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'Nederlandse wijnbouw is het
hobbyisme inmiddels wel voorbij'
Rob Stikkelbroeck
Nederland wijnland... het blijft wennen.
Maar steeds vaker vallen Nederlandse wijnen op tussen de overvloed aan wijnen uit
de meer traditionele wijnlanden. Wijngaard
St. Martinus in Vijlen is een grote speler in
de Nederlandse wijnbouw en is onlangs
onderscheiden als beste wijngaard in
Nederland en België. In hun onlangs opgeleverde wijnbouwkenniscentrum speelt
educatie en onderzoek een belangrijke rol,
door samen te werken met internationale
erkende wijnbouwinstituten, zoals Freiburg en Wageningen zal de wijnbouw in de
Benelux zich verder kunnen professionaliseren.
Diep onder de grond van het
Vijlense heuvelland, liggen de
gouden schatten van Wijndomein St. Martinus verscholen.
Wijnbouwer en oenoloog Stan
Beurskens toont ze graag, en
terecht. Zijn wijngaard werd
deze week bij de wijnkeuring
der Lage Landen verkozen tot
beste allround wijngaard van
Nederland en België. Weer een
prijs, want de Limburgse wijnen werden dit jaar en voorgaande jaren al meerdere
malen bekroond tijdens internationale wijnkeuringen. "Een
mooie waardering voor het
team", zegt Beurskens. "Een
teken dat we goede wijnen
maken. Maar mijn mening
blijft hetzelfde als het om wijn
gaat.Er kunnen nog zoveel gou-

ten van Wageningen, Stellenbosch (Zuid-Afrika) en Geisenheim (Duitsland). Naast zijn
theoretische achtergrond heeft
hij inmiddels ruim 15 jaar praktijkervaring opgedaan op verschillenden wijngaarden over
de hele wereld. In 2007 begon
hij zijn eigen adviesbureau
begonnen (Wijnbouwadvies
Beurskens), waarmee hij tegenwoordig meer dan 80 wijngaardeniers begeleidt bij de wijnbouw en vinificatie in binnenen buitenland.
Ondertussen groeide Wijngaard St. Martinus gestaag
door. Beurskens verzamelde
een team van oenologen (wijnbouwtechnisch
ingenieur),
vinologen (wijnkenner) en
wijngaardmedewerkers
om

Stan Beurskens.
den stickers opzitten, je vindt
het lekker of niet."
Stan Beurskens is een tweede
generatie wijnbouwer die het
vak leerde van zijn vader Hans.
Die plantte in 1988 de eerste
wijnstruiken op de flanken van
de heuvels rond Vijlen. De kleine wijngaard groeide uit tot
ware proeftuin, zeker nadat
Stan de zaken op jonge leeftijd
(18!) overnam. De jonge Limburger studeerde procestechniek in Wageningen waarna hij
zich specialiseerde in vinificatietechnieken op de universitei-

zich heen.Tegenwoordig telt de
wijngaard 13 hectare verdeeld
over drie percelen; 't Rott, Vilare en Holset. Omdat Beurskens
zich niet wilde toeleggen op
één bepaalde wijn, komen uit
Vijlen rode, witte en mousserende wijnen. Het wijnbouwkenniscentrum vormt de spil
van het bedrijf. Vier etages die
achttien meter die de grond in
gaan.Ontrokken aan het oog en
ingepast in het heuvellandschap. Drie maanden geleden
werd de bouw afgerond. Het
moet gezegd: een knap staaltje

Het gloednieuwe wijnbouwkenniscentrum in Vijlen.

