
De geschiedenis van 
de oenologie 

 
“We moeten het verleden kennen, 

om het heden te begrijpen 
en de toekomst te beheersen” 

Geurt van Rennes 



Definitie Oenologie 

• Oenologie (Grieks voor wijn: oinos) is de 
wijnbouwtechnische wetenschap die zich 
bezig houdt met de biochemische aspecten 
van wijnbereiding.  
 

 A. het telen van druiven 
 B. de vinificatie van wijn  



• Belangrijke universiteiten met faculteit 
oenologie: 

– Universiteit van Bordeaux ,Dijon en Montpellier.  

– Duitsland heeft het instituut in Geisenheim 

– Italië; Padua 

– Spanje; Valencia 

– Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika.  

– The University of California in Davis.  

– Australië The University of Adelaide 



• Oenologie is een universitaire wetenschap en kan 
niet vergeleken worden met vinologie. 

 

• Instellingen houden zich bezig met: 

I. Opleidingingen  

II. Wetenschappelijk onderzoek 
 

Aan Belgische en Nederlandse universiteiten wordt oenologie 
niet gedoceerd.  



Kennisoverdracht 
Via scholing 
• Wetenschappelijk 

verklaard. 

• Controleerbare en 
beheersbare processen. 

• ‘Wilde’ processen 
waren per definitie fout. 

Van ‘vader op zoon’ 
• Uit ervaring ‘omdat het 

zo is’. 

• Spontane en natuurlijke 
processen. 

• ‘Natuurlijke’ processen 
worden gecultiveerd. 

Onderzoek -> wetenschappelijke verklaring -> 
aanvaarding en verfijning techniek -> opleiding 



Van de oudheid tot 
heden 

Waarom is wijn van druiven 
gemaakt? 



Van nature 

• Toevallig hebben druiven bij volledige rijpheid 
een samenstelling van suikers, zuren en 
andere stoffen die er voor zorgt dat, samen 
met de natuurlijk gunstige pH, de 
voorwaarden optimaal zijn voor een gisting 
waarbij de bacteriologische activiteit 
voldoende wordt geremd. 



Gunstige voorwaarden 
• De wijnbouw gebeurde op natuurlijke manier. 

Aanvankelijk in lemen kuilen in de grond en 
later in aarden kruiken.  

• Op het moment dat de mens actief ging 
ingrijpen om de juiste voorwaarden voor een 
goede gisting te scheppen, start de 
ontwikkeling van de oenologie. 
 
Dit gebeurt ruim 8000 jaar geleden. 



Geschiedenis 
• 6000 BC  

Caucasus en Mesopotamië.  

• 5000 BC  
verspreiding in midden 
oosten, o.a. Egypte en rond 
Zwarte zee door Feniciërs 

• 2000 BC  
Kreta en in Griekenland 
 

 



Egypte 
• 1700 BC 

In Egypte worden 
amforen met wijn als 
grafgiften met de 
overledenen 
meegegeven. 



Romeinen 

• 500 BC, het volledige Middellandse 
zeegebied; Italië, Frankrijk, Spanje, 
Portugal, noord Afrika 
 

• Romeinen verspreiden wijnbouw 
door hun hele rijk. Duitsland tot de 
Rijn, België en zuidelijk Engeland. 
 

 



Gallië 

De Romeinen verspreiden de druiventeelt tot in 
Gallië, langs de Rhône, tot aan de rand van het 
klimaat waar de wingerd gedijt (streek van 
Trier in Duitsland).  

De ton uitgevonden door de Galliërs zou de 
amfora gaan vervangen, aangezien die 
makkelijk brak bij het vervoer in karren. 



Karel de Grote 

• Bingen -> oversteek van de Rijn 

• Ontwikkeling van de wijnbouw in het Rijnland. 

• Druiven gaan ‘halen’ in Bourgogne; de 
Burgunder-sorten. 



Capitulare de villis 
 Daar waar druiven rijpen moeten 

wijnstokken worden geplant, 

 netheid moet heersen in de verwerking van 
wijn, 

 de wijn mag niet worden opgeslagen in 
huiden en 

 dat kransen de ‘Straußwirtschaften‘, moeten 
markeren. 



