
 

 

CHATEAUNEUF-DU-PAPE 2021 
 

Een jaargang in oude stijl met een prachtig verouderingspotentieel 
 

In 2021 was er meer angst dan schade in de wijngaarden van Châteauneuf-du-Pape: het 
jaar verliep echter zonder grote problemen, terwijl niet alleen Frankrijk, maar de hele 
planeet te maken had met klimatologische en sanatorische problemen.  
 
Voor zover de lokale wijnbouwers zich kunnen herinneren, is er nooit een lentevorst zo dicht bij het 
hart van de Châteauneuf-du-Pape-wijngaard gekomen, waardoor de angst voor schade aan de vroeg 
ontluikende variëteiten, grenache, syrah en bourboulenc, werd gewekt.  Gelukkig is dit niet 
gebeurd.  Desalniettemin is het oogstjaar 2021 atypisch en moeten we 15 jaar teruggaan om 
vergelijkbare klimatologische omstandigheden of een vergelijkbaar wijnprofiel te vinden.  
 
In de nacht van 7 op 8 april 2021 trof een koude episode bijna heel Frankrijk en trof alles in zijn 
kielzog, het ergste van alle boom- en wijnstokproducties. Het winderige klimaat en de nabijheid van 
de Rhône rivier zorgden ervoor dat de wijngaarden van Châteauneuf-du-Pape meer werden 
gespaard dan de meeste plaatsen. Deze uitzonderlijke klimatologische gebeurtenis trof de grenzen 
van de wijngaarden, waar temperaturen van -1,5°C werden gemeld (tegen -7°C in andere gebieden 
in de Vaucluse). 
 
Na een bijzonder zachte winter (+2,5°C boven het gemiddelde in februari) en een zeer koele lente, 
kwam er een zomer met een aantal zeer hete - zij het korte - episodes (half juni, eind juli en half 
augustus).  Zomerse regenval werd gemeld tussen 55 en 77 mm.  Maar dankzij welkome regenbuien 
begin augustus had het rijpingsproces van de druiven geen last van grote waterstress. Aan het einde 
van de zomer was het duidelijk dat het oogstjaar 2021 een late zou zijn, een gevolg van een vrij 
lange vegetatieve cyclus (onder meer door koele zomernachten), maar ook een oogstjaar met 
ongelijke opbrengsten tussen de percelen  die door de vorst waren aangetast en die niet.  Begin 
september verkeerde de wijngaard in een perfecte hygiënische staat, gespaard gebleven van 
meeldauw en weinig vatbaar voor oidium.  De stormachtige perioden rond de herfst vertraagden 
het oogstwerk en dwongen de wijnboeren in sommige gevallen om hun plukproces aan te passen 
aan de eisen van een oogstjaar dat al wordt beschreven als een "wijnoogstjaar".  Het strippen van 
een aantal percelen had een positief effect, omdat de druiven hierdoor sneller konden rijpen terwijl 
hun kwaliteitspotentieel behouden bleef. 
 
De laatste percelen zijn begin oktober geoogst. De eerste sappen wijzen op een lager alcoholgehalte dan in 
voorgaande jaren (ongeveer 14%) en een intense kleur (meer dan 8/10).  De mooie zuurgraad van de jaargang 
belooft een goed bewaarpotentieel, maar de wijnen kunnen ook in hun jeugd gedronken en genoten worden. 
 
De oogst van 2021 zou 20 tot 25% onder het gemiddelde moeten liggen (92.000 hl). Eind juli waren de 
wijnvoorraden nagenoeg gelijk aan die van vorig jaar.  Een geruststellende stabiliteit na 2 gecompliceerde 
zakelijke jaren (Amerikaanse belastingen, Brexit, lock-downs), wat bevestigt - indien nodig - de sterke 
interesse van consumenten over de hele wereld voor wijnen uit de Rhône-vallei en meer in het bijzonder 
voor die van Châteauneuf-du-pape. 
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