Wijngaard Hoog Beek en Royen
Activiteiten 2019
Januari
In januari is na de winterstop het snoeien weer gestart.
Een vak van de Souvignier Gris is uitgedund. Omdat de
stokken te dicht op elkaar staan is besloten om en om
een stok weg te halen. De reden is vegetatieve groei, die
wij willen voorkomen door de wortels van de
wijnstokken meer ruimte te bieden. In onze situatie is de
bodem de oorzaak van de vegetatieve groei.
Vrijgekomen stokken zijn op te halen door diegenen die
dit willen, voorzien van snoeiadvies door Sigrid (zie
kader).
Het uitgedunde vak wordt niet op de gebruikelijke wijze
gesnoeid. Leggers moeten nu naar twee kanten worden
gebogen, dus zijn er per stok twee stiften en twee
leggers (dubbele guyot). De overige stokken zijn op de
gebruikelijke wijze gesnoeid (enkele guyot). Na de oogst
wordt bekeken of ook het andere vak van de Sauvignier
Gris moet worden uitgedund.

Snoeiadvies
Indien de stokken tegen
een muur worden
geplaatst is cordonsnoei
nodig. In het eerste jaar
na het planten is geen
snoei nodig. Daarna, in
januari worden drie
ranken geselecteerd. De
middelste groeit uit tot
de verticale hoofdstam.
De twee andere ranken
worden naar links en
rechts gebogen langs een
leidraad. Op deze ranken
worden de uitlopers tot
stiften met twee
knoppen teruggesnoeid.
In het jaar daarop
kunnen boven de twee
onderste leggers weer
nieuwe leggers worden
gevormd (zie foto van de
cordonsnoei).

Februari
Het snoeien is voltooid. Ook is er weer een lijst gemaakt van evenementen. Vrijwilligers
kunnen zich aanmelden voor assistentie bij evenementen.

Maart
Het mesten is gestart. Voorafgaand aan het mesten moest onkruid worden verwijderd, met
name het woekerende muur. Dit jaar is voor een andere bemesting gekozen. Er is
gesteentemeel aangeschaft, waarmee het niveau van de meststoffen in één keer op peil
wordt gebracht. Verdere bemesting is dit jaar niet nodig. Verder moet er weer worden
geschoffeld en de perken ruim worden gehouden. Het snoeiafval is door de shredder
gehaald. Binnenkort wordt de berg weer afgegraven om de perken luchtig te maken.
Ook zijn de eetdruiven tegen de muur weer gesnoeid, de stokrozen gefatsoeneerd en de
perken gewied. Alles ziet er weer piekfijn uit en is klaar voor het voorjaar.

April

Eind maart is begonnen met het buigen van de leggers. Sigrid en Gerrit hebben samen
het uitgedunde vak van de Souvignier Gris gedaan, omdat voor de eerste keer de
dubbele guyot-snoei wordt toegepast. Bij elke stok moest weer een nieuwe beslissing
worden genomen. De overige wijnstokken zijn weer met hulp van de vrijwilligers
gebogen.
De berg met gehakseld snoeiafval is verspreid over de bedden. Er was meer dan genoeg.
De compost is gezeefd met de geweldige uitvoering van Gerrit van een roterende
compostzeefmachine. De prachtig zwarte grond is verspreid over de bedden, met
speciale aandacht voor vak E. Twee stokken Souvignier Gris in vak E zijn vervangen,
omdat er een niet uitliep en de ander wortels boven de entknoop vormde en daarmee de
bescherming tegen schimmels van de onderstok kwijt is geraakt. Er zijn gelukkig nog
stokken over van het uitgedunde vak C.
Landelijk wordt gewerkt aan een kwaliteitssysteem om de traceerbaarheid en kwaliteit
van de wijn te garanderen. Voor een kleine wijngaard als Hoog Beek en Royen betekent
dit, dat vooral het voorraadbeheer op orde moet zijn. De meest administratie moet
worden gedaan door de wijnmaker. Ook de informatie op de etiketten dient
traceerbaarheid mogelijk te maken. Dat is prima in orde voor onze etiketten.
Wim Blom heeft een machine geregeld die hij geschikt maakt om de graskanten wat
vaker en minder rigoureus te kunnen bijsnijden. Wordt vervolgd!
De wijnranken lopen al goed uit. Er is al vruchtaanzet gesignaleerd aan de ranken bij de
muur!
Op 30 april is de wijn van 2018 gebotteld! Het werk ging voorspoedig zonder storingen.
In totaal 5 pallets met dozen wijn zijn klaar gemaakt voor verzending naar Zeist! Het
proeven kan beginnen.

