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Met La Côte de Nuits zijn wij inmiddels toe aan ons 3de luik in de Bourgogne sage. Nadat we 
vorig jaar uitvoerig de Côte de Beaune bespraken denk ik niet dat het noodzakelijk is hier de 
volledige ontstaansgeschiedenis van deze regio te herhalen. Daarvoor verwijs ik u graag naar 
het desbetreffende artikel “Beaune” op onze site of in de wijnpers. Om dezelfde reden acht ik 
het ook weinig nuttig andermaal een uiteenzetting te brengen over de druivenrassen, indeling 
en classificatie der wijnen. 
 
Onthoud dat La Côte de Nuits reeds 2000 jaar de naam en faam van Bourgogne bepaalt en 
dit dankzij twee zéér belangrijke factoren : - Maximale expositie naar de zon  

- Geen rivieren en waterlopen 
 
La Côte de Nuits ligt in het noordelijk deel van de Côte d’Or. Het gebied, dat start net ten 
zuiden van Dijon en aan één stuk doorloopt tot het wijndorp Corgoloin, omvat bijna alle 
grand cru’s uit de Bourgogne en de prijzen zijn bijgevolg ook navenant. De wijngaarden 
vormen een 20 km lange en smalle strook (300 tot 800 m breed), voornamelijk gelegen op de 
helling van de “côte”. Deze helling werd zo’n 50 miljoen jaren geleden gevormd door een 
verzakking in het Morvan-kalkplateau. Tijdens de laatste ijstijd ontstond door erosie een zeer 
steil en pal op het oosten gerichte heuvelrug (tussen 225 en 350 m hoog). Op de hellingen 
zelf, grotendeels ten westen van de N74 (route nationale), vinden we vooral harde kalksteen 
afgewisseld met kalkrijke mergel. Aan de voet en in de vallei is de kalksteen bedekt met een 
dikke laag erosiemateriaal, puin of alluviale afzetting.  
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Het is vooral in de verweerde, zeer stenige, bruingekleurde en kalkrijke grond op de helling 
dat de pinot noir krachtige bewaarwijnen voortbrengt (slechts 3% wit). Geen wonder dus dat 
op één na, namelijk Corton, alle rode grand cru’s hier te vinden zijn. 

 
Uitzondering hierop vormt de 
appellation Hautes Côtes de Nuits, 
zijnde het  heuvelland ten westen 
van de côte. Dit gebied, officieel 
erkend sinds 1961, produceert 
hoofdzakelijk rood en rosé van 
pinot noir. 18% van de productie 
bestaat uit wit van chardonnay en, 
zeldzaam, pinot  blanc en pinot 
gris. 
 
Appellation Côte de Nuits-Village 
is een gemeentelijke 
herkomstbena-ming die enkel 
bestaat voor wijnen van de 
gemeenten Comblanchien, 
Corgoloin en Prémeaux uit het 
zuiden en Brochon, alsook de 
gedeclasseerde wijnen uit Fixin, in 
het noorden. 
 
Voor alle duidelijkheid : Er 
bestaat geen AOC Côte de Nuits 
!!! 
 
Als wijnen met een gemeentelijke 
appellation vinden wij Marsannay, 
Fixin, Gevrey-Chambertin, Morey 
St-Denis, Vosne-Romanée, Nuits-
St-Georges, Chambolle-Musigny, 
en Vougeot.  

 
Een AOC Vougeot is bovendien zeldzaam omdat de meeste wijn binnen een ommuring 
“clos” geproduceerd wordt en dus door het leven gaat als grand cru. 
 
Wat de indeling betreft, is Bourgogne geen gemakkelijke streek. Naast regionale en subregi-
onale AOC’s wordt zij gekenmerkt door een groot aantal ‘climats’ of ‘lieu-dits’. In combina-
tie met benamingen van premiers crus kan dit zeker tot verwarring leiden. Zo kan op het 
etiket worden vermeld : 
 

– de gemeentelijke appellation en het climat 
– de benaming “premier cru” en climat (= wijn enkel van dat climat) 
– enkel “premier cru” (= blend van verschillende climats) 

 

 

 

 

 

 



 

Bij de grand cru wijnen ligt het enigszins anders. Daar spreken de namen van het climat voor 
zich en zal men er vaak geen gemeentelijke benaming bij vermelden. De enige verplichte 
vermelding is “grand cru”. Vaak is het zelfs zo dat de benaming van de grand cru wijngaard 
zoals Chambertin en Musigny dermate bekend is dat deze wordt toegevoegd aan de gemeen-
te benaming (Gevrey, Chambolle). 
 
