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CHATEAUNEUF-DU-PAPE, MILLÉSIME 2022 

 
Een uitzonderlijk vroege oogst, lage opbrengsten en hoge kwaliteit kenmerken de Châteauneuf-du-
Pape 2022 jaargang. Het is inderdaad een heel bijzondere jaargang, waarbij elk perceel zich op een 
andere manier uitdrukte. 
 
Men herinnert zich dat 2021, gekenmerkt door een uitzonderlijke voorjaarsvorst, eindigde met een 
droge en koele winter. Het vegetatieve seizoen 2022 begon dan ook met een ietwat vroege 
knopuitbarsting en een neerslagtekort dat het droge en milde voorjaar en de uitzonderlijk vroege, hete 
en droge zomer nooit goedmaakten. 
 
Van maart tot mei viel er slechts 50 mm regen, tegen een normaal gemiddelde van 150 mm. Tijdens 
de zomer heeft het slechts twee keer geregend (eind juni en half augustus), wat een korte 
onderbreking van 30 tot 70 mm met zich meebracht, maar afhankelijk was van de locatie van de 
percelen. Het neerslagtekort tijdens de vegetatieve periode kan worden vergeleken met dat van de 
jaargangen 2003, 2017 en 2019. Van het ontluiken van de knoppen tot de oogst bleven de 
temperaturen boven het normale seizoensniveau, wat ons deed denken aan de hittegolf van 2003. 
Deze extreme weersomstandigheden zijn vooral kenmerkend voor een wijnoogst die door sommigen 
al als een van de beste van het afgelopen decennium wordt beschouwd, een wijnoogst die gedeeltelijk 
werd gered door de stormachtige périodes  rond 15 augustus . Helaas veroorzaakten deze stormen op 
sommige plaatsen ook hagel, die enkele sectoren van de appellatie Châteauneuf-du-Pape trof. Kort 
nadat de verloren oogst en de beschadigde druiven waren waargenomen, blies de mistralwind en 
redde de hygiënische staat van de druiven die uiteindelijk op volle rijpheid werden geoogst. 
 
We kunnen gerust zeggen dat 2022 het wijnjaar is van veerkracht en vroegrijpheid, aangezien sommige 
witte druiven al op 17 augustus werden geoogst en de eerste Syrah-druiven vanaf 23 augustus. De 
oogsttijd strekte zich uit over meer dan 2 maanden en er was bijzondere aandacht nodig voor de 
rijpheid, per perceel, om het potentiële alcoholpercentage te beheersen en te streven naar fijne 
tannines. 
 
Gezamenlijke intelligentie, het delen van ervaringen en nauwgezet voorafgaand werk, stelden de 
wijnbouwers van Châteauneuf-du-Pape in staat om de moeilijkheden van deze uitzonderlijke jaargang 
te overwinnen en wijnen te produceren die evenwichtig zijn, begiftigd met prachtige kleuren en een 
goed verouderingspotentieel (gemiddelde kleurintensiteit van 8 en gemiddeld alcoholgehalte van 15% 
voor de rode wijnen). 
 
De witte wijnen van Châteauneuf-du-Pape stralen een heerlijke frisheid, bloemige aroma's en een 
goede zuurgraad uit. De kwaliteit is vergelijkbaar met die van de zeer gewaardeerde jaargang 2021. 
De rode wijnen van Châteauneuf-du-Pape die vroeg werden geoogst, ademen aroma's uit van rood 
fruit en pruimen. De later geoogste druiven vertoont een wijn met een prachtige kleur en uiterst fijne 
en smakelijke tannines. 

http://www.chateauneuf.com/
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Cijfermatig is het geproduceerde volume Châteauneuf-du-Pape in 2022 redelijk in lijn met dat van 
2021, namelijk 86.300 hl – waarvan 6.100 hl wit (7 % van de oogst). De gemiddelde opbrengst van de 
appellatie is ongeveer 27,50 hl/ha (tegenover 35 hl/ha als maximaal toegestaan). 
  
Naarmate het nieuwe jaar vordert, beginnen de wijnbouwers van Châteauneuf-du-Pape hun nieuwe 
visuele identiteit uit te rollen. Het nieuwe ontwerp wil de diversiteit van de variëteiten en terroirs 
overbrengen in de eerste erkende wijn-AOC die in 2023 de honderdste verjaardag van hun Wijnmakers 
Associate, het "Syndicat", zal vieren. 
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