
Hoe wordt wijn eigenlijk gemaakt? Om daar ant-
woord op te krijgen denk je dat je naar Frankrijk 
zou moeten afreizen, maar niets is minder waar. 
Om de hoek, in ons grensgebied aan de Boschoven 
in Baarle Nassau, ligt een heuse wijngaard, aange-
legd door 2 wijnmakers, Mark van de Rakt en Ad 
Jacobs. Ruim 1,25 hectare en 4500 druivenstok-
ken. Er zit zelfs een glooiing in het landschap, je 
waant je enigszins in Frankrijk. Ad maakt vroeger al 
wijn, als jongetje vond ie het al interessant. Samen 
met zijn zwager Mark en Marks vrouw Mariëtte zijn 
ze enthousiast geworden en hebben  gekozen voor 
verschillende druivenrassen. Zij hebben 5 verschil-
lende rassen gebruikt, 3 rode en 2 witte. Ook het 
Nederlandse/Belgische weer heeft de keuze van de 
druif beïnvloedt. Ze moeten een hoge resistentie 

hebben tegen allerlei ziektes en schimmels, maar 
ook goed tegen de kou en de nattigheid kunnen. 
Aan de rand van de wijngaard zijn rozenstruiken 
aangepland, om hen te waarschuwen voor de eer-
ste tekenen van ziektes. De Regent, de Rondo, de 
Cabernet Cortis, de blauwe soorten, en Johanniter 
en Solaris de witte.  Welke eigenschappen deze 
soorten hebben kunt je lezen op hun prachtige 
site, die erg duidelijk is. Hierop kun je lezen hoe-
veel werk ze hebben aan de wijngaard die ze met 
hart en ziel onderhouden. De blauwe netten op de 
foto zijn speciaal om de druiven heen gehangen, 
zodat deze goed beschermd worden tegen vogels 
en wespen. Ook de pluk, het persen en de botte-
ling doen ze zelf. Er wordt een nieuwe wijnkelder 
en vinificatieruimte gebouwd die zal voldoen aan 
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Alles over wijnen
Oktober is de wijnmaand, de herfst is in aantocht en  
dus is het erg lekker bij het open haardvuur een lekker 
wijntje open te maken om puur van genieten of met een 
stukje bijpassende kaas….



de modernste normen en technieken. Er worden 
geen chemische bestrijdingsmiddelen in de wijn-
gaard gebruikt, zodat de wijngaard biologisch  
genoemd mag worden. De bespuiting van biologische  
middelen gebeurt alleen met opgevangen regen-
water zodat er een optimale balans in de wijngaard 
heerst.

Wil je meer weten over het werken op de wijn-
gaard, of wil je gewoon de wijngaard bezoeken 
maak dan een afspraak met Ad of Mark. 

Hof van Baarle, Boschoven 26, Baarle Nassau. 
Tel 013 - 5079301
Web www.hofvanbaarle.nl
e-mail info@hofvanbaarle.nl.
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