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WAT IS Bio en BIODYNAMISCHE LANDBOUW? 

Is “natuurlijk” gevinifieerde wijn het ultieme tegengif tegen een steeds maar meer 

globaliserende wijnindustrie of, integendeel, het zoveelste artificiële marketingconcept dat 

vooral het geld vlugger uit onze zakken wil kloppen. Ruiken of proeven zij anders? Zijn de 

goede flessen automatisch duurder zoals critici beweren? … 

Wat is wijn en, bij uitbreiding, bio-wijn? Houden we even de definitie van wijn onder de loep. 

“Geen enkele drank mag gefabriceerd, opgeslagen of vervoerd worden met het oog op de 

verkoop of verkocht worden als wijn, tenzij die uitsluitend bestaat uit vergisting van verse 

druiven of druivensap.” 

Op Europees niveau vinden we daarover 2 artikelen namelijk: 

• EU 1493.99: wijn maken – vinificatie alle wijn met toegelaten additieven (vb. sulfiet) 

• EU 1991.04: verplichte vermelding sulfiet op fles (sinds november 2005) als + 10mg/l 

Uiteraard kent ieder land op zich zijn nationale wetgevingen waar een aantal factoren 

wettelijk worden geregeld. Zo wordt veelal de productiezone of het gebied afgebakend, 

mogen alleen bepaalde druivenrassen worden aangeplant, worden de snoeitechniek, de 

vinificatiemethode, het alcoholpercentage en het rendement per hectare gereglementeerd. Er 

kan zelfs een analyse of smaakproef noodzakelijk zijn. Vandaar ook het onderscheid in Vins 

de Pays, Vins de table, VDQS, AOC, IGT, DOC, DOCG … wijnen. De vinificatie of het wijn 

maken op zich is meestal niet geregeld. 
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IPM of geïntegreerde gewasbescherming is een teeltmethode die past in een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 

"Er zijn drie categorieën binnen groene wijn. Duurzaam, 

organisch en biodynamisch. Hoewel alle drie de 

categorieën groen zijn, zijn ze elk verschillend." 

 

Duurzaam: een duurzame wijn is er een die de drie waarden volgt. Met name: 

milieuvriendelijk, sociaal rechtvaardig en economisch haalbaar. Hoewel er geen 

overheidsinstantie is om te certificeren of een wijnmakerij en zijn wijnen duurzaam zijn of 

niet, zijn er in de VS groepen zoals de California Sustainable Winegrowing Alliance die 

onafhankelijke certificering bieden. 

Biologisch: Om een wijn biologisch te kunnen etiketteren, moet deze biologisch zijn 

gecertificeerd door de USDA(Amerikaanse minister van Landbouw). Om deze certificering te 

ontvangen, moeten wijnmakerijen beschikken over landbouw- en verwerkingssystemen die 

voldoen aan de USDA-criteria voor biologische landbouw in alle fasen van het druiven- en 

wijnbereidingsproces. Hun wijnen moeten worden gemaakt zonder het gebruik van de meeste 

synthetische materialen, en de wijngaarden moeten regelmatig worden geïnspecteerd om te 

controleren of hun processen voldoen aan de criteria van de USDA. 

Biodynamisch: van alle groene categorieën is het moeilijk om Biodynamische wijnen te 

maken. Net als duurzame wijnen is er geen Amerikaans overheidsorgaan dat Biodynamische 

werkwijzen erkent, maar er zijn onafhankelijke groepen, zoals Demeter, die certificering 

aanbieden. Biodynamische wijnhuizen gaan nog een stap verder en denken aan de wijngaard 

als een ecosysteem. De nadruk ligt op de gezondheid van het land door de biodiversiteit te 

vergroten en een gesloten voedingssysteem te creëren. Dit betekent dat er bij een 
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Biodynamische wijnmakerij niets verloren gaat en het land zelfvoorzienend is. Hoe anders is 

het biodynamische proces? We hebben een infographic om u enkele van de fijnere details te 

laten zien:                        

 

We nemen bijv. Spanje. De 4.000 jaar oude wijnindustrie van Spanje bevindt zich midden in 

de wereldwijde organische beweging. 

De Spaanse wijnmakers zetten honderden hectaren wijngaarden om in biologische landbouw, 

waarbij ze alle natuurlijke technieken in hun wijnproductie opnemen en, volgens sommigen, 

een kleine opwaardering krijgen in het proces. 

Ze doen het op grote schaal in vergelijking met de rest van de wereld van wijn maken. Spanje 

is het topland voor de productie van biologische wijn en maakt meer dan een kwart van alle 

biologische wijn ter wereld. 

Zelfs nog, biologische wijngaarden zijn nog maar een klein stukje (slechts 9 procent!) Van de 

wijnbereidheid van Spanje ... althans voorlopig. Tussen 2008 en 2013 is de hoeveelheid 
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wijngaardruimte voor biologische druiven bijna verdubbeld in Spanje en deze zal naar 

verwachting gewoon blijven groeien. 

 

Maar maakt al deze milieuvriendelijkheid eigenlijk betere wijn? Misschien. Het antwoord kan 

afhangen van hoe, bij gebrek aan een beter woord, "hypie" de wijn is geworden! 

Wat is het? 

