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BAARLE-NASSAU/HERTOG
Waarom de Belgische vlag in een Nederlandse wijngaard wappert
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Côtes de Kempen? Cuvée Campine? Apellation Controlée Taxandria?
Het zou zo maar kunnen. Druivenrassen waarvan wijn wordt gemaakt,
gedijen goed op de arme Kempense zandgrond. Dat ontdekken steeds
meer Kempenaars die de gok hebben gewaagd om wijnranken te
planten. Het aantal wijndomeinen in de Kempen neemt zo snel toe
dat we niet eens meer zeker zijn of het bij die dertien domeinen die
wij hebben geteld, blijft. Sommige wijnbouwers vinificeren pas hun
eerste wijnen, andere zijn al jaren bezig. Allemaal zijn ze het erover eens:
de Kempen zijn een exquise wijnstreek, als je er zorg voor draagt.
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Wijngaard aan de
rand van
natuurreservaat
De Liereman
OUD-TURNHOUT
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Naast de naam
van de wijngaard staan er
ook nog omschrijvingen
zoals ‘Vallée de
Flandres’ op
het etiket. FOTO
BERT DE DEKEN

Druiven groeien in
meest noordelijke
enclave
Het wijndomein Hof van Baarle
ligt eigenlijk in het Nederlandse
Baarle-Nassau, maar toch niet
helemaal. Want de meest
noordelijke enclave van BaarleHertog ligt in de wijngaard. “Die
druiven smaken heel anders”,
beweert Mark van de Rakt.
Of Mark van de Rakt heeft kunnen kiezen in welk land hij accijnzen wil betalen, vragen we ons af.
Die keuze had hij niet. Van de
Rakt maakt Nederlandse wijn,
omdat deze op Nederlands
grondgebied wordt gevinificeerd.
Die kwart hectare wijngaard op
Belgisch grondgebied verandert
daar niets aan. “In de druiven zelf
zit geen alcohol”, verklaart hij.
De meest noordelijke Belgische
enclave die in zijn wijngaard ligt,
maakt overigens maar een klein
deel uit van het hele domein dat
2,5 hectare groot is en waar 7.500
wijnstokken zijn geplant. Er staan
negen verschillende rassen, waarmee Van de Rakt diverse wijnen
samenstelt. “Wat dat is, hangt af
van de opbrengst van dat jaar,
maar we maken zowel monocepages, als wijnen van een druivensoort, zoals cuvées of blends. Een
cabernetvariant doet het bijvoorbeeld goed op zichzelf, mits hij

De meest noordelijke enclave van Baarle-Hertog ligt
in het wijndomein Hof van Baarle. FOTO BERT DE DEKEN

wat houtrijping krijgt.”

Rondleidingen
Het Hof van Baarle verkoopt zijn
wijnen aan prijzen tussen de 7,90
en 8,90 euro, wat voor wijn uit
deze regio een lage prijs is. “Ik wil
onder de tien euro blijven, want
dat is toch een psychologische
drempel. Je wilt dit als streekproduct toch dicht bij de mensen
houden.”
Mark van de Rakt is een van de
weinige Kempense wijnbouwers
die van zijn wijngaard leeft. “Dat
kan, omdat ik ook wat handel in
wijnbouwmaterialen en hier veel
rondleidingen organiseer, zo’n
vijftig per jaar. Er zijn verschillende arrangementen voor groepen

van tien tot
zestig personen, zelfs inclusief lunch. Daar is
veel interesse voor.”
In de schuur waarin
de wijn wordt gemaakt,
valt op dat dit geen kleine wijngaard meer is. De druivenpers kan wel 800 kilo per keer
persen. Maar er staan ook enkele
dame-jeannes, die we eerder bij
de hobbyist zouden verwachten.
“Die gebruik ik wanneer ik bijvoorbeeld een nieuw gist wil uitproberen. Wijn maken blijft een
proces. Ik denk niet dat er een
wijnmaker is die zegt dat hij het
gouden recept heeft en klaar is.”

Mark van de Rakt maakt Nederlandse wijn, omdat ze op Nederlands
grondgebied wordt gevinificeerd. FOTO BERT DE DEKEN
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Inge Maes en haar echtgenoot Pascal Janssen beheren buiten hun tijd die in ijsproductie kruipt, ook een wijndomein van een halve hectare groot. FOTO BERT DE DEKEN

“Een wijnbouwer moet op
zijn handen kunnen zitten”
“Mijn eerste oogst was niet
goed”, zegt wijnbouwer Pascal
Janssen. “Die was voor de varkens. Maar met de wijn van de
tweede oogst haalde ik al brons
op een internationale wijnkeuring. Noem het beginnersgeluk.”
“Een wijnbouwer moet op zijn
handen kunnen zitten. Echt goede
wijn maakt zichzelf.” Pascal Janssen
is voedingsmiddelentechnoloog bij
een bekende Kempense ijsmaker,
maar vindt toch de tijd om nog een
wijngaard van een halve hectare te
beheren. Het domein leidt hij samen met zijn echtgenote Inge Maes.
“We kregen wat meer tijd en hadden een grote tuin”, zegt ze.