Middeleeuwen 



Abdijen en de Kerk  

• Christelijke geloof 
verspreiding naar het 
noorden. 

• Kerkelijke ritus. 



Middeleeuws optimum 

De Middeleeuwen waren plm 0,3°C warmer dan 
de tijd waarin we nu leven. Dat is de conclusie 
van een recente Amerikaanse studie naar de 
geschiedenis van het klimaat in de afgelopen 
2000 jaar.  



 



1677 

Little Ice Age between 1550-1700 



Kleine ijstijd 

• De ‘kleine ijstijd’ heeft de wijnbouw in onze 
regionen een eerste zware slag toegebracht.  

• De bevroren wijngaarden werden gerooid en 
gebruikt om er andere gewassen aan te 
planten.  



17e eeuw 

1680 
Anthonie van 
Leeuwenhoek ontwikkeld 
de microscoop en ziet voor 
het eerst gistcellen. 

 



1730 

 



Flesrijping 
• 1797 - Chateau Lafite  slaat voor het eerst wijn op in 

flessen om hem te laten rijpen. 

• De fles voorkomt dat de wijn in rechtstreeks contact met 
de lucht komt, hetgeen bij een wijnvat niet helemaal is 
uitgesloten omdat het hout altijd zuurstof door laat.  

• In de fles is altijd een beetje zuurstof aanwezig waardoor 
het verouderingsprocessen plaats kan vinden.  

• Bij de oxidatie in de fles breken moleculen open en 
ontstaan er nieuwe verbindingen. Zo ontstaan er nieuwe 
esters die verantwoordelijk zijn voor de tertiaire 
aroma’s. 

 



Flesrijping 
• 1797 - Chateau Lafite  slaat voor het eerst wijn op 

in flessen om hem te laten rijpen. 

• De fles voorkomt dat de wijn in rechtstreeks 
contact met de lucht komt, maar in de fles is altijd 
een beetje zuurstof aanwezig waardoor het 
verouderingsprocessen plaats kan vinden.  

• Bij de oxidatie in de fles breken moleculen open en 
ontstaan er nieuwe verbindingen. Zo ontstaan er 
nieuwe esters die verantwoordelijk zijn voor de 
tertiaire aroma’s. 

 



• Rond 1800 
Jean-Antoine Chaptal ontdekt het belang van 
suiker en de ‘Chaptalisatie’-techniek 
ontwikkeld zich in koele gebieden. 

 



• 1810 
Start onderzoek gisting en de rol van gisten 
door Louis Gay-Lussac (1778–1850). 
Op basis van waarnemingen concludeert hij 
dat ethanol en CO2 de belangrijkste 
bestandelen zijn bij de ontbinding van suiker.  
 
De vergelijking,  
C6H12O6 –> 2C2H5OH + 2CO2 maakte geen  
deel uit van zijn ‘werk’. Een dergelijke  
vorm van noteren bestond toen nog niet.  



alcoholmeter van Gay-Lussac 
• Hydrometer uitgevonden door Louis Gay-Lussac.  
• In België en Frankrijk gebruikt voor de wettelijke 

bepaling van het alcoholgehalte in graden Gay-
Lussac voor bepaling van de accijnsheffing.  
Eén graad Gay-Lussac = één volumeprocent 
ethanol in een vermenging van ethanol en water 
bij een exacte temperatuur van 15 °C. 

• Voor mengsels op 15 °C kunnen de graden Gay-
Lussac direct worden uitgelezen. Bij hogere of 
lage temperaturen bijbehorende, tabellen. 
 



1815 

Uitbarsting stratovulkaan  
Tambora 



• 1815 – april. Uitbarsting stratovulkaan 
Tambora, op Sumbawa. 

• De erupties (7 op de vulkanische 
explosiviteitindex)  waren vier keer zo krachtig 
als de Krakatau in 1883,  

• 52.000 keer de Hiroshima bom. 

• duurden drie maanden.  

• Schatting  12.000 mensen directe  
doden, > 100.000 mensen stierven  
door hongersnoden . 

