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Beste wijnvrienden, 

 

Het nieuwe jaar brengt ons ook een nieuw te ontdekken wijn uit de alom 

geprezen Rioja-streek.  Voor sommigen misschien al een oude bekende, 

maar de wijnmakers uit deze streek timmeren gestaag aan een kwaliteits-

verbetering die de kritische consument ten goede komt. 

Natuurlijk dat de tempranillo druif het hier voor het zeggen heeft en het 

zou ons niet verbazen als we op deze degustatie weer enkele juweeltjes 

voorgeschoteld krijgen. 

 

Paul is juist terug van een bezoek aan deze streek en wij weten niet of hij 

nog plaats in zijn bagage over had om enkele flessen (???) tot hier te krij-

gen...  

 Als Rioja voor Spanje is wat Bourgogne en Bordeaux voor Frankrijk zijn, 

moet tempranillo wel de meest nobele druif van het Iberisch schiereiland 

zijn. In Rioja brengt hij wijnen voort met de complexiteit van pinot noir en 

het bewaarpotentieel van cabernet sauvignon en staat bekend als een 

druivenras met een dikke schil wat diep gekleurde wijnen voortbrengt.   

 

Inschrijven voor deze degustatie-avond kan tot 22 februari (doe het nu 

voor je het vergeet…) via het gekende kanaal paul@vandinter.be 

 

Namens het bestuur, 

Dagorde 26 februari 2016 : Rioja 

 

Vrijdag  26 februari 2016 

 

Lokaal de BEURS  

Markt 7 te Maaseik 

 

20u: 

 

Rioja, Spaanse koppigheid 

uit het Baskenland 

 

Vergeet je 6 proefglazen niet 
 

mailto:paul@vandinter.be


Ook deze degustatie-avond stond in het teken van een speciale gebeurtenis die later op het jaar 

zal plaatsvinden.  Dat deze regio speciaal nu in de kijker wordt gezet heeft zo z’n redenen.  

Onze wijnmeester Paul is namelijk bezig met een project dat hem al jaren boeit en uiteindelijk 

zal hij zijn droom waar kunnen maken. Later hierover meer… 

Om kennis te kunnen maken met de regio en zijn wijnen speciaal deze avond. 

La Rioja is een autonome regio en 

provincie van Spanje. De regio ligt in het 

noorden van het land en grenst aan 

Baskenland, Navarra, Aragón en Castilië 

en León. De hoofdstad van La Rioja is 

Logroño, een stad met ongeveer 145.000 

inwoners. 

Totaal aantal inwoners 322.027 en 5045 

km² groot 

La Rioja is één van de belangrijkste 

wijnstreken van Europa. De befaamde 

‘riojawijn’ komt uit deze regio. 

 

De Ebro en de Río Oja – waaraan de streek haar naam dankt – stromen door deze regio. 

Het grondgebied van La Rioja (voorheen bekend als de provincie Logroño) was vanaf de 10e 

eeuw  een twistpunt tussen de koningen van Navarra en die van Castilië. In 1173 werd de regio 

geannexeerd door Castilië. 

La Rioja werd in 1982 een autonome regio bij de herindeling van Spanje na de dictatuur van 

Franco, dit vanwege de economische verschillen met de omliggende regio's. 

Het gebied is onderverdeeld in 3 grote subregios die alle drie toch wel een zeker specifiek 

element in hun wijnen hebben, alhoewel ze allemaal behoren tot het RIOJA type.  

Rioja-wijnen kunnen zowel wit, rood als rosé zijn en, bij de witte wijnen zowel droog als zoet. 

Vroeger droegen zij zelfs de namen Rioja Chablis voor droog wit en Rioja Sauternes voor zoet 

wit. Zoete Rioja is een banale wijn, maar droge witte Rioja is een uitstekende kruidige wijn, die 

ook 2 à 3 jaar vatrijping kan verdragen. Soms blijft witte Rioja zelfs 4 en 5 jaar op fust, met als 

resultaat een diepe goudkleur maar ook met beginnende oxydatieve toets. Maar de witte wijnen 

worden best jong gedronken. 

 

 



Aan herkomst en kwaliteit werd in 

de Spaanse wijnmiddens tot 30 jaar 

geleden heel weinig belang gehecht. 

Pas in 1970 kwam hierin 

verandering, door de oprichting van 

het Instituto Nacional de 

Denominaciones de Origen. Zes jaar 

later, in 1976, was het volume van 

de wijnexport reeds verzesvoudigd ! 

In het bergachtige Rioja krijgen de 

wijnstokken voldoende regen. Een 

lange lente en een lange herfst 

maakt dat de wijn minder zwaar is 

dan andere Spaanse wijnen. 

Het Rioja-wijngebied ligt aan beide oevers van de Ebro en is ongeveer 40 km breed en 120 km 

lang.  

- Rioja Alavesa 

Het is het Baskische deel van het gebied ten westen van Logrono (= hoofdstad van de Rioja) en 

ten noorden van de Ebro en is het kleinste wat wijnbouwoppervlakte betreft. Wegens z’n klimaat 

( gemiddelde temperatuur : 12,7° C ; gemiddelde neerslag : 522 liter per m² ), z’n lichte, 

kalkrijke bodem en de zonnige zuidelijke wijnhellingen ( tussen 400 – 800 m boven de 

zeespiegel ) levert deze streek wijnen met finesse en elegantie.  

