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“Toen ik in 2008 
m i j n  g o e d b e -
taalde baan in de 
financiële wereld 
opzegde, had ik 
iets heel anders 
voor ogen dan 
wijnboer worden 
in Italië. Ik zou 

met mijn vrouw Jorina een sabbatical ne-
men en veertien maanden de wereld rond 
zeilen. Helaas zonk onze boot voor de kust 
van Zweden. We besloten om dan maar 
een wijnboerderijtje op te knappen en als 
vakantiehuis te gebruiken en kwamen in Le 
Marche terecht. Onze nieuwe boerderij had 
al een wijngaard en een cantina: een kelder 
waar wijn wordt gemaakt. Omdat het me 
leuk leek, ben ik als wijnboer begonnen. Ik 
begon met een productie van 1.500 flessen 
en zit nu, in mijn vierde seizoen, op 4.000 fles-
sen. Inmiddels hebben we vijf wijngaarden. 

Het was destijds helemaal niet de bedoe-
ling om te blijven, maar we voelden ons 
al snel thuis in Italië. Onze twee kinderen 
zijn hier geboren en mijn vrouw heeft een 
eigen bedrijf als weddingplanner opgezet. 

Natuurlijk ging het in het begin niet van een 
leien dakje. We hadden weinig geld en spra-
ken de taal niet goed. Ik heb verschillende 
baantjes gehad, eigenlijk meer om ervaring 
op te doen en de taal te leren dan om er 
echt veel geld mee te verdienen. Zo ben ik 
ook bij collega wijnboeren gaan meehelpen 
om de kunst af te kijken. In Nederland had 
ik wel eens een wijncursus gevolgd en als 
liefhebber wist ik het een en ander van de 
druivensoorten, etiketten en prijzen. Kennis 
opdoen via de Italianen was niet makkelijk. 
De mensen zijn vriendelijk, maar terughou-
dend als je wat meer wilt weten. Het is een 
boerengebied, de kennis zit in de familie en 
ze strooien niet met informatie of hulp. Ik heb 
voor het snoeien en werkzaamheden in de 
cantina mensen moeten inhuren en van hen 
zaken bijgeleerd. 

Voor het werk in de wijngaard en de oogst 
heb ik tot nu toe veel hulp gehad van 
vrienden en familie. Die houden van het 
romantische, Italiaanse platteland. Ik doe 
veel zelf en af en toe schakel ik een Italiaan 
in voor het maaien, bemesten of huren van 
een machine. De administratieve rompslomp 
kan ik gelukkig uitbesteden aan een bedrijf 

Emigreren? Dat kan iedereen. 
Maar hoe verdien je in het  
buitenland je dagelijks brood? 
Dit keer: een Nederlandse wijn-
boer in de Italiaanse Marken.

Buitenlands brood op de plank

Tekst: Cornelie van Vliet   Foto’s: Bastiano Wijnen

Wie:  Bas Zweers (36), getrouwd met 
Jorina, 2 kinderen.

Bedrijf:  Bastiano wijnen, een kleinscha-
lige wijnboerderij met traditionele Itali-
aanse wijnen. Alles wordt met de hand 
gedaan, van werken in de wijngaard tot 
het bottelen van de wijn. 

Sinds: 2008

Waar:  In het gebied Verdicchio dei 
Castelli di Jesi in Le Marche, een streek 
aan de Italiaanse oostkust in de provin-
cie Ancona.

Specialiteit: De witte, rode en rosé wij-
nen van Bastiano worden voornamelijk 
naar Nederland geëxporteerd. 

Overige activiteiten: Proeverijen bij 
‘Cantina Bastiano’ en op locatie. Op de 
planning staat een uitbreiding van het 
bedrijf naar 8000 flessen per jaar en 
afzet bij Nederlandse restaurants.   

Website:  www.bastiano.nl

dat het midden houdt tussen een accountant 
en de Kamer van Koophandel. Zij zorgen er-
voor dat alles in orde is. Een wijngaard moet 
bijvoorbeeld aangegeven worden bij het ka-
daster en er zijn jaarlijkse controles. De can-
tina wordt uitgebreid geïnspecteerd.  Muren 
moeten tot anderhalve meter hoogte zijn 
betegeld en het materiaal en de hygiënische 
omstandigheden worden gecontroleerd. Als 
je het predicaat biologische wijn wilt voeren 
is de regelgeving nog strenger. Daardoor kan 
ik dat predicaat nog niet voeren, ondanks dat 
ik wel al op die manier produceer.

