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Geert Vandersteene: 
wijnbouw

• Type tuinbouwbedrijf
• Pot-gekweekte sierheesters
• Najaar: groothandel
• Voorjaar: particuliere verkoop
• December: particuliere 

verkoop van kerstbomen

• Welke vormen van verbreding
• Aanplant wijngaard in 2015
• Vinificatie van de druiven

• Medewerkers
• 3 vaste personeelsleden
• Seizoenarbeiders in drukke 

momenten



• Hoe ben je ertoe gekomen om aan verbreding te beginnen 
en waarom wijnbouw? 

• Kerstbomen en sierheesters in volle grond vervangen 
door wijngaard

• Diversiteit van de activiteiten om risico’s te spreiden
• Kennis van druivelaar als tuinbouwer
• Passie voor wijnen

Verbreding



• Hulp van organisatie(s)?
• Volgen van opleiding Wijnbouwer/wijnmaker in 

Syntra
• Informatie inwinnen bij collega’s wijnbouwers

Hoe eraan beginnen? 

• Moeilijkheden bij de start?
• Onzekerheden, alles is nieuw
• Voordeel: reeds bestaand bedrijf (bloemisterij)

• Hoe afzet vinden? 
• Particuliere verkoop
• Mond-aan-mond reclame
• Lokale handelaars
• Restaurants + wijnhandelaars



• Investering van de wijngaard kon bloemisterij 
Gemaflor dragen omdat het een spreiding was over 5 
jaar vooraleer de eerste inkomsten binnen kwamen

Economische return



• Het werken in de wijngaard kan gebeuren met het vaste 
team. 

• Bij goed weer werken we vooral in de wijngaard, bij slecht 
weer in de serres.

• Het meeste werk is de snoei, dit gebeurt in de winter, 
wanneer het ook bij de planten rustiger is.

• Administratief reeds erkend bij FAVV, Fyto en vegaplan

Voordeel combinatie bloemisterij / wijngaard

Moeilijkheden
• Weersafhankelijk – hagel of nachtvorst in het voorjaar
• Oogst – wanneer de waarden optimaal zijn moeten de 

druiven onmiddellijk geoogst worden.



Als ik het opnieuw kon doen

• Ondanks het vele werk, de onzekerheden van de sprong 
in het onbekende, hebben we er nog geen spijt van 
gehad. 

• De appreciatie van de klanten over ons afgewerkt 
product is groot en daarvoor doen we het.



Vragen?

Vragen?


