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Mou�erend
785.339

Wit
787.361

R�d
335.970

Rosé
60.362

Totale wijnproductie  
in België (2018)

1.969.032 liter

59  0-1 ha

38  1-3 ha

26  3-10 ha

11  +10 ha

Aantal  
wijnboeren

Dossier Wijnbouw in België
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Dossier

Is België de nieuwe  
Bourgognestreek?
Wijnbouw in België is nieuw en tegelijkertijd heel oud. De eerste geregis-
treerde wijngaarden dateren van de 10de eeuw na Christus en in de 15de 
eeuw was Belgische wijn beroemd om zijn kwaliteit. Door oorlogen,  
hongersnood en een kleine ijstijd maakten de druivenranken plaats voor 
akkerbouwgewassen. Maar de laatste jaren stijgt de Belgische wijn productie 
weer gezwind. Worden wij opnieuw een volk van wijnboeren?

Nele Kempeneers

De sporen die wijnbouw in onze stre-
ken achterliet, zijn niet altijd even 
duidelijk, maar ze zijn er wel. Alge-

meen wordt aangenomen dat de wijnbouw 
in de Lage Landen geïntroduceerd werd 
door de Romeinen. In de middeleeuwen 
bezaten veel kloosters, abdijen en kasteel-
hoeves eigen wijngaarden en de Belgische 
wijn vergaarde heel wat faam. Maar de 
koude omstandigheden tijdens een soort 
van kleine ijstijd in de 17de eeuw waren 
nefast voor de wijnbouw. Oorlogen veroor-
zaakten ziekte en hongersnood, waardoor 
wijngaarden moesten plaatsmaken voor tar-
wevelden. Toen het klimaat weer gunstiger 
werd, leerden landbouwers de Amerikaanse 
aardappel kennen en die werd een populaire 
teelt om de hongerige bevolking te voeden. 
Enkele wijngaarden hielden stand, tot 
Napoleon in de 18de eeuw de Franse wijn-
productie wou beschermen en de wijngaar-
den in onze streken liet vernietigen. Zo 
wordt tenminste verteld, want concrete 
bewijzen zijn er niet.

Uitdagingen in overvloed
De eerste echte heropleving van de Belgi-
sche wijnbouw komt er in de jaren 60. Een 
tiental (semi)professionele wijnbouwers 
leggen wijngaarden aan in de belangrijkste 
productiegebieden: Hageland, Haspengouw, 
Heuvelland en de streek tussen Samber en 
Maas. Hun inspanningen werden in 1997 
beloond met de toekenning van beschermde 

oorsprongsbenamingen (BOB’s). 
De klimaatverandering is een van de stu-
wende krachten achter de nieuwe impuls in 
de Belgische wijnbouw. Er wordt gezegd dat 
het te warm wordt in de klassieke wijnstreken 
zoals Bourgogne en Bordeaux en dat hun 
gunstige klimaat naar ons opschuift. Maar 
met meer zon komen er ook extremere 
weersomstandigheden die de druivenoogst 
kunnen doen mislukken. Daarnaast moet je 
er rekening mee houden dat de productiekos-
ten voor wijn in ons land over het algemeen 
hoog liggen. De wijn moet dus al van een uit-
muntende kwaliteit zijn om de consument de 
goedkopere Franse wijn te doen vergeten. 

Wijnbouw in opmars
Ondanks de onzekerheden lijkt er voor de 
Belgische wijnbouw een mooie toekomst 
weggelegd. Vorig jaar werd net geen 2 mil-
joen liter wijn geproduceerd, ongeveer de 
helft daarvan in Vlaanderen. Limburg blijft 
de grootste wijnprovincie, gevolgd door 
Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Je 
vindt in ons land 383 hectare wijngaarden. 
De statistieken worden wel nog gedomi-
neerd door hobbywijnbouwers, maar het 
aantal producenten met een wijngaard van 
meer dan 3 hectare stijgt. Er wordt ongeveer 
evenveel witte wijn als mousserende wijn 
geproduceerd. Rode en roséwijnen zijn nog 
in de minderheid. Voor witte wijn is char-
donnay de populairste druif, vooral pinot 
noir wordt gekozen voor rode wijn.  n©
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Belgische wijn 
moet eigen 
identiteit vinden”
“Toen ik achttien jaar geleden met wijnbouw begon, verklaarden velen 
me gek.” Aan het woord is Karel Henckens van wijndomein Aldeneyck. 
Hij en zijn vrouw Tine Linssen lieten de fruitteelt achter zich en 
runnen vandaag een gerenommeerd wijndomein van 10 hectare. 
 “Ik wilde geen bulkproduct meer maken, maar zelf de prijs zetten.”

