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Pouilly-Fuissé 1er Cru 
2020

organisatie: Edger Groeneveld (NGS) en 

Karel de Graaf

Linschoten, 13 september 2022

presentatie: drs Karel de Graaf

propriétaire-récoltant à Meursault

agent commercial en vins de Bourgogne

Officier dans l’Ordre du Mérite agricole 

Karakteristiek oogst 2021 1/2

• oogst 2021 wordt gezien als een rampjaar in kwantitatieve 
zin, in kwalitatieve zin niet

• eind maart 2021 liep de thermometer op richting 30°
Celsius

• begin april sloeg in 2 nachten de nachtvorst toe en wel tot 
min 7 graden Celsius; hiertegen kan je je helaas niet 
beschermen

• de Pinot Noir loopt wat later uit dan de Chardonnay, 
waardoor de schade bij de Chardonnay het grootst is

Karakteristiek oogst 2021 2/2

• gemiddeld heeft elke producent zo’n 50 procent verloren; 
2021 is het grootste bekende schadejaar van de 
Bourgogne

• een producent vertelde me: “je klanten gaan huilen, als ze 
de allocaties krijgen; ze weten nu dat 2021 qua volume 
een klein jaar is, maar dat zijn ze vergeten als de wijnen 
volgend jaar op de markt komen.” 

Info oogst 2022 1/5

• ik ben van zondag 28 augustus t/m zaterdag 3 september  
tijdens de oogst in de Bourgogne geweest en heb 55 
producenten bezocht in alle 5 districten

• in de Côte de Beaune en de Mâconnais begonnen de 
meeste producenten in week 34, in de Côte de Nuits, de 
Côte Chalonnaise en de Chablis zijn velen nog bezig

• het seizoen 2022 was zeer warm en droog en heeft geleid 
tot blokkering van de rijpheid, lagere rendementen en een 
lagere zuurgraad van de druiven 

Info oogst 2022 2/5

• behalve hier en daar wat oïdium is 2022 een zeer gezond 
jaar, dus geen meeldauw en grijze rot   

• het gebladerte was en is nog zeer fraai groen, hetgeen 
betekent dat 2022 een zeer gezond jaar is 

• in de 43 jaar dat ik in de Bourgogne kom, heb ik nog nooit 
zo’n gezond jaar gezien; 2018, 2019 en 2020 waren ook 
heel gezond

• selectie bij de Pinot Noir is/was alleen nodig om de  
verbrande druiven te verwijderen 

Info oogst 2022 3/5

• er is weinig appelzuur in de druiven vanwege de hitte; wel 
is er opvallend veel wijnsteenzuur zoals in 2019

• in percelen van eenzelfde climat zie je soms aanzienlijke 
verschillen in suikergehaltes

• de rijpheid was/is zeer heterogeen. Deels ligt de oorzaak 
bij het terroir, de onderstok, de regenval en deels is hij 
moeilijk te verklaren

• ik hoorde ook geluiden dat producenten in de Côte de 
Beaune (wit) te vroeg zouden zijn begonnen
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Info oogst 2022 4/5

• door de droogte en de hitte begonnen druiven vocht te 
verliezen en verschrompelden

• druiven die verschrompeld zijn oogst je niet, maar een 
bijzonder verschijnsel deed zich voor

• een producent die bij regenval zijn wijngaarden 
inspecteerde, zag tot zijn grote verbazing dat 
verschrompelde druiven weer opzwollen

• hij oogstte ze gelijk want als hij ze zou laten hangen, 
zouden ze verbranden 

Info oogst 2022 5/5

• de rendementen vielen uiteindelijk wel mee; producenten 
die te vroeg begonnen zijn, zullen een beetje moeten
chaptaliseren en aanzuren

• er wordt een vergelijking met 2020 gemaakt

• schaarse regenval voorkwam een enorme catastrofe! 

