12

VRIJDAG 17 JULI 2020 DE STANDAARD

13

DE STANDAARD VRIJDAG 17 JULI 2020

binnenland

binnenland

zomerreeks veerkracht, verlies & verlangen

Voor Living Tomorrow dacht hij ooit toekomstscenario’s uit, vandaag is Pieter
Raeymaekers een wijnbouwer die het tragere ritme van de seizoenen volgt. Dat
vraagt een grenzeloze bereidheid om te blunderen, te vallen en recht te veren.

Houdt u bij de aanplant rekening met de
klimaatverandering?

‘We moeten de ambitie
hebben om Belgische wijn
op de wereldkaart te zetten’

Ziet u ook kansen in deze crisis?

‘Veel wijnhandelaars hebben beseft dat ze
meer moeten investeren in hun webshop.
Toen we twee jaar geleden met ons bedrijf
begonnen, hadden we geen fysieke winkel
en geen wijndomein, alles verliep digitaal.

Liever kleinschalig

Raeymaekers werd wijnbouwer na een omweg. Na zijn studie industrieel ingenieur
elektromechanica trok hij een jaar naar
Nieuw-Zeeland om het vak te leren. ‘Ik heb
altijd een passie gehad voor wijn en had
geen zin om meteen te gaan werken’, zegt
hij. ‘Ik heb in Nieuw-Zeeland bij vier wijndomeinen gewerkt. Nieuw-Zeelanders zijn
heel genereus, er is gigantisch veel ruimte
voor weinig mensen. Toen ik terugkwam,
moest ik opnieuw wennen aan menigtes.’
Meteen na zijn Nieuw-Zeelandse avontuur zelf een wijndomein beginnen, was
geen optie. ‘Vijftien jaar geleden was er in
België niemand op hoog niveau wijn aan
het maken. Dus heb ik mijn droom in de
koelkast gestopt.’ Hij ging als ingenieur
aan de slag bij het inspectie- en certificatiebedrijf Vincotte en het innovatiebedrijf
Living Tomorrow. ‘Na mijn uren bleef ik
bezig met wijn, ik volgde cursussen, ging
potentiële percelen bekijken en werkte een
zakenmodel uit. Dat was een pittige berekening: ik besefte dat ik een wijngaard
onmogelijk alleen kon realiseren. Het is
een klassieke grap onder wijnbouwers, zou
ik later ontdekken: “How do you make a
million when you’re a winemaker? You start
with a billion.”’ (lacht)
Toevallig kwam hij Jan Van Lancker tegen, die net een voormalige aspergehoeve
in Liezele had gekocht. Na een gesprek
over wijn – met wijn – ontstond het idee
om van de hoeve een wijndomein te maken. In 2016 werden de eerste wijnranken
aangeplant in Valke Vleug.

Zeshonderd sommeliers en wijnliefhebbers die kwamen proeven, vijftien wijnbouwers die hun huizen zouden voorstellen en
Jancis Robinson, dé internationale wijnexpert, die een masterclass over cool-climatewijnen zou geven. Helaas. De grote degustatie die gepland was voor eind maart in
Valke Vleug in Liezele, mocht niet zijn.
Wijnbouwer Pieter Raeymaekers had
zich de opening van zijn wijndomein, ontworpen door de Belgische architect Vincent Van Duysen, heel anders voorgesteld.
‘Alles was geregeld, en toen werd de lockdown afgekondigd’, vertelt Raeymaekers.
Hij startte de wijngaard op, samen met zijn
twee vennoten, Johan Stoffels en Uplaceceo Jan Van Lancker. Daarnaast runt hij
ook Vinetiq, een online wijnboetiek gespecialiseerd in cool-climatewijnen.
De gevolgen van de lockdown waren
enorm voor het jonge bedrijf. ‘De dag dat
de lockdown werd aangekondigd, zag ik
onze onderneming in één klap zo goed als
weggeveegd worden’, zegt hij. ‘Niet alleen
konden we geen inkomsten binnenhalen
via evenementen op het wijndomein, ook
de omzet van onze wijnhandel viel terug
naar amper tien procent, want voor negentig procent verkochten we aan gastronomische restaurants. We hebben toen verschillende personeelsleden op tijdelijke werkloosheid gezet, en nog harder op de
webshop ingezet.’