Winst voor het goede doel
Die tuin ligt op een van de mooiste
plekken van de Kempen, grenzend
aan het natuurreservaat De Liereman in Oud-Turnhout. De enige
passanten zijn wandelaars en
mountainbikers. “Het is dan wel
zandgrond, maar dit gebied is heel
geschikt voor wijnbouw. In onze
wijngaard heerst een microklimaat.
In de zomer is het hier bloedheet.
De noordzijde is afgeschermd door
een loofbos, waardoor de wijnranken zijn beschermd tegen schadelij-

ke winden.”
Pascal en Inge maken zowel witte,
rosé en rode wijn. Daarvoor hebben
ze de druivensoorten riesling, solaris, chardonnay en cabernet cantor
aangeplant. “Het uiteindelijke doel
is om vooral rode wijn te maken. We
hebben nu een veelbelovende rode
wijn, maar daar moet je meer geduld voor hebben. We zitten nog
volop in de experimentele fase.”
Inge en Pascal hebben met hun
drie zonen afgesproken dat ze hun
wijn wel verkopen, maar dat de
winst naar een goed doel gaat. “We
nemen deel aan de 1000 kilometer
voor Kom op tegen kanker. Daar
moeten we telkens een stevig bedrag voor sparen. In ons geval is dat
de winst uit de verkoop van onze
wijn, die we aan 10 euro per fles
verkopen.”
Maar voor u zich naar de wijngaard rept: de wijn is helaas uitverkocht. “De omgekeerde wereld”,
lacht Inge. “We moeten de kopers
afremmen. De wijn die nu nog in
het vat zit, is ook al verkocht. We
moeten onze druiven dus heel goed
verzorgen, anders krijgen we problemen.”
De wijn wordt vooral verkocht aan
groepen die een rondleiding krijgen. “Dat doen we erg graag. We

Pascal Janssen
Wijnboer

‘‘De samenstelling
van de wijnen
verschilt jaarlijks,
maar je herkent
de smaak altijd
als onze wijn.’’
krijgen jaarlijks zo’n 150 mensen
over de vloer, die we gedurende anderhalf uur wegwijs maken in de
wijnbouw. Met een glas in de hand,
uiteraard.”
“De opbrengst is zo klein dat de
wijn zichzelf verkoopt”, beseft Pascal. “We halen voldoening uit het
gelukkig maken van mensen. Het
gaat er niet alleen om goede wijn te
maken, maar ook om vrienden te
houden.”

Wetenschappelijke aanpak
Voor een hobbyboer is Pascal Janssen goed uitgerust. Dat is hij aan zijn
status verplicht. “We benaderen de
wijnbouw op een wetenschappelijke wijze. De samenstelling van de
wijnen verschilt jaarlijks, maar je
herkent de smaak altijd als onze
wijn. We meten dus de suikers en de

zuren, en zoeken naar de perfecte
balans. Maar ondanks die wetenschappelijke benadering blijft het
een ambacht. Op het persen na
doen we alles met de hand. Zo ken
je de wijnplanten. Ik noem mijn
wijnstokken graag mijn kudde. We
werken gemiddeld een uur per dag
in de wijngaard en 90% van de tijd
zijn we bezig met het zo gezond mogelijk houden van die wijngaard.”
De naam van de wijn, en van de
wijngaard, verwijst naar de ouders
van Pascal. “Ik ben een boerenzoon.
Mijn vader bracht zijn runderen altijd naar Het Welvaeren. Dan bond
hij één koe aan de fiets en reed hij
dwars door Oosthoven naar hier,
met al het jonge vee. Dat was een
tocht van zo’n tien kilometer en als
kleine bengel reed ik mee, achterop
de fiets, op expeditie naar het Welvaeren.”
Behalve de naam van de wijngaard
vermelden de etiketten nog omschrijvingen zoals ‘Vallée de Flandres’ en ‘Réserve d’Oud-Turnhout’.
“Dat zijn geen beschermde benamingen”, lacht Pascal. “Maar we
vonden het wel goed klinken. In de
fles zit een eerlijke, zuivere wijn die
verbonden is met de Oud-Turnhoutse stille Kempen.”
GUY VAN NIEUWENHUYSEN

