Emigreren naar Zuid-Frankrijk om daar je droom als
wijnmaker werkelijkheid te laten worden. Het klinkt te mooi
om waar te zijn, maar Lucas Schutte waagde in 1999 de
stap. Met een wijngaard van 13 hectare en een afzetmarkt
in België, Zwitserland, Zweden, Duitsland, Nederland en
Engeland, kunnen we stellen dat zijn droom is uitgekomen.
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Nederlandse wijnboer
leeft Franse droom

◄ Lucas bij de etiketteermachine

wijnstreek in het Zuidoosten van Frankrijk biedt door de centrale
ligging zowel druivenrassen uit de Bordeaux zoals Merlot en Cabernet Sauvignon, de Syrah uit het Rhone gebied maar ook streekdruiven als Braucol en Duras, Mauzac en Loin de L’el.
De rode wijnen zijn te omschrijven als krachtig en karaktervol, met
een diepe kleur, vlezig met kruidige aroma’s en sappig fruit. De
witte wijnen van Le Maresque zijn mooi droog met heerlijk zacht
exotisch fruit en meloen.

Oogst

Lucas Schutte en zijn vriendin Ineke wonen net buiten Gaillac in
een prachtig huis - Château Maresque - met aangrenzend een wijngaard van 13 hectare. De trotse eigenaar van een wijngaard van
drie eeuwen oud, vertelt over zijn geschiedenis, hoe het allemaal
begon en hoe het leven van een wijnboer in Zuid-Frankrijk eruit
ziet. “Ik ben niet naar Frankrijk gekomen om rijk te worden, maar
om wijn te maken”, is zijn devies.
De van oorsprong Noord-Hollandse Lucas is niet van de één op de
andere dag naar Frankrijk vertrokken. Het horecabloed stroomde
al vroeg door zijn aderen. Op elfjarige leeftijd werkte Lucas als terraskelner. Na de middelbare hotelschool te hebben afgerond, begaf hij zich in de bedrijfshoreca. Vervolgens werkte hij in de sales
bij het Okura Hotel. In 1985 begon Lucas voor zichzelf. Onderwijl
importeerde hij Franse, Italiaanse en Spaanse wijnen. Tien jaar later
verkocht hij het bedrijf en trok de wijde wereld in.
Na een bezoek aan Nieuw-Zeeland bij een wijnbedrijf kwam hij
erachter dat dit is wat hij wilde doen: wijn maken. Maar hij bezat
onvoldoende kennis om als wijnmaker aan de slag te gaan. Om zijn
kennis bij te spijkeren, volgde hij in Frankrijk een wijnopleiding. Het
plan van Lucas was om uiteindelijk wijn te gaan maken in NieuwZeeland, maar na verschillende stages in Frankrijk en een Franse
liefde, is hij hier blijven hangen. Inmiddels wordt dit zijn 15e oogst.