Mei
Nieuwsgierig naar de smaak van onze net gebottelde wijnen hebben de wijngaardeniers
beide wijnen goedgekeurd. Eigenlijk moet de wijn na het bottelen (veel wervelingen) ca.
2 weken tot rust komen. In die tijd is, wat wij de flessenziekte noemen, over. Maar ........
nieuwsgierigheid heeft gewonnen van geduld!

De wijnranken zijn bespoten met zwavel ter voorkoming van meeldauw en bestrijding
van de galwesp. Sterke personen liepen met de spuitflessen door de wijngaard. De

anderen hebben zich gewijd aan het schoffelen van de perken en het schoonpoetsen van
de stamen. Dit houdt in dat ongewenste uitlopers op de stam worden verwijderd.
De machine van Wim werkt. Er is een kantensnijder toegevoegd en ook heeft Wim een
systeem bedacht voor de belijning om recht te kunnen snijden.
De zaden van de stokrozen zijn uitgedeeld.

De dubbele uitlopers op de legger (vruchtboog) en uitlopers dichtbij de basis worden
uitgebroken om zo een luchtige loofwand te verkrijgen met veel minder kans op
schimmels bij nat warm weer. Er moet bij het uitbreken rekening worden gehouden met
de nieuwe stift en legger, liefst allebei aan de goede kant van de stok. Dat vergt heel wat
overleg in het team dat zich met het uitbreken bezig houdt. Dit is echter de eerste ronde.
Volgende maand wordt definitief uitgebroken.

Juni
Juni begon met een flinke storm, waardoor er diverse uitlopers zijn afgewaaid. De
overblijvende uitlopers zijn opgebonden en vastgezet.
Er is een delegatie op bezoek geweest uit Oeganda van een wijngaard waar wijn van
bananen wordt gemaakt. In bananen zit ook suiker, die vergist kan worden. De delegatie
was op zoek naar nuttige machines en was onder de indruk van de etiketteermachine
die in Twente wordt gebruikt.
Deze maand stond ook in het teken van het definitief uitbreken van uitlopers die op oud
hout groeien en van dubbele uitlopers. Ook is blad onder bij de beginnende trossen
weggehaald om de wind de ruimte te geven. De vele diefjes en dieven op de uitlopers
zijn ook zoveel mogelijk weggehaald. De uitgebroken resten zijn kleingeknipt en op de
komposthoop beland.
Ook is natuurlijk weer geschoffeld en zijn de perken netjes aangeharkt. De druiven bij de
muur groeien goed, terwijl ook de stokrozen het heel goed doen.
Juli

Deze maand staat in het teken van onderhoud: aan de wijnranken, het gras en de perken.
Er is een nieuwe kantensnijder geplaatst op de grote maaimachine. Ook aan de kleine
machine worden aanpassen uitgevoerd.
Het uitbreken wordt deze maand voltooid. De komposthoop groeit flink met alle
snippers van de uitgebroken uitlopers en het blad. De lagen snippers worden
afgewisseld met zwarte compost.
De etiketten van de Seyster Spirit zijn gearriveerd en op de flessen aangebracht. Ook de
kleine flesjes Seyster Spirit zijn voorzien van etiketten die gesneden zijn van de nog
aanwezige oude etiketten.
De druiven groeien prima, alhoewel het aantal trossen beduidend lager ligt dan vorig
jaar. Er zullen mogelijk minder trossen verwijderd hoeven te worden, afhankelijk van de
groeikracht en het weer met als resultaat hopelijk een goede oogst.
Er is gespoten op de bladeren met een klein beetje zwavel tegen de meeldauw en met
kaliumfosfiet voor bladbemesting. Dit is noodzakelijk vanwege de lange droogteperiode
waarbij het kalium in de bodem niet kan worden opgenomen. Dit moet vroeg in de
ochtend gebeuren als de dauw nog op de bladeren zit, omdat dan de huidmondjes
openstaan en de verspreide oplossing op kunnen nemen.
Augustus
Het uitbreken van de uitlopers vergt dit jaar veel handarbeid. Op het moment van
toppen ( tijdens een lange droogperiode ) zijn de uitlopers na de regen abnormaal gaan
groeien. Deze hebben we verwijderd om een open loofwand te verkrijgen. Uitlopers in
de oksels van bladeren (dieven) worden zoveel mogelijk verwijderd evenals blad onder
de trossen. Dit gebeurt om voeding zoveel mogelijk naar de druiven te laten gaan in
plaats van naar al die, min of meer overbodige, uitlopers. Er moet wel genoeg blad
overblijven om nog voldoende suikers in de druiven aan te maken. Het is dus wel
opletten of er niet teveel wordt weggehaald. De uitlopers worden ook rechtgezet, zodat
deze elkaar zo min mogelijk kruisen. De uitlopers van de Souvignier Gris zijn veel
stugger dan die van de Johanniter. Ze breken gauw af en moeten met de nodige
voorzichtigheid geleid worden.
De afgeknipte takken worden nog steeds trouw versnipperd. De composthoop kan alle
aanvoer van materiaal nauwelijks meer aan.
De véraison (het begin van de rijping) is begonnen. Sommige druiven zitten echter vast
in de draad en moeten voorzichtig worden losgemaakt. Er wordt gecontroleerd op
meeldauw op de druif. Op de rechter foto is meeldauw te zien. Deze tros is verwijderd
om de naburige trossen gezond te kunnen houden.

