
Wijn 
 

Wijn is een alcoholhoudende drank die ontstaat na de vergisting van het druivensap. De 
suiker van de druiven wordt omgezet in alcohol. Je mag het product dus ook alleen wijn 
noemen als het gemaakt is van druiven. Als er sap van andere vruchten wordt vergist, noem 
je dat vruchtenwijn.  
 
Er zijn over de hele wereld veel verschillende soorten wijn. Iedere wijn heeft zijn eigen 
smaak en een bepaalde kwaliteit. Dit heeft met veel factoren te maken.  
 
Denk Bijvoorbeeld aan:  

• Het druivenras,  

• Het klimaat waar de druiven in groeien,  

• De bodem waar de druivenrank op staan  

• Bereidingsproces van de wijn. (Ook wel vinificatie genoemd) 
 
De oorsprong van het wijn maken gaat helemaal terug naar Mesopotamië, het huidige Irak en delen 
van Syrië en Iran. Via Egypte bereikte de druivenstok Griekenland en vervolgens Italië. De Romeinen 
namen de kennis van vinificatie over en verspreidden deze over de rest van Europe De meeste 
wijngebieden in het huidige Frankrijk stammen nog uit de Romeinse tijd.  
 

Wijnbouw 
Wijnbouw is niets anders dan het verbouwen 
en oogsten van druiven die geschikt zijn om 
wijn van te maken. Deze druiven zijn niet 
hetzelfde als de druiven op de fruitschaal. Voor 
het maken van wijn heb je speciale druiven 
nodig. Alle druiven groeien aan een wijnstok.  
 
Deze wijnstok heet de Vitis Vinifersa en is een 
klimplant die het onder moeilijke 
omstandigheden zeer goed doet en zich 
daardoor diep gaat wortelen om aan water en 
andere voedingstoffen te komen. 

 



 
 
 
Wijnbouw vindt plaats in wijnstreken verspreid over de wereld. Deze wijnstreken liggen in gematigde 
klimaatzones. Een gematigd klimaat is een vochtig klimaat met gemiddelde temperaturen en vind je 
tussen de 30e en 50e breedtegraad op zowel het noordelijk als zuidelijk halfrond.  De gemiddelde 
temperatuur is ongeveer 15-17 C en het mag niet kouder dan 8°C worden. Gematigde klimaten hebben 
duidelijke seizoenen, maar de temperatuurverschillen tussen de winter en de zomer zijn niet extreem 
groot. Onder de 30e breedtegraad wordt het klimaat te tropisch en boven de 50e weer veel te koud. 
Een gematigd klimaat is dus belangrijk. Dat betekent dus niet te koud en niet te warm, niet te nat en 
niet te droog. Ideaal om voldoende suikers te ontwikkelen in de druif die nodig zijn voor het 
produceren van alcohol.  
 
Frankrijk is van oudsher het bekendste 
wijnland. Maar er wordt ook veel wijn 
gemaakt in andere landen in Europa zoals 
Duitsland, Italië en Spanje. Wijnen uit 
Europa noemen we ook wel oude wereld 
wijnen. Dit zijn de landen waar de 
wijnproductie als eerste op gang kwam. 
Tegenwoordig is er ook veel 
wijnproductie in Noord- en Zuid-Amerika, 
Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland. 
Dit noemen we nieuwe wereld wijnen. In 
Nederland zijn er ook steeds meer 
wijngaarden. Deze wijngaarden bestaan 
uit speciale druivenrassen die tegen een 
wat vochtiger en koeler klimaat kunnen. 
Van Limburg tot aan Nijmegen hebben we 
ook hier een divers aantal wijngaarden. 
 
