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2013: Een tachtige jaren VINTAGE !
De wijngaarden van Châteauneuf - du - Pape leverden vorig jaar een oogst die met hun late rijpheid
kenmerkend is voor de oogsten uit de jaren 80. Ondanks de klimaat invloeden (voornamelijk hagel) die de
vele wijngebieden hebben getroffen, blijft de kracht van de druiven uit Châteauneuf-du-Pape in tact.
Met een gemiddelde temperatuur van -1 °C, is het voorjaar van 2013 zonder twijfel een van de koudste en
natste voorjaren van de afgelopen jaren geweest. De maanden April, Mei en Juni waren 4,4°C kouder dan het
jaar ervoor. Kijkend naar de regenval is het snel duidenlijk waarom 2013 een van de natste jaren was met
217mm regen in 2013 tussen April en Mei. Dit in vergelijking met 165mm in 2012, 17mm in 2011 en 107mm in
2010.
De combinatie van koel en nat weer heeft niet alleen geleid tot het uitstel van vegetieve wijnstokken maar is
ook de oorzaak van “sag” (de slechte bevruchting van bloemen). Het is voornamelijk de Grenache druif (75%
van van dit gebied) die erg gevoelig is voor dit fenomeen dat heerst in de wijngaarden van AOC Châteauneufdu-Pape.
Het is duidenlijk dat de zomer van 2013 zeer goed was, met een storm die zich ideaal plaatste tegen het eind
van Juli – de warmste maand van 2013. Helaas was de kracht van de zomer niet genoeg om de achterstand in
te halen. Niet alleen was de vintage van 2013 daarom ook een van de latere oogsten van de afgelopen jaren,
maar ook het geminddeld rendement was lager met een opbrengst van maar 26 hectoliter per hectare
tegenover het potentiele 35 hectoliter per hectare dat beschikbaar is.
In de tweede helft van September begon de oogst onder goede omstandigheden. Alcholische gisting en
malolactiche fementatie werden snel afgerond en gaf gelegenheid voor een rode wijn die, met een goede
zuurgraad, en matige alcholol niveau van de Grenache druif, kenmerkend is voor de mid jaren 80. De Syrah and
de Mourvédre maakten een krachtige, kleurrijke en geconcentreerde wijn. Deze twee rassen zijn niet beinvloed
door de “sag” en zijn proportioneel gezien talrijker in 2013 dan de oogsten in de andere wijnjaren.
Verder hebben de witte wijnen een mooie aromatische frisheid (van citrus, witte bloemen, exotische vruchten)
en smaak. Door hun fysisch - chemische evenwicht, hebben ze een zeer goed verouderingspotentieel . Net als
de rode wijn, is de witte Grenache druif iets minder aanwezig wat in de voordeel werkt voor de Clairette en
Roussanne die hierdoor de mogelijkheid hebben gekregen om hun aromatische potentieel ten volle te uiten.

Het jaar 2013 in cijfers:
334 oogstopgaven
82.000 hl wijn waarvan 5300 hl witte wijn
230 particuliere wijnhuizen die 94% van de wijn productie vertegewoordigen
1 coöperatieve wijnmakerij (3%) en een aantal privé wijnmakers (3%)
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