Ren
né van Hout (Mill) van wijngaard
w
Ed
delhof (Zeelaand) is één van
v de
oud
dste wijngaaardeniers vann ons land. Vrijwel
V
zondeer ervaring werd
w
hij
in 1992 in het ddiepe gegooiid. Twintig jaar later is dde hobbyist in
n hart
en nieren comm
mercieel gew
worden.

Ho
oe kan het loppen in het levven? Je
ben
nt opgeleid aals kok en weerkt als
bak
kker in eenn broodfabriiek. Je
weerkgever besluuit een wijnggaard te
beg
ginnen en je rraakt er enigsszins bij
bettrokken. Maaar na enkelee jaren
oveerlijd je chef een wordt je geevraagd
om
m de zorg op je te nemen vooor 900
liteer wijn-in-woording. Natuurrlijk ga
je ook
o zijn wijnngaard, De Daaalgaard
in St.
S Agatha verrzorgen. Na acht
a jaar
zijn
n z’n kindereen groot genooeg om
hett beheer over te nemen en begin
b
je
je eigen wijn-geedoetje. Twinntig jaar
verrder zijn dee kwaliteit en de
kw
wantiteit zodannig dat het tijdd is om
“co
ommercieel”
te
w
worden.
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k

De broodffabriek bestaaat al lang
niet meer, maar na en
nkele jaren
“in ‘t vleees” is René van Hout
thans ploeegleider in een
e
andere
bakkerij.

Wijngaard De
van de ouddste
toen René het
1992 was de

Daalgaard is één
van het land. Ook
o
in
stokje overnam
“concurrrentie“ nog
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niet grroot. Het was
w
de tijd dat
Groesbbekers en Waageningers in St.
Agathaa kwamen kijjken hoe dat nu
moest. Behalve de van zijn vaader
ng voor alles wat
w
geërfdee belangstellin
groeit een bloeit, was er niets dat hem
h
voorbesstemde voor een
e carrière inn de
wijn. ““Ik was een bierdrinker en
dronk zelfs helem
maal geen wijn.
w
Voor dde elementairee kennis van het
wijn ma
maken heb ik aangeklopt bij het
Amateuurgilde Diony
ysos, waar men
m
behalvee van allerleei vruchten ook
o

middellenopslag. Blladcontrole heb
h
d. Ik houd mijn
m
ik nogg nooit gehad
middellenadministrattie nauwgezzet
puterprogramm
ma.
bij meet een comp
Hetzelffde doe ik mett de accijnzenn”.

Ren
né in zijn wijnk
kelder annex accijnsgoederen
a
nplaats

van
n druiven wijnn wist te makken. Het
waas pionieren. Cursussen waren
w
er
nieet. Overal heb ik mijn kennis
van
ndaan gehaalld. Later waaren er
nattuurlijk
de
Brrabantse
Wiijnbouwers
en
het
Wiijngaardenierssgilde” aldus René.
Zijn ouders haddden een stukjee grond
a
waaar wat aarddbeien en asperges
weerden verbouw
wd, maar dat
d ook
dieende als voetbbalveldje en waarop
een
n vakantiehuissje stond. Aaardbeien
zijn
n er nog steeeds en een scchuurtje
voo
or het gereeedschap; gevvoetbald
wo
ordt er niet meeer en zo’n 2000
2
m2
wo
ordt
ingenoomen
door
800
dru
uivenstokken: Rondo, Johhanitter,
Sch
hönburger,
Gewürztrraminer,
Regent en reccentelijk Souuvignier
Griis. Wijngaardd De Edelhoff ligt in
hett dorp Zeeland naaast de
Miiddenpeelweg. De zandgrrond is
arm
m en droog. T
Toch heeft hij nooit
geïïrrigeerd. “Laaat ze hun weeg naar
ben
neden maar zoeken!” Om
m de 3
jareen brengt hij champost op, wat al
bijn
na voor een ooverdaad aan stikstof
zorrgt. Bladbemesting doet de
d rest,
voo
oral
Resisstin
voor
de
maagnesiumopnaame. Hij heeeft niet
voo
or onder-begrroeiing gekozeen. ”De
gro
ond warmt beeter op en er is geen
gew
was dat wateer nodig heefft” Met

een frees w
wordt het onk
kruid te lijf
gegaan. D e oudste sttokken zijn
polsdik.

De Edelhoff is momenteeel goed voor
een jaarlijkkse productiee van 600
flessen. Sinnds vorig jaaar is René
formeel “coommercieel”. “Er was al
lang veel vrraag naar mijn
n wijnen. Je
weet hoe da
dat gaat, iederreen die een
beetje belaangstelling to
oonde kreeg
een flesje m
mee naar huis.. Op bezoek
bij mensen nam je een flesje mee.
Zelf “verweerkten” we ook het een en
ander. Maarr ik kwam eraachter dat er
ook kleinerre hobbyisten
n waren die
hun wijnen verkochten. Dus
D waarom
e een slijter
ik niet? Bovvendien was er
in de buurt die me bijna smeekte om
open”.
mijn wijn tee mogen verko
De omschhakeling is hem niet
tegengevalllen. Een spuitlicentie had
hij al. “Ik hheb altijd geprobeerd om
zo verantwooord mogelijk
k te spuiten.
Daarvoor hhad ik meer keennis nodig.
Die licentiee geldt voorr 5 jaar en
wordt verleengd als je in die tijd
minstens 4 “opfrislesssen” volgt.
Natuurlijk wordt er door de AID
uit en de
gecontroleeerd: de spu
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René llegt uit dat zijn wijnkeldder
officieeel een accijn
nsgoederenplaaats
is waarrvan moet wo
orden vastgeleegd
wat er in en uit gaatt. Hij houdt dan
d
ook
een
kasbo
oek
en
e
een
voorraaadboek bij, bewaart de
facturen
en en verrantwoordt de
gemaakkte werkuren
n en gemaakkte
kilomet
eters. “Ik heb wel wat moeeite
gehad om me dat gedrag aan te
maar het betaalt zich uit. Als
A
leren m
de conntroleurs mijn administraatie
hebbenn gezien hoev
ven ze de keldder
zelfs niiet meer te zieen. Wat wel een
e
groot vverschil is meet vroeger is dat
d
ik zeldden meer zom
maar een flesje
weggeeef. Ook trekk
ken mijn vrouuw
en ik m
minder gemak
kkelijk een flesje
open m
maar gebruik
ken liever een
e
restje
van
een
n
proeverijj”.

