VRAAG IS ZO GROOT DAT BEPERKTE VOORRAAD SNEL IS UITVERKOCHT

Limburgse wijnen populairder dan ooit

Jerome Gielkens

Voor kwaliteitsvolle wijnen hoef je heus niet naar Frankrijk of Italië. In Limburg worden de laatste
jaren absolute pareltjes gemaakt. De wijnbouw in onze provincie zit dan ook in de lift. Vooral de
Maasvallei, Haspengouw en de Voerstreek lenen zich uitstekend om lekkere wijnen te maken.
WOUTER VANDENAMEELE
Volgens de lijst van Belgische wijnproducenten van de FOD Economie, KMO, Middenstand en
Energie telt Limburg momenteel 16 wijnproducenten. Dat die hun mannetje kunnen staan op de
Belgische wijnmarkt, blijkt uit de prijzen die onze Limburgse wijndomeinen vorig jaar in de wacht
sleepten tijdens de verkiezingen van de beste Belgische wijnen door de Vereniging van Vlaamse
Sommeliers. Onder andere Wijndomein Aldeneyck uit Maaseik, Wijndomein Schorpion uit
Vliermaal en Wijndomein Hoenshof uit Borgloon werden beloond met een gouden medaille. "De
populariteit van de Limburgse wijnen is de laatste jaren enorm gestegen", zegt Karel Henckens
van Wijndomein Aldeneyck, waar onlangs ook de fictiereeks 'Tom & Harry' werd opgenomen.
"Alles wat met wijnbouw te maken heeft, is momenteel heel erg trendy. De mensen houden van
de sfeer die rond de Limburgse wijndomeinen hangt. Dat merken we ook aan de verkoop, want op
dit moment zijn we helemaal uitverkocht."

Extra wijnstokken
Er is niet alleen veel interesse om de wijnen te drinken, er zijn ook steeds meer mensen die zich
semiprofessioneel met wijnbouw gaan bezighouden. In Vlijtingen bijvoorbeeld werden vorig jaar
4.000 wijnstokken aangeplant en dit jaar komen daar nog eens 5.000 wijnstokken bij. Ook in de
Maasvallei zetten enkele wijnbouwers hun eerste stappen, daar wordt op termijn zo'n 15 hectare
aan druiven bijgeplant. Johan Jacobs van wijndomein Thilesna uit Dilsen is een van die
beginnende wijnboeren. "Momenteel heb ik een kleine halve hectare met mijn eerste wijnstokken,
maar de bedoeling is om op termijn uit te breiden naar vijf hectare. De Limburgse wijnboeren die
er momenteel al zijn, hebben een goede reputatie opgebouwd en dat trekt anderen enorm aan."
Zelf wordt Johan bijgestaan door een ervaren Limburgse wijnbouwer. "Bij mij is dat Karel van
Wijndomein Aldeneyck."

Intensief werk
Dat het niet altijd even gemakkelijk is om als wijnboer aan de slag te gaan, weet ook Geurt van
Rennes, docent wijnbouw bij Syntra. "Een van de grote struikelblokken is het feit dat het zeker
vier à vijf jaar duurt voor je effectief wijn kan gaan verkopen. In die eerste jaren moet je meteen
heel erg intensief bezig zijn met het onderhoud van je wijngaard. Op het moment dat je dan
uiteindelijk kan beginnen met het verkopen van wijn, moet je eerst nog de kosten van de
afgelopen jaren terugverdienen. Dat wil zeggen dat je makkelijk tien jaar bezig bent, vooraleer je
aan winst kan denken. Wijnbouw vraagt veel aandacht, tijd en investeringen en daar knelt soms
het schoentje. Als je niet echtgepassioneerd bent door wijn, hou je het niet vol."

Limburgse wijn vanaf 10 euro
Dat de Limburgse wijnen kwaliteitsvol zijn, betekent ook dat ze meer kosten. "Een Belgische
wijn kan nooit een wijn zijn die voor vijf euro te vinden is", zegt Geurt van Rennes. "We
zitten bijna altijd in een prijscategorie van rond de 10 euro of duurder, simpelweg omdat
onze wijnen gewoon zo goed zijn.
Wijndomein Aldeneyck
Pinot Gris Barrique (wit): 16,50 euro/fles
Pinot Noir Barrique (rood): 18,50 euro/fles
Pinot Brut: 16,50 euro

Wijndomein Hoenshof
Chardonnay Barrique (wit): 16 euro/fles
Cuvée Hoenshof (rood): 20 euro/fles
Wijndomein Pietershof
Pinot Blanc (wit): 12,50 euro/fles
Rosé: 11,50 euro/fles
Cremant de Crindael: 17,50 euro/fles
Wijnkasteel GenoelsElderen
Chardonnay Blauw (wit): 13,50 euro/fles
Pinot Noir Rood: 29,50 euro/fles
Zilveren Parel Brut: 22,50 euro/fles
Rose Parel Brut: 19 euro/fles
Wijndomein Schorpion
Brut Goud: 19,90 euro/fles
Chardonnay 2009 Brut: 25,90 euro/fles
Fibonacci Brut: 38,90 euro/fles

16 wijnproducenten actief, 5 in opbouw
Borgloon
Wijndomein Cohlenberg
VZW Loonse Wijnluyden