Nele Kempeneers

“
Karel Henckens van wijndomein Aldeneyck
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Het pittoreske dorp Aldeneik 
lijkt wel voorbestemd voor de 
wijnbouw. Het plaatsje, vlak 

bij Maaseik, ligt langs de Maas, die er 
over de jaren heen mineraalrijke lagen 
kiezel en grind afgezet heeft. Op een 
zonnige zuidoosterhelling langs de 
rivier verbouwen Karel en Tine 10 hec-
tare pinot-, chardonnay- en riesling-
druiven. Maar alles begon bij de teelt 
van hardfruit. 

Geen massaproduct
Karel komt uit een familie van fruitte-
lers. Grootvader Jaak Purnot en vader 
Hein Henckens maakten nog de 
opkomst van de jonagold in België 
mee. Karel en Tine namen het fruitbe-
drijf vol enthousiasme over. “We ver-
kochten onze 14 hectare fruit aan de 
veiling en in onze eigen fruit-en-
groentenwinkel. Dat draaide erg goed”, 
vertelt Tine. Maar alles staat of valt 
met de prijs en die werd hoe langer hoe 
minder haalbaar. “De overproductie 
van de jaren 90 deed de marktprijs zak-
ken en we zagen ons product verdwij-
nen in de massa die langs de veiling 
passeert. We waren de trots voor ons 
fruit verloren”, vult Karel aan. “Als pas-
getrouwd koppel gingen we vaak op 
ontdekking in wijngebieden in Frank-
rijk en Duitsland. Wat de wijnboeren 
daar deden, bleef ons bij. Het gevoel 
dat we een eigen meerwaarde wilden 
creëren en zelf de prijs wilden bepalen, 
bleef knagen. Door de slechte prijsvor-
ming en enkele klimatologische tegen-
slagen in het fruit, begonnen we te 
overwegen of wijnbouw voor ons haal-
baar kon zijn.”

Uitzonderlijke terroir
Het werd Karel en Tine al snel duidelijk 
dat er potentieel was, want Aldeneik 
ligt net achter het Kempisch plateau, 
waardoor het klimaat er bovengemid-
deld warm en droog is. Maar ook de 
ondergrond – het terroir, zoals wijn-

kenners het graag noemen – speelt een 
belangrijke rol. “Doordat er hier in de 
buurt een grindgroeve ligt, wisten we 
dat er gesteente in de ondergrond aan-
wezig was. Van de grindmaatschappij 
leerden we dat de grindlagen hier tot 
wel tien meter dik zijn. Mineralen zijn 
een meerwaarde voor de wijnproduc-
tie, dus dat was mooi meegenomen.” 
Ze gingen niet halsoverkop over tot het 
aanplanten. De ondergrond moest 
voorbereid worden voor wijnbouw, die 
een arme grond vraagt. “Ik heb tarwe 
en gerst gezaaid zonder bemesting. Het 
gehakselde stro werkte ik dan in. De 
bodem heb ik laten diepspitten tot op 
de kiezellaag en de fosforrijke boven-
laag heb ik laten mengen met de arme 
onderlaag. De landbouwers in de buurt 
verklaarden me gek.” Om helemaal 
klaar te zijn voor de uitdaging volgde 
Karel een cursus aan het wijnbou-
winstituut van Trier en behaalde een 
wijnbouwersdiploma. 

