
De liefde voor gastronomie kreeg ze met de 
paplepel ingegeven. “Er werd thuis altijd al 
veel over wijn gesproken en vanaf mijn zes-
tiende mocht ik van mijn ouders meeproe-
ven,” vertelt Chantal Smeets terugblikkend. 
“Mijn interesse was al snel gewekt. Op mijn 
achttiende volgde ik mijn eerste wijncursus, 
niet alleen omdat ik het allemaal reuze inte-
ressant vond maar vooral ook erg lekker,” 

geeft ze lachend toe. Hoewel haar interesse 
in wijn nooit van het toneel verdween, kwam 
de gedachte om dit beroepsmatig te ontwik-
kelen nooit in haar op. Met zowel een graad 
in Engels als in Rechten op zak startte ze 
een IT-bedrijf. 

“In 2004 kocht mijn vader het wijngoed Ca-
daulan om er na zijn vervroegde pensione-
ring samen met mijn moeder te gaan wonen 
en zelf wijn te maken,” vertelt Chantal. “Het 
domein was zwaar onderkomen en moest 
fl ink worden gerenoveerd. Dat hebben we 
voor een groot deel zelf gedaan, maar er 
zijn ook mensen ter plekke ingehuurd. In de 
daaropvolgende jaren is de wijngaard volle-
dig opgeknapt en gemoderniseerd. Tot een 
verhuizing kwam het echter nooit. Door het 
plotselinge overlijden van mijn moeder, begin 
2008, spatte hun droom uiteen.”

Het duurde zo’n half jaar voordat Chantal de 
knoop doorhakte en besloot naar Frank-
rijk te verkassen. “Het was geen makkelijk 
besluit,” erkent ze. “Maar mijn ouders heb-
ben hier dertig jaar lang naartoe gewerkt. 
Dat kun je toch niet verkopen? Gezegend 
met een nuchtere inborst, in het geheel niet 
gehinderd door enige kennis besloten we de 
gok te wagen.” Spijt heeft ze nooit gehad. Al 
liep het lang niet altijd van een leien dakje. 
“Ik was in 2007 gestart met het volgen van 
professionele wijnopleidingen bij Wine and 
Spirits Education Trust (WSET), de grootste 
wijnopleider in de wereld, maar praktijk en 
theorie dat is toch net even iets anders,” 
beklemtoont ze. “Plotsklaps stond ik tot mijn 

enkels in de derrie en werd ik geacht een 
struik te snoeien. Daarbij werd ik door mijn 
Franse collegawijnmakers initieel niet echt 
warm ontvangen. Ze nemen je als vrouw 
gewoonweg niet serieus.”

”Het was dus fl ink aanpoten,” vervolgt ze. 
“Doorzettingsvermogen en wilskracht zijn 
onontbeerlijk. ‘La douce France’ bestaat 
niet, het is een geromantiseerd beeld, be-
dacht door de media. Er zijn daadwerkelijk 
mensen die denken dat ik hier driehonderd-
zestig dagen per jaar in het zonnetje op het 
terras zit te sudokuen, vijf dagen wat fl essen 
vul, in dozen verpak en verzend. Als ze ver-
volgens hier een kijkje komen nemen, schrik-
ken ze zich lam. Wijn maken behelst veel 
meer dan druiven verbouwen. Het is een 
heel industrieel en strak gepland proces. En 
daarbij, als je bij vier graden onder nul staat 
te snoeien, blijft er betrekkelijk weinig douce 
meer over van La France.”