Spaanse biologische wijnen zijn milieuvriendelijk gecertificeerd. Dat betekent dat er geen 

herbiciden(onkruidverdelgers zijn chemische bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt om 

onkruid te bestrijden), pesticiden(Chemische bestrijdingsmiddelen, pesticiden of biociden zijn 

stoffen die worden gebruikt om ziekten, plagen of onkruiden in de landbouw te bestrijden of 

organismen te bestrijden die hinderlijk of schadelijk zijn (bijvoorbeeld mieren, ongedierte, 

aantasting van materialen, algen, ontsmetting van voorwerpen en ...), fungiciden(chemische 

bestrijdingsmiddelen) of andere -cides kunnen worden gebruikt op de druiven of wijnstokken. 

Wijnmakers kunnen geen onnatuurlijke gisten toevoegen, die de gisting stimuleren en smaak 

toevoegen, noch kunnen ze meer dan een kleine hoeveelheid sulfieten toevoegen, die als 

conserveermiddel dienen om te voorkomen dat wijn bederven tijdens veroudering (en zijn 

ook, volgens sommigen, de boosdoener voor die post-fles-en-een-half hoofdpijn!). 

'Organisch' is de enige milieuvriendelijke term die daadwerkelijk wordt gereguleerd door de 

Europese Unie. Hoewel de VS meer dan tien jaar geleden een door de overheid gereguleerd 

biologisch etiket voor wijn heeft goedgekeurd, heeft de EU pas in 2012 een soortgelijk etiket 

goedgekeurd. 

Waarom zou je het drinken? 

Ik houd van biologische wijn om twee redenen, die geen van beide iets te maken hebben met 

hoe ze smaken. Ten eerste is biologische landbouw duidelijk beter voor het milieu. Ik hou 

ervan te weten dat mijn garnacha nooit was ondergedompeld in synthetische pesticiden. 

Ten tweede, biologische landbouw draait om het werken met de natuur, niet ertegen. Zonder 

chemicaliën om onkruid te doden, gebruiken boeren vaak de natuur tegen de natuur. Sommige 

planten bedekken gewassen tussen de wijnstokken om onkruid af te weren. Anderen brengen 

kuddes schapen binnen om het onkruid weg te eten. 

Velen zeggen dat deze biodiversiteit en gebrek aan chemicaliën betekent dat de wijnen meer 

"afgestemd zijn" op het land waar ze vandaan komen. Of dat nou echt uit het glas komt ... Ik 

veronderstel dat ik wijn moet blijven proeven om het te zien! 

 

Hypie niveau 2: natuurlijke wijn 

Natuurlijke wijn in Spanje draait om puurheid. Geen chemicaliën, geen additieven, geen 

machines. Gewoon geweldige druiven. 
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Wat is het? 

 

Hoewel het woord 'natuurlijk' absoluut niets op voedseletiketten betekent, is het 

tegenovergestelde waar als het over wijn gaat. Natuurlijke wijn is in veel opzichten zelfs meer 

biologisch dan officieel geëtiketteerde biologische wijnen. 

Wil een wijn echt natuurlijk zijn, dan moet hij worden gemaakt alsof wijn honderden jaren 

geleden werd gemaakt. Denk aan ezel-geleide oogstkarren, gigantische steen- en houtpersen, 

natuurlijke kurken en absoluut geen additieven, pesticiden, genetisch gemodificeerde 

wijnstokken of onnatuurlijke meststoffen. 

Sommige natuurlijke wijnmakers schuwen zelfs houten vaten en zeggen dat de eik 

onnatuurlijke smaken aan de wijn toevoegt. Natuurlijke wijn is ongeveer zo puur als maar 

kan. 

Waarom zou je het drinken? 

 

Nippende wijn uit een Spaanse kolf van geitenhuid genaamd een bota. Welke betere manier 

om natuurlijke wijn te drinken ?!  

Natuurlijke wijn in Spanje wordt bijna altijd gemaakt met inheemse druiven die al honderden 

(zelfs in sommige gevallen duizenden) jaren in hun respectieve gebieden groeien. 

Deze manier van wijn maken zonder chemicaliën en technologie zorgt ervoor dat de smaken 

die aanwezig zijn in de wijn de best mogelijke weergave zijn van het land waar ze vandaan 

komen. Natuurlijke wijnen hebben vaak meer aardse smaken. Ze zijn ook per definitie beter 

voor het milieu, omdat de machinevrije mindset van natuurlijke wijnhuizen veel minder 

vervuiling betekent! 

Hippie Level Extreme: Biodynamische wijn 

Biodynamische landbouw en wijnbouw worden steeds populairder in Spanje en de rest van de 

wereld. Deze fascinerende manier van wijnmaken maakt gebruik van de maankalender om 

kwaliteitswijnen te garanderen! 

Biodynamische wijnen zijn zo goed mogelijk in contact met hun omgeving. 

Opeens onverklaarbaar boos, verdrietig of bang…Misschien slaap je er slecht van. 

Hoogsensitieve personen staan (on)bewust extra open voor prikkels. Dit kunnen ‘tastbare’ 

prikkels zijn, zoals van geluid of licht waar je blij of geïrriteerd van raakt, maar voor sommige 

mensen ook minder tastbare prikkels, zoals van de stand en straling van planeten welke 

(onbewust) je humeur beïnvloeden. 
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Eén keer per maand is het volle maan: Sommige HSP ervaren hier voordelen van, zoals dat ze 

extra energie hebben. Anderen zijn dan soms extra prikkelbaar, liggen te woelen en kunnen 

niet slapen en zijn daardoor overdag moe. Gelukkig kun je hier wat tegen doen. 

