Door
SCHAKELAAR

Hoe bouw je in Nederland een biologisch
dynamische wijngaard en wijnmakerij op?

De geiten houden het gras kort

Foto Dassemus

Kwaliteit door
biodiversiteit
Stukje bij beetje bouwt Ron Langeveld zijn bedrijf op.
Na omschakeling naar biologisch is hij toe aan
de volgende stap. Aan biodiversiteit ontbreekt het
niet, de natuur op en rond het bedrijf vormt de
bedding waarbinnen landbouw plaatsvindt. Ook het
assortiment wordt stap voor stap groter.
Tekst Leen Janmaat | foto’s Leen Janmaat & Dassemus

O

p het erf naast de schuur waar de bereiding
van wijnen plaatsvindt, is een Vlaamse
schuur met eigen handen weer opgebouwd.
Deze schuur dient als woonhuis. Het huis biedt een
fraai uitzicht over de wijngaard. In 2005 is Ron hier
begonnen met de aanplant van druiven. Onlangs is
er nog twee hectare aangekocht en aangemeld voor
omschakeling. Na wat herinrichting wordt ook dit
perceel (groten)deels beplant met druivenstokken.
Ron streeft naar circa zes ha druiven op totaal tien
hectare grond. Afgelopen jaren zijn er vele verschillende soorten meeldauwresistente cultivars geplant,
de meeste met één R-gen. De nieuwere cultivars heb-
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ben twee R-genen hetgeen het risico op doorbraak
verkleint. Ongeschikte soorten zijn vervangen door
betere en nieuwe varianten. Anno 2020 staan er 13
verschillende soorten. Omdat de soorten niet tegelijkertijd rijp zijn, kan de oogst worden gespreid.
Het aanbinden en onderhoud van de wijnranken
vraagt veel werk. Om het handwerk wat te verlichten
laat Ron de struiken hoger op de stok groeien. Tussen de rijen is groenbemester gezaaid die na verloop
van tijd wordt gemaaid. Het maaisel dient vervolgens
weer als meststof. Tot dusver zijn er geen meststoffen van buiten het bedrijf gebruikt, de bodem biedt
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Handel & Afzet

De cultivars en wijnen
van Dassemus
De cultivars
Wit: Solaris, Johanniter,
Souvigner Gris, Sauvignac,
Muscaris en Bianca

Blauw: Rondo, Cabernet
Cortis, Cabernet Jura,
Cabernet Cantor, Monarch
en Baron

De biologische wijnen
Solaris. De druivensoort Solaris vormt inmiddels ca 25 procent
van de aanplant en is een van de meest geschikte soorten. De
wijn is zeer fruitig en aromatisch. Type wijn als een sauvignon
blanc of grüner veltliner.
Chaams Genoegen. Een blend van verschillende soort waaronder Johanniter en Souvignier Gris. Johanniter is een rieslingkruising en het rieslingkarakter komt ook in de wijn naar voren.
Mineralig en licht fruitig, mooie zuren.
Rosé’s: Cuvée van Rondo en Cabernet Cortis, bosvruchten en
frambozen en een frisse afdronk.
Brabants Rood. Rode wijn van verschillende soorten zoals Rondo en Cabernet Cortis. Deze wijn is nu op dronk na een rijping
op oud barrique van anderhalf jaar. Lichte rode wijn met veel
fruit (kersen,bramen). Type wijn als gamay of pinot noir.
Rondo. Rode wijn van de rondo-druif uit de topzomer 2018.
Donkerpaars van kleur en met tonen van cassis en bramen.

voldoende nutriënten voor de struiken. Het beheer is
erop gericht zo min mogelijk in te grijpen en de natuur zoveel mogelijk het werk te laten doen. Wel zijn
er zes melkgeiten aanwezig die helpen het gras kort te
houden. Sinds kort huizen er ook reeën in de randen,
op zich geen probleem. Maar de dieren hebben een
duidelijke voorkeur voor bepaalde druivensoorten.
En die moeten het dus ontgelden. Drinkwater is
beschikbaar in de aanwezige poelen, die daarnaast
dienen als waterreservoir. Van hieruit kan er indien
nodig worden beregend.
De keuze voor druivenrassen was een zoektocht,
ook voor de bereiding van de wijnen kiest Ron zorgvuldig de toevoegingen die nodig zijn om een goede
kwaliteit te bereiken. Het gebruik van sulfiet wordt
waar mogelijk afgebouwd, de eerste flessen wijn zonder deze toevoeging staan inmiddels al in het schap.
Het natuurinclusief werken en streven naar natuurlijke kwaliteit hebben hem richting Demeter geleid.
Na de doorschakelcursus heeft Ron zich aangemeld
voor het Demeter-certificaat. De komende oogst zal
nog als biologisch worden verwerkt. Wie weet komt
het bedrijf volgend jaar in al aanmerking voor het
Demeter keurmerk. Naast eisen aan de teelt stelt het
keurmerk ook eisen aan de verwerking van de druiven en bereiding van wijn. Inmiddels werkt Ron met
natuurlijke gisten, wat wijn oplevert met bijzondere
smaken. Naast wijnen bereidt het bedrijf ook appelcider.
Het artikel over cider staat in de editie van april jl.
Meer info op www.dassemus.nl
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De biologische natuurwijnen
Wilde witte 2019. Een frisse witte wijn van Solaris, Sauvignac en
Souvignier Gris, de wijn is spontaan vergist met de wilde gisten
uit de wijngaard en is ongefilterd.
Orange 2019. Sinds een paar jaar maakt Ron deze oranje wijn
ofwel wijn van witte druiven op de manier van een rode wijn.
Deze is van Souvignier Gris en met een schilweking van 25
dagen. Wild en zonder sulfiet vergist en ongefilterd. Natuurwijn met mooie zuren en bitters, fruit en kruidigheid. Gerijpt in
barique, rvs en in keramiek.
Wild rosé 2019. Een cuvée van Cabenet Cantor en Cabernet
Jura, veel fruit, met name kersen. Zeer donker van kleur en vol
van smaak. Ongefilterd, natuurlijke en wilde gisten, geen toegevoegd sulfiet (wel bij bottelen).
Rondo 2019. Deze rode natuurwijn is gemaakt van de Rondo
druif. Er is geen gist toegevoegd en de wijn is ongefilterd. Een
rijping op Frans eiken zorgt voor een soepele wijn met een
mooie structuur. Een kruidige en fruitige rode wijn.

De mousserende wijnen
Parelwijn. Een licht mousserende witte wijn van Muscaris. Deze
geeft een lichte muscaattoon aan een frisse en fruitige wijn.
Brut Wit. Traditioneel gemaakte mousserende wijn met een
tweede gisting op de fles van twee jaar en handgedraaid.
Mooie mousse en natuurlijk veel fruit maar toch ook de typische
gistaroma´s van een traditionele mousserende wijn.
Brut Rood. Mousserende rode wijn van Cabernet Jura. Een zeer
fruitige rode wijn die zich goed leent om mousserend gemaakt
te worden. Zeer interessante en unieke wijn.

Op 20 sept. aanstaande is er bij Dassemus (net als bij vele andere Nederlandse
wijngaarden) tussen 13:00 uur en 17:00 uur open dag. Op deze dag is er een
wandeling in de wijngaard uitgezet, kan de wijnkelder worden bezocht en kunnen de Dassemus-wijnen worden geproefd. Details zijn te vinden op de website.
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