Temperatuur & Ligging 

Het verbouwen van druiven voor het maken 
van wijn geeft het beste resultaat bij een 
gemiddelde temperatuur. De wijngaard moet 
-  zoals eerder vermeld - aangeplant zijn in het 
juiste klimaat. Ook de ligging van de wijngaard 
is belangrijk. Het wordt meest ideale gezien als 
de wijngaard op een zuidelijke helling ligt. Zo 
krijgen de druivenplanten het meeste zonlicht. 
In een bergachtig of heuvelachtig gebied zijn 
de wijnplanten beschermd tegen wind, kou en 
regen. Bovendien is het uitermate gunstig 
voor de afwatering van regenwater.  
 

Bodem 
Ook de samenstelling van de bodem is bepalend voor de smaak van de wijn. Hoe minder 
voedingsstoffen de bodem heeft, hoe beter de wijn.  De bodem heeft ook veel invloed op de smaak 
van de wijn. Dit noemen ze ook wel terroir 
 



Sommige druiven ontwikkelen meer aroma’s 
op een zure bodem, terwijl andere druiven 
het beter doen op een kalkbodem.  
 
Wanneer de bodem weinig voedingsstoffen 
heeft, moeten de wortels van de druivenstok 
dieper de grond in. Ze moeten harder werken 
en dat komt de smaak van de druif juist ten 
goede. Je hebt altijd een bovenlaag en een 
onderlaag in de samenstelling van een 
wijngaardbodem. Voor de bovenlaag is de 
goede doorlaatbaarheid van water 
belangrijk.  
 
Het water dat door de eerste laag heen komt, moet door de tweede laag worden vastgehouden. Zo 
ontstaat een voorraad voor periodes van droogte. 
 
De streek en het klimaat, ligging en bodem bepalen uiteindelijk de keuze voor het druivenras van de 
wijnboer. Witte druiven worden bijvoorbeeld veel in het noorden van Frankrijk en Duitsland verbouwd, 
omdat deze eerder rijp zijn. Op het zuidelijk halfrond is dit natuurlijk andersom.  
 
 
 

WERK VAN DE WIJNBOER 
 
Het werk van de wijnboer heeft een groot effect op de kwaliteit van de druiven en de wijn. 
Hij moet onkruid wieden, opbinden, ploegen, bemesten en snoeien. En hij moet voorkomen 
dat de wijnstok aan alle kanten uitlopers krijgt. Anders krijg je te veel druiven aan één 
wijnstok en dat is niet goed. De wortels kunnen al die druiven niet genoeg voedsel geven. 
Die blijven dan klein en de wijn die je van deze druiven maakt heeft veel minder smaak. Ook 
moet de wijnboer bladeren die voor de druiven hangen weghalen, zodat de zon goed bij de 
druiven kan en deze kunnen rijpen. 

 
 
 

 Er liggen zo'n honderd dagen tussen het 
bloeien van de wijnstok en het volwassen 
worden van de druiven. De wijnboer heeft 
een hekel aan nachtvorst en hagel, omdat 
dit de druiven kan beschadigen waardoor hij 
minder mooie druiven overhoudt. De 
druiven groeien het best als ze in de zomer 
veel zonlicht krijgen en als er af en toe een 
licht buitje regen op valt. Als de druiven er 
in het najaar vol en rond bij staan en nog 
wat van het najaarszonnetje meekrijgen, 
begint pas echt de lange weg naar het 
uiteindelijke product: de wijn. 
 

 
 
 



De druif 
 
Wereldwijd zijn er duizenden druivenrassen. 
De meeste druivensoorten komen 
oorspronkelijk uit Frankrijk. We maken 
onderscheid tussen blauwe en witte druiven 
 
Een druif bestaat uit vier onderdelen:  

1. Steeltje 
2. Schil 
3. Vruchtvlees (pulp) 
4. Pitten 

 
 
 
1. Bij het persen van een druif komen uit alle onderdelen stoffen vrij. In de steel bevindt zich de 
meeste tannine. Alle druiven voegen dus tannine aan de wijn toe. Bij witte druiven is dit minder dan 
bij blauwe druiven.  
 
