid en bewerken onder-
tussen vier hectare», vertelt Waes. De
laatste maanden won hij de prijzen voor
de beste witte en beste rode wijn van
België en twee prijzen in Duitsland waar
zijn wijnen het opnamen tegen vier-
honderd kandidaten. «Dat is een mooi
bewijs dat de Belgische wijnen kunnen
concurreren met andere landen. Alleen

WIJNBOUWERS IN OOST-VLAANDEREN STEEDS PROFESSIONELER

Het gaat goed met de
wijnbouw in Oost-Vlaan-
deren. Uit cijfers van de
federale overheids-
dienst Economie blijkt
dat het aantal wijnbou-
wers dat momenteel
wijn produceert sinds
2013 is gestegen van 8
naar 19 in 2018. Het
aantal hectare bewerkte
grond is ondertussen
vervijfvoudigd.

LIEKE D’HONDT

Het is tijd dat we
chauvinistischer worden 
en lokale wijnen drinken

LODEWIJK WAES

Jan Caudron keur één van zijn flessen. Foto Lieke D’hondt

moeten de Belgische consumenten nu
ook de kwaliteit van de Belgische wij-
nen ontdekken. Het is tijd dat we wat
chauvinistischer worden en lokale
wijnen gaan consumeren. Dat is trou-
wens beter voor onze ecologische
voetafdruk dan wijnen te importeren
uit Chili.» Lodewijk Waes is ook voor-
zitter van de Belgische Wijnbouwers
die honderd wijnproducten in België
verenigt. «We trachten met de vereni-
ging de Belgische wijnen in de kijker te
zetten om die lokale consumptie te sti-
muleren en de Belgische wijnen be-
kender te maken, want onbekend is
onbemind.»
Jan Caudron gelooft vooral in de sterk-
te van de Belgische schuimwijnen.
«We kunnen niet concurreren met de
wijn uit Bordeaux of Languedoc, maar
wel met de champagne. In een blind-
proeverij met champagne en onze
schuimwijn, vallen we niet uit de toon.
De producenten uit de Champagne-
streek komen zelfs bij onze producen-
ten kijken of experimenteren in België
om de markt hier te verkennen. De
Franse producenten verbazen zich er
trouwens over dat er in België weinig
reglementering is rond wijnbouw. Zij
zitten vast in een bepaald stramien en
mogen bijna niet vernieuwen. Wij Bel-
gen zijn veel pragmatischer en testen
van alles uit. Ik mag alle druivensoor-
ten planten waarvan ik denk dat ze
hier goed gaan gedijen, maar in Frank-
rijk mag dat niet. Op dat vlak is België
één grote speeltuin.» Produceren in
België is dan weer geen voordeel als de
producenten de wijn willen verkopen.
«Dan moeten we eerst accijnzen beta-
len, waardoor we op prijs niet kunnen-

concurreren met landen als Nederland
en Duitsland. Dezelfde fles wijn is in
België al snel 2,5 euro duurder. Een ge-
wone fles wijn produceren onder de 10
euro gaat, ook door de hoge loonkos-
ten, niet en een fles schuimwijn kost
minstens 17 euro», merkt Caudron op.

Voorjaarsvorst
Wijn produceren in een Belgisch kli-
maat brengt volgens Caudron ook een
paar risico’s met zich mee. Zo kan ha-
gel de druiven kapotmaken en kan
voorjaarsvorst de druivelaars de dood-
steek toedienen. «Maar de locatie van
de wijngaard kan de kans op proble-
men al verkleinen. Zo is het geen goed
idee om op een drassige bodem te
planten omdat je weet dat er dan meer

Jan Caudron in zijn wijngaard Kampenberg in Vlierzele. Foto Lieke D’hondt

De wijnbouw in Oost-Vlaanderen groeit jaar na jaar: hier wijndomein Waes 
in Zwijnaarde. Foto Wijndomein Waes

kans is op vorst dan wanneer je boven
op een heuvel plant.» De droogte waar
we de laatste zomers mee te maken
hebben gekregen was dan weer enkel
een probleem voor de pas aangeplante
druivelaars omdat die onvoldoende
water konden vinden. «Op zich is het
klimaat in België wel aan het verbete-
ren voor de druiven. Al moet het wel
niet veel beter worden dan het nu is. Als
alle zomers zo warm en droog zijn als
2018, dan zullen we niet meer kunnen
aanplanten tenzij we allemaal investe-
ren in irrigatiesystemen. Over het alge-
meen hebben we dus niet veel last van
het klimaat, wel van de wispelturigheid
van de overheid. De wetgeving kan van
de ene dag op de andere wijzigen. Dat
kan in uw voordeel zijn of in uw nadeel,
maar er gaat niemand komen helpen in
dat laatste geval. De onzekerheid is een
veel groter issue dan het klimaat of de
prijs van de grond.»

Nog veel potentieel
Oost-Vlaanderen heeft nog veel poten-
tieel om te groeien qua wijnproductie.
«Ik vermoed dat producenten zich
vooral op het zuidelijke deel van de pro-
vincie zullen concentreren. De heuvels
van de Vlaamse Ardennen zijn nu een-
maal meer geschikt voor wijngaarden
dan het noorden waar je met de vallei
van de Schelde en meer vlakke gebie-
den zit. Het potentieel van de Vlaamse
Ardennen en bij uitbreiding Henegou-
wen en het Pajottenland is momenteel
nog onderbenut. Er is zeker plaats voor

• De Kluizen in Aalst
• Dorrebeek en De drie fonteinen in
Michelbeke
• Driesse en Kampenberg in Vlierzele
• De Roscam in Merelbeke
• Nobel in Lochristi
• Pres de Gand in Borsbeke
•  ‘t Varent in Horebeke
•  Waes in Zwijnaarde
• De Gusseme in Zwalm
• Rhode in Gontrode
• Raf Reychler in Mater
• Carrijn in Zottegem
• Oude Durme in Hamme
•  Leeflank in Lede
• Piro in Herzele
•  De Vinnigaard in Lokeren
•žKAMP in Lemberge
• Laagland in Sleidinge
• Vandersteene in Zwijnaarde
• ‘t Verhaal in Lemberge
• Fortune in Kalken
• De Barra in Oosteeklo. (LDO)

Domeinen in 
onze provincie

500 hectare extra wijnbouwgronden. Er
zal in de toekomst dus nog bijgeplant
worden, maar dan is de vraag of de
markt de productie wel gaat blijven vol-
gen. We moeten opletten dat we niet in
het sukkelstraatje terechtkomen waar
de landbouw in verzeild is geraakt waar-
bij we niet zelf kunnen bepalen wat we
voor onze producten vragen.»

ZWIJNAARDE/SINT-LIEVENS-HOUTEM/OUDENAARDE

Het klimaat hier is aan het
verbeteren voor druiven.
Al moet het wel niet veel
beter worden dan 
het nu is

JAN CAUDRON