Bestuurslid Daniel Van De Voorde, Bourgogne lover bij uitstek, ging speciaal voor ons op 
prospectie in de regio en presenteerde ons volgende gemeenten en wijnen. 

 
FIXIN 

De wijnen van Fixin (spreek uit als ‘fissin’) zijn afkomstig uit Fixin zelf en, voor het gedeel-
te van de wijngaar ‘Clos de la Perrière’, uit de naburige gemeente Brochon. Ondanks de 
kwaliteitswijn die de gemeente produceert is Fixin wijn eerder zeldzaam. De oorzaak : een 
klein productiegebied en het feit dat de wijnbouwers hun wijnen onder de beter bekende 
benaming “Côte de Nuits-Villages” op de markt mogen brengen. De wijngaarden (89 ha 
rood - 4080 hl waarvan 750 hl 1er cru en 3,2 ha wit - 130 hl waarvan 25 hl 1er cru) zijn aan-
geplant tot 380 m hoog in een dikke laag mergel en, bovenaan de helling, een bruine kalk-
grond. De 6 premier crus liggen boven het dorp op zo’n 350 à 380 m hoog en zijn gericht 
naar het oosten en zuidoosten. Het betreft : 
 

• Clos du Chapitre (4,75 ha) - behoord toe aan het kapitel van Langres 
• Clos de la Perrière (5 ha) - dikke laag mergel en bruine kalkgrond 
• Les Meix-Bas 
• Les Arvelets 
• Les Hervelets 
• Clos Napoléon (tot 1954 gekend als Aux Cheusots) 



 

De wijnen van Fixin zijn stevig en tanninerijk in hun jeugd en vertonen pas hun ware aard na 
wat kelderrust. Wij proefden zowel een gewone Fixin als een premier cru. 
 
Domaine Hervé Charlopin-Noëlle Moutarlier (wijn 1) 
 
Dit domein is gevestigd te Marsannay en wordt geleid door Hervé, zoon van Michel en neef 
van Jean. De Charlopins zijn rijk vertegenwoordigd te Marsannay. Hervé heeft zijn opleiding 
genoten aan de universiteit te Beaune. Zijn wijnen worden doorgaans gekenmerkt door veel 
fruit. 
 
Domaine Joliet - 1Cru Clos de la Perrière "Monopole" (wijn 3)  

Het waren de monniken van Cîteaux die in 1142 het Manoir de la Perrière bouwden. In 1853 
wordt het domein opgekocht door de familie Joliet en tot op heden, 6 generaties later, is het 
steeds in handen van dezelfde familie gebleven. Het feit dat de 5 ha grote wijngaard om-
muurd is, samen met het feit dat het nog steeds door één familie wordt beheerd maakt dat het 
naast de benaming van ‘Clos’ ook dit van ‘monopole’ mag voeren. In de 19de eeuw hadden 
de wijnen van dit domein hetzelfde niveau als de Grand Cru’s van Gevrey-Chambertin en 
Chambolle-Musigny. 

Huidig eigenaar, Bénigne Joliet, werd 
de wijn met de paplepel ingegeven. Op 
zijn 5de plukte hij reeds druiven op het 
domein. Vanaf 1994 werkt hij samen 
met zijn vader Philippe en wanneer 
vader in 2002 met pensioen gaat gooit 
hij radicaal het roer om. Vanaf 2004 
laat hij zich bijstaan door de consultant 
Philippe Charlopin, een al even grote 
excentriekeling.  
 

In tegenstelling tot de meeste wijnbouwers produceert Bénigne Joliet slechts één wijn, zijn 
Clos de la Perrière, waarmee hij een grand crus status nastreeft. De prijs is dan ook navenant. 
 