Nederlandse wijnboer in Gaillac

Zoals elke nieuwe stap zijn uitdagingen met zich meebrengt, was
dat ook hier het geval. Dit bleek uit hoe de lokale bevolking omging met het feit dat Lucas, in plaats van een Aziatische investeerder, het domein kreeg toegewezen. Een wijnboer uit de buurt bood
Lucas zijn hulp aan. Dit was niet uit hartelijkheid, maar meer uit
nieuwsgierigheid. Wie is deze Nederlandse wijnboer en gaat hij
het hier redden? Lucas wist zichzelf te bewijzen. Met zijn doorzettingsvermogen en passie voor het vak, lukt het hem nog steeds om
zijn droom te leven.
Het bedrijf wordt door Ineke en Lucas gerund. “Ik behoor tot de
kleinere wijnboerderijen hier in de regio en 13 hectare kunnen wij
samen aan, want bij meer dan 14 hectare wordt vaak mankracht
ingehuurd.”
In Gaillac heerst een microklimaat dat beïnvloed wordt door de
warme wind vanuit de Middellandse zee, de zogenaamde Vent
d’Autan. Mede door de ligging op het Zuiden en het zonnige droge
klimaat rijpen de druiven optimaal. De grond is kalk- en kleihoudend, wat vooral goed is voor bewaarwijnen, zoals rode wijn. Deze
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“We leven van snoei tot oogst. Als de wijngaard in bloei is, duurt
het ongeveer 100 dagen tot de oogst. Van half november tot eind
maart worden de wijngaarden gesnoeid. Daarna begint het allemaal langzaam uit te lopen. Als het lekker weer is kan het op z’n
top zo drie tot vijf centimeter per dag groeien. Er wordt in juni
en juli weer veel gesnoeid omdat de voeding dan naar de druiven
moet en niet meer naar de groei van de planten. Vanaf augustus
bereiden we de oogst voor. In een ‘normaal’ jaar begint half september de oogst. Half oktober is de oogst veelal binnen”, vertelt
Lucas. De wijnboer vertelt dat het niet elk jaar zo soepel verloopt.
“In 2003 had heel Frankrijk te maken met een hittegolf. De meter
heeft de 42 graden Celsius aangetikt, waardoor begin augustus alle
druiven waren ingedroogd.”
Sommige druivensoorten worden machinaal geplukt, anderen met
de hand omdat iedere druivensoort zijn eigen snoeitechniek heeft.
“Druiventakken die erg uitsteken of erg laag bij de grond staan,
worden bijvoorbeeld met de hand geplukt.”

Wijn maken

Het proces van wijn produceren bestaat uit twee cycli. De buitencyclus vindt plaats van half november tot eind augustus. Tussen
november en april wordt er gesnoeid, vervolgens wordt de grond
losgemaakt, het onkruid weggehaald en de takken omhoog gebonden. Eind augustus begint de oogst. Dan volgt de binnencyclus. De druiven komen binnen en dan begint het echte wijn maken. Rode wijn rijpt tot wel twee jaar in de cave, voordat het wordt
gebotteld. Naast het wijn maken, geeft Lucas regelmatig rondleidingen op hun bedrijf. “Juli en augustus ben ik elke dag hier voor
een rondleiding.”
Op jaarbasis produceert Lucas ruim 30.000 liter wijn, waarvan ongeveer 22.500 liter wordt verkocht. Le Maresque wijnen worden
veelal geëxporteerd naar België, Zwitserland, Zweden, Duitsland,
Nederland en Engeland. Daarnaast staan de wijnen van Lucas in

verschillende delicatessenzaken. Chateau
Maresque heeft een opslagcapaciteit van
190.000 liter.
Waar Ineke tegenwoordig de duivenranken
snoeit, zag haar leven er in Nederland tot
twee jaar geleden totaal anders uit. “In Nederland werkte ik als medisch secretaresse.
Tijdens een bezoek aan mijn oom en tante
– die in dit gebied een camping runnen –
gingen wij bij Lucas op bezoek om wijn te
proeven. Ik verwachtte een snelle, blonde
wijnboer maar dit bleek niet het geval”, vertelt Ineke geanimeerd. Hij bleek een persoon te zijn die geld niet als drijfveer had,
maar als doel om een kwalitatief goede
wijn op de markt te brengen. Ze gooide het
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roer om en vertrok naar Frankrijk waar ze
vandaag de dag fulltime meewerkt op de
wijnboerderij. “Sinds kort heb ik een kunstatelier, ook op het domein, en in de nabije
toekomst komt er nog een behandelkamer
waar ik m’n beroep als schoonheidsspecialiste en masseuse weer op kan pakken.”
Of Chateau Maresque in de familie blijft,
weet Lucas nog niet. In Frankrijk wordt het
heel erg gestimuleerd en verwacht dat het
nageslacht het bedrijf overneemt. “Ik ben
daar toch anders in. Als één van mijn zoons
het over wil nemen, is dat erg leuk maar ik
zie wel hoe zich dat ontwikkelt. De jongste
rent wel uit zichzelf naar de wijngaard en
dat is heel leuk om te zien…”