 

Yin/yang 

Op aarde kunnen we dualiteit ervaren, deze is te zien in het yin-yang symbool. Zo nemen we 

zwart waar, doordat we ook wit kunnen zien en visa versa. Op aarde kunnen we ook 

mannelijke en vrouwelijke energie ervaren. Wat dit precies is, is sterk cultureel gekleurd.  

Yin energie 

Yin energie bestaat uit relatief veel vrouwelijke energie, die vooral is verbonden met de maan 

(in vergelijking met de zon). Ook andere sterren en planeten, zoals venus resoneren met deze 

vrouwelijke energie. In het yin-yang symbool is yin zwart afgebeeld. Het resoneert met de 

energie van de nacht. Zo kun je over het algemeen beter Yin Yoga oefeningen doen voordat je 

gaat slapen, in plaats van Yang (‘power’) yoga. 

Yang energie 

Yang energie bestaat uit relatief veel mannelijke energie, die vooral resoneert met de energie 

van de zon (in vergelijking met de maan). Andere sterren en planeten, zoals mars resoneren 

ook met deze energie. In het yin-yang symbool is deze wit afgebeeld. Het resoneert met de 

energie van dag en beweging. Je kunt bijvoorbeeld Yang Yoga oefeningen doen nadat je bent 

opgestaan, om extra energie te ervaren. 

De maan 

De stand van de zon en de maan en andere planeten en sterren beïnvloeden de wisselwerking 

tussen deze mannelijke en vrouwelijke energieën die we op aarde kunnen ervaren. 

Cyclus maan 

Eén maancyclus (de tijd die de maan nodig heeft om 1 ronde om aarde te maken) duurt ruim 

29 dagen. De ‘vrouwelijke’ maan maakt weerkaatst in dat proces het licht van de ‘mannelijke’ 

zon. Er is dan sprake van verschillende energieën. De balans tussen mannelijke en 

vrouwelijke energie is onder andere hierdoor op aarde steeds iets anders. 

Er zijn in dit proces 2 periodes te onderscheiden; 
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De periode van de wassende maan. Deze periode duurt circa 14,5 dagen. 

Tip: voel wat de energie van de wassende maan met je doet. Er staat in deze periode relatief 

veel ‘mannelijke’ creatie energie centraal. Dit is over het algemeen een goede periode om te 

creëren en ideeën uit te werken. 

De periode van de afnemende maan. Deze periode duurt circa 14,5 dagen. Er staat relatief 

veel ‘vrouwelijke’ reflectie energie centraal. Dit is een goede periode om heel bewust naar je 

intuïtie te luisteren en om dingen los te laten. 

Stand van de maan 

In de periode van de wassende maan zijn in grondslag deze 4 maanfasen (ook wel 

maanstanden, of schijngestalten van de maan) te herkennen; 

1. Wassende maansikkel. 

2. Eerste kwartier. Dit is een goede tijd om jouw ideeën te versterken en om creativiteit te 

uiten. 

3. Wassende maan. 

4. Volle maan. De zon en de maan staan nu precies recht tegenover elkaar. Het is een periode 

waarbij je inzicht kunt verkrijgen in hetgeen je hebt gecreëerd en wilt creëren. Sommige 

mensen voelen rondom volle maan een extra sterke seksuele energie. Ook kan de volle maan 

helpen om los te laten. 

In de periode van de afnemende maan zijn naast de volle maanfase ook in grondslag deze 4 

maanfasen te herkennen; 

5. Afnemende maan. Je kunt dingen in deze tijd goed afsluiten en loslaten en ruimte maken 

voor wat nieuws. 

6. Laatste kwartier. 

7. Afnemende maansikkel (deze wordt na deze fase ook wel Balsemieke maan genoemd). 

8. Nieuwe maan (ook wel Donkere maan genoemd, doordat die vaak onzichtbaar is). Dit is 

een goede tijd om te zaaien, zoals door aandacht te besteden aan je nieuwe ideeën voor je 

werk, relatie en/of gezondheid. 



Horeca Vorming Dossier PVD Wine Consultancy                                                                                   pag. 9 

 

 

 

Biodynamisch wat is het? 

 

Wat kunnen koeienhoorns, de maan en de uitlijning van de planeten te maken hebben met 

wijnmaken? In de wereld van biodynamica, alles. 

Biodynamische wijnmakers geloven dat hun druiven slechts een deel van het grotere 

ecosysteem zijn. Ze geloven dat elk levend organisme zijn eigen 'vibe' afgeeft die in harmonie 

moet zijn met de mensen om hen heen. Om, in het geval van wijn, druiven zo goed mogelijk 

te maken, proberen biodynamische boeren de grond zo rijk en gezond mogelijk te maken. 