 



 

VOSNE-ROMANEE  
 
De wijnen met gemeentelijke herkomstbenaming en de 15 premiers crus komen uit Vosne-
Romanée zelf en buurgemeente Flagey-Echezeaux. De wijngaarden bevinden zich op een 
smalle, naar het oosten gerichte heuvelflank (tussen 230 en 350 m hoog), die op sommige 
plaatsen vrij stijl is. De ondergrond is complex vanwege de vele breuklijnen die de wijngaard 
doorkruisen. Dit is ook de reden van de verschillende, soms piepkleine, climats. Deze wijnen 
zijn zo’n beetje het nec plus ultra voor de echte bourgogneliefhebber. Een deel van de 
gemeentelijke wijngaarden ligt bovenaan de heuvel en de rest rond het dorp. De bodem 
bestaat uit roodbruine kalkrijke mergel die, afhankelijk van de ligging, varieert van amper 10 
cm tot 1 m dik. In totaal zijn er 156 ha wijngaard met een gemiddelde productie van 7.065 
hl, waarvan 3.975 hl villages en 2.185 hl premier cru. Deze schatkamer van de Côte de 
Nuits, waar de pinot noir op zijn allerbest is, telt niet minder dan 6 grand crus waarvan de 
namen alleen al doen dromen : 
 

• La Romanée (0,85 ha = kleinste AOC van Frankrijk) 
• Romanée-Conti (1,63 ha) 
• La Grande Rue (1,65 ha) 
• La Tâche (6,06 ha) 
• Richebourg (8.03 ha) 
• Romanée-Saint-Vivant (8,98 ha) 

 
Hoewel Vosne reeds bestond in de oudheid, het dorp heette in 639 Vaona en de hertogen van 
Bourgogne hadden er een jachthut, werd na verloop van tijd ook hier de naam van de beste 
wijngaard ‘Romanée’ toegevoegd aan de gemeentenaam. 



 

 

GAEC Henri Felettig (wijn 2) 
Dit domein werd opgestart in 1965 toen Henri van zijn ouders 2 ha wijngaard en 1 ha cassis 
cadeau kreeg. In 1993 vervoegen zijn kinderen Gilbert en Christine het bedrijf en maakt hij 
van zijn domein een samenwerkende vennootschap. Tussen 1992 en 2001 wordt het stelsel-
matig uitgebreid tot 10,4ha. Thans bezitten zij van Gevrey-Chambertin tot Vosne-Romanée, 
alsook te Hautes Côtes de Nuits en – Beaune in totaal 12,5 ha. Hun volgende doelstelling is 
het verwerven van een grand cru wijngaard. 

Op het domein wordt constant een hoge kwaliteit nagestreefd door : een strenge snoei (7 à 8 
trossen per wijnstok), een vendages verte (uitknippen van nog groene druiven en zelfs tros-
sen), een manuele oogst en een traditionele vinificatie. Daarbij worden de wijnen gedurende 
15 maanden gelagerd sur lie in eiken vaten (40% nieuwe eik voor de 1er Cru en 20-30% 
voor de villages). Sinds 1999 ondergaan de premier crus geen filtering meer. 
 
GEVREY CHAMBERTIN 

Als dorp bestaat Gevrey al heel lang. In 630 wordt het Gibriacus genoemd wat volgens 
sommige geleerden een afgeleide zou zijn van ‘grabos’, een Keltisch woord voor geit. 
Anderen vermoeden dat de oorspronkelijke naam ‘man met baard’ zou betekend hebben en 
nog anderen denken dat het afkomstig is van het keukenlatijn ‘gaba’ wat gorge of bergengte, 
maar ook gave of bergstroom, betekend. Het dorp was eeuwenlang het middelpunt van 
enorme touwtrekkerij tussen bisschoppen, abten en hertogen. De wijngaarden genoten reeds 
vroeg een grote reputatie. Niet moeilijk want er zijn maar liefst 26 premier (78 ha) en 9 
grand crus (87 ha) die, op enkele wijngaarden in Brochon na, allemaal in de gemeente 
Gevrey-Chambertin liggen. Met in totaal 434 ha is dit de grootste en één der meest gekende 
appellations van de Côte de Nuits.  

In 1847 kreeg Gevrey de toelating om de naam van zijn beste wijngaard ‘Chambertin’ toe te 
voegen aan de gemeentenaam. Het wijngebied bestaat uit drie duidelijk afgescheiden zones, 
gevormd door het Lavauxravijn. Op de flank ten westen van het dorp ligt Côte Saint-Jacques 
met de meeste premier crus. Rond het dorp liggen de wijngaarden met een gemeentelijke 



 

appellation. De wijnen kunnen er variëren van krachtig en gestructureerd tot soepel en ele-
gant Ten zuiden ten slotte vinden we de Côte des Grands Crus, waarvan de naam meer dan 
genoeg zegt. Deze wijngaarden liggen op een hoogte tussen 240 en 280 m en de expositie is 
pal oostwaarts. De ondergrond is harde kalkrots met een dunne bovenlaag van soms maar 
een paar tientallen centimeters bruine grond. Deze selecte club telt dus 9 leden, namelijk : 
 
• Mazoyères-Chambertin - 1,83 ha  

Hoewel Mazoyères duidelijk een eigen entiteit met een heel ander terroir vormt, laat het 
INAO toch toe dat de wijnen als Charmes worden verkocht. Omdat de wijnbouwers de 
meer commerciële naam Charmes prefereren is Mazoyères dan ook uiterst zeldzaam. 

