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uitsluitend in de onderste zone
van de plant. Ook daarboven heb-
ben zich nog kleine trosjes ont-
wikkeld. Dat blijkt de tweede, la-
tere vruchtzetting te zijn. Die
druifjes zijn klein en worden niet
meer rijp. “Als je twijfelt, moet je
er maar eentje proeven. Die klein-
tjes zijn helemaal niet zoet en dus
onbruikbaar voor het wijn maken.
Je hebt die suikers nodig om het
om te zetten naar alcohol. Omdat
die onrijpe druiven harder zijn,
duwt onze wijnpers ze ook niet
kapot, ze komen er zo weer mee
uit. Maar ideaal is als je ze ge-
woon laat hangen.” 

Er volgt tot slot nog een waar-
schuwing: de schaartjes waarmee
we de trossen moeten losknippen
van de plant, zijn scherp. Héél
scherp. “Elke jaar zijn er wel men-
sen die in hun vinger knippen. Pas
goed op”, klinkt het. 

Niet voor de snelheid
Met die theorie in het achter-

hoofd kunnen we aan de slag. Al
na een paar minuten plukken,
ben ik helemaal ‘zen’. 95 procent
van de druiventrossen blijkt ge-
lukkig ook perfect in orde te zijn,
een bewijs dat het om een goed
oogstjaar gaat. Dit werkje bij deze
late zomerzon is gewoon zalig om
te doen. Zeker als er nog eens
twee sopranen van Brussels Phil-
harmonic in de wijngaard komen
zingen en voor een buitenaardse
en feestelijke sfeer zorgen. Na een
halfuurtje is mijn eerste emmer
gevuld en kan ik overhevelen
naar een grotere bak, die met een
wagentje naar de pers wordt ge-
bracht. Naast mij valt wel meteen
al een ‘slachtoffer’ van de scherpe
schaartjes. “Aaaaah, doeme.”
Maar de man plukt na verzorging
verbeten verder. “Je krijgt niet el-
ke week een kans om dit te doen,
ik wil verder plukken”, zegt hij. 

Een volle emmer is ongeveer ze-
ven kilogram zwaar. Ik merk dat
ik er ongeveer twee tot drie per
uur vul. Ervaren plukkers oogsten
tot vijftig kilogram per uur. Maar
ik ben hier niet voor de snelheid,
ik ben hier om het perfecte werk
te leveren. Ik probeer geen rijpe
druif te missen, ook al gaat het
maar om een miniem trosje. En
elke slechte druif haal ik onver-
biddelijk uit de tros. Als de jaar-
gang 2020 hopeloos mislukt, zal
het niet aan mij liggen. Ik besef nu
ook wat het betekent als er op een
fles wijn staat dat de druiven ma-
nueel geoogst zijn. Met een grote
machine gaat alles vele malen

Het is 8u ’s morgens als een 25-
tal vrijwillige plukkers verzame-
len op het weergaloos knappe
wijndomein Valke Vleug van
wijnboetiek Vinetiq. Op de plek
waar een oude boerderij stond,
gaf toparchitect Vincent Van Duy-
sen vorm aan een indrukwekkend
wijndomein, dat sereniteit en rust
uitstraalt. Met die mindset wor-
den we naar de wijngaard geleid
voor de instructies. “We gaan
vandaag onze pinot auxerrois
plukken, onze belangrijkste witte
druif. Aan elke wijnstok zal er on-
geveer een kilogram druiven han-
gen. Ik verwacht dat we zo’n
1.500 kilogram gaan oogsten
vandaag”, maakt wijnmaker Pie-
ter Raeymaekers het objectief van
de dag duidelijk. 

Het blijkt een goed oogstjaar te
zijn, mede met dank aan de aan-
gename nazomer. Sommige tros-
sen hebben langs de zonnekant
wat last van zonnebrand, waar-
door de schil licht gebruind is.
Maar dat blijkt geen probleem
voor de kwaliteit van het sap. Die
mogen we gewoon oogsten. 

Pieter laat ook zien dat er hier en
daar druiven aangetast zijn door
botrytis-rot, een schimmel die
ontstaat als een druif gekwetst ge-
raakt. Het is iets dat voorkomt op
zowat iedere wijngaard. “Dat kan
bijvoorbeeld gebeuren doordat
een wesp een gaatje in een druif
heeft gemaakt en het sap verder
over andere druiven loopt. Die
druiven kleuren dan bruin en be-
schimmelen. Die druiven moet je
bij het plukken wegknippen uit de
tros, want ze beïnvloeden de
smaak. Bij sommige dessertwij-
nen worden net die druiven ge-
bruikt, maar die smaak willen we
niet in onze wijn. Verder is er niet
veel uitleg nodig. Behalve dat je
de druiven met heel veel liefde
moet behandelen, dan komt alles
goed.”