De Catalpa staat er erg mooi bij. Het is heel fijn om hier met z’n allen koffie te drinken
tussen de werkzaamheden door. Veel druiventrossen zijn om de draad gegroeid en
moeten worden losgemaakt.
Het schoffelen en onkruidvrij maken van de perken gaat gewoon door, evenals het
bijsnijden van de grasranden.
De druiven kleuren in deze maand steeds meer. De bladeren zijn mooi groen, omdat het
af en toe even heeft geregend. De kans op meeldauw is nu niet zo groot.
Eens in de drie jaar wordt bodemonderzoek gedaan, wat nodig is om de juiste bemesting
te kunnen bepalen voor een goede oogst. De vooruitzichten zijn goed, maar het is
afwachten wat het weer doet: krijgen we een mooi herfstzonnetje of komt er veel
nattigheid?
September
Het uitdunnen is begonnen! De trossen die nog niet voldoende aan het kleuren zijn,
worden weggeknipt, evenals groene schoudertjes (klein trosje bovenop de grote tros).
Idealiter worden er per uitloper twee trossen bewaard.
De netten zijn weer gespannen om vogels tegen te houden. Het wachten is nu op de
oogst. De bladeren die in de netten vallen worden weggehaald, perken worden
geschoffeld en grasranden bijgehouden.
Ondertussen zijn de trossen bij de muur rijp genoeg om te eten en wat zijn ze lekker!
Naast de Muscat Bleu staat er ook een Pinot Noir. Er was genoeg om vrijwilligers een zak
met druiven mee te geven. Er is veel druivensap geproduceerd! Er is ook een witte
muurdruif, de Palatina, die qua smaak niet onderdoet voor de blauwe.
Onze 2018 wijnen hebben bij de keuring van de lage landen (Nederland en België) 2
Winkeurzegels gescoord en bij AWC in Wenen 2 keer Seal of Approvel (brons)!
Met dank aan allen die daaraan meegewerkt hebben!
Eind van de maand is het zuurgehalte weer gemeten en de öchsler (gehalte aan zoet)
van zowel de Johanniter en de Souvigner Gris. De Johanniter zal binnenkort geoogst
gaan worden! Op de volledige rijping van de Souvigner Gris moeten we nog even
wachten. Op naar de eerste oogst!
Oktober

