
OMDAT DE UITMUNTENDHEID VAN ONZE CHAMPAGNE IN DE EERSTE PLAATS VOORTKOMT UIT RESPECT VOOR DE 
NATUURLIJKE OMGEVING, ONTHULT TELMONT ZIJN MILIEU AMBITIE: «IN NOMINE TERRAE-IN DE NAAM VAN DE 

AARDE»
 
Champagne is een product dat uit de aarde is geboren. Hij is haar alles verschuldigd. En hoe meer dankbaarheid en 
respect er is, hoe meer het land op zijn beurt de weg opent naar uitmuntendheid. Dit is in een notendop de mentaliteit 
van het familiehuis Champagne Telmont.

Parijs, 21 juni 2021 - Sinds 1912, en de oprichting van het Huis door Henri Lhôpital, op dit land van Damery, in de buurt van 
Epernay, bevestigt Telmont zijn visie op de wijnproductie en de waarden die daarvoor essentieel zijn: loyaliteit, nederigheid 
en moed. Zijn motto zegt het met zoveel kracht: «Nec Pluribus Impar», (Zoals geen ander). Zo startte Telmont tien jaar 
geleden met een eerste omschakeling naar bio(teelt) en behaalde in 2017 een certificaat voor een deel van zijn landgoed.

Champagne Telmont wil haar ambitie waarmaken: een voorbeeldfunctie opnemen en een weg uitstippelen naar een 
100% biologisch Huis waarvan de productie de impact op de natuurlijke omgeving beperkt. Telmont is van plan om «In 
naam van de Aarde» te handelen en deze oude wijsheid te cultiveren die ons uitnodigt om de natuur te verbeteren 
zonder deze ooit te veranderen.

Concreet heeft Huis Telmont zichzelf vijf doelstellingen gesteld:

Eerste doelstelling: het behoud van het land en de biodiversiteit. Vandaag is 72% van de 24,5 hectare van het landgoed 
Telmont in biologische landbouw (AB) of in omschakeling. 100% zal vóór 2025 gecertificeerd zijn. De partnerwijnbouwers 
van het Huis (56,5 hectare) zullen worden uitgenodigd en begeleid om over te stappen op biologische landbouw (39% is 
het al vandaag of is op weg naar een volledige omschakeling). Dit is een ambitieus transformatieproject dat ertoe moet 
leiden dat in 2031 100% van de bebouwde oppervlakten biologisch worden verbouwd, voor het Telmont landgoed en de 
partnerwijnbouwers (49% van de oppervlakten zijn het al of zijn op weg naar een volledige omschakeling). De biodiversiteit 
zal bevorderd worden op het hele landgoed, zowel in de wijngaarden als in de aangrenzende natuurgebieden. Met dit 
perspectief zullen binnen drie jaar 2500 specifieke struiken worden aangeplant die zullen dienen als «insectenhotels» in de 
wijngaarden, die zullen bijdragen aan het behouden van de diversiteit aan fauna en de duurzame vastlegging van koolstof 
in de grond.

Tweede doelstelling: de veralgemening van het ecologisch ontwerp. Telmont wil de traditionele codes van champagne 
doorbreken. Met ingang van dit jaar heeft het Huis nieuwe marketingspecificaties aangenomen «de fles en niets anders 
dan de fles», die elke productie en het gebruik van verpakkingen en dozen uitsluit. Dit is een primeur in de Champagne. De 
productie van transparante flessen (15% van de Telmont-volumes) wordt stopgezet ten gunste van groene flessen die 100% 
recyclebaar zijn en gemaakt zijn van 85% gerecycled glas. Daarnaast start eind 2021 een experimentele aanpak om flessen 
(voor andere wijn- of ciderproductie) te hergebruiken.

Derde doelstelling: 100% elektriciteit uit hernieuwbare bronnen halen en voor al haar activiteiten de voorkeur geven 
aan elke andere «groene» energiebron. Dit vereist een aangepast energie-inkoopbeleid en de ontwikkeling van installaties 
voor de productie van zonne-energie op locatie. Het Huis verbindt zich ertoe om zich alleen uit te rusten met elektrische 
voertuigen.