Ze doen dit door middel van enkele technieken die astronomische hoogten bereiken op de 

waardeschaal. Biodynamische wijnmakers vullen bijvoorbeeld elke herfst een koeienhoorn 

met mest, begraven in de grond onder hun wijnstokken voor de winter en graven het op 

tijdens de lente-equinox. Ze verdunnen vervolgens de mest in water en besproeien hun velden 

ermee, in de overtuiging dat de met bacteriën gevulde mest werkt als een "immunisatie" tegen 

ongedierte en ziekten. 
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De maan is ook een essentiële speler in biodynamische wijnbereiding. Tijdens een afnemende 

maan gelooft biodynamica dat levende organismen vertragen, waardoor hun ware smaken 

doorschijnen. Daarom zullen biodynamische wijnmakers alleen oogsten of bottelen tijdens 

afnemende manen om de ware smaken van de wijn beter te vangen. 

Waarom zou je het drinken? 

Biodynamische wijn is een van de meest doordachte wijn die beschikbaar is. Met wijnmakers 

die zo betrokken zijn bij elke stap van het proces, blijken de wijnen fantastisch te worden! 

Doordachte wijnmakers = doordachte wijnen! 

Er zijn weinig wijnmakers in de wereld die meer aanwezig zijn in elke stap van het proces dan 

biodynamische wijnmakers. Van het bijsnijden van de wijnstokken tot het bottelen van de 

afgewerkte wijn, deze wijnmakers inspecteren nauwgezet elke variabele van hun wijn. 

Al die attentheid en aandacht leidt vaak tot meer doordachte (en smakelijkere) wijnen! Deze 

wijnen zijn zo verbonden met hun streek, dat ze vaak een uitstekende weergave zijn van het 

pure potentieel van een bepaald wijngebied. 

Hoewel er slechts een handvol biodynamische wijnmakerijen in Spanje zijn, groeit de trend. 

Wereldwijd zijn er minstens 3.000 biodynamische wijnproducenten in 35 landen!  

Concreet hoe werkt men: 

Bij nieuwe maan 

- Onkruid verwijderen. 

- Verwijder de verdorde bladeren. 

- Breng kunstmest aan op groene bladplanten. 

- Geef geen kamerplanten water. 

- Het is gunstig om de grond te bemesten en te ploegen. 

- Optimale fase voor het planten van gras indien vergezeld van regenachtig weer. 

- Rondbladige bomen worden geplant in New Moon en langbladige bomen in Menguante. En 

hetzelfde in termen van snoeien. 

Bij laatste kwartier 

- Het is de meest gunstige fase om de zandgrond te cultiveren, de bladeren schoon te maken, 

te snoeien, te bemesten en elke verscheidenheid aan bloemenplanten te planten. 

- Planten betaald en verzorgd in dit stadium groeien sneller. 

- Aan de andere kant wordt het afgeraden om de bloemplanten in deze fase water te geven. 

Afnemende wijk 

- We kunnen de verdorde bladeren verwijderen. 

- Geef de bloemenplant water en spuit de groene bladplant. 

- Het is de beste fase om transplantaties uit te voeren en insecten en onkruid te doden. 

- Verspreide mest in slinkende toestand. 

- Alle ondergrondse groenten moeten worden gezaaid bij het afnemen. Maïs, tomaat, bonen, 

op een nieuwe maan. 

Bij volle maan 

- Nodig de collectie uit. 

- Het is ook een goed moment om planten en water te bemesten. 
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Concreet 

In de biodynamie gaat men uit van volgende principes: 

 

• streven naar een gezonde bodem die op zich voldoende voedsel geeft aan de planten 

 

• versterken en stimuleren van het natuurlijke immuunsysteem van de planten. 

 

• biodiversiteit bevorderen door enerzijds polycultuur en anderzijds af te stappen van de 

chemische evolutie (eens chemie altijd chemie) waarbij alle bodemleven wordt gedood 

en alle voedingsstoffen artificieel, weliswaar in juiste dosissen, dienen toegevoegd te 

worden. 

 

• wel toegelaten: ‘bordelese pap’ of een mengeling van kopersulfaat, kalk en water als 

bestrijding tegen meeldauw en oïdium. In dat verband zien we aan de kop van wijngaarden 

opnieuw meer en meer rozen verschijnen die de wijnbouwers ± 10 dagen voordien voor 

deze schimmelziektes waarschuwen. 

 

• beschermen van wijngaarden tegen wind en zon door hagen en bomen aan te planten. 

 

• particulariteit van de tijd als dynamische aspect. Het werk in wijngaard en kelder wordt 

afgestemd op de energie van zon, water, zuurstof en levenscycli, bepaald door de stand 

der planeten. (Vb Stradivarius bepaalde zelf wanneer het hout voor zijn violen diende 

gekapt te worden. Niet bij wassende of volle maan wanneer de sapstroom het sterkst 

was.)  

 

• 1936 : “Les justes mariages” of de juiste wijnrank op juiste plaats. Men is tot het besef 

gekomen dat niet alle druiven overal evengoed gedijen. Iedere bodem is uniek. Het is 

dus van belang het druivenras aan te passen aan de bodem om de plant gezond, 

ziektebestendig en typisch te houden. (terroir) 

 

• stimuleren van natuurlijke gisten, reingisten, die een handtekening vormen van de AOC 

• 80% - 20% versus 20% - 80%. De wijnbouwer werkt (20%) met het materiaal dat de natuur 

(80%) hem aanreikt en niet omgekeerd. Om te komen tot gezond basismateriaal 

worden rendementen beperkt en wordt op het juiste ogenblik manueel geoogst opdat 

men de wijn zo natuurlijk mogelijk zou kunnen maken, zonder aanzuren of chaptalisatie. 