 
 
2. In de schil zit tannine, kleur en smaak. Bij het maken van rode wijn laat de wijnboer de schillen 
meegisten; Deze zorgen voor de rode kleur van de wijn. 
 
3. In de pulp van de druif zitten de belangrijkste smaakonderdelen: suiker, water en zuren. De 
samenstelling van de pulp zorgt voor het grote verschil tussen de diverse druivensoorten. De ene 
druif bezit meer zuren, de andere druif heeft weer meer suikers. De pulp van de druif bepaalt voor 
het grootste deel hoe de wijn gaat smaken. 
 
 

WAT IS TANNINE 
 
Tannine is een ander woord voor toolzuur. Tannine proef je als een samentrekkende 
werking in je mond, je mond voelt stroever aan. Bijt maar eens een druivenpitje kapot... 
Tannine zit in de schillen, pitten en steeltjes van de druif. In rode wijn zit altijd tannine, 
gemiddeld 6x zo veel als in witte wijn. Dat komt omdat bij het maken van rode wijn de 
druivenschillen, steeltjes en pitten meegisten. Bij witte wijn gist alleen het sap. In witte wijn 
zit dan ook weinig tot geen tannine. 
 
 
 
4. Als een wijnboer de pitten uitperst komt er een bittere smaak vrij. Hoe harder hij de druiven perst, 
hoe meer bitter hij krijgt. Bij de ene wijn is dat wenselijk, bij de andere wijn juist niet. Dat bepaalt 
hoe de wijnboer de druiven perst. Wil hij weinig bitter in de wijn, dan kneust hij de druiven. 
 
 
 
 
 
 



Het maken van wijn  
Het “wijn maken”, wat we ook wel de vinificatie noemen, bestaat uit 6 stappen.  
 
1. Plukken 
Het maken van wijn begint bij het 
plukken van de druiven. Dit kan op 
een aantal manieren. Bij de ene 
boer gaat dat met de hand, bij een 
andere machinaal. De druiven zijn 
fragiel en worden met zorgt 
geoogst. 
 
2. Ontstelen 
Op de wijnmakerij worden de 
druiven ontsteelt. De steeltjes 
bevatten namelijk veel zuren en die 
geven een negatieve smaak aan de 
wijn. In de schil zitten genoeg 
tannines om dit aan de wijn mee te 
geven.  
 
3. Kneuzen en gisten 
Druiven voor het maken van rode wijn worden gekneusd. Druiven voor het maken van witte wijn 
worden geperst. De pulpachtige massa die hieruit ontstaat, noemen we most. Deze most wordt 
overgepompt in tanks van roestvrij staal of in kuipen en gaat gisten. 
 
Tijdens het gisten vindt een spontane fermentatie plaats. Fermentatie is het afbreken van de suikers 
door micro-organismen; gisten. Deze gisten zitten van nature al op de schil van de druif. De gistcellen 
eten deze suikers op en zetten ze om in alcohol en koolzuurgas. Als alle suikers zijn omgezet is de 
gisting klaar. De gistcellen proberen zoveel mogelijk suikers om te zetten in alcohol. Als het 
alcoholpercentage boven de 15% komt, sterven de gistcellen. Bij hele zoete druiven worden dus niet 
altijd alle suikers omgezet. 

 
 Bij rode wijn laat men de most wel twee tot drie 
weken weken. Zo worden de kleurstoffen en 
tannines optimaal uit de schil gehaald. Het sap 
wordt dan steeds donkerder.  
 
Zowel rode als witte wijn krijgt te maken met een 
spontane tweede gisting. Hier zetten bacteriën 
het appelzuur in de wijn om in koolzuurgas en 
melkzuur. De smaak wordt minder zuur. Tijdens 
de tweede gisting komt opnieuw koolzuur vrij. 
Deze gisting kan in de tank plaatsvinden, maar ook 
op fles. 
 