• Griottes-Chambertin - 2,71 ha 
Deze kleinen grand cru ontleent zijn naam of aan een vroegere aanwezigheid van kersen-
bomen (griotte of morel) of aan een lokale verbastering van het woord ‘crai’ zijnde grond 
met veel stenen. 

• Ruchottes-Chambertin - 3,07 ha 
Op sommige plaatsen in de toplaag zo dun dat de rots erdoor steekt. Vandaar de naam 
‘Ruchottes’, een plaatselijk woord voor een akker met rochers of rotsen. 

• Chapelle-Chambertin - 5,49 ha 
Dankt zijn naam aan de monniken van Bèze die hier in de 12de eeuw een kapel bouwen. 
Wordt beschouwd als één der meest verfijnde grand crus. 

• Latricières-Chambertin - 7,05 ha – (zie bespreking wijn 6) 
• Mazis-Chambertin - 9,27 ha 

Ligt onder Ruchottes en grenst over de volledige breedte aan Clos de Bèze. De naam Ma-
zis verwijst naar ‘maison’, kleine huisjes die eeuwen geleden op dit veld stonden 

• Chambertin Clos de Bèze - 14,4 ha 
De oudste van alle Bourgondische clos werd door de monniken van Bèze beplant in 630. 
Thans rest nog weinig van de oorspronkelijke muren. Deze wijnen mogen ook als Cham-
bertin door het leven gaan, omgekeerd kan echter niet. 

• Chambertin - 15 ha 
Of akker van meneer Bertin (vermelding in de 12de eeuw als Campus Bertini). Hier ver-
schilt niet enkel het terroir (boven en onderkant van de helling) maar de wijngaard is on-
derverdeeld over een 50-tal percelen (eigenaars). Hier komen zeer viriele wijnen vandaan 
die mee de faam van Bourgogne hebben bepaald. 

• Charmes-Chambertin - 29,57 ha 
De naam verwijst niet naar de charmes van de wijn maar is afkomstig of van ‘chaume’, 
een veld dat gemeenschappelijk wordt bewerkt, of van een ‘friche des charmes’ zijnde 
een stuk braakland met haagbeuk erop. 
 

Maison Clavelier  - 1Cru Les Poissenot (wijn 4) 

 
Dit domein kwam ook reeds aan bod in onze Beaune degustatie. Het Maison Clavelier werd 
gesticht in 1935 door Antoine CLAVELIER nadat hij reeds op diverse andere domeinen zijn 
expertise in het maken van wijn had laten blijken. In 1952, 1956 en 1962 werd hij opgevolgd 
door zijn respectievelijke zonen Jean, André en Gérard. In 1992 gaat het domein over in 



 

vreemde handen en vanaf 2001 wordt het gerund door Isabelle en Henri Noël THOMAS. In 
2006 kunnen zij de hand leggen op een wijngaard te Fixin. Momenteel is het domein 18 ha 
groot en de wijnen worden gemaakt volgens de traditionele Bouguignonne methode. 
 
Domaine Camus - Grand Cru Latricières (wijn 6)  
 

Chambertin en Chambertin Clos de Bèze worden kwalitatief op eenzame hoogte geplaatst 
(rendement 30 hl/ha), onmiddellijk gevolgd door Latricières (32 hl/ha). Deze grand cru is het 
zuidelijke verlengstuk van Chambertin maar bezit een net iets andere ondergrond : een dunne 
en schrale toplaag met daaronder hard moedergesteente. De naam Latricières betekent zoveel 
als ‘onvruchtbare grond’. Vandaar wellicht dat hij pas in 1508 voor het eerst werd ontgon-
nen. Druiven zijn veruit het enige dat op deze 7,05 ha grote akker gedijt. De appreciatie voor 
de wijn kwam er snel en even heette de wijngaard zelfs “Petite Merveille” (klein wonder) 

Domein Camus is een familiaal domein, ontstaan in 1832 en 
gelegen te Gevrey-Chambertin. Aanvankelijk produceerde 
het koolzaad en notenolie en dit tot 1900. In 1850 begon men 
met het maken van wijn, dat toen nog in bulk werd verkocht. 
Vanaf 1920 startte men met de verkoop van flessen wijn op 
het domein en sinds ± 1945 wordt enkel nog in flessen 
verkocht. 