 

• Collage (zuiveren – filteren) gebeurt niet of heel beperkt 

Stimuleren van natuurlijke materie/energie via biodynamische preparaten. 

Deze preparaten bevatten hoge concentraties aan bacteriën, groeipotentieel en enzymen. 

Bepaalde stukken van dieren worden gebruikt omdat deze veel hormonen bevatten of snelle 

groei kennen, zoals hoorn.. 
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Sproeipreparaten 

• 500: koehoorn, dat veel hormonen bevat en dus een snelle groei kent, wordt met verse 

mest gedurende 6 maand (winter) onder de grond gestopt. Het wordt vervolgens opgegraven, 

verdund, gedynamiseerd en over de compost uitgegoten. 

 

• 501: kiezelpreparaat (wordt op de gewassen gespoten) 

Compostpreparaten 

• 502: bloesem van duizendblad 

• 503: kamille 

• 504: jonge brandnetel 

• 505: eikenschors 

• 506: paardebloem 

• 507: sap Valeriaan (bloemen worden geperst) 

Lastenboeken 

De verschillende private lastenboeken zijn erg precies en uitgebreid gereglementeerd. Ook 

de toevoegingen allerhande (E ….) zijn opgenomen in de verschillende lastenboeken. Enkele 

voorbeelden: E300 is toegelaten door EU en ook door FNIVAB, maar niet door de anderen. 

E551 is dan weer alleen bij Demeter niet toegelaten. 

Nature & Progrès - www.natpro.be : is actief in de biolandbouw voor controle en heeft 

een eigen lastenboek voor de vinificatie. Manuele oogst is een vereiste en alleen eigen gisten 

voor fermentatie zijn toegelaten. Chaptalisatie is verboden wanneer het +1 % alcohol zou 

toevoegen. 

Demeter - www.demeter-bd.nl : is vooral actief in de biodynamische wijnbouw. Hier is 

chaptalisatie uit ten boze en mag niet mechanisch worden geoogst. Indien alleen het aspect 

landbouw wordt gecertificeerd, dan luidt het ‘Vin issu de raisins Demeter’. 

SIVCBD/Biodyvin (Syndicat Internationale des Vignerons en Culture Biodynamique). 

Wordt gelabeld door het controleorganisme Ecocert en de vinificatie is niet gereglementeerd. 
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FNIVAB (Féderation Nationale Interprofesionelle des Vins de l’Agriculture Biologique) 

heeft een biologische charter met eigen regels voor vinificatie, conversie en biolandbouw. 

Hoewel een pluspunt voor export naar VS, Japan, Nieuw Zeeland en Australië streven niet 

alle wijnbouwers naar labels maar werken zij toch biologisch, zelfs biodynamisch.  

Zo werkt 

Romanée Conti, de duurste wijn in Bourgogne (+ 3.000 € per fles) op 8 van zijn 20 ha 

biodynamisch maar wil geen bio label omdat dit voor hen een negatieve stempel zou zijn. 

Ook 

Château Ausone (Saint Emilion 1 GC Classé A) en Montrose (Saint Estèphe GC Classé)  

werken volgens deze principes. Een militante volgeling van Steiner en verkondiger bij uitstek 

van de theorie, die de biodynamische wijnbouw opnieuw in zijn kosmische context 

plaatst, is ongetwijfeld Nicolas Joly. 

Wijnbouwers die het label bio op hun flessen willen laten zich controleren door erkende 

controleorganismen. In Frankrijk zijn dat Ecocert – Qualité France – Ulase – Agrocert – 

Aclave en Certipaq. Na controle krijgen deze biowijnbouwers het AB label (België = BLIK). 

 

Biowijngaarden kunnen hun bio certificatie verliezen door bijvoorbeeld contaminatie via een 

buur, die misschien wel chemische middelen gebruikt, of door afkondiging van algemene 

administratieve maatregelen voor een bepaald gebied tegen welbepaalde ziekteverwekkers, 

zoals bv de verdelging van de cicade (een groep van insecten). 

 

Wat maakt wijn Biodynamisch?  

Biodynamica komen vooral voor in de wijngaard voordat de druiven naar de wijnkelder gaan. 

Al de verschillende taken, van het planten, snoeien, oogsten, worden gereguleerd door een 

speciaal biodynamische kalender. Maria Thun, die de filosofie van Rudolf Steiner vertaalde 

naar de landbouw, begon in 1963 met de jaarlijkse publicatie van een biodynamische 

kalender. Deze kalender onderscheidt bloem-, fruit-, blad- en worteldagen, afhankelijk van 

hoe de maan staat ten opzichte van de zon, planeten en sterren. Biologisch-dynamisch 

werkende wijnboeren houden er bij hun werk in de wijngaard en in de wijnkelder rekening 

mee. 

 

Elke biodynamische kalenderdag kun je onderverdelen in bloem-, fruit-, blad- en 

worteldagen. Deze dagen vallen samen met de vier klassieke elementen: aarde, vuur, lucht en 

water. 

Vuur - Fruitdagen: Beste dagen voor het oogsten van de druiven. Wijn smaakt het best op 

deze dagen. 

Lucht - Bloemendagen: Laat de wijngaard alleen op deze dagen. Wijn met bloemige aroma's 

komen goed uit de verf op deze dag.  

