
Bordeaux
In meerdere gedaanten



Appellations 
Bordeaux



Bordeaux algemeen

• Gelegen op de 45e breedtegraad
• Gematigd zeeklimaat, vrij vochtig 
• Geologisch van recente oorsprong 
• Met 120.000 ha aan wijngaarden het grootste aaneengesloten AOC 

gebied ter wereld
• Druivenrassen rood: merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, 

malbec, petit verdot
• Druivenrassen wit: Sauvignon Blanc, Semillon, Muscadelle and Ugni

Blanc
• Top wijnen kunnen zeer lang bewaard worden



Klimaat

• De Bordeauxstreek heeft 
een zeeklimaat. 

• Dit betekent relatief veel 
neerslag en weinig 
verschillen tussen dag-
nacht temperatuur en 
tussen zomer en winter.

land locatie (regio)
gemiddelde 
temperatuur 
groeiseizoen

gemiddelde 
temperatuur 
rijpingsmaand

Frankrijk

Colmar 209 m (Elzas) 15,8 °C 15,9 °C

Montpellier 34 m 
(Languedoc)

19,4 °C 20,3 °C

Bordeaux 61 m (Mérignac) 17,8 °C 18,3 °C

Nederland Beek (Limburg) 15,1 °C 15,4 °C

Spanje Málaga 21,8 °C 23,6 °C

Italië
Verona (Valpolicella) 19,1 °C 18,8 °C

Brindisi (Apulië, Zuid-Italië) 20,8 °C 21,9 °C

USA

California 68 m
(Napa Valley, St.Helena)

18,9 °C 19,8 °C

California (Central Valley, 
Fresno)

23,3 °C 23,6 °C

Australië

South-Australia (Adelaide) 19,5 °C 19,8 °C

New South Wales (Hunter 
Valley)

21,6 °C 21,5 °C



Neerslag

land locatie (regio)
neerslag per 

jaar
neerslag in 

groeiseizoen

Frankrijk

Colmar (Elzas) 507 322

Montpellier (Languedoc) 772 312

Bordeaux (Mérignac) 851 383

Nederland Beek (Limburg) 771 376

Spanje Málaga 583 98

Italië
Verona (Valpolicella) 805 452

Bari (Apulië, Zuid-Italië) 557 210

USA
California (Napa Valley, St.Helena) 874 92

California (Central Valley, Fresno) 269 41

Australië
South-Australia (Adelaide) 660 180

New South Wales (Hunter Valley) 761 479



Druivenrassen
• Druivenrassen hebben voorkeuren 

voor bepaalde klimaatzones.
• Belangrijkste factor is de 

gemiddelde temperatuur in het 
groeiseizoen en niet de 
hoeveelheid zonlicht

• Zo is pinot noir is een ras dat het 
goed doet in koele streken en 
grenache een ras dat het goed doet 
in warme streken.



Druivenrassen

• De mooiste wijnen komen i.h.a. uit streken waar de druiven net rijp 
worden.

• In de Bordeaux geldt dit voor cabernet sauvignon en merlot.
• Deze rassen komen niet voor in meer noordelijke streken zoals de Loire.
• Merlot rijpt eerder dan cabernet sauvignon. Hij is daardoor meer geschikt 

voor de klei-achtige bodems in de Libourne, die vocht vasthouden en 
daardoor koeler zijn.

• De grintbodems in de Medoc en de Graves houden juist geen vocht vast 
maar wel de warmte van de zon waardoor ze meer geschikt zijn voor de 
later rijpende cabernet sauvignon.

• Sauvignon blanc en cabernet franc zijn meer vroeg rijpende rassen. Deze 
komen wel in de Loire voor.



Bodem Bordeaux

• De geologische basis van de Bordeaux is kalksteen, wat leidt tot een 
bodemstructuur met een hoog calciumgehalte.

• In Bordeaux speelt het concept van terroir een centrale rol in de 
productie van wijn waarbij de top chateaus gericht zijn op het maken 
terroir gedreven wijnen, vaak gemaakt  van druiven die afkomstig zijn 
van een enkele wijngaard.

• De bodem van Bordeaux bestaat uit grind, zandsteen en klei. De beste 
wijngaarden van de regio bevinden zich op de goed gedraineerde 
grind bodems die vaak worden gevonden in de buurt van de rivier 
Gironde. 