Clos D'Opleeuw
Wijndomein Hoenshof
Wijngaard Sassenbroekstraat
Heuvelswijnhuisje
Optimbulles

Heers
Wijndomein Kitsberg

Riemst
Wijnkasteel GenoelsElderen
Wijndomein Vlijtingen (in 2014 aangeplant)

Voeren
Domein Pietershof
Domein Crutzberg
Wijndomein Zwaeneberg

HerkDeStad
Wijndomein De Caybergh

Kortessem
Wijndomein Schorpion

HamontAchel
Wijndomein de Oude Hoeve

Maaseik
Wijndomein Aldeneyck

Tongeren
Wijngaard Piringen (in 2014 aangeplant)

Maasmechelen
Wijndomein Palmenhof (wordt dit jaar aangeplant)
Wijndomein Botseberg (wordt dit jaar aangeplant)

DilsenStokkem
Wijndomein Thilesna

Naambekendheid verwerven is eerste stap

Professor Ghislain Houben op zijn wijndomein.  Foto Borgerhoff

Ghislain Houben, professor economie aan de Universiteit Hasselt en de drijvende kracht
achter Wijndomein Hoenshof in Borgloon, merkt ook dat de wijnbouw de laatste tijd erg in
trek is. "Onze wijngeschiedenis is nog te pril om te weten of we verder gaan groeien of niet,
maar ik heb er goede hoop in", zegt hij.

Volgens Houben zijn televisiereeksen zoals 'Tom & Harry' en 'Zuidflank' dan ook zeer nuttig
om de Limburgse wijnen meer in de kijker te zetten. "De eerste stap is naambekendheid en
net daarom zijn zo'n reeksen over de wijnbouw in Limburg heel erg interessant. Vaak horen
we mensen de opmerking maken dat ze niet wisten dat er Belgische wijnen bestaan", zegt
Houben.
Houben heeft er goede hoop in dat de Limburgse wijnbouw ook de komende jaren nog
verder zal evolueren. "We zien dat de wijnbouw momenteel heel erg in trek is. Er zijn heel
wat nieuwe wijnbouwbedrijven die opstarten, maar op termijn moeten ze wel de stap maken
naar de groeifase en op die manier verder ontwikkelen. Als dat niet gebeurt, moeten ze na
een tijdje sowieso afhaken. Wat dat betreft, is onze historiek nog te pril om te kunnen
zeggen wat er gaat gebeuren, maar ik heb er wel goede hoop in dat we zullen blijven
groeien. Zolang we met onze wijnen het huidige kwaliteitsniveau kunnen blijven halen, zitten
we goed. Al mogen we ook niet blind zijn. Als we bijvoorbeeld naar onze noorderburen
kijken, zien we dat de wijnbouw in Nederland ook een steile opgang heeft gekend. Maar nu
doen zich daar de eerste tekenen van stabilisatie voor en misschien zelfs wel een beetje
van afbouw."

"We moeten regelmatig klanten teleurstellen"

Jens De Maere van Belgian Wines.  Foto Vangroenderbeek

De broers Jens en Jonas De Maere, allebei sommelier en tevens de zaakvoerders van
Belgian Wines, een OostVlaamse wijnwinkel die zich toespitst op Belgische wijnen, merken
dat de populariteit van de Limburgse wijnen enorm is.
"We hebben vrij veel Limburgse wijnen in ons assortiment en we zien dat die producten echt
wel in trek zijn", aldus Jonas De Maere. "Als we specifiek naar Limburg kijken, valt op dat de
kwaliteit in vergelijking met de andere regio's in België zeer hoog ligt." Om een voorraad
Limburgse wijn in te slaan, moet je er dan ook snel bij zijn. "Zeker de frisse, witte wijnen die
vroeg gebotteld worden, zijn altijd vrij snel uitverkocht. Het is voor ons dan ook belangrijk dat
we een zo groot mogelijk aantal flessen kunnen inkopen zodat we onze klanten toch enkele
maanden kunnen bevoorraden."
Toch komt het geregeld voor dat de broers De Maere hun klanten moeten vertellen dat de
voorraad op is. "Zo vroeg de sommelier van tweesterrenrestaurant Nuance uit Duffel ons
twee weken geleden of we nog aan Pinot Gris van Wijndomein Aldeneyck konden geraken
voor bij hun menu. Maar spijtig genoeg hebben we hem moeten teleurstellen want die wijn is
op dit moment echt volledig uitverkocht. Het is natuurlijk niet zo plezant om zulke klanten
met lege handen terug naar huis te moeten sturen, maar de vraag is groot en het aanbod
beperkt, dus valt daar weinig aan te doen."

'Zuidflank'
Dat televisiereeksen à la 'Zuidflank' een enorme invloed hebben op de wijnverkoop kunnen
ze bij Belgian Wines bevestigen. "Er kwamen mensen bij ons in de winkel die echt op zoek
waren naar de 'Zuidflankwijnen'. Dan moesten we hen duidelijk maken dat het domein wel
echt bestaat, maar dat het om het wijnkasteel van GenoelsElderen gaat en dat 'Zuidflank'
fictief is", aldus De Maere.