De rijpe druiven hangen bijna

Vinetiq, een wijnboetiek gespeci-
aliseerd in cool climate wines, or-
ganiseerde op haar eigen wijndo-
mein Valke Vleug in Liezele 
(Puurs-Sint-Amands) een oogste-
vent voor wijnliefhebbers. Ook 
onze journalist Bert Provoost 
ging mee aan de slag. Na het har-
de werk bij de oogst van 2020 
volgde een gepaste beloning: 
proeven van de Valke Vleug Pinot 
Auxerrois 2019, de allereerste 
wijnjaargang van het wijndomein 
die na een jaartje rijpen drink-
klaar is.

Onze journalist aandachtig aan het werk aan een van de wijnranken. FOTO'S JAN VAN DER PERRE

Een trosje met wat zonnebrand 
mag gewoon geoogst worden.

De onrijpe druiven aan de boven-
kant laten we gewoon hangen.

De druiven aangetast met botrytis-
rot moeten weggeknipt worden.

“Als je de druiven 
met veel liefde 
behandelt, dan 
komt alles goed” Het wijndomein Valke 

Vleug oogt indruk-
wekkend. FOTO JAN VAN 

DER PERRE

Onze journalist ging mee oogsten én proeven bij wijndomein Valke Vleug
LIEZELE 

’t Goei Leven
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sneller, maar dan lever je nooit
hetzelfde gedetailleerde werk
dan wat wij hier doen. 

Wat wel opvalt is dat de wijn-
gaarden hier helemaal vlak zijn.
Is dat geen handicap? “Ook in de
Bordeaux zijn de wijngaarden
vaak vlak. Dat hoeft geen groot
nadeel te zijn. Een helling is beter
voor de afwatering, maar onze
bodem is goed waterdoorlatend,
dus daar hebben we geen pro-
bleem mee. Sommige druiven-
soorten zoals de pinot noir krijg je
hier moeilijker rijp zonder een
helling, maar we focussen ons be-
wust op soorten die in ons kli-
maat wel makkelijk rijp geraken”,
legt wijnmaker Pieter uit. 

De pinot auxerrois die we hier
aan het plukken zijn, is een druif
die vooral in de Elzas aangeplant
is. Als we tussendoor wat druiven
van de tros proeven, blijken ze erg
zoet te zijn, veel zoeter dan de
eetdruiven uit de winkel. Bij Valke
Vleug maken ze van deze pinot
auxerrois hun gelijknamige droge
witte wijn, waarvan dit jaar de
2019 gelanceerd wordt als eerste
jaargang in een vermoedelijk lan-
ge reeks. Er wordt enkel een heel
klein beetje pinot gris en pinot
blanc aan toegevoegd om de
smaak nog iets voller te maken.
Maar die percelen moeten we
vandaag niet oogsten. 

Fijn en elegant
Na een paar uur plukken komt er

stilaan zicht op de eindeloze rij
wijnranken. Het lijkt een goed mo-
ment voor deel twee van mijn mis-
sie: eens proeven van de allereer-
ste wijn van Valke Vleug. Die is op
dit moment nog niet op flessen ge-
trokken, maar Pieter heeft me be-
loofd dat ik mocht proeven, recht
uit de tank. Terwijl de andere vrij-
willigers nog ijverig aan het pluk-
ken zijn, sluip ik dus even langs de

wijnmakerij. Voorzichtig tapt Pie-
ter wat van het kostbare vocht uit
de tank voor een proefglaasje. 

“Ik moet er zuinig mee zijn, want
we hebben geen overschot. Onze
hele oogst van 2019 is in primeur
uitverkocht op twee dagen tijd. De
anderen zullen dus moeten wach-
ten tot onze jaargang 2020 klaar
is, die jij nu mee hebt geoogst. Het
is wel de bedoeling om de komen-
de jaren het aantal flessen van de-
ze wijn verder op te drijven van
1.300 tot 7.000 flessen, want onze
oogst gaat altijd maar toenemen
als de stokken ouder worden. Voor
al onze cuvées samen mikken we
op 25.000 flessen per jaar.”

We zetten het glas aan onze lip-
pen. De wijn blijkt bloemig, fris,
fijn en elegant. We detecteren
aroma’s van citrus, anijs en een
heel klein beetje honing. Waar-
schijnlijk heel lekker bij de betere
visgerechten of schaaldieren. De
prijs voor deze wijn ligt op 18,95
euro. Dat is zeker niet weinig,
maar je krijgt er wel een lekkere,
exclusieve én lokaal gemaakte
wijn voor in de plaats. BERT PROVOOST

Terwijl we proeven loopt achter
ons het sap uit de pers langzaam
in een opvangbak. “Onze pers
draait twee tot vier uur en perst
de druiven heel langzaam en
zacht, met een minimale druk. Zo
vermijden we dat de steeltjes en
pitjes gaan breken en we vegetale
of ronduit slechte aroma’s krij-
gen. Het sap wordt dan in een
tank overgeheveld. Later gaat het
sap voor tien maanden in acacia-
houten vaten voor een subtiel
houtaroma”, legt wijngaardver-
antwoordelijke Jasper Van Ren-
terghem uit. Samen met zijn col-
lega Bram Bosserez nipt hij ook
snel van een bodempje. “Het is
plezant als al dat werk in de wijn-
gaard tot zo’n resultaat leidt”, is
hun conclusie. 