architectuur en landschapsinpassing. Naast de begane
grond, waar cursussen en proeverijen worden gehouden, telt
het gebouw drie kelders waar
de productie plaatsvindt en de
wijn in de vaten wordt opgeslagen. Daarnaast een kelder voor
de distributie.Duurzaam is ook
hier het toverwoord. Door te
werken met zwaartekracht in
plaats van pompen, gebruik te
maken
van
aardwarmte,
natuurlijke reiniging van het
afvalwater, hergebruik van
warmte en water, is het gehele
centrum energie neutraal,helemaal als de zonne-energie
werkt. Zo worden beide aspecten van Beurskens, wijnbouw
en wetenschap, in het gebouw
samengevoegd.
Dan terug naar de wijn.
Beurskens is zich er terdege van
bewust dat de Nederlandse
wijnbouw niet de naam heeft
die de traditionele wijnlanden
wel hebben. "Onterecht. In
Nederland worden prima wijnen gemaakt. Nog slechts een
enkele topwijn, maar in het
middensegment zijn we zeer
goed bezig. Ik zeg bewust 'we',
want alle Nederlandse wijnbouwers zijn zich bewust van
de positie waarin we verkeren.
Wij moeten ervoor zorgen dat
we met z'n allen goede wijn
maken.Een paar slechte wijnen
en het vooroordeel dat Nederland geen wijnland is, is bevestigd. Maar ik voel me geen Don
Quichotte die een strijd voert
die niet te winnen valt. Laat de
mensen maar proeven. Ik krijg
hier veel bezoekers uit de Randstad. Echte wijnliefhebbers die
zestien uur naar de Bourgogne
rijden voor een paar flessen.
Hier zijn ze in twee uurtjes,krijgen een prima wijn voorgeschoteld en zijn vervolgens verbaasd.Maar je moet ze wel eerst
hier naartoe zien te krijgen.

Vandaar ook het kenniscentrum. De Nederlandse wijnbouw is de fase van het hobbyisme inmiddels wel voorbij."
De groeiende status van de
Nederlandse wijn is ook terug
te zien in de jaarlijkse Wijnkeu-

ring van de Lage Landen. De
keuring wordt jaarlijks georganiseerd door het Wijninstituut
Nederland (WIN) in samenwerking met Wijngaardeniersgilde Nederland en het Productschap Wijn. Alle deelne-

mende wijnen zijn allereerst
analytisch onderzocht op eventuele fouten. Vervolgens hebben twee panels van Nederlandse en Belgische wijnprofessionals (vinologen) verspreid
over twee dagen alle wijnen
geproefd en beoordeeld. Dit
gebeurde volgens het internationaal gebruikelijke O.I.V. systeem (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin) waarbij een wijn maximaal 100
punten kan behalen. Van de
176 ingeschreven Nederlandse
en Belgische wijnen is 88 procent bekroond met een medaille of een keurzegel (75 of meer
punten). In 2013 en 2012 was
dit respectievelijk 70 procent
en 63 procent. Dit jaar zijn 3
wijnen met een gouden medaille bekroond: Cuvée des Amis
2013
(Pinot
Noir/Auxerrois/Pinot Blanc)
van Domein Le Coq Frisé in
Epen (L), Brut de Holset 2012
(Johanniter) van Wijndomein

St Martinus in Vijlen (L) en een
Strowijn 2013 (Solaris) van
Wijngaard Hesselink in Winterswijk (Gld). Daarnaast zijn
er 23 zilveren en 30 bronzen
medailles. Van de bekroonde
wijnen zijn er 35 wit, 12 rood
en 9 rosé, terwijl van deze wijnen er 9 mousserend zijn. De
wijngaard met de hoogste score voor de 3 beste wijnen, werd
zoals gezegd St. Martinus.
Zelf proeven
Zaterdag 20 en zondag 21
september heeft Wijngoed St.
Martinus weer de Open Dagen,
van 10.00 tot 20.00 uur.Er is live
muziek en er zijn verschillende
restaurants uit de buurt aanwezig waarvan u de lekkernijen
kunt proeven. Iedereen is welkom om een kijkje te komen
nemen in de nieuwe wijnkelder
en om de prijswinnende wijnen te komen proeven. Het
Wijngoed ligt op Rott 21a in
Vijlen.