Vierde doelstelling: een ingrijpende verandering in de up- en downstream van de logistieke keten. Dit om de gas uitstoot 
(C02 uitstoot), indirect gekoppeld aan de activiteit op het domein, te beperken. Voortaan zal het Huis de voorkeur 
geven aan de meest efficiënte vervoerders op het gebied van MVO (Maatschappelijk verantwoord ondernemen) voor zijn 
bevoorrading en verzendingen. Bovendien onthouden ze zich van alle gebruik van luchtvervoer voor al hun expedities en 
verzendingen.

Vijfde doelstelling: grotere inspanningen brengen op het gebied van traceerbaarheid en informatie. Elke fles wordt 
genummerd, zodat de productieroute kan worden getraceerd. Vanaf dit jaar zal alle informatie met betrekking tot de 
productie en samenstelling van de wijnen op de frontetiketten verschijnen.

“In de naam van de Aarde” verbindt het Huis zich voor de komende decennia. Voor al deze vijf doelstellingen zullen 
de resultaten in alle oprechtheid worden gedeeld met het grote publiek via de communicatiemedia van het Huis. Deze 
ambitie om, «In naam van de Aarde « te handelen, heeft de volledige steun van de Rémy Cointreau Group, die in 2020 
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een meerderheidsbelang in het Huis verwierf. Een ambitie die Ludovic du Plessis, voorzitter en aandeelhouder van het 
Huis, samen met Bertrand Lhôpital, de achterkleinzoon van Henri, de oprichter zal
realiseren. 

«Mijn eerste proeverij van Telmont Champagne was een mooie ontdekking. De wijnen hadden een unieke persoonlijkheid, 
een aanwezigheid, een echte complexiteit en rijpheid, terwijl ze toch een zeer luchtig karakter behielden. Ik heb dan ook 
het geluk, dankzij de steun van de Rémy ‐ Cointreau‐groep en met Bertrand Lhôpital, een uitzonderlijk avontuur te mogen 
leiden. Telmont is een Huis met karakter, die een traditionele knowhow erft, een ambitieus Huis, zonder compromissen, dat 
een symbool wil worden in een nieuwe relatie met de natuur. Traditie en milieu: twee waarden die het merk een nog grotere 
impact zal geven over de hele wereld”- Ludovic du Plessis, voorzitter van Maison Telmont

«Wij zijn wijnmakers van vader op zoon en daar zijn we trots op. Dit stelt ons in staat om zo dicht mogelijk bij het land 
en bij de mensen te zijn, en ons land en onze wijnen te bewerken zonder compromissen. De komst van Rémy Cointreau, 
wiens gehechtheid aan de regio en de knowhow niet meer moet worden aangetoond, geeft een nieuwe dimensie aan deze 
zoektocht naar uitmuntendheid die onze familie al generaties lang bezielt ”- Bertrand Lhôpital, keldermeester en hoofd 
wijnbouw bij het Huis Telmont.

Over het Huis Telmont:
Het Huis van de Champagne Telmont, opgericht in 1912, voorheen bekend als «J de Telmont», is gevestigd in Damery, in 
de buurt van Epernay. Het huis, ontstaan na de opstanden tussen de champagnehuizen door Henri Lhôpital, een moedige 
champagne wijnboer, blijft vandaag een familiebedrijf met een visionaire geest: Bertrand Lhôpital, keldermeester en 
hoofd wijnbouw, vertegenwoordigt vandaag de vierde generatie. Zijn sterke betrokkenheid en respect voor zijn regio 
ondersteunen het Huis bij een zeer veeleisende benadering van het milieu. In 2017 behaalde Champagne Telmont zijn 
eerste AB-certificaat (biologische landbouw) - een werk van geduld dat zijn ambitie kenmerkt. De Rémy Cointreau-groep 
vindt in Huis Telmont waarden die vergelijkbaar zijn met die van hun bedrijf en verwierf een meerderheidsbelang in 
oktober 2020. Omgedoopt tot Telmont in 2021, wordt het Huis bepaald door zijn unieke stijl: onze champagnes zijn luchtig 
en gestructureerd, hebben een uitstekende balans tussen diepgang en frisheid - de perfecte harmonie. Het Huis laat de 
regio tot uiting komen doormiddel van zijn cuvées, door zijn knowhow aan te wenden om allespecifieke kwaliteiten van 
de natuur te onthullen.