Organisch groeien
Karel en Tine zagen het nog niet met-
een groots. Nadat in 2002 de eerste 
druiven in een proefwijngaard aange-
plant werden, werkten ze nog even 
buitenshuis. “Vijftien rijen, met telkens 
een ander ras. Dat is nog altijd mijn 
‘speeltuin’. Bovendien kan ik bezoekers 
nu dicht bij de vinificatieruimte uitleg 
geven over de verschillende druiven en 
de teeltmethode”, zegt Karel. Na de 
proefwijngaard van 20 are werd er jaar 
na jaar geleidelijk uitgebreid. “We zijn 
organisch gegroeid, samen met de 
afzet. Telkens als we in de winter de 
wijnwinkel moesten sluiten omdat we 
uitverkocht waren, wisten we dat we 

konden bijplanten. Het spreekwoord 
zegt ‘Schaarste moet je zelf creëren’ en 
dat klopt. Vandaag is wijnbouw een 
booming business en men schrikt er 
niet voor terug om meteen groot te 
starten, maar dat lijkt me niet altijd 
verstandig.” Tine beaamt dat: “De start 
is erg zwaar en kapitaalintensief. Niet 
alleen het aanplanten van de wijn-
gaard, maar vooral de vinificatieruimte 
is een hele investering. Wij hebben die 
periode overbrugd door beiden bui-
tenshuis te werken en onze fruitloods 
te verhuren aan de Mechelse veiling.”

Opteren voor herkenbaarheid
Wat de rassenkeuze betreft, werd er 
resoluut gekozen voor klassieke drui-
vensoorten. “Pinot noir bestaat al 500 
jaar; riesling en chardonnay nog langer. 
Van deze druiven weten we dat ze goed 
gedijen in ons klimaat. Ze horen bij de 
traditie. Ook qua marketing is dat zeer 
belangrijk. Ik wil het warme water niet 
opnieuw uitvinden”, zegt Karel. “Dat 
betekent wel niet dat ik niet geloof in 
hybriderassen, want ik heb er al erg 
leuke wijnen van gedronken. Maar ik 
opteer voor herkenbaarheid. In de 
Bourgogne worden alleen pinot noir en 
chardonnay verbouwd, hoewel veel 
meer soorten er goed zouden gedijen. 
Die traditie maakt de streek zeer sterk 
op het vlak van herkenning bij de con-
sument. Dat moeten we in België ook 
goed beseffen.” De recente erkenning 
van de BOB Maasvallei Limburg, een 
grensoverschrijdende appellatie die 
wijndomeinen aan beide kanten van de 
Maas een kwaliteitslabel biedt, zal die 
herkenbaarheid nog een boost geven. 

Kwaliteit boven kwantiteit
Karel en Tine trekken hun ervaring in 
de fruitteelt door in hun wijngaard.  
Ze werken er niet biologisch, maar  
wel heel milieubewust. “We sproeien 
maximaal zeven keer op een jaar, we 
zetten feromoonvallen in, schoffelen 

“Water bij de wijn  
is alleen goed in een 
huwelijk.”

->
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onder de wijnranken en om de biodi-
versiteit te bevorderen laten we om de 
andere rij het gras en onkruid in zaad 
komen”, legt Karel uit. “We passen ook 
een doorgedreven trosvermindering 
toe, omdat we kwaliteit verkiezen 
boven kwantiteit. We meten en proe-
ven zeer veel, zowel in de wijngaard als 
in de vinificatieruimte. Eén keer met 
een mindere kwaliteit op de markt 
komen, kan je reputatie erg schaden.” 
Karel treedt Tine bij met gevleugelde 
woorden: “Water bij de wijn is aan te 
raden in een huwelijk, maar niet in de 
wijngaard. We zullen dan ook nooit 
plukken als de druiven zich na regen 
volgezogen hebben met water. Dan  
heb je meer wijn, maar van een min-
dere kwaliteit.”

Wijnland België
De grootste uitdaging voor de Belgische 
wijnbouw is volgens Karel de marke-
ting van onze wijnen. “Je kunt perfect 
leren hoe je moet telen en vinificeren, 
maar voor afzet vissen we allemaal in 
dezelfde vijver. De wijnproductie stijgt 
snel, maar we mogen ons niet ver-
galopperen. In Nederland worden er al 
wijngaarden gerooid omdat de wijn 
niet verkocht raakt. Het kan niet de 
bedoeling zijn dat fruittelers overstap-
pen naar een nieuwe teelt, maar dat 
het probleem van overproductie en 
slechte prijzen gewoon mee verschuift.” 
Karel vindt nochtans dat groei in de 
Belgische wijnproductie zeker welkom 
is. “Het is een meerwaarde wanneer je 
de consument kunt ontvangen als 
wijngebied met een eigen karakter.  
Zelf onderhouden we daarom onder 
andere goede contacten met Harry 
Vorselen van wijndomein Thorn, aan 
de Nederlandse kant van de Maas. 
Wijn moet een beleving zijn voor de 
consument. Je moet een verhaal vertel-
len dat de moeite waard is. Dat kan 
niet met een bulkproduct, alleen met 
topkwaliteit. Op dat vlak hoeven we 
trouwens niet onder te doen voor klas-
sewijnen uit het buitenland.”  n

