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In ccn unick dccl r.irn Ncderlantl, arrn dc
r-ur tlc Europcsc trvccling gctnccntc

rrrnd

B'.rrrrlc-

Nirssiur/Hcrtog ber.indt zich clc 2.5 l-rcctarc
rvi.inq-rrrrrd I ]of vln Baarle. L.r 2008 is de Hof van
Biurrlc opucr-icht en hct zijr-r cle trvee eiÍ{enrtren
Ad cn NlarL clie clc rvijr-rgaard qrotcndccls hrurcl-

mltig

en deels mrrchinrrrrl bcrvcrkcn cn \rcrzorqcn

Hof vrur Br,rrle rvortlt zcer .oltscqttetlt
nilieur-rie ndclijk matcri'.rrrl geu'erkt, utct cet.t
lange lcvcnscluur.Toch zi]r.r zc nict rrangeslotcrt bii

Dc bodcnr in dit dcel vrrn Brrrbrrnt bcstrrrrt uit
clikzrrncl cn liiss, mct ccn klcine korrelstructuur
§.rrt hct \\,irtcr goc(l \'rsthoudt. Ïrch stertn dc
rvortels niet in hct rvrrtcr onr dc ccrrlrucligc
redcn clrrt clc Hof vrur Brrrrrlc rvat hogcr gelcgctr
is. Dc rvijnstokkrn strliln in noorcl-zuicl richting

C)p dc

orn optirnrrrrl vrrn clc zoninvrtl te prolitcrcn. L)e

lilcinc rvi.]ngarrrd nroeilijk tcttrq te vcrdictter-r zi]rl.

in lrrngc ri.icn nrct bretle rijprdcn
crtusscr.r. Dc rijpadcn zi jn begrocid lnet qrils clr

In de I Iof yan Brrrrrlc

u,iinstolilicn

r.r.rct

ecn biologische irtstrrntie als SKAL of Dctnctcr
or.n

dc ccn«rtrrliqc rerlen tlat dit.lc

nodi{re

invcsterir.rgcrt ycrqt. Irtvcstcrltrgert dic \roor een

st'.rrrn

rvitte klrx.er. I(l'.ncr

cr.r

ook grrrs bindt stikstot in

stailt cclr groot axlltrll
druivenrrrsscn rtar-rgcplrrttt. Ncqen itt totitrtl.

dc botlcnr u,irirrrlooL er qecn kur.rstmcst gcbluikt

Ilccr

hocii tc rvortlen. Op tliverse plrtatsen in cle wi]n
grrarrl stiriur rozenstnrikcr.r àangeplant. Dczc

en johrrnlitcr

\v;Irlrschriwcn bi.j dc ecrste

tckcnen vrtn zicktes

beker.rclc druivenrrrssclt als solaris, lcgcttt

muscrrris,

he

n.rrtrtL

ooli onbekcntlc

lios cn hlbcrnal. Dit

is ccn krlrising vrrn dc

rrtssctr itls
tL trivcnrrts

trrsscu rjeslint{ ctt

zoals meeltlauu, of valse nrccklrruu,. F]icrcloor lirrn

scibcl, onnvikkcl.l In Clciscnhcinr I)uitslrurtl. Dc

cr prrvcntici t«>rden ingegrepcn mct biologischc

hibcrnal clruif is rr>onl bckcntl irr Oost-ctLroprr
(Polcn, Ts jcchiö, Oost l) u itslrurrl) cn Crneclrr.

rnititlclcn als znru'el cn blttcrzor,rt els lll.rd
lrcnrcsting. I Ict syruitcn gcbcurt dccls nret rcgcn
\\'iItcr, opqc\'tl.rgcn vllr) dc gt-otc tlir]<cn vatt tlc
bocrtlcrïjscliurcn. Lr u,ordrn géón chcmischc

2013 hccft Hof vru lJrtrtrlc 1800 clruitcn
stoklicn vrrn tlit rrrs eittteeplrrttt cn eell ccrste

In

Dit onrilrrt N Irrrk cn Ad het insecten- cn botlcmlcven nict rvillcn rrrrntirsten. Drtrtrcrtt mekcn zi]

oogst in 2015 gcharl. Dc tlnril is ir.r Nctlcrlucl
gocdgekeurd voor het turtl<ctr r-att BGA rvijrtcrt.
Dczc goeclkcuring is dcsti.jds t()t stirlld gekt;trlcll

gcl)rLLik vrrn ccn zu,cnkschollèl aar.r cle tL,tctor onr

mcdc op irrlnqc\ren vrrn de

bcstli.i tli nssnritltlcle

n gcbmikt in

cle rvi j r.rgllrd.

onknrirl in rlc plr:rtri.jcn tcgcn te gaan.

Zij u'illcn

Torgrn \1)ol rcn optinrrrlc brrlrtns in dc niingaartl.

lloi virtt llrrrrrle.

Ovcrige blrttrvc nssctr die zi.jn lrtrtgcplltllt zijtr
crrbcrtrct cOrtis. crrbeltet cluttttr ctt Littlcltl.

