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Chardonnay Meerdael

EERT DE BELGISCHE
WIJNBOUW

V

oor zijn jubileumuitgave (20 jaar
Megavino!) brengt het grootste
wijnsalon van de Benelux een
hommage aan de Belgische wijnbouw,
dus aan ons eigenste landje. Vroeger was
de Belgische productie vrij anekdotisch,
maar het viel op dat België toch een
trouwe aanwezige was op de wijnbeurs.
Bij de standhouders zagen we elk jaar
opnieuw Wijndomein Waes, Meerdael,
Bon Baron, Ry d’Argent, Domaine du
Chenoy, Kluisberg… Maar laat ons wel
wezen: België is nog altijd een kleine
wijnproducent, zij het dat de wijnproductie de volgende jaren gewoon op verdubbelen staat. Van nergens naar 1 miljoen
flessen en wie weet wat de (warme) toekomst brengt? In 2015 telden we 94 producenten, wat lang niet slecht was. Maar
in 2017 was hun aantal al gestegen tot
128 (94 in Vlaanderen en 34 in Wallonië).
Bij de Waalse producenten alleen al verwacht men tegen 2020 een productie
van 650.000 flessen. Daarbij moet men
weten dat Ruffus (Vignoble des Agaises)
op zijn eentje 250.000 flessen voor zijn
rekening neemt.
Er werd de afgelopen jaren al eens
geschreven dat België vroeger een wijnland was maar dat het de schuld van
Napoleon en de mini-ijstijd was dat de
wijngaarden hier verdwenen waren. In
feite blijkt uit een meer grondige studie
(Marc Vanel, uitgeverij Racine, 2015) dat
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vooral de uitbreiding van de stedelijke
gebieden de oorzaak was. Het heuvelachtige Brussel telde meerdere wijngaarden, getuige straat- en gehuchtnamen
zoals Wijngaardestraat (Anderlecht),
Wijnberg (Sint-Joost-ten-Node) en
Wijngaardenstraat (Laken).
Na enkele vroege vogels (GenoelsElderen in Vlaanderen en Domaine de
Mellemont in Wallonië) kwam er een
ware relance van de wijnbouw vanaf
het jaar 2000 met initiatieven zoals
Chardonnay Meerdael, Monteberg,
Pietershof, Aldeneyck, Vignoble des
Agaises of Domaine du Chenoy. En
sedertdien is er geen houden meer aan.
Op Megavino kan u poolshoogte nemen
van de huidige kwaliteit van onze
Belgische wijn. Als Gastland zal België
een grote gezamenlijke stand innemen
vlakbij de ingang van Paleis 7, dit onder
impuls van coördinatoren Lodewijk Waes
en Alain Bloeykens. Volgende domeinen zullen er een stand hebben: Holvast
(Asse), Kluisberg (Assent), Chardonnay
Meerdael (Oud-Heverlee), Kluisberg
(Assent), Chardonnay Meerdael (OudHeverlee), Wijndomein Waes (Gent),
Vignoble des Agaises (Binche), Château
de Bioul (Bioul), Domaine du Chant
d’Eole (Quévy), Domaine du Chenoy
(La Bruyère), Domaine de Mellemont
(Thorembais), Domaine du Ry d’Argent

(Bovesse) en Bon Baron (Dinant). Via de
verdeler Belgian Wines zullen echter
ook Vin de Liège (Heure-le-Romain), La
Mazelle (Beaumont), Genoels-Elderen
(Riemst), Aldeneyck (Aldeneik) en Entredeux-Monts (Heuvelland) vertegenwoordigd zijn. Op het moment dat we
dit schrijven kunnen zich nog andere
domeinen melden.

“De Belgische
wijnproductie
staat de volgende
jaren gewoon op
verdubbelen
Er zullen ook een aantal master classes
worden georganiseerd op Megavino
met als thema de Belgische wijn: Gido
Van Imschoot laat Belgische bubbels
proeven op 19 oktober, Eric Boschman
zal een korte geschiedenis komen voorstellen op zaterdag 20 oktober en Marc
Vanel stelt oude millésimes voor op zondag 21 oktober. (mv)
Meer info, ook voor de andere paviljoenen: www.megavino.be