Raemaekers bevond zich als medeoprichter van Vinetiq en wijnbouwer bovendien in een schizofrene situatie. ‘De medewerkers in de wijngaard bleven aan de slag.
Twee takken van ons bedrijf lagen plat,
maar de natuur ging gewoon haar gang.’
Nu de horeca zijn deuren weer heeft geopend en Valke Vleug opnieuw degustaties
voor maximaal vijftig mensen mag organiseren, is het ergste leed geleden. ‘De wanhoop is weg, nu alles weer aan het opstarten is.’ Later dit jaar hoopt Raeymaekers de
eerste flessen van Valke Vleug op de markt
te brengen.

De koudwatervrees voor online wijnverkoop en digitale wijndegustaties is weg, al
willen mensen nog altijd het liefst fysiek
contact als ze wijn proeven. Daarom openen we binnenkort in Antwerpen ook onze
eerste winkel.’
‘Alles wat duurzaam en lokaal is, wordt nog
belangrijker. We verdelen de wijnen van
een vijftal Belgische domeinen, en die
worden sinds de lockdown opvallend meer
gedronken.’

‘Ja, als wijnbouwer word je daar met de
neus op gedrukt. We hebben in juni een
nieuw perceel aangeplant, dat we door de
droogte al extra water hebben moeten
geven.’
‘Dat het klimaat opwarmt, is voor niemand goed. Door de hogere temperatuur
wordt het misschien wel makkelijker om in
ons land wijn te verbouwen, maar het weer
wordt ook wispelturig, met meer stormen,
meer voorjaarsvorst, meer hagel.’
Is de controle lossen makkelijk voor
iemand die ook met cijfers bezig is?

‘Je leeft als
wijnbouwer
in symbiose
met de natuur.’

‘Voor mij is de charme net dat je niet alles
kunt controleren. Je leeft als wijnbouwer in
symbiose met de natuur, je luistert ernaar,
je past je aan. Vorig jaar was het een uitdagend jaar, met voorjaarsvorst, een hoge
schimmeldruk en een hete zomer. Als ik
mijn slaap laat afhangen van het weer,
slaap ik niet meer. (lacht) Ik ben alleen
kwaad op mezelf als we, wat we wel in de
hand hadden, verkeerd hebben aangepakt.’
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Noem eens zo’n beginnersfout die u hebt
gemaakt.

‘We hebben vorig jaar te veel ontbladerd.

Bij het ontbladeren haal je de bladeren weg
in de strook waar de druiven hangen, zodat
schimmels minder kans maken en de druiven genoeg licht krijgen. We hadden één
op de twee wijnranken ontbladerd langs
beide kanten, ook langs de zuidkant. Door
de hete zomer hadden veel druiven last van
zonnebrand. Dat is wijnbouw: plannen op
lange termijn en ermee kunnen leven dat
je keuzes niet meer kunt terugdraaien.’

De zeven van Shaffy

Hoe ver kijkt u vooruit met uw wijngaard?

Huil

‘Pas vorig jaar hebben we voor het eerst
geoogst van de wijnranken die we vier jaar
geleden hebben geplant. In wijnbouw
moet je in decennia denken. Als we vandaag aanplantingen doen, dan kijken we
twintig jaar vooruit.’
Dan bent u 58.

‘En in de fleur van mijn leven. (lacht) Onze
wijngaard dwingt me ook om met een langetermijnbril te kijken naar de wijnhandel,
waar je veel sneller moet schakelen. Als we
wijn aankopen bij een wijnbouwer, spreken we ook met elkaar als wijnmakers. Dat
wekt vertrouwen.’
Wil zo’n Franse wijnmaker wel tips geven
aan een kleine wijnboer uit België?

‘Ja, toch wel. Toen Frankrijk dertig jaar geleden de referentie voor wijnbouw was,
werd er tussen de Franse wijnboeren onderling weinig aan kennisoverdracht gedaan. Dat is veranderd door de opkomst
van wijnen uit de Nieuwe Wereld, waar het
heel gewoon is om kennis te delen. Vandaag trekt een jonge gast uit een Franse
wijnbouwersfamilie naar Australië of
Nieuw-Zeeland om het vak te leren.’