Rondo heeft ecn redelijke resistentie tegen de
belirngrilkstc schin-rmelziekten echte meeldauw,
virlse meeldrrurv en botrytis. Tegen echte rneeldauw is in oneunstige jaren bespuiting noodzakelijk. XLurr :r:rntrrsting door schimmelziekten
is gervoonlijk rrinder hevig dan bij niet-resistente
r:rssen. De dmif is we1 wespgevoelig. De rondo
vertoont ecn kr:rcl-rtige, maar wàt hangende

groeir,viize. Het uitlopen van de stok begint vroeg
in het voorj:rirr. Ook de rijping van de bessen is

vrocg; in Nederlrrnd vanaf half september. De
rondo Yormt rriddelgrote tot grote trossen, met
kleine tot rriddelgrote blauwe bessen. De trossen
zijn los gevonr-rd, wa:rrdoor ze makkelijk drogen
en rva:rrdoor de kans op aantasting door schim-

melziektes rvordt verkleint. Ideaal voor aanplant
koelere streken. De rondo geeft grote op-

in

brengsten. Door de trossen laat te oogsten kan
een hoos suikergehalte worden ontwikkeld. De

De Hof van Baarle heeft een mooi assortiment
fruitige wijnen. Meestens gevinifieerd uit één
enkel druivenras. Zo 1s daar de Rondo 2015.
Een soepele, droge rode wijn met aroma's van

Met zijn kruidige, specifieke smaak en srerk aromatisch boeket is dit een zeer opvallende wijn.
Om deze mooie aroma's te behouden wordt de
gisting zo koel mogelijk uitgevoerd. Een oude

in haar aroma
kersen, pruimen, bloer-r-ren, druiven en rook.

kersen en zwarte bessen. De wijn heeft zachte
tannines en een fruitige afdronk. De Regent
2015 vervolgens is een jonge kuidige, droge

bekende tenslotte mag zeker niet ontbreken in het

Meestal oogst men op de Hof van Baarle
normaal midden september tot midden oktober.

rode wijn met aroma's van donker rood fruit en
wat rokerig in de neus. De wijn is diep rood./paars
van kleur en heeft een korte houtrijping gehad.

rondo geeft een liuitige donkerrode wijn met
een Bor.rrgogne karirkter. De wijn, met zachte
tannines, is kleur-vast en heeft

Dit jaar begon de oogst vrij vroeg namelijk begin
september en na enkele weken waarbij vaste
plukkers de wijngaard in werden gestuurd, was
op 8 oktober de hele oogst binnen. Overigens
oogst men de hibernal als laatste. Men begint

met oogsten altijd in de ochtend als

de

een verwijzing is naar het Belgische deel van de
wijngaard. De Enclaves is een voIle, droge rode

risico met zich mee dat het verse fruit al in de
oogstbakken achteruit gaat in kwaliteit. Boven-

specerijen als peper en kuidnagel. Door de houtrijping heeft de wijn een volmondige afdronk.

aroma's van vanille, braambessen en

dien komen er niet zelden insecten op af.

men het verse druivensap over in verschillende
RVS tanks. RVS tanks heeft als voordeel dat de
temperatuur tijdens de gisting goed kan worden

bij de Hof van Baarle met
diverse gistculturen; Lalvin, Siha, Uvaferm en
Oenofèrm. Gistculturen die bij zo'n 16"C actief
geregeld. Men werkt

rvorden. Jaarliiks maakt men ook diverse ldeine
batches rvijn voor experimenten met diverse gist-

Men brengt ook een witte Enclaves op de markt;
deze cuvée is een samenstelling van Johanniter,
Hibernal en Solaris. Deze combinatie geeft een
witte wijn met een fruitig aroma. Een
of te combineren met
salades en jonge kaassoorten. De Enclaves wit
is afkomstig van de druivenrassen johanniter,
vo1le droge

mooie aperitief wijn

hibernal en solaris.

soorten. Het gistproces is één van de spannendste

De Hibernal, afstammeling van de riesling geeft
een frisse, droge wijn met een fruitig aroma.
Heerlijk als aperitief of bij frisse salades en pasta

en belangrijkste onderdelen van de wijnvinificatie.

gerechten. En dan is daar ook nog de Rosé 2015,

Temperatuurregeling

is uiterst belangrijk

en

afkomstig van cabernet cortis en de eerder

wordt bijgesruurd met de koeling-unit of met

vermelde rondo, de zeer smakelijke Johanniter
2015 en de toegankelijke helios. Zoals de naam
van dit druivenras al laat vermoeden, is helios

speciale thermostaat geregelde verwarmingsstaven in de tanks.

heel

goed te combineren met wit vlees gerechten.

De Hof van Baarle is te
Gevinifieerd van meer dan één enkel druivenras
is de Enclaves 201,3,waar bij de naam uiteraard

wijn met

de wijnmakerij. Na het onstelen en persen brengt

vroegst wordt geoogst. Geeft een volle, kachtige

wijn met tropische aromat. Deze wijn is

Past uitstekend bij licht pittige Hoilandse kaas.

temperatuur in de wijngaard nog laag is. Verder
op de dag stijgt de temperatuur en dat brengt het

Tijdens de oogst brengt men het verse fruit naar

rijtje van Nederlandse wijnen. Het is de solaris.
Een druivenras dat zeer snel afrijpt en dus ook het

een heerlijke zomerwijn.

Dit

druivenras is een

De 2.5 ha van de Hof van Baarlo levert gemiddeld zo'n 10.000 liter op. De witte wijn rijpt na
de gisting nog een ha.lfjaa:- na op de RVS tanks
en de rode wijnen minimaal een jaar. Een deel
van de rode wijn rijpt op kleine houten vaten.

kloon van de bekende Duitse mriller-thurgau.
Door de opvoeding op roestvrij staal tanks
behoudt het zijn frisheid en aroma's van groene
appel en grapefruit. Als begeleiding van vis en

Franse vaten want deze hebben fijne poriën en
dat levert elegante, vriendelijke wijnen op.

denswaard is de muscaris. De beroemde muscat

salades,

of als een frisse aperitief, Zeker vermel-

druif vormt de basis van

deze muscaris

druif

rondleidingen

en

bezoeken,

er worden

proeverijen gegeven. Ook
kan men tijdens de oogst meehelpen in de
wijngaard. Kijk voor meer informatie ook op
www.hofvanbaarle.nl