Te onthouden uit  
onderzoek van pcfruit
Wijnbouw is in Limburg en Vlaanderen duidelijk in opmars. Om huidige 
en toekomstige wijnbouwers te ondersteunen werd op pcfruit het  
Kennis- en Onderzoekscentrum Wijnbouw opgericht en uitgebouwd.  
In de lente van 2015 werd een experimentele wijngaard van 56 are 
aangelegd, met 2200 stokken. Onlangs werd er een studiedag over 
wijnbouw georganiseerd. We geven enkele interessante conclusies mee.

Nele Kempeneers

1 2018 was een uitstekend wijnjaar. De kwaliteit was niet altijd in 
balans, maar de opbrengst was zeer goed. 2019 is nog afwachten, 
want lentevorst en zonnebrand kunnen een invloed hebben.

2 Om de suzukiivlieg weg te houden van blauwe druiven, opteer je het 
best voor een net met een maaswijdte van maximaal 1 mm2. Er zijn 
aanwijzingen dat vogelkers suzukiivliegen aantrekt. De vliegen 
leggen er graag hun eitjes in, maar die ontluiken niet. Zo kan de plant 
uitbreiding van de populatie tegengaan. Verder onderzoek hierrond 
is nodig. 

3 Een nieuwe vijand voor wijnboeren is de bruingemarmerde 
schildwants, die sap opzuigt en zo de wijnkwaliteit kan beïnvloeden. 
Het insect is afkomstig uit Azië, maar rukt ook bij ons op. Je herkent 
het aan een stekel tussen de poten. 

4 Pcfruit vergeleek twee systemen om te ontbladeren. Bij het 
rolsysteem worden de bladeren aangezogen en dan versnipperd. Bij 
het luchtversnipperingssysteem wordt het bladmoes van de bladeren 
met luchtdruk vernietigd. Deze machine is groter en duurder, maar 
brengt nauwelijks trosschade toe en belast de wijnstok niet. 

5 In de media werd geïnsinueerd dat er een link was tussen 
gewasbeschermingsmiddelen die in de wijnbouw gebruikt worden 
en de ziekte van Parkinson. Hiervoor is geen wetenschappelijk 
bewijs gevonden, maar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
beperken en een goede persoonlijke bescherming zijn altijd 
aangewezen. 

6 Dit jaar was er blijkbaar weinig druk van valse meeldauw, mogelijk 
onder invloed van de droogte. Echte meeldauw anderzijds was zeer 
sterk aanwezig in heel België. 
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Lode Van den Brande van Oud Conynsbergh

Uitzonderlijke rosé 
uit Boechout
Wijndomein Oud Conynsbergh uit Boechout behoort bij de tien grootste 
commerciële wijngaarden in België. Afgelopen zomer presenteerden de acht 
wijnboeren van het domein hun eerste roséwijn, gemaakt van de gamaydruif, 
familie van de pinot noir. Op termijn willen ze tien wijnen aanbieden.

Jan Van Bavel

De acht vrienden hebben een oplei-
ding in wijnbouw gevolgd en in 
2014 de eerste wijnranken aange-

plant in Boechout. “Al in de zestiende eeuw 
vond je hier wijnranken”, vertelt Lode Van 
den Brande, voorzitter van Oud Conyns-
bergh. “We werken nauw samen met des-
kundigen zoals Geurt van Rennes, de zoon 
van Jaap van Rennes, eigenaar van wijnkas-
teel Genoels-Elderen. Na grondig onder-
zoek bleek dat de kalkhoudende bodem 
hier zeer geschikt is voor wijnbouw.” Oud 
Conynsbergh bracht al twee witte wijnen 

op de markt: een auxerrois en een auxer-
rois cuvée.