 



4 & 5. Zeven en rijpen 
Hierna wordt de wijn gezeefd en moet hij 
rijpen. Witte wijnen en eenvoudige rode 
wijnen rijpen enkele maanden op stalen 
kuipen of kunststof tanks. Speciale wijnen 
gaan in enorme eikenhouten vaten. Als de 
wijn na maanden goed gerijpt is, wordt 
gefilterd. 
 
6. Filteren en bottelen 
Filteren is het verwijderen van alle dode 
gistcellen, pitjes en resten van schilletje Nu 
gaat de wijn de fles in, hij wordt gebotteld. Een 
witte wijn bottel je na 10 maanden, een goede rode kwaliteitswijn soms pas na 3 jaar. 
 

Bewaren en serveren van wijn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rode wijn is gemaakt van blauwe druiven; witte wijn kan zowel van witte als blauwe druiven gemaakt 
zijn. Rose maak je van blauwe druiven. Stille wijn is volledig uitgegist en tot rust gekomen. Een 
mousserende wijn is een wijn met bubbeltjes. Het koolzuur van de tweede gisting is in de wijn 
achtergebleven. Versterkte wijn is wijn waar extra wijnalcohol aan is toegevoegd. Deze wijnen hebben 
een hoger alcoholpercentage. Voorbeelden van versterkte wijn zijn port en sherry.  
 

Niet alle wijnen hoef je lang te bewaren. Jonge en 
mousserende wijn zijn vrij snel klaar met rijpen en kan 
je gelijk drinken. De wijn is dan op dronk'. De wijnen 
die wel bewaard worden en dus nog narijpen op fles-
zijn meestal rode, duurdere wijnen. Dit narijpen kan 
soms jaren duren. Als je wijn bewaart, kan je dat het 
beste liggend doen in een donkere ruimte met een 
temperatuur van ongeveer 14 C. Zo droogt de 
eventuele kurk niet uit en kan de wijn niet verkleuren. 
Door de lage temperatuur rijpt de wijn niet te snel. 
Flessen met een plastic kurk of schroefdop kunnen 
prima rechtop bewaard worden.  

Kleur 

Rood 

Wit 

Rosé 

Wijn 

Type 

Stil 

Mousserend 

Versterkt 

Smaak 

Droog 

Zoet 



 
 
Elke wijn heeft zijn eigen ideale 
serveertemperatuur waarbij de smaak het 
best tot zijn recht komt. Witte wijnen serveer 
je koel, zo rond de 9-12 C. Een jonge rode wijn 
serveer je rond de 15 C. Een oudere rode wijn, 
vaak donkerder van kleur, komt het best tot 
zijn recht bij 19 C. Rosé houdt van koel: tussen 
de 6-12°C. Een klimaatkast helpt een 
horecaondernemer om de wijnen op de juiste 
temperaturen te houden.  
 
 
 

 

Versterkte wijn 
Versterkte wijnen zijn de wat zoetere wijnen, ook wel likeurwijnen genoemd. Denk hierbij aan Port, 
Sherry, Vermouth (ook wel P-S-V genoemd) en Madeira. Deze wijnen hebben een hoger 
alcoholpercentage dan normale wijn, namelijk tussen de 15 en 22%. Toch behoren ze tot de zwak 
alcoholische dranken. Het hogere alcoholgehalte komt omdat er tijdens de vinificatie alcohol is 
toegevoegd. Door het hoge percentage alcohol gaat de gist dood en blijft er veel restsuiker over. 
Versterkte wijnen, ook wel zuidwijnen genoemd, worden het meest gebruikt als aperitief.  
 
Versterkte wijnen serveer je in een PSV -glas. Je schenkt een stuk minder in dit glas dan in een wijnglas. 
Slecht 50cc ongeveer. Het glas is ook een kleiner glas dan een wijnglas.  
 
 


