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Bourgogne vandaag
een unieke geografische ligging

Bourgogne is een smeltkroes van mediterrane invloeden uit
het zuiden, continentale uit het noorden en Atlantische uit
het westen.
Deze bijzondere geografische ligging zorgt ervoor dat
Bourgognewijnen uniek zijn en deze streek het uitgelezen
gebied is voor druivenrassen als Pinot Noir en Chardonnay.

Bourgogne, de wijngaard en de wijnen in enkele
cijfers:
• Ongeveer 230 km van noord naar zuid
• 27 900 hectare wijngaarden in productie, 3% van de Franse
wijngaard met een AOC*
• Ongeveer 200 miljoen flessen per jaar, goed voor 0,5% van
de wijnproductie wereldwijd*
* Gegevens 2010
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2000 jaar
creatie van een “terroir”
Een eeuwenoude wijnregio die traditie en knowhow
verenigt
1ste-2de eeuw:
Ontstaan
van de wijnregio
onder
Gallo-Romeinse
invloed

Ist - IInd

312

11de eeuw:
Monniken van
Cluny en Citeaux
hervormen
het werk in de
wijngaard

XIth

312:
Eerste geschreven
tekst van het bestaan
van de wijnregio
Bourgogne

Bourgognewijnen kennen een rijke geschiedenis van
2000 jaar waarin de mens steeds een doorslaggevende
rol speelde.
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18e eeuw:
De Franse Revolutie
leidt tot een
herverdeling van de
eigendommen van
de Kerk en de adel

XVth

XVIIIth

15de eeuw:
Hertogen van
Bourgogne doen
Bourgognewijnen
schitteren in Frankrijk
en Europa

1936:
Oprichting van de
eerste Appellation
d’Origine Contrôlée

1936

2011

2011:
3800 wijndomeinen
250 handelshuizen
23 coöperaties*
*gegevens 2011

Deze rijke geschiedenis ligt aan de basis van de waarden
in de wijnstreek van Bourgogne:
• Authentiek dankzij het doorgeven van kennis en
expertise
• Kwalitatief dankzij tweeduizend jaar nauwgezet en
precies werk
• Natuurlievend, door wijnbouwmethodes met
respect voor het milieu
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“Terroir” van Bourgogne:
onschatbare rijkdom

Het “terroir” in Bourgogne is het
resultaat van een subtiele chemie
tussen:
• De druivenrassen
• De combinatie van natuurlijke
elementen
- De weersomstandigheden
- De ligging en de oriëntatie van de
wijngaarden
- De bodem en de ondergrond

• De menselijke knowhow
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Bourgogne
natuurlijke bakermat
van edele druivenrassen

Aligoté
6%
Andere
4.5%

Chardonnay

46%

Pinot Noir

36%

Gamay
7.5%
Druivenrassen in Bourgogne
Cijfers 2010

Bourgognewijnen zijn meestal op basis van één druivenras,
waardoor ze een uitzonderlijke en pure expressie bezitten.
Bourgogne is de absolute referentie voor karaktervolle
Chardonnay en Pinot Noir. Een deel Bourgognewijnen zijn op
basis van andere druivenrassen zoals Gamay of Aligoté.
Pagina 5

Natuurlijke
elementen
Gunstige weersomstandigheden:
• Door zijn unieke geografische ligging geniet
Bourgogne van een semi-continentaal
klimaat.
• Naargelang de seizoenen geniet de
wijnregio van invloeden van de Atlantische
Oceaan (in de lente en in de herfst), van het
continent (in de winter) en van het zuiden (in de zomer).
• De vele uren zon en de hoge zomertemperaturen
zorgen voor optimaal rijpe druiven, waardoor ook de
aroma’s geconcentreerder worden.

Ligging en oriëntatie die de kwaliteit bevordert:
• De ligging en de oriëntatie van percelen op hellingen
op hoogtes tussen 200 en 500 meter zorgen voor:
- een betere bescherming tegen de vrieskou
- een natuurlijke bescherming tegen westenwinden
- een maximaal aantal uren zonneschijn
- een natuurlijke afwatering
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De grond en de ondergrond, onvervangbaar en uniek:
• De ondergrond van Bourgogne werd 150 tot 180 miljoen jaar
geleden gevormd.
• Deze is hoofdzakelijk samengesteld uit mergel en kalksteen met
maritieme restanten uit het juratijdperk.
• Het is in deze kalksteen dat de wortels op zoek gaan de
karakteristieke finesse, rijkdom en minerale impressies van
Bourgognewijnen.
Voorbeeld van de grond en ondergrond (Côte de Beaune)
Rand van het plateau Helling
Ondiepe grondlaag

Mergel en kalksteen uit het juratijdperk
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De “Climats”
ultieme expressie van “terroir” in Bourgogne

• Typisch voor Bourgogne zijn de “Climats”,
heel precies afgebakende percelen met
specifieke klimatologische en geologische
condities, die in combinatie met het werk
in de wijngaard voor een uitzonderlijk
lappendeken van “terroirs” zorgen.
• De “Climats” bieden aan elke appellation in Bourgogne
een opvallend en uniek organoleptisch karakter.
• De wijnstreek van Bourgogne telt meer dan 600 “Climats”die
als Premiers Crus geklasseerd zijn.