Nieuwe telg
De derde oogst van het domein was uit-
zonderlijk. “Dankzij de warme zomer van 
2018 moesten de wortels van de wijnran-
ken erg diep op zoek naar water. Maar hoe 
dieper ze moeten reiken, hoe meer mine-
ralen ze binnenkrijgen, hoe intenser de 
smaak wordt en hoe meer finesse de wijn 
meekrijgt.” Vijf jaar na het aanplanten van 
de gamaywijnstokken werd de eerste 

roséwijn van het domein gebotteld. “We 
maakten er een transparant roze, droge vin 
gris van. Hij geurt naar frambozen, met een 
hint van banaan en een florale toets en je 
proeft de fijne zuurtjes van rood fruit. Hij 
is heel geschikt als aperitief en je kunt hem 
een jaar bewaren.” 
Er werd zo’n 3000 liter roséwijn gebotteld. 
“Met deze oogst nemen we een groot deel 
van de bescheiden Vlaamse roséproductie 
voor onze rekening. We passen de regels 
van de biodynamische wijnbouw toe, zon-
der herbiciden of insecticiden. Vorig jaar 
hadden we bij de oogst van blauwe druiven 
veel problemen met wespen. Die prikken 
in de druiven en eten de binnenkant op, 
wat de kans op een botrytisinfectie ver-
hoogt. Onkruid verwijderen we door te 
schoffelen.”

Wordt verwacht
“Je kunt onze wijnen via het internet 
bestellen, hier afhalen en proeven. We 
leveren ook aan sterrenrestaurants zoals 
’t Zilte, Het Gebaar en De Schone van Bos-
koop.” Later dit jaar lanceert Oud Conyns-
bergh nog een chardonnay, een blanc de 
noirs, een rode pinot noir en een schuim-
wijn. “Wijn maken betekent keuzes maken. 
Zo bestaan er 100.000 soorten pinot noir. 
Wij plantten vooral de klassieke soort Vitis 
vinifera aan, die een korte rijpingstijd nodig 
heeft en laat bloeit. Ook een dessertwijn 
staat op de planning, maar daarvoor moe-
ten we nog 3 jaar geduld hebben. Dit voor-
jaar hebben we nog een hectare aange-
plant, met 3000 plantjes pinot blanc en 
1000 stuks muscat, waardoor ons totale 
areaal nu 9 ha bedraagt. 
We willen een uitgebreid palet van een 
tiental wijnen produceren en gaan daarbij 
voor de hoogste kwaliteit en voor origina-
liteit. We verzorgen ook rondleidingen in 
de wijngaard. Over enkele jaren willen we 
een jaarproductie van 100.000 flessen 
halen, deze locatie ombouwen naar een 
proefzaal en onze productie verhuizen”, 
besluit Lode.  n

  www.oudconynsbergh.be

Wijnbouwer Lode Van den Brande van Oud Conynsbergh bij de aanplant 
van pinot blanc in de proefwijngaard.
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Wijnbouw is een goede 
aanvulling voor  
ons sierteeltbedrijf”

Raf Rombouts is een ondernemer en een duizendpoot

©© NELE KEMPENEERS

“

Hij noemt zichzelf nog een groentje wat wijnbouw betreft, maar sierteler Raf Rombouts uit 
Loenhout heeft wel grootse plannen in die richting. “We ontvangen heel wat bezoekers in 
onze ontvangstruimte in de plantenserre en willen hen graag een extra dimensie bieden. Zelf 
wijndruiven verbouwen is een mooie neventak, die een meerwaarde creëert”, klinkt het. 

Nele Kempeneers
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Raf Rombouts (37) is een 
ondernemer en een dui-
zendpoot. Zijn sierteeltbe-

drijf Romberama is gespecialiseerd 
in amaryllisbloemen in de serre, 
maar verbindt daar ook een prach-
tige ontvangstruimte voor bezoe-
kers aan. Om de gasten nog een 
extra dimensie te bieden, gaat hij 
van start met wijnbouw.

Is de interesse voor wijnbouw er 
altijd al geweest?
“Helemaal niet. Ik heb zelfs heel 
lang alleen Fristi en chocomelk 
gedronken (lacht). Maar we ontvan-
gen hier zeer veel mensen en we 
waren op zoek naar een extra acti-
viteit om hen in te betrekken, naast 
de amarylliskwekerij. Mensen 
komen van ver en het is fijn om hen 
een dagprogramma te kunnen aan-
bieden met een bedrijfsbezoek en 
een wijndegustatie. Door de vele 
mensen die ons bedrijf en de ont-
vangstruimte bezoeken, zijn we 
zeker van een afzet voor onze wij-
nen. Het is dus een neventak die het 
huidige bedrijf perfect aanvult.” 

