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Geuren en kleuren  

 

 

Men leert ons lezen, schrijven, rekenen… waarom leert men ons nooit ruiken? 

Om deze avond van de maaslandse wijnvrienden een invulling te geven op Geuren en kleuren 

moeten we begrijpen wat een aroma is. Het is de olfactorische waarneming van een 

voedingsproduct in de mond. Het wordt veroorzaakt door talloze geurende moleculen die het 

reukepitheel bereiken. Dat ligt in het bovenste deel van de neusholten en wanneer we aan een 

voedingsmiddel ruiken( rechtstreekse reukzin) of er op kauwen (retronasale reukzin) zorgen de 

geurende moleculen er voor dat we meegezogen worden in een wijde wereld van indrukken die 

moeilijk vertaalbaar zijn… en toch kunnen we allemaal ruiken. De mens is uitgerust met een 

opmerkelijk mechanisme, maar hij heeft dit fantastisch potentieel niet ontwikkeld (helaas !). 

Zijn gevoeligheid 

We kunnen stellen dat er geen gevoeligere detector is dan de menselijke neus. Het reukepitheel, 

dat in het bovenste deel van de neusholten ligt, bestaat uit honderden soorten receptoren die via 

tienduizenden zenuwvezels met de hersenen verbonden zijn: geen enkel wetenschappelijk 

detectietoestel heeft dit verbazingwekkende vermogen. Op voedingsgebied is de rol van de 

reukzin helaas dikwijls beperkt tot die van bolwerk tegen vergiftiging. Net als het niet kunnen 

proeven, kijken of voelen, is het niet kunnen reuken een zintuiglijk gebrek dat ons erg treft. 
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Alhoewel het geen ziekte is, in het een ernstig tekort waardoor we niet meer kunnen genieten van 

de geneugten van het leven. 

het reukepitheel 

Zijn werking 

Het reukepitheel, dat een oppervlakte heeft van 3 à 4 cm², is een laag weefsel bedekt met 

slijmvlies. Daarin zitten receptoren. Iedere cel heeft een twintigtal trilhaartjes die aan het 

oppervlak voorzien zijn van ongeveer duizend eiwitachtige receptoren per vierkante micron. 

Een geurmolecule is een chemisch signaal dat in het bovenste deel van de neusholte aankomt, 

opgelost wordt in het slijmvlies en een verbinding aangaat met de eiwitten van de receptoren. Er 

volgt een reeks kettingreacties die onmiddellijk de chemische boodschap omzetten in een 

elektrische boodschap. Die wordt als beeld geprojecteerd op de bulbus olfactorius. Deze 

spoelvormige reukstructuur kan men vergelijken met het netvlies van het oog en het 

geprojecteerde geurbeeld op de bulbus olfactorius is te vergelijken met het beeld van een 

voorwerp op het netvlies. Dan volgt er in de diepere zones van de hersenen een hele werking van 

het beeld dat herleid wordt tot zijn omtrekken in de peervormige hersenschors, ingeschreven in 

het geheugen en vergeleken met andere beelden in de temporale kwab, herkend en daarna 

gekoppeld aan een ervaring van genot in de verre laterale hypothalamus. 

Zijn scherpte 

Men stelt vast dat de waarneming van een geur individueel erg verschillend is. Iemand kan 

honderd maal gevoeliger zijn voor de geur van aardbeien, maar honderd maal minder gevoelig 

voor die van kaas. We zijn allemaal verschillend en uniek. Dat maakt de communicatie over 

aroma‟s zeer rijk, maar ook zeer moeilijk omdat iedereen een eigen beeld heeft dat enkel kan 

gedeeld worden via woord. 
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Hoe kan je de reukzin opvoeden? 

