
Proefwerk online - sessie 3
Terroir en klimaat

Wijnen:
Wijn 5 Pinot Noir F. Keller 2016 QW Baden Duitsland

Wijn 6 Primitivo Rivera 2018 IGT Salento Italië



Wijnklimaat: zon – warmte – vocht nodig 



Geografische ligging van de wijngebieden



• Wijnbouw: tussen de 30-50e breedtegraad,

zowel noorderbreedte (Europa, Californië) 

als zuiderbreedte (Chili, Argentinië, Zuid-Afrika, 

Australië, Nieuw-Zeeland)

Klimaat: waar is wijnbouw mogelijk?



Klimaat en micro-klimaat

• Zachte winters

• Zacht voorjaar met genoeg regen

• Warme zomer en nazomer met minimaal 2000 zonuren 

• Gemiddelde jaartemperatuur tussen 10 en 21

• Invloeden van bergen, zee of ander water

• Zonexpositie 

• Hoogteverschil, muurtjes of bomenrij



Koelversus warm 

koel warm

• Nederland gematigd zeeklimaat: milde winters, koele zomers

• Frankrijk deels zeeklimaat: zachte winters, warme zomers

Gem. 10°C per jaar                               Gem. 17°C per jaar



• Korter groeiseizoen

• Druif: vroegrijpend, minder 

suiker, meer zuren

• Wijnen: lichter en frisser

• Waar? Duitsland, Chablis, 

Champagne, Nieuw-Zeeland 

Zuidereiland, in bergen en aan 

zee

Koel                                    &          warm

• Langer groeiseizoen

• Druif: meer suiker, 

minder zuren

• Wijnen: zwaarder, voller, 

zachter

• Waar? Rhône, Zuid -

Italië, Californië, Chili, 

Zuid-Afrika



Het belang van de bodem

• Voedingsstoffen voor de druif (humus)

• Reguleert het teveel of te weinig aan water

• Reguleert warmte

• Kiezels, kalk, leisteen, graniet of grind zijn zeer geschikt

• De druif moet ‘werken’

• Wortels kunnen heel diep gaan



Het begrip ‘terroir’ 

1. Bodemsoort

2. Ligging van de wijngaard

3. Klimaat

Overige aspecten die van belang zijn:

• Wijngaard goed verzorgen (mens)

• Druivenras afstemmen op bodem, ligging en klimaat

• Traditie en regionale wetgeving



Werk in de wijngaard

De druif en zijn omgeving - hoofdstuk 3



• Grijze rot (Fr. ‘pourriture grise’)

 muffe schimmelsmaak

• Edele rot (Fr. ‘pourriture noble’) 

 edelzoete dessertwijnen (b.v. Sauternes)

• Phylloxera = druifluis vanaf 1850-1860

 tast wortels aan en verwoest ze

Ziektes in de wijngaard

&



proeven wijn 5 
koel klimaat

Pinot Noir F. Keller 2016 QW Baden 
Duitsland



Pinot Noir

Blauwe variëteit – droog rood, rosé, mousserend

Kenmerken: 

• belangrijkste blauwe druif van de Bourgogne, Duitsland en 
Champagne 

• behoorlijk zuurgehalte, lichtrode kleur, soepele tannines
kersen, framboos, violet, aardse en boerse tonen

• Houtgerijpt om zuurgraad te verzachten en voor meer structuur 
en complexiteit

• lichte tot middelzware wijnen > eetwijnen en oplegwijnen

Wijnregio´s
Beste reputatie: Bourgogne, Californië en Baden (Duitsland) 



proeven wijn 6
warm klimaat

Primitivo Rivera 2018 IGT Salento
Italië



Primitivo (nauw verwant aan Zinfandel)

Blauwe variëteit - rood, droog  

Kenmerken: 

• blauwe druif uit het Zuiden van Italië 

• laag zuurgehalte, dieprode kleur,  zachte tannines
rijp fruit, jammig, kersen en wat specerijen

• houtgerijpt: vanille, tabak, chocola, koffie, toast

• volle,  krachtige en soepele rode wijnen, kunnen ouderen

Wijnregio´s
Beste reputatie: Italië (Puglia) en Californië (Zinfandel)



Wijn&spijs of Spijs&wijn?



Wat hebben we geleerd?

• proeven & basissmaken

• druivenrassen

• terroir & klimaat

• vinificatie

en: veel geproefd...

• video terug te zien

• geef ons feedback 

• tot ziens!