NOG MEER WIJN
UIT DE KEMPEN
- De wijnbouw wint aan populariteit in de Kempen. In die mate
zelfs dat we niet meer alle wijndomeinen kunnen portretteren.
Er zijn er dus nog, waarvan Ten
Kapittelberg in Herselt de oudste
en de grootste is. Op de grens
van het Hageland en de Kempen
werden de eerste wijnstokken al
in 1964 geplant. De familie Willekens beheert er een wijngaard
van vier hectare groot. Op dezelfde heuvel in Herselt is er ook het
wijndomein Den Mottaart.
- In Hoogstraten heeft het Wijndomein Hoogstraten dit jaar zijn
eerste dessertwijn, gemaakt van
de muscarisdruif, op de markt
gebracht.
- Het wijndomein Hoeve Blueland
in Meerhout is nog in opbouw.
Didier Van Thielen maakte er vorig jaar zijn eerste dertig liter
wijn, maar hij hoopt de volgende
jaren meer te produceren.
- Wielrenner Sean De Bie en Kevin Geentjens hopen in 2020 een
eerste Turnhoutse wijn op de
markt te kunnen brengen.
Mogelijk zien we hier en daar
nog een wijnbouwer over het
hoofd, want dat de Kempen een
wijnstreek is, daar twijfelen we
niet meer aan. (gvn)

NOORDERWIJK
Het Eikenvat heeft wijngaarden in de Kempen én in het Hageland

“Kempense wijn is niet erg bekend”
Omdat zijn schoonouders een
grote tuin hadden en te weinig
tijd om hem te onderhouden,
plantte Gust Bertels in 1980
wijnstokken in Noorderwijk
(Herentals). Het werd de op
een na oudste wijngaard in
de Kempen.
Die eerste druiven waren van
een ras dat Gust als vroege Loonse
leerde kennen, een ras dat zijn
leermeester Jean Bellefroid uit
Borgloon hem had gegeven. “Later bleek dat een Frühburgunder
(een van oorsprong Duitse druivensoort, red.) te zijn. In de volgende jaren heb ik ook andere
rassen geplant. Meestal klassieke
rassen, zoals pinot noir, pinot
gris, kerner en chardonnay.”

Kempens of niet?
Gust heeft zo’n 75 are aan wijngaard, maar die is de tuin van zijn
schoonouders al lang ontgroeid.
Een deel van de wijngaard ligt
tussen de maïsakkers op de grens
van Morkhoven en Noorderwijk,
al teelt hij ook wijndruiven in het
Hageland. “Mijn eerste wijn
noemde ik De Kempenaer, maar
die naam kon ik niet meer gebruiken vanaf het ogenblik dat ik ook

Gust Bertels heeft zo’n 75 are aan wijngaard. FOTO BERT DE DEKEN

druiven uit
het Hageland
gebruikte. Alle
pinot
gris
groeit daar,
maar als ik
een wijn met
enkel
die
druif maak,
mag ik deze
niet Hagelands noemen, want
de
wijn
wordt in de
Kempen gemaakt. Om
dezelfde reden mag ik
mijn chardonnay, die uitsluitend in de
Kempen is geoogst,
geen
Kempense wijn noemen. Maar die zou ik
wel Hagelands mogen
noemen. De oogst was
in 2018 zo groot dat ik
geen vaten meer had
en met mijn druiven
naar Rik Daems ben
gereden, waar ze zijn

gevinificeerd. Dat is blijkbaar
voldoende om Hagelandse wijn
te zijn.”
Gust heeft in zijn aanbod een
cuvée Anna en een cuvée Sterre, genoemd naar zijn kleindochters. “Maar we hebben ook
een kleinzoon. Die moest dus
ook een wijn hebben. Daarom
hebben we onze mousserende
wijn naar hem vernoemd: Perle
de Stig.”

Restaurants in de Ardennen
Gust verkoopt zijn wijnen aan
huis, maar ze zijn over het hele
land te vinden. “De rode wijn
wordt geschonken in diverse
restaurants in de Ardennen. In
de plaatselijke Spar wordt hij
geregeld aangeboden als
streekproduct. Maar Kempense
wijnen zijn niet erg bekend. Op
onze wijnen staat dat hij uit
Noorderwijk komt. Dan denken
de mensen dat het Hollandse
wijn is. Noordwijk, dat kennen
we!”
Voor wijnen van Gust betaal je
een bedrag tussen de 7 en 10
euro. “Om ervan te kunnen leven, zou ik eigenlijk het dubbele moeten vragen.” (gvn)

