


Wijndomein Oud Conynsbergh

WIJNGAARDEN

Een groep vrienden besliste in 2011 om in Boechout een 
wijngaard aan te leggen. Het plan werd sceptisch onthaald, 
maar vandaag bewijst Wijndomein Oud Conynsbergh dat 
ook in Antwerpen veelbelovende wijnen kunnen gemaakt 
worden. In 2018 werden de Boechoutse wijnen zelfs erkend 
als Vlaamse landwijn. 

Vanaf 2019 is het assortiment wijnen verder uitgebreid.  
Naast de witte auxerrois wijnen kan je nu ook genieten van 
een rosé (gamay), een chardonnay, een cabernet en diverse 
rode wijnen (pinot noir).

Al deze wijnen worden geproduceerd volgens de regels van  
de biodynamische wijnbouw. Het beheer van het domein 
gebeurt aan de hand van de maankalender, zonder herbiciden 
of insecticiden en met een minimale impact op het milieu.  
Enkel zo kan de bodem maximaal zijn invloed laten gelden.

HELPEN BIJ DE WIJNBOUW? 

Wijndomein Oud Conynsbergh zoekt  

vrijwilligers die samen met ons de 

droom van het wijndomein willen 

waarmaken. Meld je aan via een mailtje 

naar info@oudconynsbergh.be.

PROEFWIJNGAARD

Aan de molen werd de eerste wijngaard aangeplant 

met de oppervlakte van een halve hectare. Niet alleen 

de ligging, ook de bodemstalen voorspelden al van bij 

het begin zeer veel goeds. In deze wijngaard wordt 

voornamelijk geëxperimenteerd met verschillende druiven 

en snoeivormen. Op basis van wat hier onderzocht wordt, 

wordt de kwaliteit van de wijn geoptimaliseerd.

MELKKUIP

Deze wijngaard heeft een oppervlakte van 1,3 hectare. 

Hij is gelegen aan de Boshoek en de Melkkuipstraat in 

Boechout. Aan de rand van het dorp is deze wijngaard 

prachtig gelegen en geniet hij zelfs van een microklimaat. 

De wijngaard kent een lichte helling en de bodem bestaat 

uit een lichte leemgrond met een kleiige ondergrond. Dit 

maakt de grond uitermate geschikt voor de pinot noir. 

VREMDE

Deze wijngaard in Vremde ligt aan de kruising van de 

Millegemweg en de Eekstraat. Deze wijngaard, met 

een oppervlakte van 1,5 hectare ligt iets lager dan de 

andere wijngaarden. De bodem bestaat voornamelijk uit 

zandleemgrond. Dit is de perfecte grond voor de auxerrois 

druif. Deze werd over de volledige oppervlakte aangeplant.

MUSSENHOEVEVELD

Bij deze wijngaard van 5 hectare zakt het oppervlaktewater 

in de zomer tot min 15 meter. Hoe meer moeite de druivelaar 

moet doen om bij het water te komen, hoe beter voor het 

karakter van de wijn. De bodem bestaat uit zandleemgrond 

en lichte leemgrond. In deze grond bevindt er zich een 

kalklaag die uit schelpen vanuit het tertiair bestaat. Dit is 

zeer geschikt voor witte wijn, maar ook voor rosé en levende 

wijn. In 2019 werd deze wijngaard uitgebreid met zo’n 1000 

plantjes van de muscatdruif en 3000 plantjes pinot blanc.
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• Vertrek bij ‘Den Steenen Molen’  
 in Boechout 
• Ga richting dreef  
 Konijnenbergstraat  
• Sla linksaf naar de Holleweg  
• Sla rechtsaf naar de Boshoek 
• Sla linksaf naar de Melkkuipstraat  
• Volg deze weg tot aan de  
 spoorweg