 

Rioja Alta 

Het ligt eveneens ten westen van Logrono, maar, op enkele gemeenten na, ten zuiden van de 

Ebro en is het gebied met de grootste bebouwde wijnoppervlakte. De gemiddelde temperatuur 

bedraagt er  13°C en er valt gemiddeld 381 liter neerslag per m². Een groot gedeelte van de 

wijnhellingen ( 400 – 500 m hoogte ) ligt aan de oevers van de Ebro. De bodem is er vaak iets 

zwaarder en brengt  fruitige, krachtigere, donkerdere rioja’s met meer body voort.  

 

Rioja Baja 

Het is qua uitgestrektheid het grootste van de drie gebieden en verschilt sterk van de 2 andere 

deelgebieden. De wijngaarden liggen slechts 300 m boven de zeespiegel en de bodem bestaat 

er bijna uitsluitend uit rivierslibgronden met ijzerhoudende leem. Het heeft een meer 

mediterraan klimaat ( gemiddelde temperatuur : 14,4°C ; gemiddelde neerslag : 284 liter per 

m² ).  De wijnopbrengst is er over het algemeen vrij hoog, wat eerder tot eenvoudige wijnen 

met een hoog alcoholgehalte leidt. Maar de uitzonderingen bevestigen er de regel. 

 



In het Rioja-gebied kopen de 

bodega’s zowel druiven als 

wijnen bij de zelfstandige 

boeren, voegen deze bij hun 

eigen oogst en maken daaruit 

de wijn van het huis. 

Wijngaardnamen op het etiket 

zijn dus géén plaatsen van 

herkomst, maar wel 

merknamen. De bodega’s zijn 

in eerste instantie 

handelshuizen die vooral de 

rijping op fust en op fles als 

belangrijkste taak beschouwen. Hun vaten-bezit is aanzienlijk : soms tot 30.000 vaten ! 

In de marktstructuur van de wijnbouwers  hebben ook de coöperatieven hun plaats en ook de 

onafhankelijke zelfstandig bottelende wijnboeren. Dank zij subsidies  van het Europese 

Landbouwfonds ter bevordering van de export zijn vele zelfstandige wijnboeren zich gaan 

toeleggen op meer kwalitatieve productie in de jongste 5 jaar. De « terroirwijnen », voordien 

atypisch voor Spaanse wijnen, kennen hierdoor een sterke groei. 

In Spanje groeien ongeveer 600 verschillende druivenrassen. De 15 hoofdvariëteiten die worden 

erkend als zuiver Spaanse druiven vertegenwoordigen samen ongeveer 75% van de totale 

aanplant. In La Rioja zijn de belangrijkste variëteiten : 

 

ROOD :   

- Tempranillo, die fijne tannine bezit en de belangrijkste druif is, 70%  

- Garnacha tinta, brengt kleur en body, 15%  

- Graciano en Grovere, bevatten veel zuren, 5%  

- Mazuelo, bevat tannine en zuur, 

 

WIT :     

- Viura, de belangrijkste witte druif,   

- Malvasia, verdraagt gemakkelijk eikrijping, 

- Garnacha Blanca, met klein zuurgehalte. 

 

Witte druiven beslaan slechts één elfde deel van de totale aanplant. (10%)  

Als eerste wijnbouwgebied werd aan Rioja in 1991 de DOCA verleend, - Denominacion de Origen 

Calificada -, dit is het allerhoogste appellatie-nniveau in Spanje. Een tweede DOCA werd 

sedertdien verdiend door Priorato. Het DOCA-reglement betreft de rijptijd van de wijn op houten 

vaten en in de fles. 



DOCA Rioja heeft 4 categorie・ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De proeftafel : 

 

 

 

1 2 3 4

5 6 7



1. Tierra Agricola Labastida blanco 

 70% viura - 20% granacha - 10% malvasia 

 4 maanden op eik / 50% nieuwe vaten 

 

2. Tierra Agricola Labastida Crianza 

 100% tempranillo 

 12 tot 14 maanden op eik 

 

3. Marquès de la Concordia - Hacienda de Susar 

 diverse druivenrassen w.o. natuurlijk tempranillo als hoofdsoort 

  vb. in 2005 : 49% Tempranillo, 17% Syrah, 17% Merlot en 17% Cabernet Sauvignon 

 vb. in 2007 : 85% Tempranillo, 5% Syrah, 5% Merlot, 5%Cabernet Sauvignon 

 Men gaat vooral voor “lekkere” wijn - blend is bijzaak 

 

4. Hacienda Marqués de la Concordia Reserva 

 100% tempranillo 

 24 maanden in Franse en Amerikaanse eiken vaten 

 

5. Exeo Letras Minusculas 

 70% tempranillo - 30% garnacha tinto 

 4 maanden op Franse eiken vaten van 600 liter 

 

6. Señorio de Ondarre Reserva 

 tempranillo - mazuello - grenacha 

 16 maanden op eiken vaten 

 

7. Tierra Agricola Labastida - El Belisario 

     100% tempranillo 

 16 tot 17 maanden op eiken vaten van 500 liter   

Een zeer gesmaakte proeverij die het beste doet vermoeden wat betreft het project van onze 

wijnmeester Paul Van Dinter. Wordt vervolgd… 


