
                   

PROGRAMMA EXCURSIE DOMAINE DE BRABANTSE WAL 

 

We verzamelen om 10.30 uur op het terras van eetcafé het Puts Meuleke nabij Ossendrecht. Na een 

kop koffie of thee met wat lekkers vertrekken we voor een mooie wandeling van 2.30 uur over de 

Kalmthoutse Heide. Rond lunchtijd arriveren we op Domaine de Brabantse Wal in 

Ossendrecht. Heerlijke aspergelunch in drie gangen begeleid door uitzonderlijk goede wijnen. 

 

Bezoek wijngoed 

We worden feestelijk ontvangen met een glas heerlijke Brut. Dan volgt de aspergelunch. We zitten 

hier in een uitstekend aspergegebied met BOB (Beschermde Oorsprongsbenaming) -kwalificatie. We 

genieten van aspergesoep, een aspergehoofdgerecht en een verrassing na. Daarbij drinken we Groot 

Geluk, gemaakt van de johanniterdruif, Klein Wonder, van de succesvolle souvignier gris, de Met 

Liefde of de Vol Trots, houtgerijpte witte wijnen. Eigenaar Paul Bosse zal op zijn geheel eigen wijze de 

wijnen van commentaar voorzien. Tot slot leidt hij ons rond door de wijngaard en vertelt over het 

wijnboer zijn. Dan lopen we (20 min.) terug naar het Puts Meuleke, waar we rond 16.30 aankomen 

en de excursie is afgelopen. Wie wil kan op het terras nog even lekker nagenieten. 

 

Domaine de Brabantse Wal 

De wijngaard is opgezet door Paul Bosse, werkzaam als consultant in de IT, en sinds een decennium 

enthousiast deeltijdwijnboer. De wijngaard heeft bescheiden afmetingen, maar er wordt wel zeer 

goede wijn gemaakt, en dat is bijzonder gezien de jonge leeftijd van de druivenstokken. In 2012 heeft 

Paul de wijngaard aangeplant met johanniter, souvignier gris en solaris, op een perceel van nog geen 

hectare waar eerst bos stond. Paul maakt hier inmiddels zes verschillende wijnen van. 

 

Landschap 

De Brabantse Wal is de naam van de verhoogde rand op 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 meet ca. 4000 ha en is grensoverschrijdend. 

Het kent zandverstuivingen, heide en bos. Een echt wandelgebied met vele uitgezette paden.  

Auto: parkeren bij Puts Meuleke. OV: bus 105 op station Bergen op Zoom, 0.30 uur, bus stopt voor 

het eetcafé. Mocht dit problemen voor je opleveren, neem dan contact met mij op voor carpoolen. 

                                       