In 1974 neemt Hubert Camus het bedrijf over van zijn vader. 
Het omvat thans 18 ha en heeft verhoudingsgewijs, van alle 
wijndomeinen, het grootste oppervlak aan grand cru (2/3). 
Zo bezitten zij ondermeer 1,7 ha Chambertin, 1,5 ha 
Latricères, 7 ha Charmes, 0,3 ha Mazis en nog een lapje in 
Mazoyères.  

Het gerucht deed de ronde dat dit domein werd verkocht aan het groot kapitaal maar tijdens 
een hernieuwd bezoek van Daniel aan dit domein in het voorjaar 2009 werd dit geheel te-
gengesproken.  

De grand cru Latricières van Camus is 
hoofdzakelijk afkomstig van een argilo-calcaire 
bodem. De oogst geschiedt volledig manueel en 
er wordt gewerkt volgens de klassieke methode. 
De wijn gist 3 weken onder koolzuurgas en rijpt 
vervolgens nog 14 à 18 maanden op eik. De 
flessen worden nog steeds voorzien van 
zegellak. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

NUITS-SAINT-GEORGES  
 

Tot begin de 18de eeuw stonden hier nog veel notenbomen en daaraan ontleent het dorp ook 
zijn naam Nuits (Nutium, Nuys). Het oude stadje zelf leende dan weer zijn naam aan het 
wijngebied Côte de Nuits en, wat weinig mensen weten, de wijnbouwers mogen hun wijn 
nog altijd als Nuits commercialiseren. Net zoals veel andere dorpen hechtte Nuits, in 1892, 
de naam van zijn beste wijngaard ‘Les Saint-Georges’ aan de zijne. 

Net als Beaune heeft Nuits-Saint-Georges een ziekenhuis dat eigen wijngaarden bezit en de 
wijnen (Hospice de Nuits) daarvan in het openbaar verkoopt op Palmzondag. Vandaag is het 
bekend om zijn uitstekende rode wijnen, afkomstig uit de gemeenten Nuits-Saint-Georges en 
Premeaux. Naar een grand cru zal men binnen de gemeentegrenzen vergeefs zoeken maar het 
telt maar liefst 41 premier crus. Deze liggen gegroepeerd in twee zones, van elkaar geschei-
den door de vallei van de Meuzin en de stad zelf. In het noorden is dat een vrij compacte 
wijngaard die eigenlijk een voortzetting is van de beste wijngaarden van Vosne-Romanée.  

Halfweg deze heuvel bevinden zich de premier crus, daarboven (tot 380 m hoog) en eronder 
de gemeentelijke appellation. In het zuiden strekt de wijngaard zich langgerekt uit met bo-
venaan de heuvel een dunne leembodem op kalkrots en onderaan een afspoelingbodem met 
mergel en kiezel. De beste gemeentelijke wijngaarden vinden we ten zuiden van de stad op 
een breukvlak onderaan de heuvel. Op deze smalle strook met een bodem van bruine kalkrij-
ke klei gemengd met stenen produceert met ferme rode wijnen met een pittige fruitigheid en 
een flink bewaarpotentieel.  

De premier crus bedekken er het middenstuk van de helling (tussen 240 en 260 m hoog) en 
de bodem is er nog complexer.  

In totaal telt de wijngaard 301,19 ha voor rood, waarvan 141,93 ha premier cru (12.034 hl) 
en zeer beperkt, slechts 7,03 ha wit (4,03 ha premier cru) wat ongeveer 331 hl vertegen-
woordigt. 