  

 



• 1816 
‘Het jaar zonder zomer’ In 1816 waren ook in 
Europa veel misoogsten. Hier daalde de 
jaartemperatuur met ongeveer -3°C.  

• In de winter van 1815-1816 was de invloed op 
de temperatuur nog groter. Hierdoor 
verdween  de wijnbouw uit onze regionen 
volledig.  

• Geen heraanplant van wijngaarden.   
De hongersnood  zorgde er voor dat alle 
beschikbare grond voor voedsel gebruikt 
werd.  

 



 





• Rond 1835 
Caignard-Latour, Kützing en Schann, komen 
onafhankelijk van elkaar tot de conclusie dat 
gistcellen levende organismen zijn. 
(microscopische studies) 

• In 1836 publiceerde Caignard-Latour. 

• Tussen 1835 en 1850, bevestigden 
gerenommeerde geleerden van die tijd, 
waaronder Gay-Lussac, Berzelius, Whole en 
Liebig, de stelling van Maban dat de gisting 
werd geproduceerd door de afbraak van 
organische stoffen (fysische theorie chemie).  

 



• 1836 
J. J. Berzelius (1779–1848), een groot Zweeds 
chemicus lanceerde de ‘catalisatie theorie’. 
Hij hield geen rekening met de activiteit van 
levende gistcellen en verwierp halsstarrig de 
conclusies van de celbiologen  
(1839) zonder een plausibele  
alternatieve verklaring voor de  
gisting te geven. 



• 1837 
Theodor Schwann (1810–1882) publiceerde zijn 
studie van de fermentatie.  

1. Hij toonde aan dat levende gistcellen nodig zijn 
voor de gisting, 

2. Dat bij afwezigheid het vergistbare materiaal 
ongewijzigd blijft als geen contaminatie via de 
lucht plaats vindt  

3. De sterilisatie van de lucht gebeurde  
door verhitte glazen ballen.  
Een techniek die later door Pasteur gebruikt  
werd om aan te tonen dat het geen  
‘natuurlijke veroudering’ was. 



• 1839  - 1850  
Twee kampen voeren levendige discussie.  
Het was normaal om te denken dat gisting aan 
verrotting gelijk was en niet het resultaat van 
de activiteit van een levende cel.  
De verdedigers van de  ‘vitalistische’ theorie 
waren dissidenten van die tijd (Caignard 
Latour, Schwann, Kützing en Turpin).  
Een dergelijke theorie  werd op het eerste 
zicht niet geaccepteerd. Tot dat een van de 
meest gerenommeerde chemische van de tijd, 
Liebig, vaag pleitte voor de nieuwe theorie.  

 



1850 algemene aanvaarding dat 
gisten levende organismen zijn. 

 



 



Stoomschepen 



• Er werd in Europa in het midden van de 19e 
eeuw geëxperimenteerd met Amerikaanse 
druiven. 
 

• 1863 
De phylloxera vastatix overleefde de lange 
overtocht over de Atlantische oceaan niet. Tot 
vanaf 1863 de overtocht met stoomschepen 
veel sneller gebeurde. 



• 1868  
Louis Pasteur ontdekt de 
betekenis van gistcellen 
voor de gisting. ‘Gisting is en 
actief proces en geen 
verouderingsproces.’ 

• Professor Planchon en twee 
collega’s ontdekken dat 
kleine gele insecten op de 
wortels (Phylloxera vastatix) 
de oorzaak zijn van massaal 
stervende stokken.  

 



• 1870  
Phyloxera vastatix plaag treft Europese 
wijnbouw massaal! 

 



Cognac  

 



• 1885 
Eduard Buchner (geb. 1860) 
publiceert zijn eerste studie; 
“Der Einfluss des Sauerstoffs 
auf Gärungen”.  



• 1888 
Emil Christian Hansen (1842-1902) isoleert als 
eerste de Saccharomyces serevisae die sinds 
deze ontdekking als ‘de wijngist’ wordt 
aangemerkt.  
 