Men komt er slechts geleidelijk toe om aroma‟s nauwkeurig te identificeren en te benoemen. We 

moeten onze mogelijkheden aanscherpen om een onderscheid te maken tussen geuren, door reeds 

van jongs af aan te oefenen. De scholing van de reukzin gebeurt niet door de gemeenschap, maar 

wordt overgelaten aan het initiatief van particulieren. Proevers en parfumeurs gebruiken een 

vocabularium dat gebaseerd is op vergelijkingen: rozengeur of die van viooltjes, appel, peer, 

hazelnoot of noot enz. Die associaties met eenvoudige en gekende producten definiëren een 

gemeenschappelijke, objectieve woordenschat die voor iedereen als referentie geldt. Dankzij deze 

verzameling van aroma‟s kunnen duizenden liefhebbers zich oefenen en hun geurgeheugen 

ontwikkelen. Ze kunnen zich vertrouwd maken met geuren zoals men zich vertrouwd maakt met 

een vreemde taal. 

Factoren die de aroma’s in wijn beïnvloeden 

De druivensoort (de plant van de druif) 

De bodem (de geologische structuur van het gebied waarin de wijnstok zijn wortels heeft) 

Het microklimaat (klimaat en ligging) 

De wijngaard (bepaald door de bodem en het microklimaat) 

Het oogstjaar (de weersgesteldheid van het jaar) 

De wijnbouwkundige praktijken (snoeiwijze, meststoffen…) 

De vinificatietechnieken 

De omstandigheden van opslag en lagering 

Voorlopers van aroma’s 

De geboorte van een druif begint in juni, wanneer een bloem ontstaat in de knop. Ze geeft 

aroma‟s vrij die insecten moeten aantrekken voor de bevruchting. De voornaamste rol van de 

vrucht is de zaadkorrels te beschermen tot het einde van hun ontwikkeling. 

Door het weer en de zon zullen sommige moleculen van de druif zich ontwikkelen tot geurende 

moleculen, meestal esters (van ethylalcohol, benzeen of terpeen). Naarmate ze gevormd worden 

slaat de plant deze kleinere moleculen op door ze aan te haken aan grotere moleculen die behoren 

tot de familie van de koolhydraten d.w.z. de suikers. Dit zijn de zgn. gebonden vormen (of 

glucosyleën) die zelf geen geur vrij geven, maar die door verschillende omzettingen aroma‟s in 

vrije vorm kunnen afgeven. Deze reukloze moleculen die aromatische moleculen kunnen doen 

ontstaan, noemt men voorlopers van aroma‟s. 
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Het vrijmaken van aroma’s 

De omzetting van de voorlopers van aroma‟s in vrije aroma‟s is vooral te danken aan de werking 

van de glucosidasen, enzymen die de voorlopers hydroliseren en de vluchtige olfactorisch actieve 

moleculen vrijmaken. 

Deze enzymen bestaan in de cellen van de druif, maar in andere compartimenten dan deze waarin 

de voorlopers van de aroma‟s aanwezig zijn. Tijdens het persen barsten de cellen open en worden 

de glucosidasen vrijgemaakt en komt de productie van aroma‟s op gang. Die kan eventueel 

worden afgeremd door een te hoog suikergehalte van de most. Onder invloed van micro-

organismen zullen de primaire aroma‟s van de wijn zich nog sterker ontwikkelen tijdens de 

alcoholische gisting. 

Met deze uiteenzetting stellen we u een indeling van de aroma‟s voor in functie van de 

druivensoorten (primaire aroma‟s), van de vinificatie (secundaire aroma‟s), van de lagering en 

rijping (tertaire aroma‟s). Deze classificatie moet niet beschouwd worden als academisch, want 

aroma‟s kunnen een verschillende oorsprong hebben. Zo kan het aroma van rozen zowel 

veroorzaakt worden door moleculen van de primaire fase (-citronello) als van andere uit de 

secundaire fase zoals bvb. Phenyl ethylalcohol, een stof die ontstaat tijdens de alcoholische 

gisting. Samen zorgen ze voor wat uiteindelijk door de proever wordt geregistreerd als „roos‟. 