Proeveerijen -beter: rondleidinggen
met eenn glaasje na- organiseerde hij
ook all als hobbyist. “Ik wil mijn
m
nderen delen en
passie graag met an
vooral aan de meensen duidellijk
ndse wijnen een
e
maken dat Nederlan
volstrekkt eigen karaakter hebben en
zeker niet onderd
doen aan veel
buitenllandse. Ik laaat zien dat hier
h
geen enkele rottee druif wordt
dat
de
druivven
verwerrkt,
onbescchadigd in de kneuzzer
belandeen, dat er na
n de kneuziing
direct w
wordt geperst zodat de kaans
op veroontreiniging of
o besmetting zo
klein m
mogelijk is. Met
M ons klimaaat
moetenn we ook veeel meer ons best
doen oom goed en
n rijp fruit te
leverenn. Ook de op
pen dag is een
e
mooie gelegenheid om te etalerren
wat err allemaal bijj komt kijkenn”.
o
Van diie open dag wordt dan ook
wat gem
emaakt. Op dee zondagmidddag
29 seeptember stu
uren duidelijjke
richtinggsaanwijzingeen
de
vele
bezoekkers al kilometers van tevorren

watersslang te om
mwikkelen: te
contactop
ppervlak.
Bij
B
weinig
a
uitbreidding wordt gedacht aan
koeleleementen.

Heerkenbaarheid onderdeel van
n de marketing
g

naaar de wat aafgelegen wijjngaard
waaar ze door eeen heus dweiloorkest maaar dan één vvan niveau - worden
w
verrwelkomd. V
Vrolijk verteltt René
over zijn druivven en wijneen. En,
gt hij grinnikkend, “het bouquet
b
zeg
van
n het nabijgellegen varkenssbedrijf
heeeft geen invlloed op dat van
v de
wijjnen.” Het glaasje na bew
wijst dat
hij gelijk heeftt. Het enthouusiasme
straalt af van dde wijngaardennier en
bep
paalt voor eeen goed deeel de
ontspannen sfeeer van het gebbeuren.
g
af
Maarketing gaat hem net zo goed
alss wijn maken.

Dee wijn makeende bakker woont
enk
kele
kilom
meters
van
zijn
wijjngaard en na bezichtiging
daaarvan leidt hij zijn gastenn graag
naaar zijn huis om
m ze te ontvanngen in
een
n kleine gezelllige ruimte met
m een
gatt in de vlooer: in een ruime
kru
uipruimte slaaat hij zijn flessen op.
Hijj kan groeepen tot zoo’n 25
perrsonen aan; bij meer dan
d
15
perrsonen
worrdt
er
gesplitst
ron
ndgeleid. Vrouuw, zoon en dochter
d
wo
orden zo nodiig ingeschakeeld: het
is een echt familiebedrijjf. De
uiven wordenn geheel in eigen
dru
beh
heer gevinifi
ficeerd. De grotere
app
paratuur -knneuzer/ontsteller en
waaterdrukpers- staat opgeslaagen in
een
n schuurtje. Wordt het menens
m

dan wordt er een partytent op het
E
geheim
gazonnetje geplaatst. Een
procedé hheeft hij niet; dat
hygiënisch werken vo
oorop staat
weet iedereeen. Tijdens de gisting
koelt hij tot zo’n 19
9 a 20°C:
eenvoudig met een ventilator
b
hem
direct op hhet vat. Dit bevalt
beter dann het vat met een

Open dag m
met dweilorkestt ter verwelkom
ming
DE WIJNGA ARD - OKTOBER 2013

Heeft een bakker iets bijzonders
met giisten? “Nee, dat is een heel
ik
wereld.
Maar
andere
menteer er weel graag mee. Zo
experim
heb ik eens drie versschillende gistten
toegepaast bij mijn Johanitters en de
resultatten voorgeleegd aan mijn
m
proefpaanel. Ik waas blij dat de
Oenofeerm Bouquet die ik meesstal
gebruikk als de beste uit de test
t
kwam. Verder gebrruik ik Bayannis
en Lalvvin71B en ga dit jaar de Siiha
7 testenn.” Dat zijn aaanpak en keuzzen
verantw
woord zijn moge
m
blijken uit
de resuultaten: vorig jaar verklaarrde
De Braabantse Wijnb
bouwers Renéé ‘s
witte w
wijn tot de besste; dit jaar weerd
hij tweeede. Hier iss alles voor de
bakkerr. www.edelho
of.nl