 
 
 
Carlsberg  
brouwerij 

 



• 1890 
Prof. Dr. Dr. h.c. Hermann Müller- 
Thurgau (1850 – 1927) ontwikkeld 
het concept van ‘gecontroleerde 
gisting’ met behulp van 
‘Rheinzuchthefe’ (zuivere 
kweekgisten).  
Het zal echter nog ruim anderhalve 
eeuw duren voor zijn idee in de 
praktijk kan worden toegepast. 



Seibel 

• Albert Seibel (Franse arts geb. 1844) stichtte 
een school om wijnbouwtech- 
nieken aan te leren. 

• In 1895 produceerde zijn  
bedrijf meer dan 16.000  
nieuwe hybriden, met bijna  
500 variëteiten die com- 
mercieel werden geteeld.  



• 1895 
Beyerinck voorspelt het 
belang van gisten in de 
toekomstige industriële 
ontwikkeling.  

 

 



• 1897 
Hans Buchner ontdekt de actieve stof, de 
enzyme; zymase, en legt de basis voor de 
moderne biochemie. 

• Ook ontdekte hij het gammaglobuline.   
• Samen met zijn broer  Eduard toonde hij in 

1897 aan dat de enzyme ook buiten de cel van 
de gist suiker kan fermenteren, waarbij 
koolzuurgas en alcohol op exact dezelfde 
manier wordt gevormd als dat intacte cellen 
dat gedaan zouden hebben.  

• Naast dat het hem de Nobelprijs opleverde, 
lag zijn werk ook aan de basis van het 
ontdekken van de vele functies van enzymen. 
Sinds zijn ontdekking zijn er duizenden 
ontdekt.  
 
 



De ontdekking van het enten  

• Ontwikkeling van techniek van enten op grote 
schaal betekende de terugkeer van de 
eeuwenoude traditionele variëteiten.  
De Franse regering verbood het verder 
aanplanten van hybride wijnstokken, zodat op 
de plaats van hybriden bij vervanging terug 
vinifera stokken geplant werden. Inmiddels 
zijn de hybriden in Frankrijk grotendeels 
verdwenen.   



• 1907 
Grootschalige crisis in  
Franse wijnbouw. 

• 1930 
Phylloxera-plaag breekt 
ook in Duitsland door. 



A.O.C. 

• 1935 
Vanaf 1935 gaat de Franse overheid A.O.C.’s 
invoeren.  
Voorgeschreven variëteiten en 
opbrengstbeperkingen vormen de kern van 
de bepalingen. 



• 1960  
Don Hawthorne en Robert Mortimer 
publiceren het eerste artikel ‘on yeast genetic 
mapping’ in het wetenschappelijke blad 
‘GENETICS’. Dit is de start van het genetisch 
onderzoek van gisten.  

• De nummering van de  
chromosomen is nog altijd van  
toepassing. 



• 1965 
In Geisenheim ontwikkelt men de eerste twee 
industriële droge zuivere kweekgisten voor 
toepassing in de wijnbouw voor toepassing in 
Californië waar de wijngist niet van nature 
aanwezig was. 

 



• Vanaf 1970 
Opkomst en veralgemening gecontroleerde 
gisting met zuivere kweekgist.  
 

• 1971 
Met name door het boek van Émile Peynaud 
« Connaissance et travail du vin» uit 1971.  



• Émile Peynaud  
Peynaud, vader van de modernere vinificatie,  
introduceerde: 
 

A. ‘veilige gecontroleerde fermentatie’  

B. temperatuurcontrole  

C. het optimale moment  
van de oogst 



• Steeds meer en verschillende variëteiten van 
de Saccharomyces serevisae komen op de 
markt. Elk met hun eigen karakteristieken.  
 

• Men gaat soms gisten gebruiken die specifieke 
armoma’s ontwikkelen die door de 
consumenten met bepaalde wijnen worden 
geassocieerd.  

 



• Soms gebruikt men gisten welke uit een 
andere streek afkomstig zijn,  

• of mengt men wijnen die met verschillende 
gisten zijn gemaakt.  

• Ook past men co-inoculatie toe, maar door de 
verschillen in dominantie blijken deze 
mogelijkheden zeer beperkt.  

