Het Verenigd Koninkrijk
Geschiedenis van de Engelse Wijngaarden
en 2000 jaar
Productie van Engels wijn

Door de Romeinen werden voor het eerst wijnstokken geplant in 55BC
Elk jaar kwamen er veel meer wijngaarden bij.
Engelse wijngaarden namen een stijging van de groei in tot 1066, wanneer de
Noormannen binnen vielen brachten ze een orde van monniken mee die
wijngaarden aanplanten in hun kloostertuinen om meer wijn te maken voor
dagelijks gebruik. Veel van die wijngaarden zijn opgenomen in het Doomsday
Book van 1086 als zijnde eigendom van de Kroon .

All Saints Church

Purleigh, Essex.

De eerste Engels Wijngaard in Purleigh was aangelegd in 1120 en volgens de
lokale parochie registers slechts 500 meter van waar de New Hall Vineyard is
vandaag. Het ongeveer drie hectare grond grote wijngaard zit op de zuidelijke
hellingen naast de All Saints Church in Purleigh. Waar George Washington’s over
grootvader, de dominee Lawrence Washington rector was in 1633, tot ontslagen
door de puriteinen omdat hij teveel van het lokale brouwsel zelf nuttigde. In 1163
werd het vervolgens overgenomen door de Kroon. In 1207 is bij wet opgenomen
dat twee vaten Purleigh wijn werden besteld door de Kroon (tegen een kostprijs van
minder dan een 1p per fles) en diende te worden verzonden naar Bury St Edmunds,
om in gereedheid te zijn voor de komst van King John .

New Hall WIJNGAARDEN FINE ENGELS WIJNEN

De wijngaard van Painshill Park Wijnbouw in het Verenigd Koninkrijk wordt al sinds de
Romeinse tijd uitgeoefend. Omdat de wijngaarden in Engeland en Wales liggen spreekt men
ook wel eens over Engelse wijn respectievelijk Welse wijn.
De term Britse wijn duidt op vergist druivensap en concentraat dat ook uit andere delen van
de wereld kan komen en wordt daarom voor de wijn uit eigenland niet gebruikt. Er kan ook
wijn mee bedoeld worden die van origine voor de Britse markt ontwikkeld is, mede
veroorzaakt door het politieke besluit middels het Verdrag van Methuen. Hierbij kan men
denken aan bijvoorbeeld de zoetere versterkte wijnen Sherry, Port, Madeira en later ook de
Marsala.
Engelse wijn op zijn Engels uitgesproken is English wine. Dit is in India een algemene
aanduiding voor westerse spiritualiën.

Vanaf de Romeinse tijd heeft de wijnbouw hier wisselende perioden van succes gekend. Nabij
het dorpje Wollaston in Northamptonshire is onlangs een 10 hectare grote Romeinse
wijngaard uit de 2e-3e eeuw opgegraven. Al in de 8e eeuw wordt er melding gemaakt van
gecultiveerde wijnbouw.
Net als in veel andere wijnlanden waren het de kloosters die zich hier, voornamelijk voor hun
miswijn, mee bezig hielden. Door de concurrentie met Franse wijnen, na het huwelijk tussen
Hendrik II en Eleonora van Aquitanië in 1152- stortte deze tak van agricultuur ineen.
Concurrentie uit de Bordeauxstreek bleek te sterk. Na de reformatie in 15e -16e eeuw was er
geen klooster meer over en daarmee de wijnbouw nagenoeg verdwenen. De Britten bleven
wel belangrijke afnemers van Franse, vooral van Bordeauxwijnen.
Het duurde tot na de Tweede Wereldoorlog voordat er weer op grotere schaal wijn verbouwd
werd. Het was Ray Barrington Brock in Oxted (Surrey) die de eerste stappen voor nieuwe
wijnbouw durfde te zetten.

Van oudsher wordt er veel wijn geïmporteerd uit andere Europese landen. Vooral de al
genoemde Bordeaux uit Frankrijk, Port uit Portugal en Sherry uit Spanje. Vanaf de jaren ’70
vorige eeuw zijn ook Italië en Duitsland erg in trek. Het karakter van de eerste moderne
wijnen uit dit land waren dan ook op de smaak van, type Liebfraumilch, geënt. De kwaliteit
moest nog een lange ontwikkeling doorlopen. Op wijnconcoursen worden vaak en grote
prijzen gewonnen. Eind jaren ’80 was er in totaal ongeveer 500 ha aan wijngaarden
aangelegd. Dit was in 2009 verdeeld over 381 wijngaarden en 109 bedrijven met een
gemiddelde jaaropbrengst van bijna 1,7 miljoen hectoliter . De meeste wijngaarden liggen
versnipperd in de zuidelijke graafschappen. De oppervlakte van individuele wijngaarden
kunnen variëren van een enkele are tot een vierkante kilometer.
Een paar van de nu bekende wijngaarden zijn,
Cave Vineyards
Chilford Hall Vineyard
Camel Valley Vineyards
Yearlstone
Dorset
Purbeck Vineyard
Sherborne Castle Estates Vineyard
Essex
Carter's Vineyards
New Hall Vineyards
Tiltridge Vineyard, Upton upon SevernWales

Druivensoorten gebruikt in het Verenigd Koninkrijk:

Seyval blanc

Müller-Thurgau (Rivaner)

Huxelrebe

Madeleine Angevine 7672

Reichensteiner

Schonburger

Hiernaast worden ook andere nog niet geautoriseerde rassen aangeplant. 90% Zijn witte
druiven. Van het totale areaal wordt een derde aangemerkt als kwaliteitswijngaard. Men
maakt in Engeland zowel witte-, rode-, rosé- als mousserende wijn. Vooral mousserende wijn
doet het op de wereldmarkt erg goed. Heel voorzichtig is men al bezig met speciale variaties
zoals versterkte- en door edele rotting verkregen wijn.

Appellations
Laagste Standaard

Engelse tafelwijn.

Tweede Standaard

Regionale wijn, als de Vin de Pays van Frankrijk

Hoogste standaard Engels / Welshe Wijngaarden Kwaliteitswijn.
Vergelijkbaar met een VDQS van Frankrijk.
Regio Noord / Oost-Anglia / Thames Regio / Surrey /
Oost-& West Sussex / Kent / ZuidWest Region / Wales / De Welsh Marches

Wijnetiketten van Engelse wijnen

Dit is een Engels 'landwijn', gemaakt en op smaak gebracht met rozenblaadjes. Het werd
verkocht aan de Royal National Rose Society . Het Genootschap is opgericht in 1876 om teelt
van rozen te bevorderen. Nu een geregistreerde liefdadigheidsinstelling die als doel heeft het
verbeteren en uitbreiden van de wetenschap, kunst en praktijk van de teelt en de
instandhouding van rozen

En speciale etiketten (of halshangers)

(hier is op de website meer over te lezen)

Dus wat is er mis met de bovenste label? Niets, behalve dat de EU de taal van het land dat het
geproduceerd heeft niet herkend. Vandaar het tweede label - die de wettelijke eisen in het
Engels draagt. Voor zover het de EU betreft het kleine label is het voorste label. Maar we
weten allemaal welk label is naar voren gericht op de planken van wineshops in Wales!