Inmiddels is Smeets volledig geaccepteerd 
in het mannenbolwerk dat wijnwereld heet. 
De Cadaulan Wijnen worden alom gelau-
werd en geprezen. De WSET-cursussen 
die ze ooit volgde, geeft ze nu zelf. “Als je 
het zo op een rijtje zet, is het haast niet te 
geloven,” geeft ze toe, maar als je echt iets 
wilt, dan kun je het. Een alfameisje dat in 
een lab proefjes zit te doen en haar eigen 
wijn maakt. Als je me dit tien jaar geleden 
had verteld, had ik het niet geloofd. Het is 
keihard werken, maar tegelijkertijd zo ontzet-
tend leuk. Dat geeft energie en schept het 
vertrouwen dat je veel meer kunt dan je zelf 
denkt. Ik had ook nooit gedacht dat ik les 
zou kunnen geven. Ik ben er aanvankelijk als 
vervanger ingerold, maar de cursisten waren 
zo enthousiast dat ik steeds vaker gevraagd 
werd. Het leidde ertoe dat ik, samen met 
Cees van Casteren, Liquid Assets ben 
gestart. Een Nederlandse organisatie voor 
educatie, advies, coaching, training en de 
ontwikkeling van nieuwe producten. Volgend 
jaar hoop ik mijn ‘Master of Wine’ te behalen. 
Een mijlpaal want het slagingspercentage is 
zeven procent. Er zijn meer astronauten dan 
‘Masters’,” lacht ze. “Dit is de hoogste graad 
die te behalen is. Wereldwijd zijn er slechts 
267, waaronder twee Nederlanders. Mijn 
zakenpartner Cees van Casteren is er één 
van en ik hoop de derde te worden.”

Intussen gaat Chantal vol overgave en 
passie door met dat waar ze goed in is: 
kwaliteitswijnen maken volgens moderne 
methodes maar met respect voor traditie. De 
oogappel in het wijnassortiment van Cadau-
lan is en blijft de rosé Cuvée Maricha, ter ere 
van Maricha Smeets. Zij was het die het idee 
opperde om met de pressoir of witte wijn- 
methode rosé te produceren op Chateau 
Cadaulan. “Mijn favoriet,” aldus Chantal. “De 
wijn van mam, die moet gewoon perfect 
zijn. Haar rol in het geheel blijft onnoemelijk 
groot. Ik heb in hun droom mijn levenspas-
sie gevonden, maar ik zou het allemaal zo 
terugdraaien en achter een kassa kruipen 
als ik haar daarmee terug zou kunnen halen. 
Helaas zit dat er niet in, dat is de keerzijde. 
Mijn vader is mijn grote steun en toeverlaat, 
daar ben ik hem ontzettend dankbaar voor. 
Hij had hier met mam moeten zitten. Ik hoop 
dat ze van daarboven meekijkt en zich af en 
toe helemaal suf lacht om alle rare toeren die 
ik in Frankrijk uithaal.” 
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Van wijnliefhebber tot wijnmaker

Vrouwelijke connaisseur 
in hecht mannenbolwerk

Echt/Bordeaux | In 2008 verruilde 
ze het Limburgse Echt voor het 
Franse Bordeaux met één missie: 
Chateau Cadaulon tot een succes 
maken. Inmiddels is ze een su-
perieur wijnmaker, oprichter en 
mede-eigenaar van Liquid Assets 
en maakt ze jacht op de ‘Master of 
Wine’, de meest prestigieuze titel 
in de internationale wijnwereld. 
Het lijkt een sprookje, maar dat is 
het niet. Een openhartig gesprek 
met de 31-jarige wijnmaker, oplei-
der, ondernemer en dochter Chan-
tal Smeets. 

Chantal Smeets: “ Wijn maken is meer dan druiven verbouwen. Het is een heel industrieel en 
strak gepland proces.”

‘La douce France bestaat 
niet, het is een 
geromantiseerd beeld, 
bedacht door de media.’

