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De Zuidelijke Côtes du Rhône 

De Zuidelijke Rhône 

De "Côtes du Rhône meridionale" of nog de Zuidelijke Rhône is dan wel in de Rhônevallei gevestigd, 

toch heeft ze meer gemeen met de twee wijngaarden die dit wijngebied scheidt: de Languedoc en 

de Provence. Zowel op klimatologisch, geologisch als cultureel vlak vind je overeenkomstige punten 

tussen de 3 wijngaarden. 

Het klimaat is Mediterraan. In de zomer zorgt de zon voor snikhete dagen. De dominante wind is de 

Mistral die van Noord naar Zuid de Rhône volgt en zowel een zegen als een vloek is voor de streek. 

Na elke regenbui steekt de Mistral op en droogt hij de wijngaarden. We gaan hier erg weinig rotting 

vinden. Maar de wind waait ook in de zomer en droogt dan een kurkdroge bodem verder op. 

De geologische omgeving werd tientallen miljoenen jaren geleden gevormd en bepaald. Wanneer de 

scheiding tussen het Rhônebekken en de Middellandse Zee begeeft, stort het water naar de zee en laat 

het mineraalrijke sedimenten achter op de Rhônevlakte. 

De wijncultuur is ook sterk verschillend met de Noordelijke wijngaard. De wijnmaker kan kiezen uit 

een ruimer palet aan druivenrassen. Zoals in het Noorden plant hij Syrah, Roussanne, Marsanne 

en Viognier. In de Zuidelijke Rhône zijn we evenwel in Grenacheland aangekomen. Grenache 

Noir en Blanc zijn de hoofddruiven. Naast de reeds opgenoemde druiven kan de wijnmaker verder 

kiezen uit 15 andere rassen waaronder Mourvèdre, Counoise, Bourboulenc, Clairette en Picpoul. 

Met zo'n ruime keuze staat enkel de handigheid van de wijnmaker bij de assemblages en de kennis van 

terroir en plant in de weg om een zeer mooie wijn te maken. 

Côtes du Rhône en Côtes du Rhône Villages 

De Zuidelijke Rhône is ook het gebied waar de wijn met herkomstbenaming Côtes du Rhône wordt 

gemaakt. Over het algemeen zijn het wijnen waarvan Grenache het hoofdbestanddeel is. 

Côtes du Rhône Villages zou kwalitatief iets beter moeten zijn dan Côtes du Rhône. Deze 

herkomstbenaming werd in 1967 opgericht en bepaalt een strikter kader voor wijn die afkomstig is uit 

95 gemeenten van de Gard, de Ardèche, de Drôme en de Vaucluse. Een aantal wijndorpen mogen de 

naam van een gemeente toevoegen aan de herkomstbenaming. Bijvoorbeeld: "Côtes du Rhône Villages 

Signargues". 

Wat later hebben een aantal gemeentes de melding "Côtes du Rhône Villages" mogen loslaten en zijn 

ze verdergegaan als gemeentelijke herkomstbenaming. De meest beroemde van de streek zijn 

ongetwijfeld Gigondas en Vacqueyras. In 2018 is Cairanne de laatste in de rij die de gemeentelijke 

benaming heeft bemachtigd. 

Op die manier is een hiërarchisch systeem ontstaan waarlangs een wijndorp de echelons kan 

opklimmen. Van Côtes du Rhône tot gemeentelijke herkomstbenaming langs de Côtes du Rhône 

Villages en de gemeentelijke Côtes du Rhône Villages. 

Hierbij willen we toch een kanttekening maken. Niet alle gemeentes hebben dit traject moeten 

afleggen. Châteauneuf-du-Pape bijvoorbeeld was sinds het begin een gemeentelijke 

herkomstbenaming. 

https://levipe.be/nl/region/languedoc
https://levipe.be/nl/region/coteaux-daix-en-provence
https://levipe.be/nl/grape/syrah
https://levipe.be/nl/grape/roussanne
https://levipe.be/nl/grape/viognier
https://levipe.be/nl/grape/grenache-noir
https://levipe.be/nl/grape/grenache-noir
https://levipe.be/nl/grape/grenache-blanc
https://levipe.be/nl/grape/mourvedre
https://levipe.be/nl/grape/bourboulenc
https://levipe.be/nl/grape/clairette
https://levipe.be/nl/region/gigondas
https://levipe.be/nl/region/vacqueyras
https://levipe.be/nl/region/chateauneuf-du-pape


 

 

 

 

 

 

 

Statutaire Vergadering VZW 

 

 