 

 



 

Domaine David Duband - 1 Cru Les Pruliers (wijn 5)  
 
In 1991 heeft David, die toen nog student 
was, het wijnbedrijf overgenomen van 
vader. Aanvankelijk oefent hij ook 
activiteiten als négoce uit doch, vanaf 
2002, gaat hij zich voltijds toeleggen op 
zijn ontplooiing als wijnbouwer. 
Hierdoor verandert ook zijn stijl van wijn 
maken. Waar hij eerst wijnen 
produceerde gelijkaardig aan deze van 
Philippe Charlopin gaat hij thans minder 
nadruk leggen op de kleurextractie doch, 
gaat hij meer de finesse van de Pinot 
gaan onderbouwen. De koude inweking 
wordt niet toegepast en het gistings-
proces wordt onmiddellijk opgestart. In 
sommige jaargangen gaat hij zijn grand 
cru wijnen slechts beperkt ontritsen en 
dit op een specifieke manier. De druiven 
verliezen hierdoor minder sap in de gistkuip. Ook bij de keuze van de houtsoorten voor de 
vaten, het branden ervan en de hoeveelheid nieuwe eik gaat hij iets gematigder te werk. Hij 
gebruikt tot 55% nieuwe eik maar weet dat het terroir primeert. Sinds 2005 is er bij hem een 
grote evolutie merkbaar.  
 
Het domein telt 14,34 ha wijngaarden, waarvan 10,74 ha rood. De gemiddelde leeftijd van de 
wijnstokken bedraagt 45 jaar. Zijn ‘Les Pruliers’ is afkomstig van een bodem, die bestaat uit 
bruine kalkrijke klei vermengd met stenen, die organisch wordt bewerkt. De druiven worden 
voor 100% manueel geplukt. 
 
VOUGEOT 



 

Heel wat mensen zijn nog altijd verbaasd dat er naast het alom gekende Clos de Vougeot iets 
bestaat als een gemeente Vougeot. Toegegeven, het dorp stelt niet veel voor, maar het is er. 
Het telt slechts 4 premiers crus : Les Cras, La Vigne Blanche, Les Petits Vougeots en Clos 
de la Perrière, en één gerenommeerde grand cru Clos de Vougeot. 

Van de 67 ha ligt 50 ha binnen de muren van de grand cru. De villages- en premier cru wijn-
gaarden liggen op een helling onder de grand cru Musigny (gemeente Chambolle) en leunen 
over bijna de gehele lengte aan naast Clos de Vougeot. Het aandeel witte wijnen is zeer mi-
niem (3,87 ha).  

Clos de Vougeot werd rond 1110 aangelegd door de monniken van Citeaux die vlakbij hun 
klooster hadden. De wijngaard werd in de loop der jaren stelselmatig uitgebreid en omstreeks 
1310 volledig ommuurd. De abdij bleef eigenaar tot 1789. 

De wijngaard is zeer ver-
scheiden en versnipperd over 
meer dan 80 eigenaars. Ze ligt 
op een zachte helling met 
amper een 10-tal meter hoog-
teverschil (240 à 250 m). 
Nochtans : onderaan bestaat de 
ondergrond uit een diepe laag 
klei- en leemgrond die 
moeilijk water doorlaat. Half-
weg bevat de bodem een 45 
cm dikke laag bruine kalkrijke 
kleigrond met veel stenen. De 
beste grond ligt bovenaan. 
Daar vinden we fijne klei met 
kiezelzand (amper 40 cm dik) 
op een laag harde kalksteen 

Stijl en kwaliteit van een Clos de Vougeot kunnen dus enorm variëren. Bij de cisterciënzers 
loste men dit op door de wijnen van verschillende percelen te mengen. 
 
Domaine Philippe Charlopin-Parizot - Clos de Vougeot (wijn 7) 
(voor Mr en Mevr Bernard Buys-Cornelis) 
De druiven van de door ons geproefde wijn zijn afkomstig van een perceel, eigendom van de 
Belg Bernard Buys. De wijn wordt echter gemaakt door en op het domein Philippe Charlo-
pin. 
 

Philippe Charlopin is een man met wild, 
krullend haar, rond gezicht en een 
aanstekelijke lach. Hij zou kunnen 
doorgaan voor de Bacchus van Gevrey-
Chambertin. Deze man houdt van goede 
wijn en voedsel maar naast de humor 
schuilt achter deze man ook een van de 
meeste serieuze wijnmakers van de 
Côte d'Or. Door sommigen beschouwt 
als het enfant terrible van Bourgogne. 
Hij is naast wijnbouwer ook négoce en 
wijn-consultant op diverse domeinen 

Als leerling van Henri Jayer kan je Philippe Charlopin samen met Meo-Camuzet, Denis 
Mortet, en nog enkele anderen als grondleggers van de modernisten beschouwen. Hun be-
doeling is, naast respect voor de terroir en de natuur, de pinot noir een nieuwe dimensie te 



 

geven: diepgekleurde, volle, met goede tanines ondersteunde, en tezelfdertijd fijne, viriele en 
sensuele wijnen maken ligt in hun bedoeling.  

