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Lekker buiten aan het werk 
 
Vrienden en vriendinnen van de Wilde Wijngaard 
 
Na de drukke weken van de oogst en het verwerken van de druiven is het even rustiger geweest. De 
feestdagen door alle maatregelen nog stiller dan we gewend zijn. Maar nu komen we weer op gang. 
De wintersnoei moet worden uitgevoerd en dat vraagt heel wat tijd. Maar ook de landschappelijke 
inrichting vordert gestaag. De zuid- en westkant van de wijngaard zijn al klaar en begin maart wordt 
de noordkant ingeplant. En centraal op de wijngaard komt een prachtige bloemen- en kruidencirkel. 
 
Het afgelopen jaar hebben we veel aandacht gekregen in diverse artikelen en nieuwsitems. Maar het 
mooist is toch de uitzending geweest van het programma Binnenste Buiten. Daarin maakt Nederland 
kennis met onze wijngaarden en de mooie wijnen van de Wilde Wijngaard en wijngaard El Placer. En 
juist die uitzending kan nog een mooi vervolg krijgen. Lees het allemaal in deze eerste Nieuwsbrief 
van 2021. 
  
Dagelijks worden we geconfronteerd met de pandemie. We ervaren de ziekte in onze eigen 
omgeving, of worden er economisch door getroffen. Of beginnen de moed wat te verliezen, omdat 
het al zo lang duurt. Dan is het fijn als je naar buiten kunt, lekker werken in de buitenlucht. Met 
anderen, maar vooral in alle rust met de natuur om je heen. Voor iedereen die daar naar verlangt 
hebben we de mogelijkheid om in de wijngaard aan het werk te gaan: op een zaterdag of door de 
week. Neem even contact met ons op als je zin hebt om ook lekker buiten aan het werk te gaan. 
 
Johan, Keimpe en Peter 
 
 
BinnensteBuiten – de 1000ste uitzending 
 
Van de redactie van BinnensteBuiten hebben we het volgende bericht gekregen: 
Binnenkort vieren we bij BinnensteBuiten onze 1000ste aflevering. In dat kader 
hebben we per rubriek een paar bijzondere items uitgekozen, waarop gestemd kan 
worden. De "winnaar" wordt dan nog een keer uitgezonden. Jullie item [over de 
Wilde Wijngaard en wijngaard El Placer] heb ik naar voren gebracht, omdat ik echt 
vind dat jullie iets uitzonderlijks doen. Wil je je achterban even mobiliseren om met 
deze link op jullie te stemmen? 
Willen we onze wijngaarden nogmaals zien in het programma, dan is een stem op 
onze aflevering – voor 14 februari – belangrijk. Van harte aanbevolen! 
 

 
 
STEM op 9. 
biologisch 
flesje wijn 

https://kroncrv.qualifioapp.com/quiz/874049_557/BinnensteBuiten-Jubileum.html
https://kroncrv.qualifioapp.com/quiz/874049_557/BinnensteBuiten-Jubileum.html
https://kroncrv.qualifioapp.com/quiz/874049_557/BinnensteBuiten-Jubileum.html


Wintersnoei 
 
Als in de winter de groei in de wijnstokken helemaal tot stilstand is gekomen, is het tijd om de 
uitlopers weg te halen en de plant terug te snoeien. Maar hoe doe je dat? Op de Wilde Wijngaard 
passen we de zachte snoei toe. De zachte snoei1 of methode Poussard zorgt voor een minimum aan 
snoeiwonden. Bij de snoei wordt rekening gehouden met het feit dat de sap toevoer naar de druiven 
toe vrij blijft van snoeiwonden en niet onderbroken wordt. 

 
Deze oude snoeitechniek 
blijkt de meest effectieve 
snoeitechniek te zijn. De 
snoeiwijze beperkt niet 
alleen het risico op 
houtziekten, maar zorgt er 
tevens voor dat de 
wijnstokken veel langer 
gezond blijven, het loof 
luchtiger wordt 
gedurende de zomer en 
de kwaliteit van de 
druiven erop vooruit gaan. 
Het toepassen van zachte 
snoei is dus wijnbouw met 
respect voor de natuur 
gebaseerd op vitaliteit en 
duurzaamheid. 

 
Voor wie graag zelf wil leren om deze zachte snoei toe te passen geeft Johan Rippen op zaterdag 20 
februari een workshop op de Wilde Wijngaard. Eventueel gevolgd door een vervolg in maart als 
daarvoor belangstelling is. 
 
 
Inrichting van de wijngaard 
 
Om de biodiversiteit te vergroten en ook de wijngaard er aantrekkelijker uit te laten zien voor mens 
en dier pakken we de inrichting van de wijngaard aan door langs de randen natuurlijke hagen te 
planten. Daarnaast komen op open plekken vruchtbomen, bloemen 
en kruiden. 
We hebben deze winter al het nodige gedaan, maar ook dit voorjaar 
is nog wel een en ander te doen. De noordrand moet nog worden 
ingeplant, de bloemen- en kruidencirkel worden voorbereid en de 
tuinbanken moeten nog geplaatst worden.  
 
Het zou heel fijn zijn als veel vrijwilligers daarbij komen helpen. En om dat nog gemakkelijker te 
maken plannen we een paar zaterdagen om de werkzaamheden uit te voeren. 

− zaterdag 20 februari: workshop zachte snoei 

− zaterdag 27 februari: plaatsen van de 5 tuinbanken in de wijngaard 

− zaterdag 13 maart: inplanten van de noordhaag en voorbereiden gronden bloemenmengsel 

− zaterdag 27 maart: voorbereiden en inzaaien van bloemenmengsels door de wijngaard 

 
1 zie bijvoorbeeld https://www.wijngoedthurholt.be/nieuws-item/de-zachte-snoei 

https://www.wijngoedthurholt.be/nieuws-item/de-zachte-snoei


We beginnen op 
zaterdag om 9.30 
uur tot maximaal 
13.00 uur. We 
werken buiten in 
de frisse lucht en 
houden ruim 
afstand van elkaar. 
En met ruimte voor 
een praatje en een 
kop koffie of thee 
uiteraard. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wil je meedoen, geef je dan op via info@dewildewijngaard.nl. Handig voor jou en voor ons, omdat 
(weers)omstandigheden ons kunnen nopen om de data nog te wijzigen. 
 
Hopelijk tot ziens. 
 
Johan, Keimpe en Peter 
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