Pieter lijkt ook tevreden na deze
geslaagde proeverij. “Je was ei-
genlijk de eerste journalist die we
hebben laten proeven van onze
wijn. Dit was dus tamelijk exclu-
sief”, zegt hij plots. 

Waarvoor dank. Maar ik heb er
dan ook hard voor gewerkt.

De volle bakken worden naar de wijnmakerij gebracht om te persen.

Wijnmaker Pieter vult een proefglaasje uit de inoxen 
tank waarin de wijn wacht tot hij op fles kan.

Jasper en Bram proeven ook snel een glaasje voor de 
grote wijnpers.

“Het zal zondag 
raar aanvoelen 
als we de deur 
op slot draaien”

Sandra Craenhals en Stefan Ver-
stuyf hebben jarenlang een kran-
tenwinkel uitgebaat in de Nieuwe
Kouterstraat. In 2014 kozen ze
evenwel voor een flinke carrières-
witch. “Het ging over het alge-
meen minder met de krantenwin-
kel omdat meer en meer mensen
de kranten digitaal begonnen te
lezen. En toen hebben we ons
winkeltje omgetoverd in een fri-
tuur. We konden gelukkig heel
snel op een vast cliënteel reke-
nen”, zeggen de uitbaters.

Het Bornemse koppel haalde
ook regelmatig de krant. Zowel
met hun krantenwinkel als met de
frituur. “Toen we onze kranten-
winkel nog hadden, hebben we
ooit eens een pot van meer dan
80.000 euro ingezet voor de Euro
Millions. Toen ging het om een
van de grootste bedragen die ie-
mand voor één trekking had inge-
zet. En met onze frituur kwamen
we in het nieuws met onze fameu-
ze WK- en EK-burgers. Elke dag
hadden we een hamburger klaar
die gelinkt was aan een van de
landen die op die dag een wed-
strijd moesten afwerken. Dat con-
cept viel zo in de smaak dat radio-
presentatrice Leen Demaré ons

zelfs dagelijks belde om te horen
welke burger we die dag hadden
en wat de ingrediënten waren.”

Kinderen
Dat Sandra en Stefan zondag-

avond met hun frituur stoppen
heeft niets te maken met de eco-
nomische gevolgen van het coro-
navirus. “Absoluut niet”, zegt het
koppel in koor. “Toen het corona-
virus afgelopen voorjaar volop
woedde in ons land, zijn wij open-
gebleven. Een frituur is tenslotte
een take-away. Het was alle hens
aan dek. We hadden zelfs ge-
vraagd bestellingen telefonisch
door te geven, maar dat resulteer-
de in een telefoon die bleef rinke-
len. Uiteindelijk hebben we be-
slist een website in het leven te
roepen, waar de mensen hun be-
stelling konden doorgeven.”

De echte reden dat ze met hun
frituur stoppen moet in de famili-
ale sfeer gezocht worden. “We
hebben zes kinderen, waaronder
eentje van twee en eentje van vijf.
We willen echt meer tijd aan hen
besteden.”

Voldaan gevoel
“Welk gevoel we zondagavond

gaan hebben? Een voldaan ge-
voel. Dat we zes jaar lang ons best
hebben gedaan. Maar ook wel een
raar gevoel als we de deur van on-
ze zaak een laatste keer achter
ons gaan dichttrekken. Ik vrees
ook dat we het sociale contact
met onze klanten erg gaan mis-
sen.”

Sandra en Stefan gaan nu aan de
slag in de privésector. Hun frituur
is overgenomen en zal wellicht
begin oktober al opnieuw ope-
nen. (tdk)

Ruim zes jaar nadat ze frituur    
De Nieuwe Kouter oprichtten, 
hebben uitbaters Stefan en 
Sandra besloten er een punt 
achter te zetten. Nochtans 
draaide de zaak, vlak bij het 
station van Bornem, heel goed. 
“We hebben zes kinderen, 
waarvan er twee nog klein zijn, 
en willen meer tijd kunnen 
vrijmaken voor hen”, zegt het 
koppel. Dit weekend staan ze 
voor het laatst in hun frituur.

Uitbaters frituur De Nieuwe Kouter 
kiezen voor nieuwe uitdaging

Stefan en Sandra sluiten zondagavond definitief de deuren van hun 
frituur. FOTO JORIS HERREGODS

BORNEM 

De eerste volle 
emmer is een 
feit.


