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2013: een jaargang die ons herinnert aan de jaren ’80 …  

De wijngaarden van Châteauneuf-du-Pape leverden vorig jaar een oogst die, omwille van een late rijpheid, 

doet herinneren aan de oogsten uit de jaren 80.  Ondanks enkele mindere klimatologische invloeden, 

voornamelijk hagel die menig wijngaarden trof, bleef de kracht van de druiven intact.  

Met een gemiddelde temperatuur van -1 °C was het  voorjaar van 2013 één van de koudste en natste van de 

afgelopen jaren.  April, mei en juni waren 4,4°C kouder dan het jaar ervoor.  Ook de neerslag tussen april en 

mei 2013 was met 217mm nooit hoger : in de voorgaande jaren bedroeg de neerslag in dezelfde periode 

165mm (2012), 17mm (2011) en 107mm (2010). 

De combinatie van lage temperaturen met neerslag leidde tot late rijping van de wijnstokken.  Het was tevens 

de oorzaak van SAG, hetzij de benaming voor een slechte bevruchting van de bloesems, een fenomeen 

waartegen Grenache, die 75% van de aangeplante druiven in Châteauneuf-du-Pape vertegenwoordigt,  erg 

gevoelig is.   

De zomer van 2013 daarentegen was uitstekend.  Eind juli heerste er op een ideaal moment een storm, doch 

het geheel was  onvoldoende om de achterstand in bloei volledig goed te maken. Dit alles zorgde voor een zeer 

late oogst, en een extreem laag rendement van 26 hl/ha (normale jaren : 35 hl/ha).   

De oogst startte in de tweede helft van september onder goede omstandigheden : de snelle afronding van de 

alcoholische gisting en de malolactische fermentatie schonk de gelegenheid om een rode wijn te produceren 

die met zijn goede zuurtegraad en zijn matig alcohol niveau van de Grenache druif, doet terugdenken aan een 

jaargang zoals we ze kenden in de jaren ‘80.   

Gezien de Syrah en Mourvédre weinig onderhevig zijn aan SAG leverden deze druivenrassen een krachtige, 

kleurrijke en geconcentreerde wijn in 2013.  Om dezelfde reden is hun aandeel in de wijnen van 2013 veel 

hoger dan gemiddeld. 

De witte wijnen bezitten - zowel in de mond als in de neus - een mooie aromatische frisheid van citrus, witte 

bloemen, en exotisch fruit.  Ze bezitten een interessant fysisch en chemische evenwicht wat een mooi bewaar- 

en rijpingspotentieel oplevert.  Net als bij de rode wijnen, ligt het rendement van de de witte Grenache druif 

lager dan in doorsnee jaren, waardoor de het aromatisch potentieel van de Clairette en Roussanne 

proportioneel de bovenhand kirj. 

 

 
Het jaar 2013 in cijfers: 
 
- 334 oogstmeldingen  
- 82.000 hl wijn, waarvan 5300 hl witte wijn 
- 230 particuliere wijnhuizen die 94% van de geproduceerde wijn vertegenwoordigen  
 