‘Je moet een gevoel voor
schoonheid hebben om
van goede wijn te genieten’
‘Ik ben niet zo’n emotionele
mens, maar wijn kan mij wel
ontroeren. Er zijn mensen die
36 geuren uit een wijn kunnen
halen – dat lukt me niet. Voor mij
gaat wijn over balans, elegantie,
textuur, lengte, intensiteit,
fraîcheur en spanning. Of je dan
aardbei of anijs ruikt, maakt niet
uit.’
‘De mooiste wijnen zijn voor
mij de bourgognes – en pinot
noir in het algemeen. Een topbourgogne van een topjaar die
twintig jaar gelegen heeft: zo’n
wijn kan ik me jaren later nog
voor de geest halen. Op een diner
in Nieuw-Zeeland, waar ik voor
het eerst wijnexpert Jancis
Robinson ontmoette, heb ik ooit
een Chave Hermitage uit 1982
geproefd. Geen bourgogne, maar
toch een onwaarschijnlijke ervaring, ook al omdat het in een
prachtige omgeving was.’
‘Ook de setting bepaalt vaak
mee hoe je wijn proeft. Esthetiek

Is er ook een grote solidariteit onder Belgi
sche wijnbouwers? Of zijn jullie vooral
concurrenten?

‘Ik zal diplomatisch zijn: het hangt ervan
af. Er zijn bevriende Belgische wijnbouwers met wie ik geregeld bel. Zelf ben ik er
een grote voorstander van om solidair te
zijn. Belgische wijn begint nu te leven, we
moeten samen voluit de kwaliteitskaart
trekken. Met onze hoge loonkosten kunnen we sowieso geen wijn maken voor twee
euro zoals in Chili of Zuid-Afrika.’
‘We moeten de ambitie hebben om Belgische wijn op de wereldkaart te zetten.
Tegelijk besef ik dat zoiets ambitieus
klinkt voor een wijnbouwer die zelf nog
zijn eerste wijn op de markt moet brengen
en dus nog niets bewezen heeft.’
Hoe vaak zit u nog te wroeten in de wijn
gaard?

‘Bij de oogst help ik intens mee, de rest van
jaar spring ik een paar dagen bij als dat nodig is. Het leuke aan de wijnwereld is dat je
met je handen en je hoofd bezig bent. Het
chemische proces van wijn is ook niet helemaal uitgeklaard. Wijn maken is dus niet
alleen wetenschap, maar ook een beetje
mystiek.’
Cathérine De Kock

Elke dag vragen we boeiende mensen hoe ze
de voorbije maanden hebben ervaren, en
waaruit ze vandaag hun veerkracht halen.
Maandag: Elke Neuville over een mislukte
poging om uit de ratrace te stappen.
U vindt de volledige reeks op:
www.standaard.be/veerkracht

en wijn gaan vaak samen, je moet
een gevoel voor schoonheid hebben om van goede wijn te kunnen
genieten. Uiteindelijk gaat het in
beide gevallen om een balans die
net juist zit, om details die het
verschil maken.’

Werk

‘Het beeld van de wijnboer die
vanuit zijn hangmat naar zijn
wijngaard kijkt, klopt niet, vrees
ik. Ik voel niet langer de stress
van de files, maar ik ben als ondernemer wel verantwoordelijk
voor twintig mensen die hier werken. Mijn leven is er dus niet rustiger op geworden. Tijdens de
oogst werk ik een maand lang
non-stop, ook in de weekends.’
‘Ik heb drie jonge kinderen en
een gepassioneerde vrouw. Ze is
zelfstandige geworden op hetzelfde moment als ik, als HR-adviseur. Het was een tijdlang zoeken
voor ons gezin om een nieuw
evenwicht te vinden. Vroeger had
ik meer vrije tijd, maar de tijd die
ik heb, vul ik veel bewuster in en
ik haal ook veel meer voldoening
uit al mijn activiteiten.’

Bewonder
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‘De dag van de lockdown zag
ik onze onderneming zo goed
als weggeveegd worden’

‘Aan Clive Paton en zijn vrouw
Phyll Pattie, die in Nieuw-Zeeland
het Ata Rangi-wijndomein hebben, denk ik met een warm gevoel
terug en met hen heb ik nog veel
contact. Clive was oorspronkelijk
een schaapsherder. Hij is zich in
wijn gaan verdiepen en heeft nu
een van de topdomeinen voor pinot noir in de wereld. Elk jaar
krijgen ze honderden aanvragen
van jonge mensen uit de hele wereld die bij hen stage willen lopen. Ik heb er via een wijnimporteur toch kunnen werken en
daar ben ik heel dankbaar voor.’
‘Clive is ook een geweldige natuurmens, hij heeft op honderden hectaren grond eigenhandig
20.000 bomen geplant om de
bush van Nieuw-Zeeland te vrijwaren en te ontwikkelen. Van
hem heb ik veel geleerd over wijn,
maar ook over het leven.’
‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk
en bewonder’: het zijn de zeven
levensmotto’s van Ramses Shaffy
in een lied dat ook vandaag nog
inspireert.
http://stichtingramsesshaffy.nl
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