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De wijnregio Noord-Rhône omvat voor de wijnliefhebber een aantal 
beroemde appellaties zoals Côte Rotie, Hermitage, Cornas en Condrieu. 
Maar niet alle wijnen die geproduceerd worden in Noord-Rhône vallen 
binnen deze AOP grenzen of voldoen aan de wettelijke vereisten van de 
AOP. Voor deze wijnen bestond tot 2009 de categorie “Vin de Pays Collines 
Rhodaniennes”. Vanaf 2009 is deze benaming niet meer toegelaten en 
gewijzigd in “IGP Collines Rhodaniennes”.  
 
Deze benaming, in feite geldig voor geheel 
het Rhônegebied, wordt hoofdzakelijk 
gebruikt in de noordelijke departementen 
42, 69,38, 26 en 07 (zie kaartje hiernaast) en 
in het bijzonder rondom Côte Rotie, 
Hermitage en Condrieu. 
 
Zij omvat dus die wijnen die buiten de 
AOP grenzen vallen of die, door een 
recente wetswijziging, uitgesloten werden 
van hun voormalige AOP status. Soms 
wordt ook bewust gekozen voor deze 
lagere categorie. De IGP normen zijn 
minder strikt dan de AOP normen 
waardoor een wijnbouwer meer vrijheid 
krijgt wat betreft vinificatietechnieken 
en/of keuze van druiven (zie 
onderstaande lijst).  

 

 

 IGP Collines Rhodaniennes

 Bruno De Witte



 

Toegestane druiven binnen IGP Collines Rhodaniennes 
 

Altesse Roussanne 

Carignan Noir Syrah 

Chardonnay Viognier 

Chasselas Pinot noir 

Chenin Mondeuse blanche 

Cinsaut Verdesse 

Gamay Durif 

Grenache Feunate 

Jacquère Ravat blanc 

Marsanne Sauvignon blanc 

Merlot Pinot Gris 

Mondeuse Cabernet Sauvignon 

 

Maar ondanks deze 
uitgebreide keuze wordt 
in de realiteit voor zowel 
witte wijn als voor rode 
wijn bijna uitsluitend 
gekozen voor de meest 
typische druif van het 
gebied: viognier en syrah. 
Samen met marsanne 
maken zij 96% van de 
aanplant uit. Al de rest is 
dus wat betreft aanplant 
verwaarloosbaar.  
 

 

De meest bekende: Seyssuel 
 

Het wijngebied Seyssuel ligt ten noorden van de stad Vienne. Reeds bij de 
Romeinen waren de wijnen van dit gebied bekend en beroemd. Er was hier 
lang voor Côte Rotie al sprake van wijn. Geschriften van de middeleeuwen 
plaatsen deze wijnen bij het beste van de Rhône. Helaas zorgde ook hier 
begin en midden van de 19e eeuw de druifluis voor een volledige 
verwoesting van de wijngaard met als gevolg een totale vergetelheid  en 
verwaarlozing. Tot op een mooie dag … 
 
Eind de jaren ’80 helpt François Villard, een jong en enthousiast wijnbouwer 
in spe, zijn goede vriend Yves Cuilleron, een reeds bekend wijnbouwer in 
Condrieu en Saint-Joseph, bij het oogsten om alzo de fijne knepen van het 
wijnmaken onder de knie te krijgen. In 1991 wordt hij zelfstandig 
wijnbouwer. Dat zelfde jaar helpt hij een andere vriend, Pierre Gaillard, bij 
het oogsten. Op de terug weg van de laatste oogstdag passeren zij in 



 

Seyssuel en wijst Pierre op een aantal braakliggende verwaarloosde, oude 
wijngaarden. Ondanks dat ze al jaren niet meer gebruikt zijn, zijn de 
muurtjes nog zichtbaar en zien ze zelfs nog enkele verwilderde,oude stokken 
staan. Uit geschriften van  Olivier de Serre uit 1600 – zo wist Pierre Gaillard 
te vertellen – bleek dat de wijnen afkomstig van deze wijngaarden in niets 
moest onderdoen voor die van hun bekende buur Côte Rotie. De interesse 
van François Villard was opgewekt. 
 
Twee jaar later passeert hij toevallig opnieuw langs deze wijngaarden en 
herinnert hij zich opnieuw wat Pierre hem vertelde. Hij stopt, loopt de 
wijngaard in en ontdekt al gauw dat de wijngaard gelijkaardige kenmerken 
vertoont als de Côte Brune uit Côte Rotie. Een openbaring die hem een 
waanzinnig idee geeft. Terug thuis informeert hij naar de eigenaars van deze 
gronden en naar hun verkoopprijs. Helaas, de nabijheid van Lyon en de al 
even naarstige zoektocht van immobiliën naar bijkomende mogelijkheden 
net buiten deze metropool, zorgen voor hoge grondprijs. Toch laat hij het 
niet om er met zijn vriend Yves over te praten. Ook zijn interesse is gewekt, 
maar er gebeurt verder niets. 
 