20 gemeentelijke AOP 

Côtes-du-Rhône-Villages 

• Chusclan 

• Gadagne 

• Laudun 

• Massif d'Uchaux 

• Plan de Dieu 

• Puyméras 

• Roaix 

• Rochegude 

• Rousset-les-Vignes 

• Sablet 

• Sainte Cécile 

 

 

 

 

• Saint-Gervais 

• Saint-Maurice 

• Saint-Pantaléon-les-

Vignes 

• Séguret 

• Signargues 

• Suze-la-Rousse 

• Vaison-la-Romaine 

• Valréas 

• Visan 

9 cru wijnen (AOP + 

gemeentenaam) 

• Beaumes-de-Venise 

• Cairanne 

• Châteauneuf-du-Pape 

• Gigondas 

• Lirac 

• Rasteau 

• Tavel 

• Vacqueyras 

• Vinsobres 
 

Naar goede gewoonte begonnen wij met een korte Algemene 
Vergadering van de VZW. 
Buiten het feit dat wij ons genoodzaakt zien het lidgeld te verhogen, enkel 
goed nieuws. 
Een geslaagd seizoen, een schitterende wijnreis en nog een klein batig 
saldo. 
Om het geheel niet “te droog” te houden werd een lekkere bubbel 
geschonken. 
PROSECCO DI VENETO VIGNETI LE MONDE - PROSECCO BRUT WM 

 
Paul had voor een mooie diversiteit gezorgd: 
Van een witte Vacqueyras, naar Côtes du Rhône Villages Plan de Dieu en 
Sablet naar Gigondas, Vacqueyras en ten slotte een Châteauneuf-du-Pape 

 

 

http://www.wijnkennis.be/locatie/chusclan
http://www.wijnkennis.be/locatie/laudun
http://www.wijnkennis.be/locatie/massif-duchaux
http://www.wijnkennis.be/locatie/plan-de-dieu
http://www.wijnkennis.be/locatie/puym%C3%A9ras
http://www.wijnkennis.be/locatie/roaix
http://www.wijnkennis.be/locatie/rochegude
http://www.wijnkennis.be/locatie/rousset-les-vignes
http://www.wijnkennis.be/locatie/sablet
http://www.wijnkennis.be/locatie/saint-gervais
http://www.wijnkennis.be/locatie/saint-maurice
http://www.wijnkennis.be/locatie/saint-pantal%C3%A9on-les-vignes
http://www.wijnkennis.be/locatie/saint-pantal%C3%A9on-les-vignes
http://www.wijnkennis.be/locatie/s%C3%A9guret
news://signargues/
http://www.wijnkennis.be/locatie/valr%C3%A9as
http://www.wijnkennis.be/locatie/visan
http://www.wijnkennis.be/locatie/beaumes-de-venise
http://www.wijnkennis.be/locatie/ch%C3%A2teauneuf-du-pape
http://www.wijnkennis.be/locatie/gigondas
http://www.wijnkennis.be/locatie/lirac
http://www.wijnkennis.be/locatie/tavel
http://www.wijnkennis.be/locatie/vacqueyras
http://www.wijnkennis.be/locatie/vinsobres


OVERZICHTSKAART ZUIDELIJKE CÔTES DU RHONE 

 

  



De proeffiches van de wijnen: 

1. VACQUEYRAS BLANC – DOMAINE FONTAINE DU CLOS - REFLETS DE L'AME BLANC 

                 

 
Jaargang : 2020 

Type : wit droog 

Druiven : Grenache Blanc, Roussanne, Marsanne 

Alcoholpercentage : 13,5 % 

Visueel : lichtgeel, helder 

Geur :  

- fruit: mango, ananas, tropisch fruit, overrijpe banaan, lychee, hazelnoten 

- plantaardig: kamperfoelie 

- mineraal, stinkertje in het begin 

- kruidig  

- Smaak : Zo-Zu-Bi. Bittere afdronk blijft hangen 

Besluit : Een culinaire wijn: vis met een saus, rivierkreeft met bechamelsaus 

Prijs: 15,20 € 

 

 

 



2. PLAN DE DIEU - CHÂTEAU DU TRIGNON 

                                       

 
Jaargang : 2017 

Type : rood 

Druiven :   Grenache, Syrah 

Alcoholpercentage : 14  % 

Visueel : roodpaars 

Geur :  

- fruit: gekonfijt fruit, kersen, morellen (kersen), zwart fruit, kriek 

- aards 

- kruidig: laurier, kruidnagel 

- plantaardig: champignons,  

- branderig 

Smaak : Zo-Zu-Bi, niet storende tannines 

Besluit : Een mooie ronde wijn 

Prijs: 15,00 € 

 