• 2022 uitstekend jaar voor gebruik oogstmachines

• sommige producenten zijn al aan het filosoferen over de 
toekomst van de Bourgogne, als het zo droog blijft

Alle 22 premiers crus oogst 2020? 1/2

• het was een goed idee van het NGS om de 22 1ers crus van 
Pouilly-Fuissé van het oogstjaar 2020 te gaan proeven

• al snel werd ons echter duidelijk dat niet alle 1ers crus van 
de oogst 2020 op de Nederlandse markt verkrijgbaar 
waren 

• we besloten om de proeverij van alle 22 1ers crus naar de 
toekomst te verschuiven

• om toch een indruk te krijgen van de kwaliteit van de 
oogst 2020 besloten we om wijnen van een aantal 1er-
cru-climats van verschillende producenten te proeven
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Alle 22 premiers crus oogst 2020? 2/2

• we gaan vandaag 23 1ers crus proeven, verdeeld over 15 
Premiers Crus en 19 verschillende producenten. 

• de ontbrekende 7 Premiers Crus zijn: En France (Vergisson), 
Aux Bouthières, La Frérie, Clos de Solutré (Pouilly-Solutré), Le 
Clos en Les Reisses (Fuissé) en Aux Quarts (Chaintré)

• jullie ontvangen een lijst met de geproefde wijnen en hun 
importeurs

• wees s.v.p. voorzichtig bij het prijzen van de wijnen in de 
restaurants waar jullie werken; ik zag al prijzen boven de € 80,-

Waarover gaan we het vandaag hebben? 1/3 

• het gaat over de aop Pouilly-Fuissé, die sinds 1936 bestaat 
en in het departement Saône-et-Loire (71) ligt

• er zijn 4 dorpen die deel uitmaken van de aop Pouilly-
Fuissé met een totaal oppervlak van ± 800 ha 

• het betreft de dorpen Vergisson, Pouilly-Solutré, Fuissé
en Chaintré

• het gaat over de aanvraag in 2010 voor de premier-cru-
status van 22 climats binnen deze aop bij het INAO in 
Parijs

Waarover gaan we het vandaag hebben? 2/3 

• de aop Pouilly-Fuissé telt 250 producenten

• dit gebied van 800 ha kent niet minder dan 15 
verschillende bodemtypen en maar liefst 217 climats

• de aanvraag tot premier cru (22 climats) omvatte 182 
hectare en in feite werden 59 climats gehergroepeerd

• let op: een premier-cru-climat kan dus een samengesteld 
climat zijn, bestaande uit diverse climats

Waarover gaan we het vandaag hebben? 3/3 

• het moge duidelijk zijn dat daarover heel veel 
gediscussieerd is, net als in de jaren 70 toen de Grand Cru 
classificatie in de Elzas tot stand moest komen 

• de INAO wilde aan delen van climats boven de 400 meter 
geen 1er-cru-status geven, b.v. van Sur la Roche in 
Vergisson

• daar kwam begrijpelijk het nodige verzet tegen van 
producenten die daar bezittingen hebben

Historie van de aop Pouilly-Fuissé 1/5

• het gebied kent een historie van 2000 jaar

• de aop Pouilly-Fuissé bestaat sinds 05-10-1936

• de plannen van destijds om de beste wijngaarden tot 
premier cru te promoveren werden niet uitgevoerd, 
omdat de producenten vreesden dat de Duitsers er met 
hun wijn vandoor zouden gaan

• ze moesten daartoe een lijst met gegevens van hun
bezittingen inleveren bij het Vichy-regime

Historie van de aop Pouilly-Fuissé 2/5

• het decreet van 1936 stond toe dat je namen van het 
climat vermeldde achter de dorpsnaam, zoals in 
Meursault, Puligny, Chassagne, enz. gebruikelijk is

• in de jaren 80 was Pouilly-Fuissé zeer populair in de VS; 
maar liefst 80% (!) van de productie werd in bulk 
verkocht aan 4 of 5 grote handelshuizen

