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Vertrek bij den Steenen Molen in Boechout 170m
Sla linksaf naar de Holleweg 500m
Sla rechtsaf naar de Boshoek 600m
Sla linksaf naar de Melkkuipstraat 620m
Sla rechtsaf naar de Alexander Franckstraat/Lispersteenweg 1.5km
Sla linksaf naar de Smeendijk 700m
Sla linksaf om op de Smeendijk te blijven 900m
Sla rechtsaf naar de Berthoutstraat/ Broechemsesteenweg 1.3km
Sla linksaf naar de Sint-Bernardsstraat 450m
Sla linksaf naar de Eekstraat 1,2km
Sla linksaf naar de Wommelgemsesteenweg 450m
Sla rechtsaf naar de Pietingbaan 170m
Flauwe bocht naar links naar de Rozenlaan 650m
Sla linksaf naar de Weverstraat 190m
Sla rechtsaf naar Toeffelhoek 450m
Sla rechtsaf naar de Groenstraat 350m
Sla linksaf naar de Olieslagerijstraat 550m
Sla linksaf naar de Mussenhoevelaan 750m
Sla linksaf om op de Mussenhoevelaan te blijven 550m
Steek de Gillegomstraat over naar de Vremdesesteenweg 220m
Houd rechts aan en blijf op de Vremdesesteenweg 180m
Steek ook de Provinciesteenweg over naar de Heuvelstraat 800m
Sla linksaf naar de Van Colenstraat   120m
Sla rechtsaf om op de Van Colenstraat te blijven 55m
Sla rechtsaf op het Sint-Bavoplein 60m
Sla linksaf naar het Jef Van Hoofplein 150m
Sla rechtsaf naar de Groene Stap 130m
Aankomst bij den Steenen Molen in Boechout        14km
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Wijndomein Oud Conynsbergh

 

De tafel van 8 is een groep vrienden die zo’n 

6 jaar geleden het idee opvatten om een 

wijngaard in Boechout aan te leggen. Het 

plan werd sceptisch onthaald, maar vandaag 

bewijst Wijndomein Oud Conynsbergh dat ook 

in Antwerpen veelbelovende wijnen kunnen 

geproduceerd worden. Ondertussen werden 

de Boechoutse wijnen zelfs erkend als Vlaamse 

landwijn.  

 

Met trots leiden we je via de fietsroute rond 

langs onze 4 wijngaarden. Start bij den Steenen 

Molen in Boechout. Spring op je fiets en ontdek 

het zelf, veel plezier!

 

Wijndomein Oud Conynsbergh

PS: Interesse om een handje te helpen bij de wijnbouw? Wijndomein Oud Conynsbergh zoekt vrijwilligers die samen 

met ons de droom van het wijndomein waarmaken. Je kan je steeds aanmelden op info@oudconynsbergh.be.



Onze wijnen

Auxerrois
Droge witte wijn

100% Auxerrois, een witte Pinot uit 
Frankrijk.

Vinificatie

Gisting op inox cuve. Licht gefilterd.

Kleur

Deze lichte, strakke, zuivere Auxerrois 
herken je aan zijn mooi helder 
lichtgele kleur.

Geur

Veelbelovende frisse geur van 
bloesems, perzik en peer. 

Smaak

Ronde zuren en fris, tikkeltje 
mineraal. Een toets van peer. Een 
verfijnde evenwichtige smaak, 
een mooie lange afdronk met een 
aangenaam bittertje op het einde.

Aanbevolen bij

Laat zich uitstekend combineren met 
zilte smaken en vis als sardientjes, 
makreel... Ook perfect als aperitief of 
op een zonnig terras.

Houdbaarheid

2 jaar bij 10°C

Alcohol

11%

Oogstjaar

2017

Auxerrois Cuvée
Droge witte wijn

Auxerrois, een witte Pinot uit Frankrijk.

Vinificatie 

Gerijpt in Franse eiken vaten. Niet 
gefilterd.

Kleur

Deze Auxerrois Cuvée heeft een helder 
lichtgele kleur en heeft een schitterende 
weerkaatsing van het licht.

Geur

Heeft een geur van peer met een licht 
rokerige toets van hout.

Smaak

De smaak van wit fruit, rijpe appel en 
peer. Het gaat hier om de juiste balans 
tussen fruit, rijpheid en zuren.

Aanbevolen bij

Deze verfijnde, volle wijn begeleidt vis en 
schaaldieren perfect, maar ook asperges 
of wit gevogelte.

Houdbaarheid

3 jaar bij 10°C

Alcohol

11%

Oogstjaar

2017

Auxerrois Natuur
Droge witte wijn

Auxerrois, een witte Pinot uit Frankrijk.

Vinificatie 

Natuurlijke gisting en gerijpt op 
eikenhout. Niet gefilterd.

Kleur

De kleur is mooi lichtgeel.

Geur

De geur is eigen aan natuurlijke gisten, 
complex en rijk.

Smaak

Een verfijnde toets van tropisch fruit, 
abrikoos en opgelegde rozijn. Een volle 
droge complexe wijn. Met een hint van 
peper.

Aanbevolen bij

Is bijzonder geschikt om gecombineerd 
te worden met kruidige gerechten, 
mosselen en kalfsvlees.

Houdbaarheid

5 jaar bij 10°C

Alcohol

11%

Oogstjaar

2017

Wijndomein Oud Conynsbergh BVBA
Konijnenbergstraat 2, 2530 Boechout

info@oudconynsbergh.be - www.oudconynsbergh.be
www.facebook.com/wijndomeinoudconynsbergh



Wijngaarden

Wijngaard aan De Molen

Hier werd de eerste wijngaard aangeplant met een 
oppervlakte van een halve hectare. Niet alleen de ligging, 
maar ook de bodemstalen zijn veelbelovend. In deze 
wijngaard wordt voornamelijk geëxperimenteerd met 
verschillende druiven en snoeivormen. Op basis van de 
mogelijkheden die hier onderzocht worden kunnen de 
beslissingen genomen worden om de kwaliteit van de wijn te 
optimaliseren.

Wijngaard aan de Boshoek

Deze wijngaard met een oppervlakte van 1,3 hectare is 
gelegen aan de Boshoek & de Melkkuipstraat te Boechout, 
Aan de rand van het dorp is deze wijngaard prachtig gelegen 
en geniet hij zelfs van een microklimaat. De wijngaard ligt op 
een lichte helling. De bodem bestaat uit een lichte leemgrond 
met een kleiige ondergrond. Dit maakt de grond uitermate 
geschikt voor de Pinot Noir. 

Wijngaard aan de Eekstraat

Deze wijngaard in Vremde is gelegen aan de kruising van 
de Millegemweg en de Eekstraat. Deze wijngaard met een 
oppervlakte van 1,5 hectare is iets lager gelegen dan de 
andere wijngaarden. De bodem bestaat voornamelijk uit 
zandleemgrond. Dit is de perfecte bodem voor de Auxerrois 
druif. Deze werd over de ganse oppervlakte aangeplant.

Wijngaard  aan de Mussenhoevelaan

Deze wijngaard met een oppervlakte van 5 hectare is gelegen 
aan de Mussenhoevelaan. Het oppervlaktewater zakt hier in 
de zomer tot min 15 meter, hoe meer moeite de  druivelaar 
moet doen om aan het water te geraken, hoe beter voor 
het karakter van de wijn. De bodem bestaat uit zandleem 
grond en lichte leemgrond. Er bevindt zich in deze grond 
een kalklaag die uit schelpen vanuit het tertiair bestaat. Zeer 
geschikt voor witte wijn, maar ook voor rosé en levende wijn.
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