• Sla rechtsaf het fietspad  
 Langsweg op, na 550m zie  
 je onze 2de wijngaard 
• Maak vervolgens rechtsomkeer  
 om de fietstocht langs onze  
 wijngaarden voort te zetten 
• Sla rechtsaf Alexander  
 Franckstraat (spoorweg over) 
• Kruis aan de lichten de  
 Provinciesteenweg 
• Neem de 1e links, de Vosstraat 
• Blijf de Arckenhovelaan volgen 
• Rechtsaf naar de Hellestraat,  
 houd bij de splitsing links aan 
• Neem de 1e links, de  
 Sneppenbosweg  
 (niet geasfalteerd) 
• Ga bij de splitsing naar rechts 
• Houd achteraan bij de poort  
 rechts aan 
• Kruis de Vremdesesteenweg  
 naar de Lindelei 
• Ga rechtdoor voorbij de kerk  
 Dorpsplaats 

• Rechtdoor Broechemsesteenweg 
• Ga daarna linksaf naar de Sint- 
 Bernardsstraat

• Opnieuw links naar de Eekstraat 
• Neem na de wijngaard links het  
 smal weggetje Millegemweg 
• Ga op het einde rechts naar de  
 Wommelgemsesteenweg 
• Daarna de 1e links, Pietingbaan 
• Sla linksaf naar Weverstraat 
• Ga rechtsaf naar de Toefelhoek 
• Opnieuw rechstaf richting  
 Groenstraat 
• Linksaf Olieslagerijstraat

• Opnieuw linksaf naar de 
 Mussenhoevelaan 
• Steek de Gillegomstraat over,  
 houd rechts aan 
• Kruis aan de lichten de  
 Provinciesteenweg naar de  
 Heuvelstraat 
• Sla linksaf naar de Lange  
 Kroonstraat die overgaat in  
 de Van Colenstraat (Tip! Drink  
 bij Barabas een glaasje ‘oud  
 Conijnsbergh’.) 
• Steek rechtover naar het Jef  
 van Hoofplein

• Via Groene Stap kom je weer aan  
 bij  ‘Den Steenen Molen’

SITUERING WIJNGAARDEN FIETSTOCHT LANGS ONZE WIJNGAARDEN
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Auxerrois Auxerrois Cuvée Auxerrois Natuur*

TYPE WIJN Droge witte wijn Droge witte wijn Droge witte wijn

DRUIF 100% auxerrois, een witte pinot uit 
Frankrijk.

100% auxerrois, een witte pinot uit 
Frankrijk.

100% auxerrois, een witte pinot uit 
Frankrijk.

VINIFICATIE Gisting op inox cuve. Niet gefilterd.
Gerijpt in Franse eiken vaten. Niet 
gefilterd.

Natuurlijke gisting en gerijpt op 
eikenhout. Niet gefilterd.

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

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

De kleur is mooi lichtgeel.

GEUR Veelbelovende frisse geur van bloesems, 
perzik en peer.

De geur van rijpe peer met een hint van 
verse pijnboompitten.

Met een verfijnde toets van geroosterde 
amandel.

SMAAK

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

Fruitig, rijpe peer, met een mooi 
contrast tussen de vollere aanzet en de 
fijne zuren.

Elegant, mineraal, onstuimig, boordevol 
karakter. Een complexe wijn met een 
ronde en ziltige afdronk. Subtiele zuren.

AANBEVOLEN BIJ

Uitermate geschikt als aperitiefwijn op 
een zonnig terras. Laat zich drinken bij 
lentegroentjes, lichte en koude maaltijden, 
kokkels, rauwe coquilles… 

Laat zich uitstekend combineren met 
rauwe langoustines, asperges, selder, 
slaatje met verse geitenkaas met 
pijnboompitten, gepocheerde blauwe 
forel.

Past perfect bij asperges à la flamande, 
witte vis, gebakken zeetong, pasta met 
venusschelpjes, anijs/venkel, oesters, 
koude schaaldieren met vermoutsaus.