Gevolgen klimaatopwarming

• Lagere opbrengsten  2016 voorbeeld
• Invloed op kwaliteit
• Hogere alcoholpercentages
• Rassen die op termijn niet meer zullen voldoen  vooral vroegrijpe 

rassen als merlot en sauvignon blanc
• Mogelijk introductie nieuwe rassen in de toekomst  sangiovese, 

touriga nacional, xinomavro, assyrtiko



Geologie
Frankrijk



Bordeaux is een 
relatief jong 
gebied:

• Oligocene, 10-37 
mln jaar

• Eocene 37-55 mln
• Cretace (Krijt), 67-

137 mln
• Jurrasique (Jura), 

195-230 mln



Aquitaine
Een bassin gevuld 
met rivieren, 
geologie en 
geschiedenis 



Geologie Bordeaux



Bodemsoorten Bordeaux



Kalkplateau’s
“calcaire asteries” 
Pierre de Bordeaux calcaire



Blayais - Bourgeais

• Het gebied is heuvelachtiger dan de Médoc, oplopend tot een hoogte 
van meer dan 70 meter boven de zeespiegel. De bodem is meestal 
klei over kalk. Het riviertje Rau de Brouillon scheidt Blaye van de 
Bourgeais.

• Blayais 6700 ha; complexe bodems met kleiachtige kalk, kalksteen,  
zand en gravel

• Bourgeais 3900 ha; bodem harde kalksteen die gebruikt wordt voor 
constructie 





Bodem van 
Calcaires a 
Asteries in de 
bodem van 
Côtes-de-Bourg



Géologie et Typicité des 
vins de Bordeaux





Bodemsoorten Bordeaux





Veel verschillende bodems:
• Valleien van de Dordogne en de 

l’Isle, van onder naar boven:
• Molasse en Molasse Fronsadais
• Castillon kalk
• ‘Calcaire a asteries’
• Zand uit de Perigord
• Klei met grind, vooral ten O. van 

Saillans

• Plateau
• Zand uit de Perigord
• Bruine grond bovenop bovenop klei 

met grind
• Kleihoudende kalk bovenop ‘Calcaire a 

asteries’

Fronsac



(Canon) Fronsac en druivenrassen
• Fronsac

• Merlot 85%, Cabernet Franc 10%, Cabernet
Sauvignon 5%

• Canon-Fronsac
• Merlot 70%, Cabernet Franc 13% en Cabernet

Sauvignon

• Bodems van Canon-Fronsac lijken op St. 
Emillion; expositie volledig op het Zuiden

• Geologisch gezien is Canon-Fronsac een uitbreiding van de zuidwest helling 
van Saint Emilion, gescheiden door de vlakte van Pomerol in het Oosten 
over een afstand van 5 tot 6 km . 

• In het noorden liggen de wijngaarden van Fronsac. 
• De bodem kalksteen bestaat uit ‘Calcaire a asteries’ en molasse Fronsadais.



Fronsac-Le-vignoble-s-etale-a-flanc-de-coteaux-
sur-les-versants-et-les-croupes-aux-pentes-assez-
abruptes-du-plateau-C-Marion-CRIVELLARO



Château de la Rivière



Fronsac-Le-vignoble-domine-la-vallee-de-la-
Dordogne-C-M.CRIVELLARO







Appellations Saint-Emilion

• Saint-Emilion 5600 ha
• Satellieten Saint-Emilion:

• Montagne-Saint-Emilon 1600 ha
• Saint Georges-Saint-Emilion 200 ha
• Lussac-Saint-Emilion 1500 ha
• Puisseguin-Saint-Emilion 760 ha 



Bodems



Kalkplateau
Saint-Emilon



De beste wijngaarden liggen op het plateau 
en aangrenzende hellingen

Fronsadais molasse = leemhoudende klei 



carte-des-sols-saint-emilion





• De Barbanne in het noorden, de Dordogne in 
het Zuiden en het kalkplateau zijn de drie 
natuurlijke elementen die de complexiteit en 
de heterogeniteit* van de wijngaarden van 
St Emilion bepalen.

• In 1832 verkocht Château Figeac 15 ha aan, 
een stuk terrein dat tot Château Pétrus reikt, 
net over de grens in Pomerol. Dit werd 
Château Cheval Blanc, dat bij de 
internationale tentoonstelling van 1862 en 
1867 in resp. Londen en Parijs medailles won 
en zo zijn reputatie vestigde. 

