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Boudewijn Lammers installeert 
wijnkelders. “Ik ben dus geen wijn-
handelaar en ben ook geen vinoloog. 
De meeste klanten weten veel meer 
van wijn dan ik. Zij maken de keuze 
welke wijn ze lekker vinden en welke 
wijn ze als bewaarwijn inkopen. 
Maar ik weet wel hoe je wijn moet 
behandelen. Mijn taak is het dan ook 
om een opslagplaats te creëren waar-
in die wijn onder optimale condities 
tot volle rijping kan komen. Daarbij 
ga ik er van uit dat zo’n wijnkelder 
aan drie belangrijke voorwaarden 
moet voldoen. Op de eerste plaats 
moet er een constante temperatuur 
worden aangehouden van 12 graden. 
Dat zorgt ervoor dat het ontwikke-
lingsproces, dat de wijn gedurende 
de bewaarperiode doormaakt, wordt 
vertraagd. Wanneer je zo’n wijn in de 
huiskamer bewaart, waar het meestal 
veel warmer is en de temperaturen 
vaak wisselend zijn, gaat dat proces 
veel te snel. Een tweede belangrijke 
voorwaarde is de luchtvochtigheid. 
De juiste luchtvochtigheid in de 
kelder zorgt er ook voor dat de kurk 
niet uitdroogt. De laatste jaren zijn 
de schroefdoppen sterk in opkomst. 
Daar is niks mis mee, maar wijn met 
een schroefdop is geen bewaarwijn. 
Die moet je dus niet al te lang laten 
liggen, maar lekker opdrinken. Een 
echte bewaarwijn is nog altijd voor-
zien van een kurk. En dan is de derde 

voorwaarde van de klimaatbeheer-
sing dat er een goede luchtcirculatie 
plaatsvindt, zodat de juiste, constante 
temperatuur ook op alle plekken in 
de wijnkelder gehandhaafd blijft.”

Gat in de markt
Boudewijn komt oorspronkelijk uit 
de autobranche. Hij kwam op zeker 
moment in contact met een bedrijf 
dat handelde in wijnaccessoires. Daar 
ontdekte hij een braakliggend terrein 
op het gebied van de wijnopslag. Hij 
stelde vast dat de wijnhandelaren en 
de slijters op dat gebied nauwelijks 
iets deden. Boudewijn: “Ze verkopen 
je met plezier hun wijn, maar dan 
moet je het verder zelf maar uitzoe-
ken. Het begint vaak klein. Mensen 
kopen een paar !essen van een goede 
wijn, om die te bewaren en verder te 
laten rijpen. Aanvankelijk komt zo’n 
wijn op een wijnrekje in de kamer of 
onder de trap. Maar van lieverlede 
beginnen mensen er plezier in te 
krijgen, ze gaan zich er in verdiepen 
en hun voorraad breidt zich uit. Ken-
ners weten op den duur ook precies 
wanneer het een goed jaar is om wijn 
jong in te kopen en die te bewaren.” 

“En dan komt er vanzelf een moment 
dat je toch serieus tegen het pro-
bleem van een goede opslagruimte 
aan loopt. Ik zag hier dus een gat 
in de markt. Het komt wel voor dat 

mensen partijen wijn kopen, die door 
de wijnhandelaar in bewaring worden 
gehouden en op afroep geleverd 
worden. Maar de meeste particulie-
ren vinden het leuk om zelf thuis een 
wijnvoorraad op te bouwen. Ik ben 
zo’n vier en een halfjaar geleden be-
gonnen. Aanvankelijk heb ik me hier 
op de regio gericht. Maar al redelijk 
snel kreeg ik opdrachten uit het hele 
land en tegenwoordig werk ik zelfs 
internationaal. Er komen redelijk 

MijnWijnkelder

Drie voorwaarden voor een goede wijnopslag
Sommige wijnen worden in de loop der jaren steeds beter. Het kan dus zeker de moeite waard zijn om zo’n 
goede wijn een aantal jaren te bewaren. Maar dan is het wel belangrijk dat de wijn onder optimale condities 
wordt opgeslagen. Boudewijn Lammers weet precies hoe dat moet.
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Boudewijn Lammers: “Een opslagplaats creëren waar wijn onder optimale condities tot volle rijping kan komen.” 

veel opdrachten uit België. Dat is het 
mooie van internet. Sinds ik mijn site 
www.mijnwijnkelder.eu heb geopend 
kunnen mensen ook buiten onze 
landsgrenzen mij vinden.”