Primaire of variëteitsaroma’s 

de aroma’s van de druivensoorten 

Primaire aroma’s 

Dit zijn aroma‟s die typisch zijn voor de druif waaruit ze voortkomen. Het beste voorbeeld 

daarvan zijn wijnen op basis van muskaatdruif (muscadella, muscat à Petit grains), waarvan de 

aroma‟s zo kenmerkend zijn dat men de indruk krijgt in een versgeplukte druif te bijten. Tijdens 

de rijping van de druif zullen de primaire aroma‟s, die afkomstig zijn van de voorlopers, worden 

vrijgemaakt door enzymatische reacties. Toch zullen deze aroma‟s niet volledig vrijkomen en kan 

het aromatisch potentieel van de druif zich nog verder ontwikkelen tijdens de vinificatie. 

Enkele fruitige aroma’s: citroen, pompelmoes, sinaasappel en muskaat in witte wijnen; 

Framboos, rode aalbes, zwarte bes, blauwe bosbes, braambes en kers in rode wijnen.In 

Bourgognewijnen op basis van pinot noir komt het aroma van framboos duidelijk tot uiting met 

een uitzonderlijk weelderig en geurig karakter, vooral in de Côtes de Nuits. 

Enkele florale aroma’s: haagdoorn, acacia, lindebloesem, roos, viooltje. Lindenbloesem en 

acacia zijn aroma‟s die men regelmatig terugvindt in vouvray en sauternes, de roos in 

gewürztraminer. 
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Enkele vegetale aroma’s: groene paprika, den, tijm, peper. Het meest typisch aroma is dat van 

groene paprika dat men zeer intens terugvindt in de familie van de cabernetdruif (cabernet franc 

maar ook cabernet-sauvignon) 

Secundaire aroma’s 

Dit zijn aroma‟s die voortkomen uit de gisting. Een groot aantal aroma‟s is afkomstig van de 

omzetting van druivenmoleculen door micro-organismen. Zo ontstaan bvb. De omerkelijke 

aroma‟s van de sauvignondruif (knoppen van zwarte bessen en buxus). De alcoholische gisting 

speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van aroma‟s. De omzetting van suiker in alcohol 

gaat gepaard met een reeks enzymatische reacties die het aanvankelijk aromatische aandeel 

wijzigen en aanzienlijk doen toenemen. Toch bedraagt het gehalte aan aroma‟s slechts 1 % van 

de gevormde hoeveelheid alcohol. Aroma‟s zijn een samenstelling van verschillende honderden 

scheikundige stoffen, waarvan slechts in een zeer geringe dosis aanwezig zijn. Esters zijn een 

belangrijke kwaliteitsfactor omdat ze voor fruitige en florale toetsen zorgen; de meest lichte, zeer 

fijne geuren worden waargenomen in primeurwijnen: zo bvb. De fruitige bananengeur 

(isoamylacetaat), ananas (ethylbutyraat) of de geur van appel (3-methyl-ethylbutyraat). De 

zwaardere esters kunnen, al naargelang hun concentratie, een meer intense, vineuze toets geven. 

Men vindt ook ketonen zoals butaandion od diacetyl dat verantwoordelijk is voor de aroma‟s van 

boter-hazelnoot die tijdens de malolactische gisting worden gevormd in witte wijnen (vooral 

chardonnaywijnen). 

Enkele secundaire aroma‟s: ananas, banaan, lychee, meloen, appel, peer, kweepeer, aardbei, 

abrikoos, perzik, noten (sotolon dat veroorzaakt wordt door de gisting in aanwezigheid van lucht 

als bvb. In Château- Châlon), honing (bij wijnen op basis van sémillondruiven of pinot gris), gist, 

knoppen van zwarte bes, kaneel (in Hongaarse Tokaywijnen), kruidnagel (in gewürztraminer), 

saffraan, verse boter. 