 

• Toch evenaart men niet de complexiteit van 
de beste wijnen uit de ‘oude wereld’ 

 



• 1979 
David Ramey, (Master of Science - Davis 
University in Californië) was opgegroeid met 
een heilige schrik voor wilde gisten. Ramey 
bracht in 1979 een bezoek aan Frankrijk waar 
hij voor het eerst in contact kwam met 
wijnmakers die de voorkeur gaven aan 
spontane/natuurlijke gisten.  



• Voor een Amerikaanse wijnmaker was 
Frankrijk in die jaren het mekka, en dat men 
juist hier voor natuurlijke fermentatie koos 
zette hem aan het denken.  

• In Californië, werkte Ramey op verschillende 
domeinen. 

• Hij begon met spontane fermentatie te 
experimenteren.  



• 1982 
Alexsis Lichine schrijft: “Het kan  
best voorkomen dat de ‘finishing  
touch’ die de allerbeste wijnen  
hun faam bezorgt, wordt  
veroorzaakt doordat een of  
ander wild gistras het gehalte aan esters net 
iets hoger maakt”. 
 

• Tot +/- 1985 
In Europa blijft de spontane gisting dominant. 

 



• 1984 
Connaître et faire du vin, 1984, van Prof. 
Emile Peynaud vetaald naar meeste voor 
wijnbouw relevante talen en heeft 
wereldwijde invloed. 
 
Émile Peynaud et J. Blouin, Connaissance et 
travail du vin, Éd. Dunod, Paris, 1971.  
Émile Peynaud et J. Blouin, Le goût du vin Éd. 
Dunod, Paris, 1983.  
Émile Peynaud, Connaître et faire du vin, 
1984.  

 



• Na 1985 
Veel kleinere wijnbouwers in Europa, 
waaronder de top wijnmakers, blijven 
spontane gisting verkiezen. Zij zijn van mening 
dat de gist onlosmakelijk verbonden is met de 
terroir, en een belangrijke factor is bij de 
terroirexpressie.  

• Maar ook in Europa ontstaan steeds grotere 
wijnbedrijven en coöperaties. Zij kiezen voor 
de voorspelbare gecontroleerde gisting.  



• Alle modern opgeleide wijnmakers werden 
opgeleid met een heilige schrik voor ‘wilde’ 
gisten.  

• De onvoorspelbaarheid van een 
ongecontroleerde spontane gisting was zo 
ongeveer het ergste wat er kon gebeuren en 
werd aanzien als een bewijs van onkunde van 
de wijnmaker. (volgens ‘moderne’ oenologen) 



• 1989 
David Ramey keerde terug naar Pomerol, met 
als hoofddoel zich te verdiepen in de 
natuurlijke gisting en de natuurlijke manier 
van wijn maken.  

• Inmiddels hadden enkele wijnmakers in 
Californië zijn voorbeeld gevolgd en 
experimenteerden ook met natuurlijke gisting. 
Het bleek overduidelijk dat natuurlijke gisting 
meer complexe wijnen voortbracht.  



• Hun conclusie was:  
 
“wines fermented with natural yeasts 
produced notable differences in the texture 
or mouth-feel of the wines, being; richer, 
rounder, "fatter" yet also possessing more 
delicate characteristics as well - a 
phenomenon difficult to explain given that 
"delicacy" and "fatness" are usually 
paradoxical terms.“  

 



• Het resultaat was dat enkele belangrijke 
universiteiten met het onderzoeken van de 
spontane gisting begonnen.  

• Het zijn deze onderzoeken die aan de basis 
liggen van de nieuwe trend in de Californische 
top-domeinen; natuurlijke fermentatie, voor 
de volledige wijn of een deel van de 
assemblage.   

 



Chardonnays 
Each series of wine, vineyard-designate and 

appellation, are made identically so that the 

differences between them show the effects of site, or 

terroir, and region. All of our Chardonnays are 

whole-cluster pressed, fermented in Burgundian 

barrels with native yeast and bottled without 

filtration. 



