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ONTDEK DE GEHEIMEN VAN

Wijnkelder Soniën

Ambachtelijke wijnproductie
van 1955 tot nu.

Een unieke uitstap in de Druivenstreek!
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Wijnhistoriek in Overijse sinds 1955.
Raymond Luppens (1915-1999) werd in 1955 voorzitter van 
de pas opgerichte wijncoöperatieve ISCA waar martkt-
overschotten van serredruiven verwerkt werden tot wijn.
Eerder was hij sinds jaren productieleider van de 
fruitwijnfabriek “La Champenoise” in Etterbeek. 
Na zijn ervaringen als organisator van 
druivententoonstellingen in Jezus-Eik, werd hij benoemd tot 
voorzitter van het Feestcomité Druivenfeesten Overijse  (van 
1951 tot 1982).

Als grootmeester in de orde van de Iscaniërs introniseerde 
Raymond Luppens heel wat prominente personen. Isca 
had ook een Wijnprins en jaarlijks was er de verkiezing van  
een nieuwe Schuimwijnkoningin. 

Alhoewel de wijnfabriek ISCA  duizenden bezoekers 
ontving en de producten over heel het land verkocht 
werden, moest deze wijncoöperatieve in oktober 1978 het 
faillissement aanvragen.
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VAN ISCA NAAR SONIËN.
In het najaar 1978 besloot Raymond Luppens 
om samen met zijn zonen Pips en Flup de 
activiteiten van ISCA verder te zetten en een 
familiebedrijf op te richten.
Er werden heel wat houten tonnen, 
onafgewerkte wijn en wijnmakersmateriaal 
van de coöperatieve ISCA opgekocht, die met 
tractor en aanhangwagen vervoerd werden 
om daarna in de bestaande serres van de 
familie Luppens te belanden.
Begin 1979 is er al een beperkt aanbod 
producten klaar voor verkoop: witte en rode 
wijn maar ook aperitief en likeur worden 
onder de nieuwe merknaam Soniën te koop 
aangeboden.

De likeur Abdij Groenendael 40° die bij ISCA 
reeds heel wat succes kende, en waarvan 
het geheim recept door Raymond Luppens 
zorgvuldig bewaard werd, kon vrij snel terug 
geproduceerd worden.

Ook de witte borrel Juste Lips 35%vol 
(genoemd naar de professor Justus Lipsius, 
geboren in Overijse), verscheen op de eerste 
wijnkaart van 1979.
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Een nieuwe wijnkelder.
In april 1979 wordt gestart met de bouw van een 
nieuwe wijnkelder, grenzend aan het bestaand 
serrebedrijf dat door Flup Luppens werd 
uitgebaat. 

Eens de muren zijn opgetrokken, worden er drie 
grote eiken foeders (meer dan 5000 liter inhoud) 
naar de kelder gebracht. Deze tonnen moeten, 
bij gebrek aan andere vaten, vervolgens gevuld 
worden met de aangekochte ISCA-druivenmost.

In juli 1979 kan Pips Luppens zijn nieuwe 
wijnkelder, intussen volledig uitgerust met het 
nodige materiaal, officieel inhuldigen.

Vanaf dan verloopt alles in een stroomversnelling 
en kunnen de eerste groepen reeds een bezoek 
brengen aan het druiven- en wijnbedrijf van 
Soniën. 
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Het persen en gisten.
Bij Soniën wordt de traditie van de 
ambachtelijke wijnproductie nog 
zorgvuldig bewaard. De toestellen die we 
gebruiken gaan al tientallen jaren mee 
en worden vooral manueel bediend.
Al de telers uit de druivenstreek 
kunnen hun marktoverschotten of 
lichtbeschadigde druiven in de 
maanden september en oktober leveren 
aan Wijnkelder Soniën. 

Deze druiven gaan we pletten in de 
kneusmolen waarbij het eerste sap reeds 
vrijkomt. Nadien kunnen we de uitgelekte 
schillen verder uitpersen in de wijnpers 
van 3hl inhoud.

Het verkregen sap kan gebotteld 
worden als versgeperst gepasteuriseerd 
druivensap of uitgisten tot een 
volwaardige wijn.
Gedurende enkele weken gist de most 
in citernes van 1250 liter. Hier heeft 
de omzetting van druivensuiker naar 
alcohol plaats en bekomen we reeds de 
eerste basiswijn.
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De rijping.
In de eiken foeders van 5000 tot 6000 
liter kan de wijn verder rijpen en winnen 
aan geur en aroma.  Vervolgens dienen 
deze vaten binnenin zorgvuldig gereinigd 
te worden. Hiervoor moeten we via 
het mangat in de ton kruipen. Ook de 
wijnsteenaanslag die tegen het hout 
kleeft, zullen we zorgvuldig verwijderen 
om de vaten volledig zuiver te krijgen.
Na deze reiniging verbranden we 
zwavelwieken binnen in de ton om 
schimmelvorming te voorkomen tijdens 
de periode van leegstand.
                                                 
Een deel van de productie vullen we 
af als witte, rosé en rode wijn. Maar 
we hebben ook vier verschillende 
streekgebonden aperitieven die elk een 
eigen typische smaak hebben.
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De schuimwijnbereiding.
Om mousserende wijn te bekomen wordt de 
basiswijn vermengd met witte kandijsuiker 
en gist. Vervolgens zal een langzame 
“tweede gisting” op fles zorgen voor  
koolzuurgasvorming (6 bar druk). 

Het bezinksel wordt verwijderd door de 
flessen          eerst op houten rekken te 
plaatsen waar we ze gedurende een tweetal 
maanden dagelijks gaan schudden en 
draaien. 

Met een speciale ontkurker wordt nadien 
de metalen stop verwijderd terwijl we de fles 
snel rechtop plaatsen. Door deze vlugge 
beweging vliegen stop en bezinksel samen 
weg, terwijl de heldere wijn in de fles blijft. 

Tenslotte doseren we de schuimwijn   in 
Brut, Halfzoet of Kir-Royal en voorzien we 
de fles van een dikke kurk en een metalen 
draadkorf (muselet).

De Rosé schuimwijn, voor 100% uit 
Royaldruiven geperst, is het allereerste 
Vlaams Streekproduct dat in 2005 van de 
VLAM deze erkenning kreeg.
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Ook U bent welkom
We bezorgen je (samen met 
je gezin, vrienden, bedrijf of 
vereniging) graag een boeiende 
rondleiding doorheen ons bedrijf. 

Gezellig een glaasje proeven 
na het bezoek kan in onze 
degustatieruimte (tot 100 
personen). Onze producten zijn ter 
plaatse te koop aan democratische 
prijzen van producent naar 
verbruiker.              

Openingsuren :
Doorgaans open van maandag tot en met zaterdag van 8u tot 12u  en van 13u tot 18u 
(zaterdag max. tot 17u) Informeer voor de openingstijden best op 02/657.33.20 !
Onvoorziene sluitingsdagen, vakantiedagen of vroegere sluiting zijn steeds mogelijk !
Gesloten op zon- en feestdagen. 

Wegbeschrijving :
 Ring rond Brussel  / richting Namen (E 411)  /  Afrit nr. 2 : “Jezus-Eik”
 Aan de kerk : rechtsaf (N 4), na +/- 500 meter links (tegenover apotheek).

Contactadres :
Wijnkelders  Soniën 
Pips en Ingrid  Luppens-Baeb
Brusselsesteenweg 538 - 3090 Overijse  (Jezus-Eik)  
Tel: 02 657.33.20   E-mail: info@sonien.be   
Alle info en webwinkel op www.sonien.be