 

 

 

 



3. CÔTES DU RHÔNE VILLAGES SABLET - CHATEAU DU TRIGNON  

          

 
Jaargang : 2015 

Type : rood 

Druiven : 50 % Grenache, 20 % Syrah, 30 % Mourvèdre (GSM) 

Alcoholpercentage : 14,5 % 

Visueel : rood 

Geur :  

- fruit: zwart fruit 

- chemisch: zwavel 

- kruidig: zoute drop 

- branderig: koffie 

- mineraal: vuursteen, muf in ‘t begin 

- aards 

- etherisch: nonnevotten 

Smaak : Zo-Zu-Bi, tannines 

Besluit : Een evenwichtige wijn 

Prijs: 15,00 € 

 

 

 

 



4. VACQUEYRAS ROUGE - FONTAINE DU CLOS REFLETS DE L'AME 

                    

 
Jaargang : 2019 

Type : rood 

Druiven : Grenache, Syrah 

Alcoholpercentage : 14,5 % 

Visueel : paarsrood 

Geur : geuren verdwijnen na een tijd 

- fruit: rood en zwart fruit, bramen, bosvruchten, kers 

- kruidig: cayennepeper, drop 

- mineraal: kiezel, kalk 

Smaak : Zu-BI. Niet uitdrogende, aangename tannines. Neus en mond komen niet overeen. Lange 
afdronk 

Besluit : Eigenlijk nog te jong. 2 à 3 uur voor het schenken openmaken 

Prijs: 14,00 € 

 

 



5. GIGONDAS - CHATEAU DU TRIGNON 

                                         

 
Jaargang : 2017 

Type : rood 

Druiven : Grenache, Syrah, Mourvèdre (GSM) 

Alcoholpercentage: 14,5 % 

Visueel : donkerrood, redelijk groot hart 

Geur : complexe neus 

- fruit: zwart fruit, zwarte kers, Mon Cheri, bramen 

- branderig: chocolade, gerookt 

- hout: vanille 

- kruidig 

- plantaardig: lavendel, aards 

- mineraal: muf 

Smaak : Zo-Zu-Bi, rond 

Besluit : Rond, mooi in evenwicht. Mooi bij wild (houtsnip!). Heeft bewaarpotentieel 

Prijs: 24,30 € 

 
 
 
 
 
 



6. CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE ROUGE - DOMAINE ROGER PERRIN 

               

 
Jaargang : 2019 

Type : rood 

Druiven : Grenache 70 – 75 %, Syrah 15 – 20 %, Mourvèdre 10 – 15 %, Cinsault et Clairette 2 – 5 %, 

Counoise et Vaccarèse 1 – 2 % 

Alcoholpercentage : 15 % 

Visueel : donkerrood, groot hart 

Geur : complex 

- fruit: zwart en rood fruit 

- hout: vanille 

- kruidig: Provençaalse kruiden (garrigue) 

- aards 

Smaak : Zo, Zu, Bi –  rond, tannines, in balans 

Besluit : Te jong, maar toch mooi rond (ronder als vroeger). Drinken bij vlees, wild, stoofschotels, 
ragouts, tajines …  

Prijs: 26,70 € 

 

 

 

 



Mooie proeverij met verrassende wijnen. 

Met dank aan Paul voor de samenstelling van het assortiment. Meer informatie over de wijnen in de Syllabus. 

 

 

Wij verwachten jullie weer op onze volgende proeverij: Wijngoed Alauda, van ons medelid Eric Langie. 

 

               

Programma  2022 – 2023 
 

Vrijdag  21 oktober 2022 (De Beurs) 
Wijngoed Alauda (Eric Langie) 

Vrijdag  25 november 2022 (De Beurs) 
Een avond vol Bubbels (Koen Claes) 
Vrijdag  13  januari 2023 (De Beurs) 

Nieuwjaarsreceptie 
Wijn uit eigen kelder 

Vrijdag  24 februari 2023 (Paul Van Dinter) 
Proeven voor Promotie 

Vrijdag  10 maart 2023 (De Beurs) 
Proef voor Promotie tot Meestercommandeur- Bourgogne (Marc Vranken) 

Zondag  16 april 2023 
31ste Kapitteldiner 

Zaterdag 3 juni 2023 
Zomeractiviteit 

 

Data voorlopig onder voorbehoud van beschikbaarheid locatie en bevestiging sprekers. 
 


