
W De favoriet

Mousseux … 
zonder naam

De eerste schuimwijn van het 
domein mag dan al geboren zijn, 
een naam is er nog niet. En ook nog 
geen etiket. “We maken er werk 
van”, zegt Michel. (lacht) “Maar 
je moet hem zeker proeven, die 
100 procent bio johanniter. Verleide-
lijk met zijn heel fijne belletjes, ge-
raffineerd door de puurheid van het 
fruit, en een doortastende frisheid 
in finale. Een aperitiefwijn? Maak er 
maar een heuse feestwijn van!”

18,50 euro

HET WIJNDOMEIN
met Alain Bloeykens

In 2017, na het vinden van
het nodige startkapitaal van
250.000 euro via de taxshelter,
werd de coöperatie opgericht
en ging hij aan de slag samen
met wijnbouwer Philippe Du-
fourni die zijn opleiding ge-
noot aan de wijnschool van
Bernkastel-Kues, het kloppen-
de hart van de Duitse wijnre-
gio Mosel. “In mei 2018 heb-
ben we de eerste 15.000 stok-
ken aangeplant en nadien
werd er elk jaar bij geplant.
Vanaf de start mikten we reso-
luut op bio. Uit respect voor
onze gronden, de buren, de ar-
beiders die in de wijngaard
werken. En misschien nog het
belangrijkste, voor de volgen-
de generaties. Wijnbouw is

Getriggerd door het succesverhaal van 
Vin de Liège, de eerste wijncoöperatie 
van ons land opgericht in 2010, ging 
Michel Schoonbroodt (54) in 2017 aan de 
slag om ook in het “land van Herve” met een 
coöperatie te starten. “Uit passie voor het 
project én als voorvechter van biologische 
landbouw”, zegt hij. Nauwelijks vier jaar la-
ter gingen al 40.000 stokken de grond in en 
telt de coöperatie meer dan 700 aangesloten 
leden. “En ja, nieuwe geïnteresseerde wijn-
liefhebbers zijn nog steeds welkom.”

“Uit liefde 
voor bio en de 
coöperanten”
Vin du Pays de Herve in Montzen

W Hoe het begon
Michel Schoonbroodt, in een

vorig leven actief op de Antil-
len en vandaag directeur van
de Cave Vin du Pays de Herve
(“noem me maar orkestleider
in plaats van directeur”)
steekt zijn dank voor de colle-
ga’s van Vin de Liège niet on-
der stoelen of banken. “Hun
kennis en het delen van infor-
matie liggen aan de basis van
dit project. Waarom ik voor
een coöperatie koos? De uitda-
ging. Het zit in mijn DNA om
iets te doen wat me overstijgt,
om kennis te vergaren en te
delen, om vriendschapsban-
den te smeden en ook om
wijnbouwers te kunnen advi-
seren.” 

langetermijnvisie. En nee, het
is lang niet makkelijk om bio-
wijn te maken in een wispeltu-
rig klimaat zoals bij ons. Maar
het is zeker niet duurder zoals
sommigen beweren. Omdat we
kunnen rekenen op subsidies.”

Nog aan te stippen: Vin de
Pays de Herve is wel degelijk
de naam van de coöperatie en
niet die van een appellatie zo-
als bijvoorbeeld Vin de Pays
du Jardin de la Wallonie. “We
hebben helemaal geen behoef-
te aan een beschermde oor-
sprongsbenaming. Herve zegt
genoeg en het is vooral de wijn
die voor zich moet spreken.”

W Vin du Pays de Herve 
vandaag

Vandaag telt Vin du Pays de
Herve 8 ha wijngaarden. Nog
lang niet alle stokken zijn pro-
ductief, lees: je hebt drie jaar
nodig om de eerste wijn te
kunnen maken, maar toch
mikt Michel dit jaar op 18.000
flessen. De aanplant bestaat
uit vier variëteiten: solaris, jo-
hanniter, souvignier gris en
muscaris. “Allemaal resistente
rassen omdat die makkelijker
zijn om biologisch te telen. De
johanniter gebruiken we voor
onze schuimwijnen, die het
gros van de productie voor zijn
rekening neemt. Van de drie
andere variëteiten maken we

twee witte wijnen: Les Ré-
mouleurs, 100 procent solaris,
en Les Affineuses, een blend
van souvignier gris en solaris.
Maar de focus ligt vooral op
schuimwijnen. Omdat er zo-
veel vraag naar is. En omdat de
druiven net iets minder rijp
moeten zijn. 10,5% vol. alcohol
is voldoende voor de basis-
wijn.” De coöperatie beschikt
over een eigen wijngaard, de
“Teberg” in Montzen, en vijf
andere percelen die gehuurd
worden. “Uitbreiden staat ze-
ker nog op het verlanglijstje.
We mikken op 10 ha. Dan is
het project economisch renda-
bel en kunnen we iedereen te-
vredenstellen die in ons ver-
trouwen had.” Vorige zomer
werd een gloednieuwe vinifi-
catiekelder in gebruik geno-
men, maar Michel heeft nog
andere ambities. “De intro-
ductie van een trekpaard in de
wijngaarden. Om onze gron-
den nog beter en milieubewus-
ter te kunnen bewerken. En
wist je dat het trekpaard ook
symbool staat voor ons jaar-
lijks carnaval?” 

Wie interesse heeft om coö-
perant te worden is ook van-
daag nog welkom. “We zoeken
er nog steeds. Je kunt aande-
len kopen per stuk, voor
500 euro. Heel wat Vlamingen
hebben al hun weg tot bij ons
gevonden. En je hoeft heus
niet in de wijngaard te werken.
Meer dan 80 procent van onze
leden zijn passieve vennoten.”
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: 

Praktisch
W Een bezoek aan Vin du Pays de 

Herve is een aanrader voor wande-
laars en fietsers. Er zijn drie uit-
gestippelde wandelingen die langs
de verschillende wijngaarden lo-
pen, van 8,7 tot 22 kilometer. 
Met de fiets ben je 30 kilometer 
onderweg.

W Bezoeken zijn steeds op afspraak, 
maar op 1 en 15 augustus opent 
het domein tussen 11 en 14 uur 
haar deuren voor een wandeling 
met picknick.

W Kaasliefhebbers kunnen in “het 
land van de kaas” hun hart op-
halen op 21 en 22 augustus. “Dan
organiseren we Wine for Cheese,

een gastronomisch event
waarbij zes verschillende

kazen gekoppeld
worden aan
evenveel 
verschillende 
wijnen.”

W Vin du Pays de
Herve, 50 rue
de Teberg,
4850 Montzen

www.vinduspays
deherve.be
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