
Inspelen op de wijnbouw van morgen

Het EMR WINE project, gelanceerd in juni 2021 door vier landbouwonderwijs instellingen in Luik en 
Limburg (België en Nederland), heeft als doel de verduurzaming van de wijnbouw verdergaand mee door 
te ontwikkelen en dit met passende educatieve tools waaronder opleidings- en trainingsprogramma’s te 
ondersteunen. 

Dankzij het Europees Interreg-Euregio Maas-Rijn-budget zal het EMR Wine samenwerkingsverband tot 
december 2023 mede op basis van de intentieverklaringen met stakeholders binnen de wijnbouwsector gaan 
werken aan de ‘Wijnbouw van morgen’. 

De interventies zijn vertaald naar 3 ontwikkelfases.  Het betreft geen certificering die aan controleregels 
wordt onderworpen, maar om een inspanningsbijdrage. De stakeholders kunnen de educatieve tools inzett en 
op basis van hun bedrijfsbehoefte en passend bij het eigen bedrijfsimago en identiteit.

Door deze intentieverklaring te ondertekenen krijgen de stakeholders, als members van de EMR Wine 
community, toegang tot de opleidings- en uitwisselingsdagen van EMR Wine in de drie regio’s gedurende de 
hele looptijd van het project. Op deze wijze dragen ze bij tot het ontstaan van een euregionaal netwerk tussen 
de productie- en opleidingssectoren in de wijnbouw in de drie provincies en tot de totstandbrenging van een 
duurzame lokale sector ten aanzien van productie- en consumptie.  

Het EMR Wine project heeft ook tot doel de arbeidsmarktkansen van jongeren te verhogen door een grotere 
bekendheid te geven aan de wijnbouwsector en passende leer- en werk programma’s te ontwikkelen en 
ontsluiten binnen de arbeidsmarkt van de 3 regio’s. 



Membership EMR Wine Community 

Agro-ecologische 
activiteiten

Respect voor het 
milieu en klimaat

Beheer van toepassingen van 
fytosanitaire producten

Regionale economie 
en korte keten

Stap 1

Teeltt echnieken om 
het bodemleven 
in de wijngaard te 
bevorderen.

Ondersteund door het Interreg V-A Euregio Maas-Rijn programma.

Aanmoedigen 
van mechanische 
onkruidbestrijding.

Voorrang aan 
variëteiten en klonen 
die meer tolerant zijn 
aan bepaalde ziekten.

Groeikracht van de 
wijnstok beperken door 
het kiezen van een 
geschikte onderstam 
en variëteit, en goed 
beheer van de loofwand 
in de wijngaard.

Ontwikkeling van 
permanente gras en 
bloemstroken rond de 
wijngaard, met lokale 
soorten om biodiversiteit 
te verhogen.

Het gebruik van 
fytosanitaire producten 
verminderen (Europese 
Green Deal: -55% tegen 
2030).

Enkel regionaal 
toegelaten meststoffen 
mogen toegepast 
worden. 

Behoud van landschap 
en omgeving zonder 
het reliëf  aan te 
passen.



Bevorderen van het 
wijn-ecotoerisme 
via synergie met de 
toeristische sector.

Ondersteund door het Interreg V-A Euregio Maas-Rijn programma.

Bereid om te leren 
en te groeien voor 
een toekomstige 
ontwikkeling; Life long 
Learning (LLL). 

Een open houding 
voor duurzaamheid 
in de brede zin: 
met respect voor de 
sociale economie en 
maatschappij.

Stap 2

De snoei van de wijnstok 
balanceren in functie 
van de groeikracht en 
de verdeling van de 
vruchten.

Biodiversiteit in de 
wijngaard verhogen 
door behoud en 
verbetering van de 
natuurlijke habitat voor 
fauna en flora. 

Planten van hagen en 
struiken, behoud van 
bestaande lage muren.

De efficiëntie van 
spuitt echnieken en 
-materiaal verbeteren.

Verbetering van de 
samenwerking met de 
lokale economie en de 
korte keten.



Ondersteund door het Interreg V-A Euregio Maas-Rijn programma.

Stap 3

Controle en 
vermindering van 
bemesting.

Het gebruik van anor-
ganische stikstof be-
mesting beperken, door 
de voorkeur te geven 
aan de introductie van 
groenbemesters, en de 
verplichting om orga-
nische meststoffen te 
gebruiken. 

Stoppen met chemische 
onkruidbestrijding in de 
wijngaard.

Duurzaam doordachte 
inzet van water en 
grondstoffen.

Het reduceren en 
recyclen van afval 
(natuurlijk en chemisch) 
in functie van de 
mogelijkheden van de 
wijnbouwers.

Rekening houden met 
het reduceren van de 
CO2-Voetafdruk.

Stakeholder

Naam functionaris: 

Handtekening:

Naam organisatie:


