MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN
De wijngaard is er voor en door Wageningers en voor
alle mensen die te gast zijn in Wageningen. Er zijn
verschillende mogelijkheden om betrokken te zijn bij
de wijngaard en om van dit mooie stukje Wageningen
te genieten.

MEEDOEN
Onze druiven worden met veel plezier en toewijding
geteeld door enthousiaste vrijwilligers. Iedereen
is welkom. De werkzaamheden zijn eenvoudig en
kunnen in ieders eigen tempo worden uitgevoerd.
Heerlijk werk, ook geschikt voor het opdoen van
werkervaring of als onderdeel van een re-integratieof hersteltraject. De wijngaard is bovendien erkend
leerbedrijf.

U KUNT MEEDOEN DOOR:

E-mail:info@wageningswijngoed.nl
Website: www.wageningswijngoed.nl
Mobiel: +31 6 502 647 98

WAAR VINDT U HET WAGENINGS WIJNGOED

BIJZONDER
WIJNGOED
OP DE
WAGENINGSE
BERG

Voor bezoek aan de wijngaard kunt u parkeren
tegenover Geertjesweg 55 in Wageningen. Volg dan
het bospad circa 250 meter. De ingang van onze
wijngaard ligt aan de rechterkant, bij de kruising
met het Klompenpad.
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Like ons op facebook: Wagenings Wijngoed
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Aanmelden kan via e-mail: info@wageningswijngoed.nl.

Voor informatie over rondleidingen, proeverijen
en arrangementen op maat, neem contact op met
Esther Schoenmaker (bedrijfsleidster), via mobiel
tel: +31 6 111 365 62 of via e-mail (hieronder).

WE G

vrijwilliger te worden;
onze wijnen te kopen;
een wijnstok te adopteren;
een wijnproeverij te boeken;
onze evenementen te bezoeken;
uw feest of evenement bij ons te vieren;
donateur van de wijngaard te worden;
de wijngaard aan te bevelen in uw netwerk.

Kijk op onze website voor actuele openingstijden
en activiteiten.
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OPENINGSTIJDEN EN ACTIVITEITEN
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BIOLOGISCHE WIJNEN
GEMAAKT MET
LOKALE BETROKKENHEID
TOEWIJDING
EN PLEZIER

ONZE DRUIVEN
Ruim 7500 wijnstokken staan in onze ruim 2,3
hectare grote wijngaard. De belangrijkste rassen zijn
Regent, Johanniter, Bianca, Muscaris en Merzling. De
eerste 3000 wijnstokken zijn in 1998 aangeplant en
in 2000 is de wijngaard uitgebreid.

KWALITEITSWIJN
Proef de liefde en zorg! We investeren veel tijd en
aandacht in de ontwikkeling van de druivenstok en de
druiven. Door in mei al veel scheuten te verwijderen,
’s zomers bladeren rond de trossen weg te halen en
bij compacte trossen het aantal druiven te halveren,

groenbemesting. Onder de wijnstokken groeien
bloemen en kruiden om insecten aan te trekken, die
de bedreigers van de druiven en de ranken bestrijden.
We houden bovendien de ziekten- en plagendruk
laag door een zorgvuldige opbouw van de plant
gedurende het groeiseizoen. We gebruiken geen
chemische bestrijdingsmiddelen. Dit alles houdt ook
de bodem vitaal.

WELKOM
BIJ HET
WAGENINGS
WIJNGOED!
Het Wagenings Wijngoed ligt op
Landgoed De Dorskamp tussen
Wageningen en Wageningen-Hoog
en aan de Wageningse Eng.
Sinds het voorjaar van 2015 is de wijngaard
ondergebracht bij Stichting Wagenings Wijngoed.
De stichting heeft als doel deze wijngaard, die
naast lekkere wijn voor velen plezier en voldoening
oplevert, in stand te houden. De wijnbouw in
dit gebied is onderdeel van het plaatselijke
cultuurlandschap en zorgt voor variatie hierin.

WAAR KOOPT U ONZE WIJNEN?
De wijn is te koop in onze wijngaard, in onze
webwinkel en bij diverse winkels en restaurants in de
regio Wageningen-Bennekom-Renkum-Ede.
Kijk op onze website voor de details.

geven we meer licht en ruimte aan de druiventrossen.
Dit zorgt voor een optimale groei. Door het gebruik
van organische mest rijpen de druiven in een kalm
tempo en gelijkmatig. Onze druiven hebben kleine
trossen en kleine bessen. Hierin zijn de smaak en
aroma’s geconcentreerd. En die vind je terug in een
smaakvolle wijn met diepgang.

BIOLOGISCH
GECERTIFICEERDE WIJNEN
Onze wijnen voldoen aan de Europese wetgeving voor
biologische landbouw en zijn SKALgecertificeerd. Er wordt geen kunstmest
gebruikt, maar organische mest en