Aarde - Worteldagen: Ideale dagen om te snoeien. De wijn is gesloten op deze dagen. 

Volgens sommige komt het terroir meer naar voren.  

Water - Bladdagen: Ideaal dagen voor het besproeien van planten. Geen ideale dag om wijn 

te proeven.  

Je zou nooit willen oogsten op een bladdag omdat bladdagen correleren met de element water 

en je zou uiteindelijk rotte druiven plukken! 

Naast de biodynamische kalender, worden er geen chemicaliën of 'gefabriceerde' 

toevoegingen, zoals commerciële gist, toegestaan in biologisch-dynamische wijn. In plaats 

daarvan maken wijnbouwers speciale preparaten van natuurlijke ingrediënten om hun 

wijngaarden te versterken. Dit is waar het controversieel wordt.  

Eén van de meest opmerkelijke methoden van de biodynamische wijnboeren is het gebruik 

preparaten om compost te verrijken. Specifieke plantenresten, mineralen en koemest worden 
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in koehorens begraven. Enige tijd later worden ze verwerkt in compost of in de wijngaarden 

uitgestrooid. Deze werkwijze draagt bij aan het esoterische imago. Aan de andere kant 

concludeerden wetenschappers dat de 'biodynamische compost' er warmer door werd en 

sneller verteerde. De biodynamisch bewerkte grond bevat meer micro organismen en de 

wortels van de wijnranken zijn dikker. 

FEIT: Biodynamische bodems zijn getest tegen niet-organische bodems en ze toonden een 

grotere ziektewering, een afname van de verdichting en toegevoegde organische materiaal. 

Biodynamische wijnen moet worden gecertificeerd. De strenge regels en voorschriften 

worden gecontroleerd 

 
 

Tot slot nog een woordje uitleg over het gebruik van sulfiet of SO² 

Sulfiet bevordert de klaring van wijn (collage) en bevordert de bezinking van aanwezige 

resten - afval, zoals dode gistcellen, fijne deeltjes van de schil, … Verder remt het de oxidatie 

af door blokkering van het enzym “Tyrosinase”. Toevoeging van sulfiet of SO² is dus bijna 

niet te vermijden doch kan, bij overmatig gebruik, de smaakkwaliteit naar beneden halen. 

Sulfiet kan ook misselijkheid, hoofdpijn veroorzaken en voor verteringsproblemen zorgen. In 

de biochemie onderscheidt men 2 vormen, de vrije en de organische verbindingen. 

Sorbinezuur kan eventueel sulfiet vervangen. Voor Test Aankoop zou dit product moeten 

geschrapt worden als toegestaan bewaarmiddel, maar uit analyses blijkt dat het bijna niet 

meer  

wordt gebruikt. In de gids van TA vinden we enkele markante voorbeelden van hoe 

biologisch geteelde druiven niet noodzakelijk sulfietarme wijnen opleveren. Zo bevat de witte 

wijn Macatela Airen (Spanje) 2005 - 171 mg SO².  
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De rode Beau Céran (Aldi) bevat 99 mg SO², Château Hanteillan (Aldi) 15 mg, château 

Coufran (Colruyt) 40 mg en de Carmenère Valle de Curico 2005 (Oxfam) 53 mg/l. 

Een perfect hygiënische en manuele oogst op het koelste moment van de dag, gevolgd door 

een snelle maar zachte persing, vervolgens een volledige gisting, met een minimum aan 

restsuiker, onder koele temperatuur, bevordert een minimale noodzakelijkheid aan SO². 

Onze wijnen voor vanavond: 

Adega Eidos  

 
Adega Eidos is opgericht in 2000  door Manuel Villalustre en Marcelo Radio, en valt onder 

de D.O. Rias Baixas (Sanxenxo), in het noorden van Spanje. De Adega is gelegen in de 

heuvels van Sanxenxo, het meest zuidelijke deel van Rías Baixes, vanwaar men uitkijkt op de 

zee.Adega Eidos produceert alleen wijnen van de Albariño druiven en onder een 

biodynamische vlag. 

De Adega bezit 20 ha. wijngaarden, verdeeld in meer dan 100 afzonderlijk kleine percelen, 

waarvan het merendeel meer dan 50 jaar oud is. De naam Eidos betekent dan ook: tuinen. 

Door de unieke ligging op de zuidelijke helling van de omliggende in de heuvels worden de 

wijnstokken beschermt tegen de noordelijke wind.  Ook de eucalyptus bomen die om de 

wijngaarden staan, vangen veel wind op, want ten goede komt aan de rijping van de druiven. 

Rias Baixas Adega Eidos Contraaparede Albariño 

Een witte wijn gemaakt van 100% Albariño druivenras. De 70 jaar oude wijnstokken, het 

Atlantische klimaat, en de enorme selectie druiven, geeft ons een coole, goed 

uitgebalanceerde, minerale en fruitige wijn met een goede complexiteit. 
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Lageder Alois 

 

Niet alleen is dit prachtige wijndomein een internationale bekendheid, het is bovendien een 

topper met een lange geschiedenis, die teruggaat tot het begin van de 19e eeuw! Johan 

Lageder startte toen een wijnzaak op, die in 1855 door een van zijn zonen (de eerste ‘Aloïs’) 

werd verdergezet, en steeds opnieuw in de familie werd doorgegeven. Ook de huidige 

kapitein van het schip, Aloïs Lageder, mag een pluim op zijn hoed steken. Hij moderniseerde 

het domein en diversifieerde de wijngaarden, met toegenomen succes als gevolg. De laatste 

jaren zette het domein overigens de overgang in naar biodynamische wijnbouw. 