Philippe Charlopin startte in 1977 maar heeft tussen 1985 en vandaag de grootste evolutie 
meegemaakt. Vroeger maakte hij atypische, zeer geconcentreerde en karaktervolle Bourgog-
nes (diepgekleurd, vol, met goede tannine ondersteund). Sinds 1996 heeft hij meer aandacht 
voor finesse en elegantie, zonder daarom de concentratie te verwaarlozen. Dit doet hij door 
om te beginnen géén meststoffen meer te gebruiken in de wijngaard zodat vooral de diepe 
wortels gevoed worden. De grond wordt diverse malen per jaar bewerkt om de grond te ver-
luchten en zuurstof te geven. Er wordt getailleerd naar 35 à 45 hl/ha zodat er later vollere 
wijnen gemaakt worden. Dit komt eveneens de lengte van de wijn ten goede! Door de lagere 
rendementen wordt de kwaliteit van de druif beter: de schil van de druif wordt dikker, waar-
door er meer extractie verkregen wordt. Resultaat: donkerder wijnen met veel complexiteit, 
intenser en meer lengte en bewaarpotentieel. 

Het domein is gevestigd te 
Gevrey-Chamberti maar alle 
wijngaarden (35 ha, gespreid 
over 35 appellations en waarvan 
0,5 ha in het zuidelijk deel van 
Clos de Vougeot) die Charlopin 
vandaag bezit zijn zorgvuldig 
geselecteerd geweest vóór ze 
aangekocht werden. Hij kent de 
geologie van Bourgogne als 
geen ander en telkenmale hij een 
wijngaard kocht, hield hij re-
kening met ondergrond, ligging 
(bezonning) en kwaliteit van de 
wijngaard. 

 ‘Travail de sol’ en ‘la lutte raisonnée’ zijn bij Charlopin héél belangrijk. De microbiologi-
sche activiteit wordt gestimuleerd om de wijngaard natuurlijk te bemesten. 

Ook in de wijnkelder gelden keiharde regels :  
• tijdens de pluk worden de bakken beperkt gevuld zodat de druiven niet bescha-

digd worden. 
• aan de sorteertafel staan 5 personen: alle druiven worden door iedereen geïn-

specteerd en gesorteerd. In de cuverie wordt er gekoeld tot ca 12°C. 
• de 100% ontritsing gebeurt met een specifieke machine zodat de druiven quasi 

niet beschadigd worden.  
• de druiven worden manueel (zonder pomp) naar de gistkuip gebracht, waarna 

gedurende een paar dagen (± 5) de koude inweking (macération) wordt toege-
past (kleurextractie). 

• trage opstarting van het gistproces zonder toevoeging van gisten. Beperkte toe-
voeging van sulfiet en gisttijd van 15 tot 18 dagen. 

Voor de grand crus wijnen gebruikt Charlopin 50 tot 100% nieuwe eik, voor de villages is 
dat 30 tot 50%. Zowel het soort eiken vat (Tronçais, Alliers, Nevers, etc....) als het branden 
ervan wordt bepaald in functie van de wijn. 
 

FLAGEY-ECHEZEAUX 
Flagey-Echezeaux is beslist uitzonderlijk te noemen. De wijngaarden liggen geklemd tussen 
Clos de Vougeot en Chambolle-Musigny in het noorden en Vosne-Romanée in het zuiden. 
Alle wijnen met gemeentelijke appellation, dus ook de premier crus, komen op de markt 
onder de naam Vosne-Romanée. Er bestaat dus geen AOC Flagey-Echezeaux. Het zijn enkel 
de 2 grand crus die onder eigen vlag varen : 



 

 
Grands Echézeaux, de kleinste (8,54 ha) en meest homogene van beiden ligt boven het 
hogere gedeelte (250 m) van Clos de Vougeot en is er eigenlijk een beetje het verlengde van. 
De hellingsgraad is 3 à 4% en de druiven groeien in een dikke laag kalkhoudende klei op een 
sokkel van harde kalksteen. De gemiddelde productie bedraagt 278 hl (enkel rood). 
 
