
Gesonde grond lewer puik rooiwyn vir Rust en Vrede 

 
Rust en Vrede-landgoed buite Stellenbosch se geskiedenis strek sover terug as 
1694 toe die eiendom vir die eerste keer toegestaan is deur die goewerneur aan die 
Kaap, Simon van der Stel. Die Kaaps-Hollandse geboue op die eiendom dateer uit 
1780 en almal spog vandag met nasionale monument-status.  
 
In 1977 het Jannie en Ellen Engelbrecht Rust en Vrede aangekoop en dit omskep in 
’n uitsonderlike landgoed. Hulle het eerste die oorspronklike kelder herstel en 
toegerus en, ná dekades van geen wynproduksie nie, het Jannie Engelbrecht tydens 
sy eerste oesjaar wyn produseer vir die moderne era.  
 
Kort daarna is die uitgebreide herplanting van wingerd begin met die fokus op 
cabernet sauvignon, syrah en merlot. Rust en Vrede se wyne het deur die jare van 
krag tot krag gegaan en word vandag onder die bestendige hand van Coenie 
Snyman gemaak met die leiding van Jannie se seun, Jean Engelbrecht. 
Laasgenoemde is al voorheen aangewys as ’n internasionale leier in die 
vervaardiging van wyn. Hy is dankbaar vir wat sy pa bereik het, want met sy intrede 
was dit nie nodig om veel veranderinge aan te bring nie.  
 
Hier word steeds gefokus op rooiwyne van die hoogste gehalte. Die wingerde is 
geleë teen noordwaartse hellings wat ’n groot aantal sonskynure kry tydens 
rypwording en daarom is dit die ideale toestande vir laat ryp-variëteite om optimale 
rypheid te bereik. Die cabernet sauvignon- en syrah-variëteite leen hulself tot 
volronde wyne met ’n sterk struktuur en ’n uitstekende verouderingspotensiaal. 
 
Gesonde grond dra by tot eindproduk 
 
Dirkie Mouton het in 2010 as wingerdboukundige by die Rust en Vrede-landgoed 
aangesluit en is verantwoordelik vir die bestuur van die wingerd. Met die intrapslag 
was die korrekte grondsamestelling vir hom noodsaaklik. Deur deklae en 
grondbreking het hy rye met oormaat kleigrond aansienlik verbeter. 
 
Verder plaas hy Atlantic Fertilisers se Bio Ganic-bemestingstowwe in die plantgate 
tydens die vestiging van ’n jong wingerd,of strooi dit met die hand oor die hele 
oppervlakte tussen wingerdrye. Dié middels word ook toegedien as kopbemesting 
vir dekgewasse. “Hierdie organiese bemesting verbeter die grondstruktuur en die 
goeie resultate wat ek van die produk kry, is ooglopend,” sê Dirkie. 
 
“Ek gebruik dit al vir die afgelope 10 jaar. Dit gee nie te veel stikstof of groeikrag 
op eenslag nie maar ’n stadige vrylating oor ’n tydperk, wat ideaal is. ’n Plant 
eet mos deur sy wortels,” sê hy. 
 
 



 
 

Hier staan Dirkie Mouton tussen die wingerd. 