In totaal worden er maar liefst 36 verschillende wijnen geproduceerd, die in twee kampen zijn 

onder te verdelen: enerzijds deze onder de vlag Aloïs Lageder, geproduceerd met deels eigen 

druiven en deels ingekocht fruit, en anderzijds deze onder de vlag Tenutae Lageder, enkel van 

eigen wijngaarden. Wat je van dit domein ook in je glas hebt, de sleutelwoorden zijn steeds 

zuiverheid en finesse. 

Veneto 2017 ßd Bianco 

De ßd Bianco trakteert op een schitterende neus vol frisse, pure toetsen van zowel witte 

perzik, rijpe citroenen als bloemen. Ook in de goed gevulde smaak vinden we aangenaam 

krokant fruit met verleidelijke minerale toetsen. De frisse zuren maken de wijn spannend, 

strak en verfrissend zodat hij multi-inzetbaar wordt! 

Appellatie: IGP Vigneti delle Dolomiti 

Druivensoorten: 25% pinot bianco, 25% pinot grigio, 10% gewürztraminer, 40% müller 

thurgau 

 

 

 

 

 

 

https://www.licata.be/images/producers/lightbox/siteref.jpg?code=AALAG
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Ronco del Gnemiz 

 

Sinds 1964 is het landgoed Ronco del Gnemiz eigendom van de familie Palazzolo en wordt 

het nu beheerd door de zeer bekwame Serena. Het merk werd geboren in 1982, toen de 

familie besloot om zijn wijnen buiten de grenzen van Friuli op de markt te brengen. Het 

landgoed heeft 30 ha grond waarvan 17 beplant met wijnstokken. Bio dynamische werking 

voor al hun wijnen. 

De krachtige 'Rosso del Gnemiz' is een mix van 70% Merlot en 30% Cabernet Sauvignon, 

gekweekt op hout. Het huis produceert ook een merlot-variëteit, de 'Merlot Sol'. Een krachtige 

maar evenwichtige wijn, die 20 maanden op nieuwe eiken vaten rust en goed rijpt. De witte 

wijnen zijn gebaseerd op Chardonnay, Sauvignon Blanc en Pinot Grigio maar ook van veel 

meer typische friulano. Het wordt ook verkocht onder de naam 'Bianco San Zuan'. 

Friuli 2016 Sauvignon Salici 

De Sauvignon heeft een lichtgele kleur en een neus met exotische aroma's met een beetje 

plantaardige noot. Minerale structuur met voldoende vet. Goed in balans. Laatste live. 

Appellatie: DOP Friuli Colli Orientali 

100% Sauvignon 
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Cantine del Notaio 

 
Met een onmetelijke passie en een grote interesse voor biodynamica, streeft Gerardo 

Giuratrabocchetti de filosofie van zijn grootvader na, van wie hij het landgoed erfde, op de 

hellingen van Vulture, een uitgestorven vulkaan. Het is ook zijn grootvader die de huidige 

eigenaar introduceerde in de wijnbouw. Zijn vader inspireert hem ook het grootste respect, 

omdat hij in 1998 het landgoed hernoemde door hulde te brengen aan zijn beroep: de kelders 

van de notaris. Prachtige oude kelders opgetrokken in Rionero del Vulture in vulkanische 

tufsteen en waar de lokale aglianico wordt omgezet in elegante DOC-wijnen. 

Het assortiment rode wijnen varieert van een fruitige basiswijn, 'L'atto' tot een complexe 

klassieke wijn 'La firma' en een 'Il sigillo' vintage op hoog niveau tot 'Il repertorio'. De meest 

klassieke interpretatie is te vinden in een rosé 'Il rogito', maar het huis produceert ook ruime 

en verrassende witte wijnen, waaronder een aglianico gevinifieerd in wit (zonder contact met 

roos). Moscato en malvasia hebben een rendez-vous in een zoete wijn, 'L'autentica'. En sinds 

enkele jaren omvat het assortiment ook een spumante millesimato op basis van aglianico: 'La 

stipula'. 

Campanië 2015 Aglianico del Vulture 'Il 'Repertorio' 

De Aglianico del Vulture 'Il Repertorio' heeft een dieprode kleur en fruitige aroma's van 

zwarte kersen en bessen. De smaak is fruitig en vol, met duidelijk kruidige tonen. De afdronk 

is ook behoorlijk pittig. 

Appellatie: DOP Aglianico del Vulture 

Druiven: 100% aglianico 
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BODEGA Y VIÑEDOS CUÑAS DAVIA 

 
Het was het jaar 1.158 toen de abt Pelagius van het klooster van San Clodio del Ribeiro 

D'Avia in zijn testament zijn enorme werk van herstel van de omliggende landen verzamelde: 

"... Ik plantte wijngaarden, die er niet waren, ik brak bergen, ik bevolkte ketters en Ik heb 

nieuwe gekocht: in Lebosende, Leiro, Partovia, Pazos Hermos, Cuñas, Esposende, Meín ... Al 

deze dingen geef ik ze en geef ik aan genoemd klooster ... " 

Dit document omvat het keerpunt in de economie van de Ribeiro dat van een depressief 

gebied ging vanwege de Moorse invallen en de nalatigheid van zijn heersers, naar de welvaart 

die eeuwen duurde, ondersteund door de prestige van de Ribeiro-wijnen. 

