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Wijndruiven bijna rijp voor oogst
VLAARDINGEN Gouda heeft stroopwafels, Den Bosch de Bossche Bollen en Vlaardingen
heeft haar eigen wijn. De Delflandwijn 2010 is al gebotteld, alleen de etiketten moeten er nog
op.
Sinds 1989 hebben Jook Aartsen en Louise Holland hun eigen Wijnboerderij aan de
Zuidbuurt in de haringstad, midden in het groen op een uit de 16de eeuw stammende
boerderij.
Hoe regenachtig de Hollandse zomer ook kan zijn: jaar in jaar uit worden de druiven geoogst,
zoals de léon millot, de landal en de chardonnay. De stokken staan op een kleine wijngaard
van 0,2 hectare. ,,We moeten de druiven zo lang mogelijk laten hangen, ieder zonnestraaltje
geeft extra suiker, zegt Aartsen.
De Delflandwijn 2010 is vanaf zondag te koop bij de Wijnboerderij. Volgende maand wordt
de oogst van 2011 binnengehaald.
De twee Vlaardingse vrouwen plukken de druiven zelf, geholpen door vrijwilligers. Daarna is
het met de blote voeten de druiventon in.
Engeland
De liefde voor de wijn ontstond in 1979. ,,We waren in Engeland en kregen daar een glaasje
wit mousserend spul. Vanaf dat moment zat wijn in hun bloed. Niet veel later
experimenteerde het tweetal in het Rotterdamse Hulstkampgebouw met natuurwijn. De droom
van een eigen wijngaard vervulden ze in Vlaardingen.
Zelfs een regenachtige dag als gisteren riep bij de bezoeker een vakantiegevoel op aan de
Zuidbuurt, op een steenworp afstand van de Krabbeplas. Het terras, de wijnstokken en de rust
dragen daar allemaal aan bij. Aartsen: ,,Iedereen waant zich hier meteen in Frankrijk of Italië.
De Vlaardingse wijnboeren kijken wel met zorg naar de toekomst. De idyllische sfeer kan
over een paar jaar zomaar voorbij zijn. In het gebied wordt mogelijk de Blankenburgtunnel
aangelegd. ,,Dat zou echt een blamage zijn voor ons. De kracht van dit gebied is de stilte en
de natuur. Dat gaat er allemaal aan.

