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Beste vrienden van de wijngaard 

 

Na een jaar snoeien en vertroetelen breekt nu weer de oogst aan: de druiven kunnen worden 
geplukt. En zoals altijd is het weer spannend wat het resultaat van de oogst zal zijn. 
We hebben een hele warme zomer gehad met weinig regen. Het bijzondere is dat een paar rassen – 
bij ons de Solaris en Rondo – nog vroeger rijp zijn en ook vrij veel last hebben gehad van de warmte 
en de droogte. Onze andere rassen – de Johanniter en vooral de Souvignier Gris – leken deze zomer 
in een soort zomerslaap te zijn gegaan en zijn eigenlijk pas de laatste weken gaan groeien en rijpen. 
 
Wanneer gaan we oogsten 
De Solaris en de Rondo zijn op de Wilde Wijngaard met 200 stokken per ras gering in omvang. De 
Solaris zal waarschijnlijk over een week geplukt worden op 21 of 22 september.  
Voor de Rondo wordt aangesloten bij de oogst van Rondo en Regent op wijngaard El Placer. Voor die 
oogst is in beginsel 8 oktober gereserveerd. Een kleine groep gaat op de Wilde Wijngaard aan het 
werk om daar de Rondo binnen te halen en naar El Placer te brengen voor verdere verwerking. 
 

De grote oogsten van de Wilde Wijngaard staan voorlopig gepland 
voor 1 oktober – de Johanniter – en voor 15 of 22 oktober voor de 
Souvignier Gris. Vooral voor deze oogsten hebben wij veel handen 
nodig om de trossen los te maken, de druiven te selecteren en klaar 
te maken voor verdere verwerking. Graag willen we jullie uitnodigen 
om één of meer keren mee te helpen met deze oogsten. 
 
Wat kun je verwachten 
Een oogstdag is een mooie dag om samen met vele anderen heerlijk 
in de buitenlucht door te brengen en bij te dragen aan het maken van 
mooie biologische wijnen.  
Op de oogstdag ontvangen we jullie graag rond 9.00 uur met koffie 
en thee. Rond 13.00 uur lunchen we met lekkere broodjes en 
verschillende dranken. Na de lunch gaan we door totdat de oogst 

helemaal binnen is en de auto met geplukte druiven naar Limburg kan rijden. Voor alle plukkers op 
de Wilde Wijngaard hebben we dan natuurlijk nog een lekkere fles van onze wijngaard. 
 
Hoe kun jij je voorbereiden 
De data zijn nog met enig voorbehoud, omdat de natuur uiteindelijk het moment bepaalt dat de 
druiven rijp zijn. Het weer tijdens de oogst hebben we niet in de hand. Als het heel slecht is, stellen 
we de oogst uit, maar een beetje wind of nattigheid kan er wel bij horen. Houd daarmee rekening bij 



je kleding keuze. Verder zijn stevige schoenen of laarzen belangrijk, want koude, natte voeten zijn 
vervelend. Je eigen snoeischaar werkt heel prettig en ook een klein (vis)stoeltje is prettig om in alle 
rust de druiven te kunnen plukken. Heb je geen schaar of stoeltje, dan zijn er op de wijngaard ook 
nog een aantal. 
 

Waar moet je zijn 
De grote oogsten op 1 en 15/22 oktober vinden plaats op de Wilde Wijngaard aan de Elandweg 84, 
hoek Swifterringweg. Goed bereikbaar, ook met de bus (lijn 145, halte Proefstation). 
 
Om te weten wie er zijn en of je nog speciale wensen/allergieën hebt waar wij rekening mee moeten 
houden, willen we jullie vragen ons te mailen via info@dewildewijngaard.nl. Ook als je nog vragen 
hebt kun je daar terecht. 
 
 
Tot ziens op de wijngaarden, 
 
Johan, Keimpe en Peter 
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