Stagebezoek Erasmus+
Domaine Des Marronniers
Onze leerlingen Lars en Anton van 7AG zijn ondertussen al drie weken aan het werk in de wijngaard
van Laurent en Marie-Noëlle Ternynck. Op het domein maken ze witte, rode en mousserende (Crémant
de Bourgogne) wijnen. Tijdens een rondleiding toont Laurent de verschillende technieken die ze
gebruiken tijdens de vinificatie. Naast de imposante houten vaten van 5000 liter wekken de grote
terracotta kruiken veel interesse op. De aardewerken waren in de Romeinse oudheid de eerste vaten
die werden gebruikt voor de vergisting en zijn weer in opmars bij de productie van natuurwijnen.

Na de rondleiding rijden we naar de wijngaard waar Lars en Anton aan het werk zijn. Vandaag planten
ze nieuwe druivelaars aan, plaatsen steunstokken en brengen ze bescherming tegen knaagdieren aan.
In de afgelopen weken hebben ze nog andere onderhoudswerken gedaan in de wijngaard zoals
snoeien, aanbinden, snoeihout ruimen en draden spannen. Anton werkte ook al een dagje in het
magazijn waar hij bestellingen klaar zetten en aan de machine voor de etikettering stond.

Bezoek Mobile Wood & Auxerre
Op vrijdag bezoeken we in de voormiddag Mobile Wood, een grote meubelbouwer die op een zeer
duurzame manier te werk gaat. Ze gaan uit van het Cradle to Cradle principe waarbij alle grondstoffen
geselecteerd zijn op basis van hun herbruikbaarheid en oorsprong. Zo werkt de onderneming enkel
met FCS gecertificeerd hout. Vervolgens werken ze naar een verwerkingsproces dat CO-2 neutraal is
en met een duurzame benadering voor hun watergebruik. De sociale functie als werkgever is het
sluitstuk in hun manier van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een externe audit keert
jaarlijks terug om de onderneming te controleren op al deze factoren en hun certificaat te vernieuwen.

In de namiddag trekken we naar de stad Auxerre. Dit is met zijn 40.000 inwoners de hoofdstad van
het departement Yonne en ligt aan de gelijknamige rivier. Verspreid over de stad getuigen talrijke
gebouwen van verschillende architectuurstijlen uit de middeleeuwen, Renaissance en Art deco. De
kathedraal met zijn gotisch hoofdeinde domineert de oever van de Yonne.

Na de arbeid in de wijngaard en ons bezoek aan Auxerre, rest er ons enkel nog een kwaliteitscontrole
van de producten die Laurent en Marie-Noëlle vervaardigen. In hun charmante wijnkelder krijgen we
wat uitleg bij het druivennat en welke geografische invloeden er spelen op de verschillende
appellaties AOC (Appellation d'Origine Contrôlée). Zo mag enkel het sap afkomstig van het beste stukje
helling in de Chablis-vallei zich laten vinificeren tot Chabis Grand Cru. We zoeken een onderscheid
tussen de minerale en fruitige smaken in de wijn terwijl Anton zijn Franse tongval er enkel beter op
wordt. Tijd om afscheid te nemen. Santé!
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VERSLAG STAGEBOEK BOURGONDIE

Bij het ochtendgloren op pinkstermaandag 24 mei vertrokken wij, Guido en Lieve, naar het
wijnovergoten Bourgondië. Gewapend met een negatieve coronatest, een attest essentiële
verplaatsing en een ingevuld PLF, hoewel dit laatste niet noodzakelijk was, staken we de grens
over. Spannend. Reeds voor de middag waren we ter plaatse. Lars en Anton werden tijdig uit
hun slaap gehaald om met glans te slagen voor de inspectieronde. Voor wie het nog niet zou
weten, Lars en Anton van 7 Se-n-Se Agro- en Groenbeheer zijn daar op lange stage dankzij
Erasmus+. Zij werken op het Domaine des Marronniers te Préhy bij de familie Ternynck.

Na een bescheiden lunch in Chablis, bezochten we het charmante middeleeuwse dorpje
Noyers. Het dorpje staat bekend als ‘het mooiste dorp van Frankrijk’. We kuierden langs het

water, namen de trappen omhoog naar een kasteelruïne, verkenden de smalle straatjes en
deden een eerste terrasje.

’s Avonds maakten we van de gelegenheid gebruik om samen te dineren. Eerst genoten we
van een kleine degustatie en leerden we het verschil proeven tussen een grand cru en een
premier cru. We luisterden naar de vele verhalen van onze leerlingen. Aan ervaringen duidelijk
geen gebrek.

Op dinsdag 25 mei hadden we dan eerst een afspraak met de stagementor. Na de evaluatie
en het ondertekenen van de Europass, kregen we rondleiding in het bedrijf zelf. Deze werd
beklonken met de aankoop van enkele dozen wijn. Ondertussen waren de leerlingen klaar
voor een dagje uit. We trokken eerst naar Escolives-Ste-Camille waar we een archeologische
site bezochten. In 1950 werden daar, bij het rooien van de bomen, menselijke resten ontdekt.
Dit bleken Merovingers geweest te zijn. Beneden aan de heuvel, in de buurt van een bron,
werd vervolgens een Romeins badhuis ontdekt uit de 4de eeuw. Hier heeft ooit een rijke
Romein zijn vakanties doorgebracht. Niet zo verwonderlijk als je weet dat de via Appia door
de streek liep. De gids was oooh zo blij nog eens toeristen te mogen verwelkomen. Aan
enthousiasme geen gebrek. We leerden er alles over Romeinse bad rituelen,
verwarmingsinstallaties, dakbedekking, over archeologische opgravingen, over eigenaars die
hun terrein niet willen laten opgraven en over funderingen die afkomstig bleken te zijn van
een nog niet gelokaliseerd heiligdom uit de 2de eeuw na Christus. Sorry, Lars en Anton, als het
te lang geduurd heeft…

Jammer genoeg was de prehistorische site Grottes d’Arcy nog gesloten tot 10 juni. Anders
hadden we hier op een spectaculaire wijze kennis kunnen maken met de prehistorie. ECHT
ZONDE.
We deden grote boodschappen in een Centre Commercial en dwaalden nog wat rond in
Auxerre. Om 15.30 ongeveer hebben we afscheid genomen en de terugreis aangevat.

Lars en Anton, geniet nog van de laatste weken. Proficiat voor jullie reeds afgelegde traject.