* heterogeen samengesteld uit elementen die verschillend zijn van soort of afkomst 



Crus Classés
• 18 Premiers Grands Crus classés en 64 

Grands Crus Classés.
• Classificatie wordt in principe elke 10 jaar

herzien.
• Meer dan tweehonderd andere Saint-Émilion

wijnen hebben de aanduiding ‘Grand Cru’, 
maar deze benaming wordt toegekend in het 
kader van de basis-appellation regels en is 
geen onderdeel van de formele 1955 
classificatie. 

• Wijnen in deze categorie worden niet gezien 
als van vergelijkbare kwaliteit als de Grand 
Crus Classés

Premiers grands crus classés A 

Château Angélus Château Ausone Château Cheval Blanc

Château Pavie

Premiers grands crus classés B

Château Beauséjour (Duffau-Lagarrosse) Château Beau-Séjour Bécot Château Bélair-Monange

Château Canon Château Canon-la-Gaffelière Château Figeac

Clos Fourtet Château La Gaffelière Château Larcis Ducasse

La Mondotte Château Pavie-Macquin Château Troplong Mondot

Château Trotte Vieille Château Valandraud

Grands crus classés

Château l’Arrosée Château Balestard la Tonnelle Château Barde-Haut

Château Bellefont-Belcier Château Bellevue Château Berliquet

Château Cadet Bon Château Cap de Mourlin Château Chauvin

Château Clos de Sarpe Château la Clotte Château la Commanderie

Château Corbin Château Côte de Baleau Château la Couspaude

Château Dassault Château Destieux Château la Dominique

Château Faugères Château Faurie de Souchard Château de Ferrand

Château Fleur-Cardinale Château La Fleur Morange Château Fombrauge

Château Fonplégade Château Fonroque Château Franc Mayne

Château Grand Corbin Château Grand Corbin-Despagne Château Grand Mayne

Château les Grandes Murailles Château Grand Pontet Château Guadet

Château Haut Sarpe Clos des Jacobins Couvent des Jacobins

Château Jean Faure Château Laniote Château Larmande

Château Laroque Château Laroze Château la Madelaine

Château La Marzelle Château Monbousquet Château Moulin du Cadet

Clos de l'Oratoire Château Pavie-Decesse Château Peby Faugères

Château Petit Faurie de Soutard Château de Pressac Château Le Prieuré

Château Quinault l'Enclos Château Ripeau Château Rochebelle

Château Saint Georges (Côte Pavie) Clos Saint-Martin Château Sansonnet

Château La Serre Château Soutard Château Tertre Daugay

Château La Tour Figeac Château Villemaurine Château Yon Figeac

Former crus classés

Château Corbin Michotte

Château La Tour du Pin Figeac (Moueix)
Château La Tour du Pin Figeac (Giraud-Bélivier)



saint-emilion-unesco-001



Saint-Emilion-vignes



chateau_de_pressac_vignoble1



Calcaires à astéries (10-30 mln jaar oud)



Saint-Emilion-Sol-argilo-calcaire-sur-calcaire-
a-asteries-C-M.CRIVELLARO



Druivenrassen
• Door bodems met een hoog kleigehalte 

zijn de wijngaarden zeer geschikt voor 
merlot.

• Andere rassen : cabernet franc, cabernet 
sauvignon, malbec en carménère.

• Sommige chateaus gebruiken een hoog
percentage cabernet franc, zoals Château 
Cheval Blanc: 57% cabernet franc, 40% 
merlot en kleine hoeveelheden malbec
en cabernet sauvignon.



Verschillen in wijnstijlen 
• Kalkplateau

Hoog gehalte aan kalk: robijnrood, strakke structuur. Ze combineren finesse, 
mineraliteit, bij oudering frisheid, elegantie en complexiteit.
Kalk met hoog kleigehalte: paars, vol, rond, krachtiger. Bij oudering tonen van leer en 
gerookt vlees

• Hellingen aan de rand van het plateau
Fruitig, zalvend, met krachtige, maar afgeronde tannines, veel kleur 

• De valleien in het Noorden en het westen
In het algemeen soepel, minder tannines maar meer alcohol

• Nabij Pomerol (o.a. Chateau Cheval Blanc en Chateau Figeac)
Klassiek, tannine eerst streng, textuur is minder strak dan de wijnen van de kalksteen 
plateau, bij oudering een breed scala van aroma's en complexiteit met een lange 
afdronk; kans op gekookte aroma’s in een warm jaar (waterstress blokkeren rijping).



