
                      

PROGRAMMA EXCURSIE DOMAINE DE BRABANTSE WAL 

We verzamelen om 10.30 uur bij restaurant De Heusche Bollaert, middenin de bossen, in de 

gemeente Putten. Na een kop koffie of thee vertrekken we wandelend over de Kalmthoutse Heide 

naar Domaine de Brabantse Wal in Ossendrecht naar waar we na ca 2.15 uur (8,5 km) aankomen.  

 

Bezoek wijngoed 

Eigenaar Paul Bosse leidt ons rond en vertelt over zijn recente passie: wijnboer zijn. Dan volgt een 

heerlijk aspergelunch, want we zitten hier op de zandgronden in een uitstekend aspergegebied met 

BOB (Beschermde Oorsprongsbenaming) -kwalificatie. We genieten van aspergesoep, een 

aspergehoofdgerecht en koffie met brownies na. Daarbij drinken we natuurlijk Groot Geluk! We 

proeven ook van Klein Wonder en van Brabantse Walnootlikeur. Het is geen toeval dat de asperges 

wonderbaarlijk goed combineren met Groot Geluk want die is er qua smaak speciaal op afgestemd!  

Na een rondleiding door de wijngaard vertrekken we voor de terugtocht, die een iets kortere route 

volgt dan de heenweg (6,5 km).  Rond een uur of 17.30 zijn we weer terug bij de Heusche Bollaert. 

 

Domaine de Brabantse Wal 

Deze wijngaard is opgezet door Paul Bosse, die eigenlijk werkzaam is als consultant in de IT, maar 

sinds een paar jaar enthousiast deeltijd wijnboer is. Het is een wijngaard van bescheiden afmetingen, 

maar er wordt wel zeer goede wijn gemaakt, en dat is bijzonder gezien de jonge leeftijd van de 

druivenstokken. In 2012 heeft hij de wijngaard aangeplant met johanniter, souvignier gris en solaris, 

op een perceel van nog geen hectare waar eerst bos stond. 2 wijnen maakt Paul hiervan: Klein 

Wonder, een monocepage van souvignier gris, en Groot Geluk, gemaakt van johanniter en solaris 

 

Landschap 

De Brabantse Wal is de benaming voor de verhoogde rand tegen de grens met Vlaanderen en 

Zeeland. Opvallend is de steilrand, een plotselinge overgang van laag gelegen zeeklei naar hoger 

gelegen zandgrond. De rand slingert van Ossendrecht langs Woensdrecht, Bergen op Zoom en 

Halsteren tot Steenbergen. Het is een 'aardkundig waardevol gebied' vanwege zijn schoonheid.  

Ook de Kalmthoutse Heide is een bijzonder natuurgebied. Het is bijna 4000 ha groot en ligt deels in 

België, deels in Nederland. Het kent zandverstuivingen, heide en dennenbos. Het is een echt 

wandelgebied met vele uitgezette paden. 

NB Ons startpunt is moeilijk te bereiken met het OV. Neem even contact op als dat problemen voor 

je oplevert, dan zorg ik voor een oplossing. 

       


