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Wijnbouw in België? Dat is minder gek dan het klinkt. De middeleeuwse 
wijngaarden verdwenen vele eeuwen geleden, maar sinds de jaren 1960 

wordt er opnieuw edel druivensap vergist van vaderlandse velden.

vzw Belgische Wijnbouwers
Verenigt de wijnproducenten in ons land

B elgische wijn promoten en 
de belangen van de wijnma-
kers behartigen. Dat zijn de 

voornaamste doelstellingen van 
vzw Belgische Wijnbouwers. „We 
voelden al snel de nood daartoe”, 
zegt voorzitter Lodewijk Waes. 
„De regelgeving was absurd 
streng in België. Dat moesten 
we aankaarten bij de overheid. 
Tegelijk wilden we de bevolking 
warm maken voor onze wijnen. 
Vorig jaar kende Vlaams minis-
ter van Landbouw Hilde Crevits 
(CD&V) ons subsidies toe om die 
dubbele opdracht aan te pakken. 
Binnenkort kunnen we daarmee 
een halftijdse kracht aanwerven. 
Zelf doe ik alles vrijwillig.”

Inmiddels zijn liefst 130 wijn-
bouwers aangesloten. Hoewel 
de organisatie verwijst naar ‘Bel-
gische’ wijnbouwers, is het in de 
praktijk grotendeels een Vlaam-
se organisatie. In Wallonië zijn 
er de collega’s van de Association 
des vignerons de Wallonie. In de 
praktijk bevindt het leeuwen-
deel van de wijnbouw zich op 
Vlaamse bodem.

Ons land telt vijf wijngebie-
den met een Beschermde Oor-
sprongsbenaming (BOB, verge-
lijkbaar met de vroegere AOC in 
Frankrijk): Heuvelland in West-
Vlaanderen, Hagelandse wijn in 
Vlaams-Brabant, Haspengouw-
se wijn in Limburg, Côtes de 

Sambre et Meuse in Wallonië en 
Maasvallei Limburg als jongste 
appellatie. Die laatste regio is een 
buitenbeentje, want het gebied 
strekt zich uit over twee landen, 
België en Nederland. Dat is een 
unicum in Europa.

Daarnaast zijn er in beide 
landsdelen ook landwijnen en 
mousserende kwaliteitswijnen. 
Die namen zijn niet echt inspi-
rerend, Lodewijk Waes wil in de 

toekomst liefst een aantrekkelij-
ker klinkend alternatief.

De wijnbouw in België groeit 
razendsnel. Het areaal verzes-
voudigde op tien jaar tijd, van 72 
hectare in 2006 tot 441 hectare 
in 2019. Er wordt nu jaarlijks 1,5 
tot 2 miljoen liter wijn geprodu-
ceerd. „Toch vinden we vooral de 
kwaliteit belangrijk”, beklem-
toont Lodewijk Waes. „Daarom 
organiseren we opleidingen en 
moeten onze leden hun wijnen 
aanbieden bij een erkennings-
commissie. Daar worden ze che-
misch geanalyseerd en blind ge-
proefd. Als jong wijnland moe-
ten we de consument overtuigen 
van ons kunnen.”

De prijs van Belgische wijnen 
ligt hoger dan in meer zuiderse 

landen. Dat ligt aan het klimaat, 
aan de kleinschaligheid en aan 
de hoge loonkost en accijnzen. 
Bovendien zijn er geen Belgische 
bulkwijnen, de wijnbouwers 
mikken resoluut op de betere 
segmenten.

Welke druiven gebruiken de Bel-
gische wijnbouwers om kwali-
teit in het glas te toveren? Dat 
is een gevoelig onderwerp. Er 
wordt namelijk gewerkt met 
twee soorten druiven, waarbij 
de emoties al eens durven op te 

lopen. Enerzijds zijn er de klas-
sieke wijndruiven (Vitis vinife-
ra), oorspronkelijk afkomstig uit 
het Middellandse Zeegebied en 
het Midden-Oosten. Sommige 
daarvan gedijen hier goed, zoals 
Chardonnay of Pinot Noir. Die 
druiven zijn wereldwijd aange-
plant en hebben een sterke re-
putatie. Daarnaast zijn er de zo-
genaamde interspecifieke rassen 
of hybriden, die beter bestand 
zijn tegen schimmels en ziekten, 
maar een minder kwalitatieve re-
putatie hebben.

Sommige wijnbouwers, zo-
als Karel Henckens van het Lim-
burgse wijndomein Aldeneyck, 
zweren bij de klassieke soorten. 
In de BOB Maasvallei Limburg, 
die tot stand kwam onder im-
puls van Henckens, zijn enkel 
dat soort druiven toegelaten. In 
het Hageland vindt u dan weer 
veel hybriden. Wie zijn eigen 
voorkeur wil ontdekken, doet 
dat best door veel te proeven.

Wat brengt de toekomst voor 
de Belgische wijnbouwers? Lo-
dewijk Waes: „In onze horeca 
kan de aandacht voor Belgische 
wijn nog groeien. Dat veel res-
taurants nu focussen op lokale 
producten, speelt in ons voor-
deel. De Vereniging Vlaamse 
Sommeliers organiseert alvast 
elke jaar de verkiezing van de 
beste Belgische wijnen. Daar-
naast willen we ook werk ma-
ken van export. Cool climate wij-
nen zitten in de lift. In 2022 wil-
len we een eigen stand op de ge-
renommeerde wijnbeurs Pro-
wein in Duitsland.”

Meer informatie vindt u op  
www.vlaamse-sommeliers.be.
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Luk VANMAERCKE
Toen Lodewijk Waes in 2005 zijn eerste wijnstokken 
aanplantte, in de Gentse deelgemeente Zwijnaarde,  
behoorde hij tot een kleine groep. Toch groeide al snel 
de behoefte om wijnbouwers uit eigen land te verenigen. 
In 2009 werd vzw Belgische Wijnbouwers geboren.

„De Belgische wijnbouw 
groeit, maar vooral de 
kwaliteit is belangrijk”