Pomerol
• Relatief klein 

gebied (3 x 4 km)
• Oppervlakte 

wijngaarden 770 ha





Bodems 

• De bodems van de regio Pomerol zijn zeer divers met mengsels van 
gravel, zand en klei, verspreid over het plateau.

• De bodems in het Noorden en het Oosten, dichter bij de grens met 
Saint-Émilion hebben meer klei, terwijl de bodems in het westen en 
het zuiden lichter zijn en meer gravel hebben.

• De grootste deel van het Pomerol plateau bestaat uit zanderige met 
gravel gelaagde klei- mergel.

• Naarmate de bodems verder van het plateau af en dichter bij de 
rivieren liggen zijn die bodems meer alluviaal en zanderig.

• Het hoogste punt van het plateau ligt in het Oosten en gaat tot 40 m.







• Binnen de regio Pomerol ligt wat wordt 
beschreven als een bouttonière (knoopsgat) 
van unieke blauwe klei (bekend als molasse) 
boven op laag van zand rijk aan ijzer deposito's, 
bekend als crasse de fer of machefer. 

• In dit kleine gebied van slechts 20 ha wijkt de 
bodem af van de rest van Pomerol. De helft 
wordt bezet  door de wijngaard van  Château
Pétrus, dat op het hoogste punt ligt. 

• Andere wijngaarden die deels op deze 
bouttonière liggen zijn onder andere Château
La Conseillante, Château L'Évangile, Château
Lafleur, Château Gazin, Château Trotanoy, 
Château Clinet, Château le Gay en Vieux 
Château Certan



Gebruikte druivenrassen

• Merlot is hier met 80% de belangrijkste druif. 
• Hoewel er bijna altijd wordt geblend, kan het percentage Merlot zo 

oplopen tot 95%, maar gewoonlijk is het 70-80%. 
• Daarna is Cabernet Franc de belangrijkste druif, meestal 5 tot 20% van 

de blend. Malbec, niet veel aangeplant in de rest van Bordeaux, 
wordt ook gebruikt. De resterende toegestane druiven, Cabernet
Sauvignon en Petit Verdot, worden nauwelijks geplant en zelden 
gebruikt in de Grand Vin.

• In het algemeen wordt Merlot voornamelijk op kleigronden geplant 
en Cabernet Franc meer op kalksteen. Cabernet Sauvignon en Malbec
worden meer op grind bodems geplant.



Lalande de 
Pomerol 1200 ha



Côtes de Francs 
• Côtes de Francs de kleinste van de Côtes de Bordeaux 

AOC's slechts 10 km ten O. van Saint-Emilion. 
• Vroeger werden de wijnen van de Côtes de Francs veel 

gekocht door wijnboeren van Saint-Emilion om hun 
wijnen te verbeteren. 

• 40 ha. wijnstokken, geplant op de beroemde klei-
kalksteen bodems. Terroir is vergelijkbaar omdat de 
wijngaarden op hetzelfde rotsplateau liggen als Saint-
Emilion en Pomerol, 

• Voornamelijk rode wijnen, maar ook een kleine 
hoeveelheid droge witte wijn van Sauvignon Blanc, 
Semillon en Muscadelle. 

• Eén van de hoogste AOC's in Bordeaux op een hoogte 
van 110 m. 

• Ontleent zijn naam aan het dorp Francs dat oude 
wortels heef. De Franken hebben hun naam ontleend 
aan het Latijnse 'Francisca' (wat 'speerwerpen' 
betekent).



Entre-deux-mers





• Met 7000 ha wijngaarden één van de grootste wijngebieden van de 
Bordeaux

• De appelation Entre-Deux-Mers geldt alleen voor witte wijnen gemaakt 
van  Sauvignon Blanc, Semillon, Muscadelle and Ugni Blanc; goed voor 
bijna de helft van alle witte Bordeauxwijnen. 

• Meeste wijnen zijn echter rood en worden verkocht als Bordeaux of als
Bordeaux Superieur.