Echézeaux is 38,84 ha groot en verdeeld in 11 lieu-dits. Deze wijngaard ligt op een hoogte 
van 230 tot meer dan 300 m met een steil stuk (13%) halfweg de helling. De bodem is een 
mozaïek met onderaan diepe bruine grond die steeds dunner wordt naar boven toe, zandiger 
ook en met meer stenen. De beste stukken bevatten rode leem, geelachtige mergel en veel 
kiezel. De gemiddelde productie bedraagt 1.151 hl (enkel rood). 

  
Domaine Henri Naudin-Ferrand – Echézeaux (wijn 8) 
 
Dit domein (22 ha), gevestigd te Magny lès Villers, ontstond in 1850 en kent dus een zeer 
lange geschiedenis. Het wijnbedrijf werd steeds van vader op zoon overgedragen tot 1989. 
Liliane en Henri hebben geen zoon om het bedrijf over te nemen. Henri maakte al voorberei-
dingen om het bedrijf te ontmantelen want … wat aan te vangen met 3 dochters waarvan er 2 
hogere studies volgen. In 1990 krijgt hij weer wat hoop : 
 

• Marie komt terug om wat secretariaatswerk uit te voeren maar uiteindelijk trekt zij 
zich terug voor een artistiek leven. 

• Anne toont interesse in het domein en kondigt haar terugkomst aan 
• Claire beëindigt haar studies en zegt eveneens te zullen terugkomen 

 
Na de oogst van 1991, hierbij geholpen door haar vader, een stage van 5 maanden in Austra-
lië en het bekomen van haar diploma’s landbouwingenieur en œnologie, komt Claire in juni 
1992 definitief terug op het domein. 



 

Op 1 september 1993 beslist Henri dat 
dochter Claire de zaak zal runnen. Op 1 
januari 1994 neemt zij officieel haar 
intrek op het domein en wordt voor 1/3 
eigenaar. Slechts 3 maanden later gaat 
vader Henri op pensioen, hierin gevolgd 
door zijn echtgenote Liliane in 1997. In 
1999 koopt Claire de resterende delen 
over van haar ouders en wordt dus alleen 
eigenaar van het domein. 

Zus Anne werkt op het domein tussen 
1989 en 1992, tussen 1995 en 2001, en 
vervolgens van juli 2006 tot juni 2007. 
Vandaag de dag is zij zelfstandige. Marie 
komt Claire, die zwanger is van haar 3de, 
ter hulp vanaf 2007.  

 

Inmiddels lijkt de toekomst van het domein verzekerd. Claire heeft immes 3 zonen, Anne 2 
en Marie een zoon en een dochter. 

Claire is een fervent aanhangster van la lutte raisonnée en la production intégrée, met een 
minimale tussenkomst vanwege de wijnbouwer. 

Van de 22 ha wijngaard zijn er enkele gelegen in crus zoals Echezeaux, Nuit-Saint-Georges, 
Aloxe en Ladoix. Ongeveer 80% van de productie bestaat uit regionale appellations zoals 
Hautes Côtes. De geschiedenis van het domein is trouwens sterk verbonden met dit van de 
Hautes Côtes. Het kende immers een sterke ontwikkeling en uitbreiding bij het ontstaan van 
deze appellation in 1961. Vandaag de dag werkt men met een vast équipe van 7 personen. 

De Echèzeau die wij proeven komt van een perceel 
van 34 a 10 ca groot met daarop wijnstokken van 
gemiddeld 22 jaar oud. De bodem bestaat in grote 
mate uit leem/kalk, aangevuld met zand. Tijdens de 
oogst worden de druiven zeer streng geselecteerd en 
voor 75% ontrist. Zij ondergaan vervolgens een 
inweking (macération pré-fermentaire) van 7 dagen 
aan 16°C. Na een cuvaison van 19 dagen, met 17 
lichte ‘pigeages’ en 14 ‘remontages’ van telkens 1 
minuut, rust de wijn voor 100% op nieuwe eiken 
vaten (waarvan 50% Tronçais). De malo-lactische 
gisting werd beëindigd eind juli 2003. De 
eindassemblage gebeurd middels zwaartekracht en de 
wijnen komen gedurende 2 maanden op rust in inox. 
De verdere opvoeding geschiedt sur lie tot botteling 
(22-06-04). De wijn werd niet gefilterd en minimaal 
gezwaveld (vrije SO2 13 mg / totaal SO2 55 mg) 

 
Bronnen :  

• Bernard Buys 
• De diverse wijndomeinen 
• Internet 
• De grote wijnen van Bourgogne – Hubrecht Duijker 
• Wijnroutes Colruyt : Bourgogne & Côtes du Rhône 

 