De “clos”: illustratie van de “Climats” in Bourgogne
• In Bourgogne staat een “clos” gelijk aan een
“Climat” omringd door stenen muren.
• Deze wereldberoemde “clos” zijn
typisch voor het wijnlandschap in
Bourgogne.

Pagina 8

Wijnbouw
in Bourgogne: uitzonderlijke knowhow
die resulteert in unieke wijnen

Hoewel “traditioneel” is de wijnbouw in
Bourgogne constant in beweging en
op zoek naar het allerbeste door:
• Een respectvolle benadering
van de wijnstokken, de
bodem en het “terroir”
• Non-interventionische
wijnbouwmethodes
• Toonaangevende
wijnbouwpraktijken en
productietechnieken die het
verschil maken
• Een onophoudelijke zoektocht naar
kwaliteit met respect voor de bestaande kennis en
knowhow
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De wijnen
uniek en universeel
Bourgognewijnen, een palet vol kleuren en smaken

61%

witte wijnen

8%
Crémant
de Bourgogne

30%

rode wijnen

1%
roséwijnen

Gegevens productiegemiddelde 2006-2010
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Appellations drukken de diversiteit en het karakter van de
verschillende wijnen uit in Bourgogne.
Alle Bourgognewijnen zijn Appellations d’Origine Contrôlée
(AOC) vandaag zijn er 100 in totaal.

Grands Crus

1.4% van de totale productie
33 AOC
bv: Charmes-Chambertin, Montrachet

57.2% 42.8%

Premiers Crus

48.5%

10.1% van de totale productie
684 Climats geklasseerd als Premiers Crus
bv: Volnay 1er Cru Santenots,
Chablis 1er Cru Montmains

51.5%

Village Appellations

25.4% 0.2%

36.8% van de totale productie
44 AOC
bv: Mercurey, Pouilly Fuissé

74.4%

Regionale Appellations
29.4%

Rode wijnen

1.5%16.9%

Roséwijnen

52.2%

Crémant de Bourgogne

51.7% van de totale productie
23 AOC
bv: Bourgogne rouge,
Mâcon-Villages

Witte wijnen

Gegevens productiegemiddelde 2006-2010
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De diversiteit
absolute troef
van Bourgognewijnen

• Bourgogne heeft zowel bewaarwijnen
als wijnen om jong te drinken.

• Omdat Bourgognewijnen meestal
op basis zijn van één druivenras zijn
de wijnjaren erg belangrijk.
Elk wijnjaar heeft zijn eigen wijnkarakter.
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Proeven
om Bourgognewijnen
beter te leren kennen
De aroma’s van Bourgognewijnen, het resultaat van een
bijzondere chemie tussen “terroir”, druivenrassen en
menselijke knowhow, zijn onvergelijkbaar en
absoluut uniek.
Bourgognewijnen, of ze nu wit of
rood zijn, onderscheiden zich
door hun unieke aroma’s, fijn
en elegant, waarbij eerder op
subtiliteit gefocust wordt dan op
kracht.
De aromatische rijkdom, het
opvallend evenwicht, de frisheid en
de verbluffende smaakintensiteit zorgen
ervoor dat Bourgognewijnen een plezier zijn om te delen.
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Aroma’s
van witte wijnen
Enkele richtlijnen om het karakter van witte
Bourgognewijnen sneller te ontdekken
Kleuren en nuances:
Witgoud, groengoud, roodgoud, groengeel,
strogeel, goudgeel, oranjegeel, ambergeel...