De Verdicchio is een uitgestrekt en bekend 
wijngebied. De grote wijnbedrijven maken 
hier de dienst uit en voor de kleinere cantinas 
is weinig plaats op de locale afzetmarkt. Als 
buitenlandse wijnboer kan ik niet concur-
reren met de Italiaanse leveranciers,  maar 
voor Nederlanders ben ik wel weer interes-
sant. Juist vanwege de kleinschaligheid en 
het persoonlijke verhaal. Ik verkoop via mijn 
netwerk van familie, vrienden en kennis-
sen. De website en Facebook zijn inmiddels 
ook verkoopkanalen geworden. Daarnaast 
lever ik bijvoorbeeld aan Nederlandse 
Bed&Breakfast eigenaren hier in de omge-

ving. En hun gasten komen wel eens langs 
voor een rondleiding of proeverij. 
Ik ken geen andere buitenlanders die hier 
als wijnboer werkzaam zijn. Misschien van-
wege de bureaucratie, want die is ondoor-
grondelijk. Niemand weet precies hoe iets zit 
of wat er geregeld moet worden. Je mag blij 
zijn als je überhaupt geholpen wordt. Ook als 
je een huis koopt en denkt dat de deal rond 
is, kan de verkoper ineens de prijs nog ver-
hogen. Tegen die mentaliteit is niet iedereen 
bestand. Als je hier een tijdje woont, gaat 
het wel beter. Je moet vooral een netwerk 
creëren, zodat je de naam van een bekende 
die je heeft gestuurd, kunt noemen. In ons 
geval hielp het ook dat we de burgemeester 
van het dorp leerden kennen.  
Wijn maken is een vak apart. De kwaliteit 
van de wijn hangt af van verschillende 
factoren. Natuurlijk zijn de weersomstandig-
heden in de verschillende jaargetijden van 
belang en de verzorging van de wijngaard, 
maar zelfs of de vaten voor of achter in de 
bodega liggen te rijpen kan invloed hebben 
op de smaak. Na de oogst in september of 
oktober begint het werk in de cantina. Dat is 
erg leuk en spannend, want er kan van alles 

misgaan. In november gaan we ‘overhevelen’, 
de vaste bestanddelen worden dan uit de 
wijn gehaald. Hier mag niet te veel zuurstof 
bij komen, want dan oxideert en verzuurt 
de wijn. Grote bedrijven hebben chemici 
in dienst die dit hele proces sturen; ik heb 
het spelenderwijs geleerd. De positieve 
feedback die ik op mijn wijn krijg is daarom 
des te meer reden om ermee door te gaan. 

Dit jaar hopen we op een opbrengst van 
maar liefst 8.000 flessen wijn. Genoeg 
voorraad om de Bastiano wijnen nu ook aan 
grotere klanten te kunnen verkopen. Ik wil 
proberen slijterijen en restaurants in Neder-
land te interesseren. Hoe ik dat het best kan 
aanpakken weet ik nog niet precies, want 
ik heb er geen ervaring mee. En dat is nou 
juist het leuke van ons nieuwe bestaan, het 
is afwisselend en er zijn genoeg uitdagingen. 
Ik voel me rijk om zo in Italië te kunnen leven 
en veel samen te zijn met mijn gezin. Maar 
de ambitie blijft kriebelen: de wijnboerderij 
is nu geen hobby meer, maar een volwaardig 
bedrijf dat ik verder wil uitbreiden. En hoewel 
we het nooit zo hadden gepland, zien we 
onszelf hier nog zeker de komende vijf tot 
tien jaar druiven verbouwen en wijn maken.” 

ITALIAANSE WIJN MET   HOLLANDSE AFDRONK

I TA L I E ,  De M arken

Jong en oud helpt mee met de ‘Vendemmia’ (oogst)

Rijpe druiven van het ras ‘Montepulciano’ 

In plastic kratten worden de druiven met een aanhanger naar de cantina gebracht

Lunchen met uitleg over het vinificatieproces

Rondleiding in de ‘Bastiano cantina’ De oogst van 2011