Tot nog eens twee jaar later Yves aan François voorstelt om samen te werken 
om die wijngaarden opnieuw leven in te blazen. Lang hoeft François niet na 
te denken. Zij zoeken die zelfde dag nog Pierre Gaillard op en tijdens een 
passend dinertje met bijhorende wijnen duurt het niet lang om hem te 
overtuigen mee in het project te stappen. Van dan af verloopt alles sneller. 
De idee om opnieuw wijn aan te planten in deze oude, glorierijke wijngaard 
overtuigt een aantal oude eigenaars om hun gronden te verhuren aan dit 
drietal. Begin 1996 is alles geregeld en beschikken zij over 3 percelen, goed 
voor 25 ha. De eerste aanplantingen volgen weldra.   
 

 
                       Villard                                 Cuilleron                       Gaillard 



 

Onder de naam van hun verbond  “Les Vins de Vienne” wordt in 1998 de 
eerste oogst op de markt gebracht. De benamingen van de wijnen worden 
gehaald uit de oude geschriften van Plinius de Oude: Taburnum, Sotanum & 
Heluicum. De beoordelingen, ondanks veel scepsis van andere lokale wijn-
bouwers, waren lovend: “dit is geen tafelwijn maar een Rolls Royce!”. 
 

Net zoals bij de drie musketiers wordt ook dit trio aangevuld met een vierde 
wijnbouwer: Jean-Pierre Villa. Het eerste succes is bemoedigend. Gehuurde 
percelen worden mondjesmaat aangekocht, andere wijnbouwers volgen hun 
voorbeeld en willen ook een deel van de toekomstige Seyssuelkoek. Op dit 
moment zijn 13 wijnbouwers, al dan niet in samenwerkingsverband, deelge-
noot van het project  Seyssuel. Een veertiende voegt zich weldra bij. Zelfs de 
drie initiële starters beschikken over eigen percelen. 
 

• Domaine Yves Cuilleron : Ripa Sinistra 
• Domaine Pierre Gaillard : Asiaticus 
• Lucidi & Chapoutier : Lucidus Blanc, Lucidus Rouge 
• Michel et Stéphane Ogier : L'âme Soeur 
• Domaine les Serines d'Or : Encor, les Sérines d'Or 
• Domaine Christophe Billon : La Bâtie 
• Maison Alain Paret : Sublinae, Serinae 
• Les Vignobles de Seyssuel : Saxeolum, Sixtus Blanc, Sixtus Rouge 
• Domaine François Villard : Seul en scène 
• Les Vins de Vienne : Sotanum, Taburnum, Heluicum 
• Vignoble Hervé Avallet : Sole Occidente, Pulchra Terra 
• Domaine Pierre-Jean Villa : Esprit d'Antan 
• Julien Pilon : Frontières 

 
De bekroning van het project is onlangs verkregen. Vanaf de oogst van 2016 
mogen de wijnen van Seyssuel op de markt gebracht worden onder het label 
AOP Côtes du Rhône. Maar daarmee stopt het niet. De betrachting van deze 
wijnbouwers is – en zij geloven daar sterk in –om binnen een tiental jaren 
hun uiteindelijk doel te bereiken: via de noodzakelijke tussenstappen “AOP 
Côtes du Rhône Villages” en nadien “AOP Côtes du Rhône Seyssuel” te ko-
men tot de eigen, aparte cru “AOP Seyssuel”.  En dan is de droom van de 3 
musketiers werkelijkheid geworden: de oude wijngaard van Seyssuel op-
nieuw te brengen tot het niveau van voor de phylloxeraplaag. Het niveau 
van een beroemde cru uit Noord-Rhône.  
 
Waarom is Seyssuel zo goed als wijngaard?  
 
In Seyssuel is de Rhônerivier, binnen het wijngebied Noord-Rhône, het 
smalst. Daardoor krijg je hogere gemiddelde temperaturen en waait de wind 
er harder. Gevolg: minder last van ziektes zoals meeldauw en oïdium. 
 
 
 
 



 

Geraadpleegde bronnen: 
 
• www.invinoveritas.be/nl/seyssuel-de-op-voorhand-verloren-

weddenschap/ 
 
• http://www.vinsdevienne.com/en/html/vignerons.html 
 
• http://www.vienne-tourisme.com/vignoble-seyssuel.html 
 
• http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/o111758-cotes-du-rhone-

la-renaissance-des-vins-de-seyssuel 
 
• http://www.wine-searcher.com/regions-igp+collines+rhodaniennes 
 
• http://www.20minutes.fr/lyon/1469303-20141027-aoc-cotes-rhone-va-

agrandir-vins-vienne 
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