3LIMBURG ONDERNEEMT - april 2014

Groene welvaart
4400 miljard dollar in 2025. Kunt u zich 
daarbij iets voor de geest halen? Het moet 
zelfs het voorstellingsvermogen van corrupte 
oligarchen te boven gaan, de gedachte aan 
die pakhuizen vol geld. De realiteit is dat die 
miljarden de expanderende mondiale markt 
voor groene technologie weergeven. We-
reldwijd groeit het afzetgebied voor schone 
en zuinige producten considerabel. Ook in 
ons land is de transitie naar een duurzame 
economie op stoom gekomen. Groen en 
groei zijn niet langer tegenvoeters. In de bio-
based economy is biomassa -en niet olie- de 
belangrijkste grondstof voor de industrie. De 
opwekking van energie bestaat nu nog voor 
ruim tachtig procent uit fossiele brandstoffen. 
Door toenemende technologische ontwik-
keling is het mogelijk om alle bestanddelen 
van planten te benutten in nieuwe, gesloten 
waardeketens. In de biobased economy 
worden gewassen en reststromen uit de land-
bouw en voedingsmiddelenindustrie ingezet 
voor niet-voedseltoepassingen. Een circulaire 
economie waarin biomassa wordt toegepast 
voor de productie van materialen, chemica-
liën, transportbrandstoffen en energie. Het 
biedt aanzienlijke kansen voor het bedrijfsle-
ven en heeft de potentie om door te groeien 
tot speerpunt van de nationale economie. Met 
biobased economy is het mogelijk groene 
groei te realiseren waarbij je het economisch 
bedrijfsbelang kunt combineren met ideële 
belangen. Twee vliegen in één klap. Analyse 
van de huidige marktomvang laat zien dat 
er al een noemenswaardige biobased markt 
bestaat. De marktomvang van de huidige bio-
based productie in Nederland wordt geschat 
op 326 miljard euro. Grootschalige toepassing 
van biomassa levert op de langere termijn 
een positief economisch effect op voor de 
Nederlandse economie. Om nog maar niet te 
spreken over het milieuvoordeel. Kortom, een 
toekomstgerichte economie waarbij Limburg 
een vooraanstaande rol kan én moet spelen. 
Limburg is sterk in chemie, agrofood en logis-
tiek. Een ideale voedingsbodem om de bio-
based economy te ontkiemen. In onze regio 
participeren Chemelot, Greenport, Universiteit 
Maastricht, Provincie Limburg en Industrie-
bank LIOF in het samenwerkingsverband 
Biobased Economy Limburg. In Biobased 
Delta werken vergelijkbare Brabantse part-
ners samen. Beide samenwerkingsverbanden 
willen elkaar de hand reiken. Om zodoende 
Zuid-Nederland te positioneren als baanbre-
ker voor de nationale  biobased economy 
waarbij het midden- en kleinbedrijf nadruk-
kelijk een rol krijgt  in het ontwikkelen van 
nieuwe mogelijkheden in biobased processen 
en producten. Op 22 mei vindt in Venlo onder 
auspiciën van het ministerie van Economische 
Zaken de tiende landelijke biobased economy 
netwerkbijeenkomst plaats. Een uitgelezen 
kans voor (Limburgse) ondernemers, coöpe-
raties, bestuurders, beleidmakers en individu-
alisten om daadwerkelijk een begin te maken 
met een industriepolitiek nieuwe stijl. Gooi 
nu eindelijk eens al die papieren tijgers in de 
prullenbak en zet voorgoed beslissende stap-
pen richting een circulaire economie waarin 
we onszelf anders organiseren gebaseerd 
op fundamenteel andere waarden. IJdele 
hoop? Met één aardbol en bijna acht miljard 
bewoners hoef je alleen maar te kunnen 
rekenen. Wie niet verduurzaamt ondermijnt de 
draagkrachtgrenzen van de aarde. Die nieuwe 
groene welvaart eist óók  investeringen in 
kennis en innovatie 
waardoor nieuwe 
werkgelegenheid 
ontstaat. Want ook een 
groene economie vraagt 
om een verdienmodel 
dat bedrijfseconomisch 
hout snijdt en bijdraagt 
aan de welvaart. 
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 IN DEZE UITGAVE OOK:

Mosa zoekt grenzen op Onderwijs, Overheid, Ondernemers Gezond weer op
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