Tertaire aroma’s (of lagerings-en rijpingsaroma’s) 

Na de alcholische en de malolactische gisting rust de wijn in vaten. Die rust is zeer relatief wat 

betreft de aromatische veranderingen. “Aroma‟s worden meer verfijnd, worden veranderd, 

evolueren naar meer complexiteit. De wijn verliest zijn fruitig karakter en krijgt meer bouquet” 

(Cordonnier en Bayonnove). In grote lijnen komt het er op neer dat de esters gewijzigd worden 

en er meer complexe moleculen worden gevormd. Deze complexiteit is in oude wijnen een ware 

verrukking. 

Ook de looizuren spelen op het aromatische vlak een belangrijke rol. Hier zijn polyfenolen die 

zich kunnen ontbinden in verschillende stoffen die in sommige gevallen verantwoordelijk zijn 

voor geurindrukken van rook en gerookt, kruidnagel en vanille. 
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Bij het ouder worden krijgen witte wijnen aroma‟s van gedroogd fruit, abrikoos, rozijnen, terwijl 

rode wijnen het in hoofdzaakaroma‟s zijn als pruimen of vijgen. Bij oude pomerols treft men 

dikwijls de bedwelmende geur van truffel aan. 

Oude Bourgognes uit de Côtes de Beaune krijgen een edel karakter door de sterke aroma‟s van 

mild, muskus en civetbont. Net als de lage noten van een orgel, spelen deze diepe aromatische 

toetsen een onontbeerlijke rol in een groot harmonisch geheel. In bepaalde mediterrane 

wijngebieden gebruikt men de term “rancio” om het specifieke karakter aan te geven van 

sommige, vooral zoete, wijnen die lang gelagerd werden. 

De aroma‟s die in de loop der tijd worden veroorzaakt door de oxydatie van de verschillende 

bestanddelen in de wijn, ontstaan ofwel tijdens de rijping in de fles, ofwel door directe oxydatie 

voor bijzondere wijnproducties. Dat is bvb. het geval voor wijnen uit Jerez of de uit de Jura (vin 

jaune) waarbij een grote hoeveelheid ethanal in de wijn wordt gevormd. Door de oxydatie van het 

lignine in het hout zorgt de rijping in eiken houten vaten voor toetsen van hout en vanille. De 

verhitting die nodig is om vaten te maken, is verantwoordelijk voor specifieke aroma‟s die men 

terugvindt in geroosterde producten: karamel, koffie, chocolade en gerookte zaken. De keuze van 

het hout om wijn te laten rijpen moet zorgvuldig worden overwogen, worden beheerst en heeft 

zoveel invloed dat het enkel kan worden gebruikt voor wijnen die reed een stevige structuur 

hebben. 

Enkele tertaire aroma‟s: pruim, paddestoel, truffel, cederhout, zoethout, vanille, leder, muskus, 

geroosterd brood, geroosterde amandel, geroosterde hazelnoot, karamel, koffie, donkere 

chocolade, gerookte zaken. 

Foute aroma’s  

Net als wij, kunnen wijnen kleine problemen hebben, te maken met ongevallen of ziektes, 

veranderingen die te wijten zijn aan een gebrekkige kennis bij de behandeling van druiven en 

wijn enz. Gelukkig komen ze minder dikwijls voor dan vroeger, maar het is toch belangrijk om 

ze te kunnen ontdekken. 

Azijnzuur ontwikkelt uiteraard een geur van azijn, doet de wijn verzuren en geeft hem de 

geduchte „azijnstreek‟. 

De zwavelachtige geur van rotte eieren is te danken aan zwavelwaterstof. Deze „putjeslucht‟ 

komt voor bij wijnen die te sterk beschermd werden tegen oxydatie. 