Welke wijnen hoop je te 
produceren?
“We hebben niet gekozen voor de 
klassieke variëteiten als chardonnay 
of pinot noir, maar voor hybrideras-
sen, die ook PiWi’s genoemd wor-
den. Ik heb een bloedhekel aan 
gewasbeschermingsmiddelen en de 
hybriderassen zijn bestand tegen 
sommige schimmelziektes. Ze vra-
gen dus geen of weinig sproeiwerk. 
Dat lijkt me ook belangrijk in het 
verhaal dat we aan onze bezoekers 
willen vertellen.  
Ik koos voor muscat bleu, cabernet 

cantor, souvignier gris en muscaris. 
Daarmee willen we mousserende, 
witte, rosé en rode wijn maken. Er 
wordt soms getwijfeld aan de kwa-
liteit van de wijn bij hybriden, maar 
ik heb al erg lekkere wijnen van 
hybridedruiven gedronken, zeker de 
blends.” 

Hoe heb je je weg gevonden  
in de wijnwereld? 
“Ik ben nog een beginneling en ik 
probeer zo veel mogelijk kennis op 
te doen. Daarom heb ik me aange-
sloten bij een studiekring van wijn-
bouwers en vorig jaar september 
ben ik avond lessen beginnen te vol-
gen. Voor de keuze van mijn plant-
goed heb ik me laten adviseren door 
experts, zoals Gishlain Houben van 
wijndomein Hoenshof, en het per-
sen van de druiven en het proces 
van wijn maken wil ik de eerste 
jaren uitbesteden. Ik heb het plant-
goed pas afgelopen voorjaar aange-
kocht, dus ik heb nog wel wat tijd 
om mijn kennis te vergroten. Als 
het concept aanslaat, wil ik op ter-
mijn uitbreiden tot 2 hectare wijn-
druiven. Je betaalt sowieso leergeld, 
dus ik start liever op een kleinere 
schaal. De bedoeling is dat we tegen 
2024 een kwaliteitswijn op tafel 
kunnen zetten. Je krijgt slechts één 
kans om een eerste indruk te 
maken, dus alles moet goed zitten 
voor we de flessen kraken.”  n

“Je betaalt sowieso 
leergeld, dus ik 
start liever op een 
kleinere schaal.”

Patrick Pasgang
innovatieconsulent
patrick.pasgang@innovatiesteunpunt.be 

Ondernemerscoach 
We weten uit ervaring dat bedrijven in 
moeilijkheden kunnen komen wanneer ze 
zich niet aanpassen aan de veranderende 
wensen van de consument. Heel wat maat-
schappelijke trends dagen ondernemers 
uit om vernieuwend uit de hoek te komen, 
maar hoe realiseer je zoiets? 
Raf Rombouts nam al enkele keren deel 
aan projecten van het Innovatiesteunpunt. 
Heb jij ook zo’n goed idee, maar mis je een 
klankbord of kreeg je graag wat begelei-
ding bij het uitwerken van je idee, zodat 
het niet in de ideeënfase blijft steken? Het 
project Ondernemerscoach ondersteunt 
plattelandsondernemers bij het ontwik-
kelen van een idee, bij het aanpakken van 
problemen en het verder professionalise-
ren van hun onderneming.

Hoe gaan we te werk? Jij meldt je idee 
aan. Na een kort telefonisch gesprek, kan 
je jouw idee komen voorstellen aan een 
groep adviserende experts. Je ontvangt 
meteen feedback. Komt jouw idee in 
aanmerking voor verdere begeleiding? Dan 
stellen we voor jou een begeleidingstraject 
samen. Een groep van experts zal dan je 
ondernemersvaardigheden versterken.
Voor wie? Voor land- en tuinbouwers in de 
provincie Antwerpen.
Heb je interesse? Stuur een mailtje naar 
Patrick Pasgang. Deelname is gratis, maar 
niet vrijblijvend.

Dossier

Dit dossier werd opgebouwd met de hulp van innovatieconsulent Kristof Severijns. Wie vragen 
heeft rond wijnbouw kan hem contacteren via kristof.severijns@innovatiesteunpunt.be
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