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‘De beste wijnen zijn de wijnen je drinkt 
met vrienden’ stellen Marnix Janssens 
en zijn vrouw Sofie Aiad. Het geeft 
mooi weer hoe deze levensgenieters en 
wijnliefhebbers in het leven staan. Sinds 
2014 zijn zij de eigenaren van boerderij 
Heenwerf waarvan zij inmiddels een 
officieel landgoed hebben gemaakt.

Mousserende wijnen
“We begonnen in 2015 met een kleine 
proefwijngaard op een klein perceel”, 
vertelt Marnix. “Tegelijkertijd startte 
de aanbouw van het grote perceel. 
Daar stonden in 2016 de eerste 6.000 
wijnranken van de druivensoorten 
Auxerroix en Chardonnay.” Inmiddels 
is de wijngaard drie hectare groot 
met 12.000 planten en staan er ook 

wijnraken van Pinot Noir, Pinot Gris en 
Gamaret. Klassieke variëteiten, om een 
mousserende (champagne-achtige) wijn 
te maken.
Wijndomein Landgoed Heenwerf 
produceert onder meer de Cuvée 
Alliance en de Cuvée OrRose, een mooie 
rosé brut. Deze laatste heeft een zachte 
roze kleur en is gemaakt van de druiven 
Gamaret en Pinot Noir. Die zorgen 
voor een fruitig frisse, droge smaak, met 
toetsen van framboos en aalbes. De 
Cuvée Prestige, met een fris citrus aroma 
en een zachte sprankeling, heeft 24 
maanden gerust in de ‘kelders’ van het 
landgoed. 

Alles in eigen hand
De elegante wijnen produceert het 
echtpaar op ambachtelijke wijze volgens 
de Méthode Traditionnelle. Marnix: “We 
doen alles in eigen beheer, met hulp 
van vrijwilligers. Er zijn overigens maar 
heel weinig Nederlandse wijnbouwers 
die het hele proces zelf doen. Dus ook 
het bottelen en het proces erna gebeurt 
in onze eigen wijnmakerij. Daardoor 
gaat elke fles na botteling nog wel 20 
keer door onze handen voordat we 
deze uiteindelijk kunnen verkopen. Een 
intensief proces.”

 /heenwerf

Nederlandse wijn. Nee, nog specifieker: wijn uit Noord-Brabant! Bijna om de 

hoek, in Kruisland, hebben Marnix Janssens en zijn vrouw Sofie Aiad het 

Wijndomein Landgoed Heenwerf. Met hun Cuvée OrRose, Cuvée Prestige en 

Cuvée Alliance zet je prachtige mousserende kwaliteitswijnen op tafel.

rechtstreeks in je glas
Elegante      wijnen
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