De zeer negatieve stopgeur of –smaak kunnen te wijten zijn aan een aantasting van de kurk, 

waarvan de kwaliteit soms lager is dan die van de wijn! 
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Moleculen die aan de basis liggen van geuren 

Geuren en aroma‟s van voedingstoffen en dranken worden gevormd door een complexe 

mengeling van moleculen. Dat geldt dus ook voor wijn. Wetenschappers hebben een groot aantal 

moleculen die verantwoordelijk zijn voor de aroma‟s kunnen afzonderen en identificeren. 

Een voorbeeld: de geur van peren 

Bij een wijnproef kan men in een jonge wijn de aromatische toets van peren vinden. Door middel 

van de gaschromatografie treffen onderzoekers, tussen andere moleculen, hexylacetaat aan. Deze 

stof is verantwoordelijk voor het aroma van peren. De overeenkomst tussen de omschrijving van 

de geur van peren  die in de wijn werd waargenomen en het hexylacetaat van de vrucht is dus 

duidelijk.  

De waarnemingsdrempel van moleculen 

Tussen de aromatische moleculen die in wijn aanwezig zijn, zijn er sommige die veel sterker 

geuren dan anderen. Om olfactorisch te worden waargenomen moet de molecule in het 

voedingsproduct aanwezig zijn in een bepaalde hoeveelheid. Die bepaalt de perceptiedrempel van 

de bewuste molecule. Deze drempel verschilt van persoon tot persoon. 

De geurintensiteit 

De perceptiedrempel mag dan wel belangrijk zijn, de geurintensiteit is nog veel meer relevant. 

Die is afhankelijk van de scheikundige natuur van de molecule en vooral van haar concentratie in 

de wijn. Dit laatste gegeven bepaalt de geurende kracht en verschilt sterk van molecule tot 

molecule. Zo is de geur van groene paprika (in chinonwijnen), veroorzaakt door 2-methoxyl-3-

isobutyl-pyrazine, 10 maal (1 miljoen keer) sterker dan dat van korianderzaadjes, veroorzaakt 

door linalol ( in muskaat- en Elzaswijnen). 

Bodemsoorten van wijngaarden  

 

Verschillende druivensoorten hebben verschillende soorten grond nodig. Twee zaken zijn van 

enorm groot belang: de bodem moet een goed drainerend vermogen hebben en de bodem moet 

arm aan voedingstoffen zijn. 

Organische stoffen en mineralen voeden de wijnstokken. Een rijke bodem kan echter tot 

overmatige bladergroei en matig fruit leiden. Een minder vruchtbare bodem is dus beter. De 

structuur van de bodem wordt belangrijker geacht door experts dan de chemische samenstelling. 

Het gaat dan met name om het drainerend vermogen. Een druivenstok mag namelijk niet teveel 

water krijgen. Een goed afvoer van water is daarom van groot belang. 

 

Kalkbodem 
Kalksteen is basisch, calciumrijk en zeer geschikt voor wijnstokken. In wijnstreken komen vooral 

grijze en buingele kalksteen voor. De hardheid van de bodem en het drainerend vermogen 
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verschillen erg per streek en plaats. Door het basische milieu brengt deze bodem doorgaans 

druiven met een hoog zuurniveau voort. 

Champagne -kalkbodem. 

De beste Champagnegronden bestaan grotendeels uit kalk. Die heeft een uitstekende drainage, 

dus te veel water wordt snel afgevoerd, en in droge tijden is er een goed water-reservoir. Kalk is 

een zachte bodem, de wortels van de wijnstok kunnen diep doordringen. Champagne is een 

afgemeten gebied, daarbuiten mogen de wijnen geen Champagne heten. Een goed stuk grond 

(een Grand Cru) kost momenteel ruim 1 miljoen euro per hectare. Het is daarmee de duurste 

landbouwgrond van de wereld.  

De kwaliteit van de druiven en daarmee de prijs voor de wijnbouwers wordt voor een groot deel 

afgemeten aan de mate van kalk in de bodem. De beste delen heten "Grand Crus". De beste 

Champagnes worden gemaakt van druiven van Grand Crus en Premier Crus - bodems. 