Cuñas is een van de nederzettingen herkoloniseerd als boerderijen in de 12e eeuw onder 

invloed van het klooster van San Clodio. 

Vanaf die tijd dateert de bouw van het wijnhuis en het wijnhuis dat, samen met de 

omliggende boerderijen, het onroerend goed is dat we momenteel kennen als Valdavia, 

gelegen in de buurt van wat ooit Cisterciënzer en Benedictijner klooster waren. 

Als hun muren spreken, zouden ze ons kunnen vertellen welke de beste jaargangen zijn 

geweest van de meer dan 800 die ze hebben doorstaan; Ze zouden ons vertellen hoe het 

maken van wijn door de eeuwen heen is geëvolueerd, met een gemeenschappelijke noemer: 

Cuñas-druiven, een weerspiegeling van een van de beste terroirs van Ribeiro. 

Valdavia bestaat uit twee gebouwen die zijn gerestaureerd met respect voor originele 

structuren en materialen, waardoor ze de nodige technologie en middelen hebben om de 

productie van kwaliteitswijnen te garanderen. 

Het wijnhuis, waar in het verleden oogstactiviteiten werden uitgevoerd, is tegenwoordig de 

receptie, het proeflokaal en de winkel voor bezoekers. 
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Het wijnhuis, dat zijn oorspronkelijke functie behoudt, maar met verbeterde middelen, heeft 

de capaciteit om tot 30.000 flessen per jaar te produceren. Het heeft een aparte ruimte voor 

oogstwerkzaamheden, opslagruimte en een kleine bottelkamer. 

Ribeiro Cunas Davia Tinto  

Wedges Davia Tinto kleedt zich helder in granaatrood en ziet er jong uit in haar paarse rand. 

Hij is helder en smakelijk om naar te kijken. De neus is fris en van goede aromatische 

intensiteit. De wilde rode vruchten en bosvruchten, kersen, frambozen, bramen domineren de 

lichte aroma's van cacao, zacht geroosterde en geroosterde noten die hun doorgang door het 

vat onthullen. In de mond is het lekker, evenwichtig. De goede zuurgraad nodigt u uit om te 

consumeren. 

De mondsmaak is aangenaam en de fruitigheid valt op dat complexiteit aan het geheel brengt, 

krenten, pruimen, vijgen; gekonfijte en kruidige tonen, enz. 

De afdronk is volmondig en intense en aangename tannines die perfect overeenkomen met 

octopus tot feira, Galicische stoofpot of blauw vis(tonijn) en gegrild vlees. 

Druiven: 40% Mencía, 30% Brancellao, 15% Caíño, 15% Sousón 

6-8 maanden gerijpt in Bordeaux en 6 Franse eiken vaten maanden op fles 
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.Avignonesi 

 

Dit landgoed is vernoemd naar de oprichters, de familie Avignonesi. In de loop der jaren heeft 

het naam gemaakt onder de grootste namen in Toscane met zijn constante zoektocht naar de 

meest authentieke uitdrukking van zijn terroir: Montepulciano. Tot 2009 werd het landgoed 

beheerd door de familie Falvo. Avignonesi wordt vervolgens gekocht door Virginie Saverys, 

wiens familie Compagnie Compagnie Belge in Antwerpen bezit. Geboren in Gent, 

Virginie is licentiaat in de rechten en is niet nieuw in de wereld van wijn. Het investeert voor 

het eerst in het veld Avignonesi in 2007 om vervolgens de definitieve aankoop te doen. 

Sindsdien heeft ze biodynamische wijnbouwmethoden geïntroduceerd om meer authentieke 

wijnen met een sterk karakter te produceren. In de afgelopen jaren heeft het ook het gebied 

van verschillende nieuwe wijngaarden verrijkt en in 2014 een totaal van 200 ha bereikt. 

De DOCG Vino Nobile di Montepulciano, sinds 2010 een 100% sangiovese, is het 

visitekaartje van Avignonesi. Maar het landgoed produceert ook een hele reeks andere wijnen 

op basis van internationale druivensoorten. De bekendste zijn de witte 'Il Marzocco' en de 

Merlot 'Desiderio'. Andere goede producten zijn de witte wijn Santo en de wijn Santo 'Occhio 

di Pernice' rode Sangiovese, gevinifieerd met krenten en rozijnen. Deze zoete wijnen rijpen 

tien jaar in kleine vaten om een onvergelijkbare complexiteit te bereiken. 

Toscane 2015 Vino Nobile di Montepulciano 

De Vino Nobile di Montepulciano heeft een granaatrode kleur en een elegant boeket van rode 

bessen en aardbeien, met een vleugje vanille. Zacht en vol gehemelte met goed geïntegreerde 

tannines. Flexibele structuur en afwerking. 

Appellatie: DOCG Vino Nobile di Montepulciano 

Druiven: 100% sangiovese 

 

Veel proefgenot 

Paul Van Dinter 
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