Een wijnkelder bouwen
Boudewijn richt zich op de particu-
liere markt van wijnliefhebbers. Vaak 
gaat het om een nieuwbouwwoning 
waar men meteen een wijnkelder 
in wil laten aanbrengen. Maar het 
gebeurt ook dat men een kelder in 
een bestaande woning wil hebben of 
dat er een uitbouw gepland is met 
daaronder een wijnkelder. Boudewijn 
gaat altijd ter plekke de situatie be-
kijken. “Ik wil weten hoe de situatie 
is. Bij particulieren tref je een grote 
diversiteit van wijnliefhebbers aan. 
Er zijn er die een voorraad van zo’n 
tweehonderd !essen hebben maar ik 
ben ook wel mensen tegen gekomen 
met een voorraad van zo’n vier à vijf-
duizend !essen. Voor de aanleg van 
een wijnkelder maak ik een ontwerp. 
Omdat ik ook alles zelf aanleg let ik 
er ook speciaal op dat het uitvoerbaar 
moet zijn. En een wijnkelder hoeft 
niet altijd letterlijk een kelder onder 
de grond te zijn. Je kunt ook elders 
in de woning een kamer inrichten als 
wijnkelder. Mits maar wordt voldaan 
aan de drie voorwaarden op het 
gebied van temperatuur, luchtvochtig-
heid en luchtcirculatie.

Bewaarkasten
Voor mensen die de aanleg van een 
wijnkelder net iets te veel van het 
goede vinden, heeft Boudewijn ook 
tussenoplossingen. Boudewijn: “Er 
zijn ook bewaarkasten in de handel. 
Die kunnen variëren van anderhalve 
bij anderhalve meter tot vijf meter. 
Er zijn zelfs kasten die ingedeeld 
zijn in compartimenten met verschil-
lende temperaturen. Er is een deel 
voor de bewaarwijnen. Er is een deel 
met een lagere temperatuur voor de 
champagne en de witte wijnen en 
vaak is er nog een plek waar je de 
wijn op drinktemperatuur kunt hou-
den. Er zijn ook bouwsystemen als 
een soort inloopkast met een speciale 
koelunit. Je hebt dan een looppad 
met aan weerszijden uittrekladen, 
waar de wijn in ligt. Kortom, er zijn 
veel mogelijkheden.” 
Voor mensen die naar een oplossing 
zoeken om hun wijnvoorraad onder 
zo optimaal mogelijke condities op te 
slaan loont het dus zeker de moeite 
om eens contact met Boudewijn 
Lammers op te nemen. Of je in een 
grote villa woont of in een eenvou-
dige woning of een appartement, 
maakt hem niet uit. Hij slaagt er vrij-
wel altijd in om mensen een passende 
oplossing te bieden. MijnWijnkelder 
van Boudewijn Lammers is gevestigd 
in Mijdrecht en is telefonisch te be-
reiken onder nummer 0297 273 345.

René Millenaar liep Roparun
Vorige week zaterdag startte in Parijs de Roparun 2010, een non-stop estafetteloop van 530 km naar Rot-
terdam, met als doel geld op te halen voor de strijd tegen kanker. In totaal 275 teams van elk acht renners 
namen dit jaar deel. René Millenaar was één van hen. Maandag jl. !nishte hij op de Coolsingel in Rotterdam. 
“Denken aan je zieke medemens en tegelijkertijd een persoonlijk doel nastreven.”

Waarom doen de deelnemers van 
Roparunteam FloraHolland dit? 
“Om te beginnen is de Roparun een 
uiterst sportieve uitdaging. Daar-
naast is het een ook heel gezellig 
evenement. De Roparun is topsport 
en teamsport! Acht lopers zul-
len proberen de afstand van 530 
kilometer in ongeveer 44 uur af te 
leggen.” 
De lopers 'staan' niet alleen; twee 
"etsers begeleiden hen, wijzen de 
loper de weg, schermen de loper af 
van het verkeer en supporten volop. 
Verder bestaat het team ook nog uit 
twee masseurs, teamleden die de 
catering verzorgen en twee chauf-
feurs. Ook hun inzet is gedurende 
de tocht absoluut vereist. Deze 
zware sportieve prestatie levert het 
team met veel enthousiasme en ple-
zier. Echter de voornaamste reden 
om mee te doen aan dit fantastische 
evenement, is te zorgen voor een 
zo hoog mogelijke opbrengst voor 
de goede doelen van de Stichting 
Roparun.
Voor René geldt: “Trachten leven 
toe te voegen aan de dagen, waar 

geen dagen meer kunnen worden 
toegevoegd aan het leven. Het doel 
van de Ropa stichting sprak mij 
ontzettend aan, om echt wat voor 
de kankerpatiënten te doen. Ropa-
runners staan voor het verbeteren 
van de kwaliteit van het leven van 
kankerpatiënten. Dit jaar zorgen zij 
voor hoofdhuidkoelers die patiënten 
die chemo krijgen heel goed kun-
nen gebruiken. Er is voor laptops 
gezorgd voor kinderen met kanker, 
zodat zij met hun vrienden en klas-
genootjes on-line blijven. En zo zijn 

er heel veel goede doelen in Neder-
land waar ik de krant mee kan vul-
len. Mijn moeder en schoonmoeder 
hebben allebei kanker gehad en ik 
heb dus van dichtbij ervaren wat de 
ziekte inhoudt en wat voor impact 
het heeft op je leven. Het was een 
zware run, het weer eigenlijk iets te 
warm,maar die ervaring is enorm. 
Een kroon op het vele hardlopen. 
De teller van ons team staat op 
44.385 euro en die teller loopt nog 
steeds…”