 Tussen de twee kleiachtige kalksteen 

 

 

Kiezelbodem 
Kiezels zijn door water rondgeslepen stenen. Kiezelbodems zijn warm en laten makkelijk water 

door. Dit is een voordeel in koele en natte gebieden. De helft van de Bordeauxstreek is bedekt 

met kiezelhoudende grond. De kiezelbodem van Margaux vormt de ideale basis voor grote 

wijnen. Op sommige plaatsen is deze kiezelafzetting wel 10 meter dik. De stenen maken de 

bodem goed doorlaatbaar en de wortels kunnen diep naar beneden. 

 

 

Leisteenbodem 
Leisteen is een hard, donkergrijs en fijnkorrelig plaatvormig gesteente. Leisteen houdt warmte 

goed vast en geeft wijn een mineraal karakter. 

Het wijngebied Faugères ligt enkele tientallen kilometers ten noorden van de stad Béziers in de 

Zuid-Franse streek Languedoc. Het ruwe, heuvelachtige terrein bestaat voornamelijk uit leisteen. 

En dat is nu juist waar Faugères haar bijzondere karakter aan dankt. Verfijnde wijnen met een 

verfijnde zuurgraad kunnen hier gemaakt worden.  

Een van Europa's oudste ('terroir') bodems 
De leisteenbodem (schistes) is afkomstig van de bergketen, ten grootte van de Himalaya, die zo'n 

300 miljoen jaar geleden dwars door Europa liep. Verschuivingen van de aardkorst vormden 

nieuwe gebergten en nieuwe stukken land. Ook delen van het huidige Zuid-Frankrijk met de 
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tegenwoordige kustlijn van de Middellandse Zee werd zo gevormd. Door de enorme druk van de 

verschuiving werd de bodem in elkaar geperst waardoor er diverse lagen van hard gesteente 

(leisteen) ontstonden. Hier vindt men een van oudste gesteenten van Europa. Een prachtige terroir 

voor schitterende wijnen. 

 

 
 

Leembodem 
Leem bestaat uit gelijke hoeveelheden klei, zand en slib. Dit is een evenwichtig bodemsoort. 

Deze bodemsoort is zeer geschikt voor middelmatige wijnen met grote oogsten. Voor 

kwaliteitswijnen is de bodem te vruchtbaar. 

 

 
 

Granietbodem 
Graniet is een hard en mineraalrijk gesteente. Het warmt heel snel op en houdt de warmte ook 

lang vast. Graniet is een zure en kristalhouden bodem. Deze zure eigenschap zorgt ervoor dat de 

druiven minder zuur worden. Deze bodemsoort is geschikt voor de syrah maar ook voor de zure 

Gamay die in de Beaujolais groeit. 

FLEURIE Onbetwist de meest elegante van alle Beaujolais wijnen. De wijngaarden van deze 

appellation, met een oppervlakte van 825 hectare, liggen in de gelijknamige gemeente. De bodem 

is arm en bestaat vooral uit verpulverd graniet met een hoog mangaangehalte. In het bouquet 

herkent men viooltjes, rozen en lelies. De Fleurie heeft een edele smaak met karakter en behoort 

tot de duurste wijnen uit de Beaujolais. 
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Kleibodem 
Klei is fijnkorrelig en goed te kneden en vervormen. Kleihoudende bodems zijn koel en bevatten 

water. Deze eigenschap zorgt er ook weer voor dat klei een laag drainerend vermogen heeft. 

Wanneer het gehalte klei hoog is in de bodem bestaat de kans dat de wortels van de wijnstokken 

verstikken. Deze bodemsoort kan gunstig zijn in warme en droge gebieden. 

 

En nu de praktijk !!!!! 

 

 

Paul Van Dinter 

 

 

 