Aromatische families en geurnuances:
• Vegetale toetsen kunnen duiden op jonge en frisse
wijnen: munt, varen, tabak, blad van zwarte bes...
• Florale toetsen zijn een teken van karaktervolle en
fijne wijnen: linde, kamille, ijzerkruid, meidoorn, roos,
kamperfoelie, eglantier, acacia, brem...
• Toetsen van vers fruit, citrus en exotische vruchten
vinden we terug in jonge, witte wijnen: kweepeer,
peer, appel, perzik, citroen, pompelmoes, exotisch fruit...
• Toetsen van gedroogd fruit vinden we terug in
wijnen die beginnen te verouderen en tonen de
complexiteit aan van Bourgognewijnen: abrikoos,
hazelnoot (gelinkt aan de vatrijping), amandel, walnoot,
sinaasappelschil...
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• Kruidige toetsen, net zoals in de keuken, zorgen voor
pit. Ze komen met de leeftijd en zijn een teken van
grote wijnen: vanille, kaneel, steranijs, peper...
• Minerale toetsen vinden we vooral terug in Chablis.
Maar ook in de witte wijnen van Côte de Beaune en
Mâconnais treffen we ze aan: vuursteen, krijt, grafiet...
• Toetsen van voeding markeren wijnen van een
zekere leeftijd: honing, karamel, boter, jodium...
• Toetsen van bosgrond doen denken aan geuren van
vochtige, omgewoelde aarde: paddenstoelen, truffel,
boomschors, mos...

Crémant de Bourgogne: voor een maximale appreciatie
van deze Crémant de Bourgogne bekijken we de kleur, de
consistentie en de standvastigheid van de mousse, net zoals
de finesse van de belletjes.
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Aroma’s
van rode wijnen
Enkele richtlijnen om het karakter van
rode Bourgognewijnen sneller te
ontdekken
Kleuren en nuances:
Paarsrood, granaatrood, robijnrood, kersenrood,
baksteenrood, dakpanrood, mahonie...
Roséwijnen zijn paarsroze, framboosroze, oranjeroze,
zalmroze, oudroze…

Aromatische families en geurnuances:
• Toetsen van vers fruit vinden we vooral terug in
wijnen van recente wijnjaren en ook in hele oude
wijnen, met geuren die karakteristiek zijn voor Pinot
Noir: framboos, kers, braambes, zwarte bes, bosbes,
rode bes...
• Florale toetsen zijn subtiele geuren en duiden op
verfijning. De geur van rozen vinden we vaak terug in
grote en oudere rode wijnen: roos, pioenroos, viooltjes...
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• Vegetale toetsen kunnen duiden op frisse en jonge
rode wijnen: zwarte bessen in de knop, versgemaaid
gras, tabak...

• Toetsen van gekonfijt fruit refereren naar wijnen
op basis van hele rijpe druiven en duiden vaak op
een wijnjaar met weelderige wijnen: vijgen, confituur,
pruimen...
• Kruidige toetsen worden meestal meegebracht
door de vatrijping en worden zowel in de geur als in
de smaak waargenomen: kaneel, peperkoek, laurier...
• Toetsen van voeding als koffie en zoethout zijn
vaak gelinkt aan de vatrijping. Aroma’s van karamel
duiden op oude en/of geëvolueerde wijnen: zoethout,
geroosterde amandel...
• Animale toetsen zijn aroma’s die we terugvinden in
oude wijnen. In dat stadium zijn de fruittonen vaak
verdwenen: vlees, wild, muskus, wilde dieren...
• Toetsen van bosgrond doen denken aan de geur
van vochtige aarde. We vinden ze terug in oude
en geëvolueerde wijnen: paddenstoelen, truffel,
boomschors, mos...
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Organoleptische families
voor succesvolle wijn-gerechtcombinaties
met witte wijn

Pittig
en fruitig
wit

Intens
en floraal
wit

Rond
en krachtig
wit

Frisse
en fruitige
Crémant de
Bourgogne

De rijkdom van Bourgognewijnen geeft elk gerecht
welke keuken
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Organoleptische families
voor succesvolle wijn-gerechtcombinaties
met rode wijn

Jong
en fruitig
rood
en rosé

Tanninerijk
en robuust
rood

Rond
en vlezig
rood

Karaktervol
en krachtig
rood

extra glans, van voorgerecht tot dessert, ongeacht
of kookstijl.e
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Bourgognewijnen:
unieke wijnen om elk moment meer glans te geven
Bourgogne staat garant voor unieke en sensuele wijnen met
heerlijke aroma’s en verfijnde smaken, verbluffend gevarieerd
bovendien.
Dankzij de ruime diversiteit zijn Bourgognewijnen zowel
geschikt voor elk groot moment als voor een eenvoudig glas
wijn onder vrienden.
Bourgognewijnen zijn er voor elke gelegenheid: een
onverwacht vriendenbezoek, een etentje thuis, een zakendiner,
een huwelijksfeest…
Het ontkurken van een fles Bourgogne, dat is genieten,
dat is de start van een nieuw verhaal… Het proeven van
Bourgognewijnen zorgt voor momenten van intens plezier en
onvergetelijke herinneringen.
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Leder zijn
Bourgognewijn
De startende wijnliefhebber
Regionale Appellations en Villages
Appellations in Bourgogne staan garant
voor kwaliteit.