• Prof. R. Mortimer (Berkeley) lanceert het 
concept ‘sequentiële gisting’.  

• Hij toont aan dat er op de druiven vooral 
andere dan Saccharomyces serevisae gisten 
slechts op 1 van de 1.000 druiven aanwezig is.  

• Wijngist = keldergist, 1/1000 op  
de druiven dus ondervertegen- 
woordigd om de gisting te  
starten. 



• De eerste drie dagen van een natuurlijke 
gisting domineren de wilde, of liever 
natuurlijke, gisten.  

• Wanneer het alcoholgehalte het niveau van 3-
4% bereikt, gaan de alcoholtolerantere 
Saccharomyces het proces domineren.  

• Aan het einde van een natuurlijke fermentatie 
zijn gewoonlijk alleen de Saccharomyces 
cerevisiae aanwezig.  

 



• Prof. Mortimer heeft aangetoond dat een 
veelvoud aan gisten (tot zelfs 16) in dergelijke 
natuurlijke fermentaties hun bijdrage leveren.  

• Terwijl in de met industrieel gekweekte gisten 
geënte fermentatie de Saccharomyces 
serevisae van het begin tot het einde 
domineert door het hoge gehalte aan 
gistcellen, waarmee men de most ent.  

• “...The end result of what also may be referred 
to as a sequential fermentation is a wine 
believed to have added texture and finesse…” 

 



Genetica 



• 1960  Don Hawthorne en Robert Mortimer 
publiceren het eerste artikel ‘on yeast genetic 
mapping’ in het wetenschappelijke blad 
‘GENETICS’. Dit is de start van het genetisch 
onderzoek van gisten.  



• 1998 
Voor het eerst werd het genoom van een gist 
in kaart gebracht. (geen wijngist) 

• Het project duurde tien jaar  
en er werkten wereldwijd  
70 laboratoria aan mee en  
het koste miljoenen dollars. 



GMO stokken 
• 1999 Testen met GMO-stokken in Duitsland 

• In July 1999 hebben, IRZ Geilweilerhof, en de 
Bayerischer Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau 
in Würzburg, GMO-wijnstokken in de open lucht 
aangeplant.  

• Zij hadden toelating voor testen gedurende 10 jaar.  
Zij hadden verschillende vreemde genen ‘ingeplant’. 
Men hoopte op significante verbetering van de 
weerstand tegen schimmelziektes.  

• Na drie jaren testen zijn de proeven stopgezet. Er was 
geen enkele verhoging van de resistentie te bespeuren.  

http://www.absa.org/


• 2000 
Isak Pretorius, Universiteit Stellenbosch, 
schrijft zijn revieuw “Tailoring wine yeast for 
the new millennium”, en voorspelt de 
genetische modificatie van wijngisten.  

• 2003 Professor University of  
Adelaide. 

• 2004 Managing Director  
Australian Wine Research  
Institute. (AWRI) 

http://www.absa.org/


GMO onderstammen 

• 2005 
INRA legt proefwijngaard in de Elzas aan met 
GMO-onderstokken. Het is een test op 
nematoden -> Court-noué.  

• Alle bloemknoppen worden eruit geknipt. 

• Enkele jaren op rij door tegenstanders van 
GMO’s vernield. 

http://www.absa.org/


2005 Genetisch gemodificeerde stokken in proef. 
Zone infestée par des nématodes porteurs de virus 
Evaluer la résistance de la vigne greffée sur des porte-greffe  
transgéniques résistants au court-noué. 
(50 plants transgéniques) 

Rang de bordure (plants non transgéniques)  
Mesurer le taux de transmission du virus par les  
nématodes. 

Zone conservatoire de 20 plants  
transgéniques sur sol sain. 

Zone de confinement 
(336 plants non transgéniques) 
Vérifier si les nématodes 
restent dans la zone contaminée. 

Zone de sécurité (sol nu) 
Barrière aux nématodes  
qui ne se nourrissent que  
sur vigne ou figuier. 

Zone de bordure pour isoler l’essai (1150 plants non transgéniques). 

