
7000 v.C. gefermenteerde honing-, rijst-, bessen- en fruitresten gevonden in China

4500 v.C. kruiken met wijnresten gevonden in de Kaukasus/Armenië

1500-300 v.C. verspreiding van de wijn in het Midden Oosten door de Phoenicers

340 v.C. Aristoteles drinkt  zwarte wijn  in Lemnos(Grieks eiland) die smaakt naar tijm en 
oregano

70 v.C. Pliny the Elder schrijft  in Vino Veritas   in wijn ligt de waarheid

30  Jezus verandert  wijn in water 

  500 De ondergang van het Romeinse Rijk

     –      De wijnhandel ontwikkelt zich sterk, met top producties. In Duitsland zelfs drie 
maal zoveel als tegenwoordig

1870 75% van de wijngaarden in Frankrijk worden verwoest door de druifluis (Phylloxera). 
Enten van de druif op een Amerikaanse onderstam voorkomt de ondergang van de 
druiventeelt. Tot op heden wordt er in alle Europese wijngaarden een Amerikaanse 
onderstam gebruikt

1500- 1800 Roerige tijden voor de wijnhandel. Oorlogen verwoesten hele wijngebieden in 
Midden Europa. Alternatieve wijnlanden worden  ontdekt   Wijn is voedselveiliger dan 
water. Bier komt daardoor ook in opmars

1600 De Hollanders krijgt grote invloed op de internationale wijnhandel, introduceren het 
indikken van wijn, het maken van brandewijnen en andere destillaten om de houdbaarheid 
tijdens transport te vergroten

Het Romeinse Rijk bezet grote delen van Europa en hiermee de wijn en de wijnbouw mee. 
Wijn is onderdeel van het rantsoen voor soldaten en hiervoor zijn lokaal wijngaarden 
opgezet

1630 Introductie van de voorloper van de wijnfles en kort daarop de introductie van de 
natuurkurk als afsluiter

1967 Frits Bosch, wijnhandelaar in Maastricht, plant een paar honderd  druivenstokken 
nabij het klooster Slavante

500-900 De wijn belandt in duister tijden. Kloostergemeenschappen helpen de wijnbouw 
te overleven

1900-1950 Florerende druiventeelt in kassen in Vlaanderen(Belgie) en het Westland 
(Holland). Door goedkopere druiven uit Zuid-Europa is deze druiventeelt weer ten onder 
gegaan

1970 -1990 Het voorbeeld van Slavante wordt opgevolgd door de pioniers van de 
wijnbouw in Nederland.  De Apostelhoeve is de meest bekende. Er zijn met name Duitse 
druivenstokken aangeplant

1990- heden. In  1997 waren er 7 wijngaarden van enige omvang in Nederland. Door de 
introductie van druivenrassen, die enige resistentie hebben tegen schimmels en minder 
zon nodig hebben, is het aantal (semi) commerciële) wijngaarden gegroeid tot ca 200. 
Daarnaast zijn er nog een groot aantal hobbywijngaarden

2000 : Oprichting Wijngaardeniers Gilde Nederland

2016  Oprichting Vereniging Wijn Producenten Nederland

900 Karel de Grote verovert een groot deel van West Europa en zet daarmee de wijnbouw 
weer op de kaart.
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2003 Start wijngaard Els&René met  Het Landje  op een volkstuinencomplex in Almere
2010: Els&René starten Stadswijngaard Hof van Almere op Braambergen
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