De maand oktober stond in het teken van de oogst. Allereerst is de Johanniter geoogst op
vrijdag 4 oktober. Het zuurgehalte ging snel omlaag, terwijl het suikergehalte al mooi op
peil was. De waarden vlak voor de oogst zijn: öchsle 83 zuur 7,3. Zoals verwacht was de
oogst kleiner dan die van vorig jaar. De totale opbrengst van de Johanniter was 1100 kg.
We verwachten wel weer een mooie kwaliteit van de Johanniter!
De Souvignier Gris is meestal later rijp dat de Johanniter. Toch ging ook het
suikergehalte snel omhoog, terwijl het zuurgehalte nog lang tegen de 10 bleef. Door de
natte septembermaand heeft de natte botrytis de trossen aangetast. Zeker de helft van
de trossen in de achterste rijen moest worden verwijderd, hetgeen ten koste is gegaan
van de opbrengst. Besloten is dan ook om op zondag 20 oktober te oogsten. De opkomst
van vrijwilligers was, ondanks de ongewone dag, prima. Vlak voor de oogst is het suikeren zuurgehalte nog gemeten: öchsle 90, zuur 9. Het zuurgehalte was wel nog wat aan de
hoge kant, maar kan gecompenseerd worden tijdens het proces van wijnmaken. De
opbrengst was net iets meer dan 800 kg. Een tegenvaller. Maar de kwaliteit lijkt heel
goed te zijn!
Tegen het eind van de maand begonnen de bladeren te vallen, zodat we de komende
weken weten wat ons te doen staat. De composthoop vaart er wel bij!
November
De werkzaamheden in November bestonden voornamelijk uit het bij elkaar harken van
de herfstbladeren en het vullen van de composthoop (ons ‘goud’ voor de perken in het
voorjaar). Er kan nauwelijk nog iets bij, maar veel meer blad zal er tegen het einde van
de maand niet meer bijkomen. De Johanniter had al vroeg bijna geen bladeren meer,
terwijl de Souvignier Gris nog lang redelijk veel blad had. Het composteerproces is
begonnen, zoals aan de meetstok is te voelen.
Omdat de rest van de druivenstokken van de Souvigner Gris ook zullen worden
uitgedund, heeft Sigrid de te verwijderen stokken getaped. De overige stokken krijgen zo
mee ruimte voor de dubbele guyot-snoei. Zoals bij de oogst is gebleken biedt deze vorm
van snoeien de stokken meer ruimte om te groeien, zodat ze niet in de vegetatieve groei
komen, terwijl de trossen opener blijven. Schimmel (natte botrytis) slaat dan minder
hard toe.
Het is natuurlijk jammer als alle verwijderde stokken van de wijngaard verdwijnen. Het
idee is opgevat om meer rijen te maken en om de bestaande rijen te verlengen richting
de muur. Het meten van de beschikbare ruimte leidde ertoe dat er vijf nieuwe rijen
kunnen worden gemaakt en dat elke rij met een of twee stokken kan worden uitgebreid.
Nog veel werk aan de winkel de komende weken.
Het gras is gemaaid, terwijl ook de graskanten weer zijn bijgewerkt, waar nodig. De
metingen van de Suzukivlieg gaan ook gewoon door!
December
Nu het blad grotendeels is bijeengeharkt, kan de composthoop rustig z’n gang gaan. Het
blad van de druivenstokken, de catalpa en de esdoorn zijn heel goed voor de compost.
De bladeren van de kastanje, de eik en de beuk mogen niet op de composthoop vanwege
het hoge gehalte aan looizuur.

Het uitgraven van de grasstroken voor de nieuwe rijen Souvignier Gris is in volle gang.
De steunpalen worden al ingegraven. Dit is een zwaar karwei vanwege de vele stenen
die in de grond zitten. Op deze plek hebben vroeger muurtjes gestaan.
De stokken van de Souvignier Gris die zullen worden overgeplaatst, worden al in
dubbele guyot gesnoeid. De stokken zullen worden overgeplaatst zodra de vakken klaar
zijn. Het snoeiafval gaat weer naar de versnipperaar. De snippers worden gebruikt om
de grond rul te maken.
Regelmatig is nu rijp te zien op de wijngaard. Dit is een prachtig gezicht. Dank aan Ilse
voor alle mooie foto’s.
Op de laatste actieve dag van het jaar is de snoei van de over te plaatsen stokken
afgerond. De plaggen gras die uit de nieuwe bedden zijn gehaald zijn voor een groot deel
ontdaan van de aarde. Dat was een bijzondere klus. Op advies van Frans zijn de plaggen
in de lucht gegooid, waarbij de aarde loskomt wanneer ze terugvallen op de grond. Een
hilarische activiteit. De gaten voor de tussenliggende palen zijn gemaakt. Een heidens
karwei, vanwege de vele stenen. De fotografe heeft op deze laatste dag geholpen om de
stenen naar voren te kruien!
De wintervakantie kan beginnen, nadat we eerst nog van een heerlijke wijn hebben
genoten!
Maar eerst werd de wijn in wording nog getest in Bentelo. Na 1,5 uur rijden kon het
proefteam in Bentelo direct aanschuiven voor de proeverij. Zoals gebruikelijk werd eerst
de Johanniter geproefd: geen geurafwijking, typisch Johanniter en nu kurkdroog (alle
suiker is door de gisting omgezet in alcohol). Daarna werd de Souvignier Gris geproefd:
De gisting was nog niet volledig en dat was te proeven. De nog aanwezige suiker zorgde
voor een aangenaam mondgevoel. Geur en kleur waren ook oké.
Beide wijnen mogen nu rusten in de vaten. Wat nog volgt is klaren, assemblage en in
april de botteling. Laten we hopen dat het weer mooie wijnen worden!