Toile géotextile 
Barrière aux nématodes  
 

http://www.absa.org/


GMO stokken 

• (2001 – 2005) Department of Viticulture and 
Enology, Neustadt an der Weinstraße 
(Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 
Rheinpfalz)  

 

http://www.absa.org/


• 2006 GMO-stokken in testfase in VS 

Non-transgenic  
Transgenic   

http://www.absa.org/


• 2006 
Universiteit van Napels lanceert  naar 
aanleiding van het onderzoek naar spontane 
gisting, het idee om te proberen interessante 
autochtone giststammen te isoleren en te 
gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe 
kweekgisten.  



• 2008 
Het genoom van de wijngist in kaart gebracht 
door AWRI. 
 

• Australian Wine Research Institute: “Deze 
doorbraak effent de weg voor de ontwikkeling 
van ‘betere’ wijngiststammen, onmisbaar bij 
grootschalige commerciële wijnproductie.”  
 

• Het Australische team realiseerde de 
sequentiebepaling binnen zes maanden.    

 

http://www.absa.org/


 

“By understanding the biology of 
yeast and the chemistry of wine 
we can use science to give the 
Australian wine sector an 
opportunity to innovate and 
maximise its market potent” .  
 

 

http://www.absa.org/


• 2009 
Gelijktijdig in Europa en de Verenigde Staten 
ontwikkelt men genetisch gewijzigde gisten. In 
Europa worden deze niet toegelaten, maar in 
de Verenigde Staten wel.  

http://www.absa.org/


• July 26 2011 

• University of South Australia appoints head 
of Australian Wine Research Institute as 
Deputy Vice Chancellor 

• Professor Isak (Sakkie) Pretorius, Managing 
Director van het AWRI, benoemd als Deputy 
Vice Chancellor: Research and Innovation at 
the University of South Australia. 

• Since 2005 he has secured more than $70 
million in competitive funding for research. 

 

http://www.absa.org/


• 2011 Onderzoek naar invloed maceratie op 
spontane gisting. 
 

 



NU 

• Momenteel zijn er twee stromingen. 

• Een gaat verder op de verbetering van de 
techniek om ‘wijn naar de smaak van de 
consument’ te maken, ongeacht grond en 
klimaat 

• Een andere stroming probeert te ontdekken 
waarom de beste wijnen ter wereld zo goed 
zijn, en willen met deze kennis het proces 
optimaliseren.  



toekomst 

• In de toekomst komen vanuit de wetenschap 
nog veel nieuwe verklaringen. 

• Deze zullen ‘high tech’ wijnen complexer 
maken. 

• Klassieke wijnbouwers zullen betere keuzes 
kunnen laten maken, en het bewijs van 
‘terroir’ leveren. 

• Verschil tussen ‘tech-wines’ en ‘terroir-wines’. 

http://www.absa.org/


ecologie 

• Ecologische motieven kunnen genetische 
modificatie tegen houden of 

• Ecologische kosten/baten overwegingen gaan 
de ontwikkeling van gemodificeerde stokken 
toelaten 

• Economische motieven verhogen de druk om 
gemodificeerde gisten toe te laten om het 
hoofd te kunnen bieden aan de 
klimaatverandering. 



 Een ander belangrijke 
ontwikkeling is deze van het 
belang van het leven in de 
bodem. Nu blijkt recent 
wetenschappelijk onderzoek aan 
te tonen dat zelfs het leven in de 
diepere ondergrond van groot 
belang is voor de opname van 
mineralen door de druivelaar. 
Het belang van een levende 
bodem voor de terroirexpressie 
is inmiddels bewezen. Dit heeft 
weer een extra argument voor 
de biologische druiventeelt 
geleverd. 

 
    



Toekomst 



 



 



zonnecyclus 
 



 

 

 

 

 

 

©Geurt van Rennes 

“Visie zonder actie is dromen. 
Actie zonder visie is tijdverdrijf. 
Actie met visie kan de wereld 

veranderen.” 



A final word from Charles Darwin  

“It is not the strongest of the species that survives,  

nor the most intelligent that survives.”  

 

 

“It is the one that is the  
most adaptable to change.”  
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