• Het gebied omvat verder de volgende herkomstbenamingen:
• Cadillac
• Côtes de Bordeaux Saint-Macaire
• Entre-Deux-Mers
• Entre-Deux-Mers Haut-Benauge
• Graves de Vayres
• Loupiac
• Premières Côtes de Bordeaux
• Saint-Foy-Bordeaux
• Sainte-Croix-du-Mont



Bodems 

• Zacht glooiend landschap in 
hoogte varierend tussen 10 en 
120m.

• Grote verscheidenheid in bodems. 
In de laag gelegen gebieden
hoofdzakelijk alluviaal, zand en klei

• Daarnaast ook veel kalk-klei
bodems o.a. langs Gironde (ideaal
voor witte wijn)



Medoc



Klassificaties
Médoc

1e cru 2e cru 3e cru 4e cru 5e cru

Lafite-Rothschild Rausan-Ségla Kirwan Saint-Pierre Pontet-Canet

Latour Rauzan-Gassies D'Issan Talbot Batailley

Margaux Léoville-Las-Cases Lagrange Branaire Haut-Batailley

Mouton-Rothschild Léoville Poyferré Langoa-Barton Duhart-Milon Grand-Puy-Lacoste

Haut-Brion Léoville-Barton Giscours Pouget Grand-Puy-Ducasse

Durfort-Vivens Malescot La Tour Carnet Lynch-Bages

Gruaud-Larose Cantenac-Brown Lafon-Rochet Lynch-Moussas

Lascombes Boyd-Cantenac Beychevelle Dauzac

Brane-Cantenac Palmer Prieuré-Lichine D'Armailhac

Pichon Baron La Lagune Marquis de Terme Du Tertre

Pichon Lalande Desmirail Haut-Bages Libéral

Ducru-Beaucaillou Calon-Ségur Pédesclaux

Cos d' Estournel Ferrière Belgrave

Montrose Marquis d'Alesme Camensac

Cos Labory

Clerc Milon

Croizet-Bages

Cantemerle



De beste wijngaarden 
liggen op grintbanken, de 
z.g.n. croupes (20 m max). 

Voordelen:
• goede 

afwatering
• stenen 

houden 
warmte vast







Wilson 195



Margaux, Ch. Du Tertre



Graves Chateau Latour



Ch. Gruaoud
Larose
St. Julien



Chateau-Ducru-
Beaucaillou
St. Julien



Saint-
Estephe



Saint-
Estèphe



Graves



Découvrir le vignoble des Graves et ses 
vins.doc



Château Haut-Brion, 
Pessac-Leognan





Sauternes



Sauternes ochtendmist



Sauternes-le-brouillard-se-leve-C-
M.CRIVELLARO



sauternes



Château d’Yquem





GirondePays



chateau-gazin-soil-profile



Ch. Nenin - carte_pedologique



Ch. Couhin - terroirCarte



Carte-UP_C4_zoom3



carte-graves-mordoree



Leoville Las Cases - carte_pedologique



geologique-carte
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Wilson 167



France_geological_map-
fr.svg



France_geological_map-
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France_geological_map-
fr.svg



France_geological_map-
fr.svg



fran_x1
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Wilson 17



Wilson 18



Geologie Bordeaux



Wilson 185



Carte-des-appellations-viticoles-Cerons-
Barsac-et-Sauternes-C-M.CRIVELLARO



Calcaire a Asteries (Langoiran)



Pedologie-xl





St. Emillion - carte_sol_



St-Emilion-et-les-Corbin



Vignobles St Emillion -
dyn003_original_593_588_pjpeg_2650871_b6270
aa9b7ae206cfa66258e6abc37db



Die 
Weinregion 
Saint Emilion
im Bordeaux



Die Weinregion Saint Emilion im Bordeaux.jpg



Saint Emilion une appelation mythique



Saint Emilion une appelation mythique 
belangrijke info
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Autour de Saint-Emilion, les collines se couvrent 
d’innombrables rangs de vignes - Saint-Hippolyte -
giratlas-3-057



Ch. de Pressac zie doc file - 3  east valley view



9 Things You Need To Know About Pomerol



Coteaux-de-Fronsac-surplombant-la-riviere-
Copyright-Nadine-Couraud



Chateau Haut-Brion