De wijnkenner
Premiers Crus en Grands Crus zorgen
voor nieuwe smaakontdekkingen en
extra wijnkennis.

De levensgenieter
Zonder wijnkenner te zijn gaat
de levensgenieter op zoek naar
kwaliteitsvolle, aromatische en smakelijke
wijnen in de Villages Appellations en
Premiers Crus.

De verwende wijnfanaat
Ideaal zijn de meest prestigieuze Premiers
Crus en Grands Crus, wijnen die
bovendien de sociale status bevestigen.
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Van traditionele wijnfeester
tot een bezoek aan een domein…

Wijnbouwers, handelshuizen en coöperaties
maken er een erezaak van dat bezoekers
uitermate gastvrij worden onthaald
terwijl tegelijkertijd de rijkdom
en diversiteit van de wijnen en
de streek wordt uitgelegd en
ontdekt.
Bezoeken aan wijnkelders,
wijnlunches,
logeren
in
gastenkamers op het domein,
uitstapjes in de wijngaard, te
voet, met de fiets, op de rug van
een ezel, wijnfeesten, het kan allemaal.

Alle wijntoeristische informatie van Bourgogne is te vinden
via: www.vins-bourgogne.fr
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Export
Bourgognewijnen worden wereldwijd geapprecieerd
en uitgevoerd naar alle vier de windstreken
• Jaarlijks worden ongeveer 200 miljoen flessen
geproduceerd of 0,3% van de wijnproductie wereldwijd.
• Eén fles op twee in Bourgogne is bestemd voor de
export.
• Bourgognewijnen vertegenwoordigen wereldwijd 5%
van de wijnhandel in waarde.

53%

Frankrijk

17%
Export buiten
Europese Unie

30%
Export binnen
Europese Unie

Gegevens
2010

Bourgognewijnen zijn een referentie voor kwaliteitswijnen,
en dat op alle markten wereldwijd waar ze een grote
naambekendheid genieten.
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Activiteiten en extra’s
die het BIVB ter beschikking stelt
Activiteiten:
• Ontmoetingen met wijnbouwers, handelshuizen en coöperaties
die hun wijnen laten proeven.
• Wijnopleidingen in het teken van Bourgognewijnen met
becommentarieerde proefsessies.
•

“Les Grands Jours de Bourgogne”: vijfdaagse
wijnbeurs waar alle Bourgognewijnen aan bod
komen. Deze tweejaarlijkse beurs vindt telkens plaats
in maart. Toegang enkel na inschrijving.
www.grands-jours-bourgogne.fr

• Vinexpo Bordeaux: wereldberoemde wijnbeurs waar tal van
wijnbouwers, wijndomeinen en coöperaties uit Bourgogne
aanwezig zijn.

Extra’s:
• Wijn leren op afstand “E-learning”: interactief hulpmiddel om
alles te weten te komen over Bourgognewijnen, en dat op je
eigen ritme. Online te consulteren via:
www.vins-bourgogne.fr —
> Professioneel luik (site pro)
• Wijnwinkel: verkoop van plattegronden, posters, brochures,
gidsen, schorten, kurkentrekkers, dassen, enz. Online bestellen
kan via: www.vins-bourgogne.fr —> Professioneel luik (site pro)
Pagina 24

• Wijnschool van Bourgogne: opleiding om alles
te weten te komen over Bourgognewijnen.
Inschrijven kan via:
www.ecoledesvins-bourgogne.fr
• Centrum voor onderzoek en documentatie: consultatie en
beschikbaarstelling van werken, studies, wijnmagazines en
tijdschriften. Meer info:
documentation@bivb.com
• Officiële website Bourgognewijnen:
Alle informatie over Bourgognewijnen, appellations,
producenten en handelshuizen, wijn-spijscombinaties,
wijnproeverijen, wijntoerisme en wijnagenda.
www.vins-bourgogne.fr
• Professioneel luik website:
Consulteer de gegevens van wijnbouwers en wijndomeinen,
informatie rond acties en het economisch wijnnieuws.
• Mini websites in andere talen:
Meertalige informatie over Bourgognewijnen.
• Newsletter “Bourgognes International”:
Ontvang vijf keer per jaar de nieuwsbrief om alles te
weten te komen over de economische tendensen van
Bourgognewijnen, nieuws in en rond de wijngaard, degustaties,
nieuwigheden van wijndomeinen en handelshuizen, de agenda
en wijnevenementen. Schrijf je in op het professioneel luik van
de website.
Voor meer info rond deze extra’s, contacteer ons:
bivb@bivb.com
+ 33 (0)3 80 25 04 80
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