HOUDBAARHEID 2 jaar bij 10°C 3 jaar bij 10°C 5 jaar bij 10°C

ALCOHOLPERCENTAGE 11% 11% 11%

OOGSTJAAR 2018 2018 2018

ONZE WIJNEN

* Beschikbaar najaar 2019.



Auxerrois Natuur Cuvée* Chardonnay Blanc De Noirs Gamay Pinot Noir*

TYPE WIJN Droge witte wijn Droge witte wijn
Droge witte wijn, gemaakt van  
blauwe druiven.

Vin gris Rode wijn

DRUIF 100% auxerrois, een witte pinot uit 
Frankrijk.

100% chardonnay 100% cabernet dorsa 100% gamay, familie van de pinot noir. 100% pinot noir 

VINIFICATIE
Natuurlijke gisting en gerijpt op 
accaciahout, wat zorgde voor micro 
oxidatie. Niet gefilterd.

Gerijpt in Franse eiken vaten. Niet 
gefilterd.

Gecultiveerde gisting. Gisting op inox cuve. Licht gefilterd.
Gisting in inox cuves, gerijpt op Franse 
eik.

KLEUR Lichtgeel Lichtgeel Lichtgeel Tussen wit en zalmroze Robijnrood

GEUR Geurt naar honing, rijpe peer en wilde 
kruidige bloemen (muur).

Deze Chardonnay doet je denken aan 
boter, witte perzik/nectarine.

Deze Blanc De Noirs heeft een toets van 
rauwe rabarber, aalbessen, citroen en 
subtiele laagtonige aroma’s.

Geurt naar verse frambozen, met een 
florale toets en hint van banaan.

Veelbelovende fruitige geur, kruidig, 
met een toets van leer.

SMAAK
Deze complexe wijn heeft finesse, met 
een toets van nootmuskaat, rijpe peer 
en een licht pepertje.

Heeft een ziltige smaak, met 
onderliggende fijne zuren.

Een verfijnde smaak van zalm, roze 
peper en kruiden.

Smaakt naar hibiscus, fijne zuurtjes van 
rood fruit, zwarte peper.

Wijn met een soepele afdronk en 
aangename tannines op de tong.

AANBEVOLEN BIJ

Laat zich uitstekend combineren met 
koude roze garnalen/garnalencocktail, 
carpaccio van langoustine, kalfsblanket, 
zalm met dille.

Je drinkt deze Chardonnay bij wit 
gevogelte, kalfsvlees, vis ...

Deze wijn laat zich perfect combineren 
met zalm, mierkswortel, slaatje met 
rucola en verse geitenkaas, paprika.

Deze vin gris is uitermate geschikt als 
aperitief, of drink je in combinatie met 
schaaldieren, rauwe zalm met dille, 
pasta met zeevruchten en frisse groene 
kruiden.

Deze Pinot Noir combineert uitstekend 
met meloen en ham, licht gevogelte als 
patrijs, parelhoen, kwartel of Mechelse 
koekoek.

HOUDBAARHEID 5 jaar bij 10°C 5 jaar bij 10°C 2 jaar bij 10°C 1 jaar bij 10°C 5 jaar bij 10°C

ALCOHOLPERCENTAGE 11% 12% 10% 11,5% 12,5%

OOGSTJAAR 2018 2018 2018 2018 2018

ONZE WIJNEN

* Beschikbaar najaar 2019.



MEER INFORMATIE?

Volg Wijndomein Oud Conynsbergh  

via onze website en facebookpagina  

en je bent altijd op de hoogte.  

Vind je niet wat je zoekt, stuur ons  

dan een mailtje voor meer info.

www.oudconynsbergh.be

www.facebook.com/oudconynsbergh

info@oudconynsbergh.be

WIJN KOPEN?

Een rondleiding boeken of onze wijnen 

aankopen kan eenvoudig via de webshop van het 

wijndomein.

www.oudconynsbergh.be

WIJNDOMEIN OUD CONYNSBERGH

De Steenen Molen 

Konijnenbergstraat 2

2530 Boechout