• zij maakten een succes van witte Bourgognes in de VS
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Historie van de aop Pouilly-Fuissé 3/5

• maar dat ging ten koste van de ziel van de Bourgogne: de 
hiërarchie van terroirs

• Frédéric-Marc Burrier, voorzitter van de Union des 
producteurs van 2003 tot 2020, werd de grote initiator 
van het premier-cru-project

• hij hamerde op de passie die de hiërarchie van de terroirs 
bij de consument kan genereren

Historie van de aop Pouilly-Fuissé 4/5

• Burrier stimuleerde de producenten om de namen van de 
climats op het etiket te zetten

• hij vond dat de producenten de commercialisering in 
eigen hand moesten nemen

• uiteindelijk besloot men om 2 hl/ha minder te gaan 
oogsten (met een procent meer alcohol) voor de cuvées
met climat-naam 

Historie van de aop Pouilly-Fuissé 5/5

• door de dominantie van de handelshuizen en het gemak 
bij de verkoop in bulk van Pouilly-Fuissé, werden de 
producenten niet gestimuleerd zelf te gaan bottelen

• in de jaren 90 verkocht slechts een tiental domaines hun 
wijnen op fles 

• inmiddels zijn dat er meer dan 100, waarvan er 80 
vertegenwoordigd zijn bij het Atrium, de collectieve 
caveau in Solutré

De aanvraag bij het INAO in Parijs 1/3

• de INAO, Institut National des Appellations d’Origine, 
heet tegenwoordig Institut National de l’Origine et de la 
Qualité

• de INAO waakt o.a. over de aop’s en de wijzigingen

• de producenten die een aanvraag doen moeten zelf een 
dossier samenstellen!

• in elk van de vier dorpen werd een commissie 
geïnstalleerd, die aan Parijs een voordracht moest doen 
welke climats voor promotie in aanmerking kwamen

De aanvraag bij het INAO in Parijs 2/3

• de 250 producenten moesten het dus samen eens worden
welke climats geschikt bevonden werden voor promotie

• een hele klus als 250 producenten het eens moeten
worden en er 217 climats zijn

• het was bovendien onduidelijk of een Monopole ook 1er 
cru kon worden

Ook waren/zijn er ‘samengestelde’ climats

drie voorbeelden:

• in Chaintré: Les Chevrières (11,36 ha) bestaat uit Les 
Chevrières (6,94 ha), Aux Murs (1,55 ha) en Les Robées
(2,87 ha)

• in Fuissé: Les Ménétrières (5,22 ha) bestaat uit Les 
Ménétrières (2,18 ha), Les Insarts (1,67 ha) en Les Prâles
(1,37 ha)

• in Vergisson: Sur la Roche (14.76 ha) waarvan 0,85 ha 
La Maréchaude!
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Aanvraag bij het INAO in Parijs 3/3

• het INAO zette toen een heel circus aan geologen, 
oenologen, bodemdeskundigen, enz. aan het werk

• uiteindelijk besloeg de aanvraag tot toekenning een
periode van ruim 1o jaar: van 09-03-2010 tot 21-11-2020 

• er zijn nu dus 22 premiers crus, die in feite 59 climats
hergroeperen

Problemen die spelen/speelden 1/4

• een groot probleem dat al een tijdje speelde bij de INAO was 
dat als een climat deels promoveerde tot premier cru, de wijn 
afkomstig van het niet-gepromoveerde deel niet meer de 
naam van het climat mocht dragen maar gewoon Pouilly-
Fuissé genoemd moest worden; b.v. Les Crays in Vergisson. 
Dit om verwarring bij de consument te voorkomen

• dat was natuurlijk tegen het zere been van de producenten en 
ook van de handelshuizen in Beaune en Nuits-Saint-Georges 
die graag de naam van het climat op het etiket willen zetten

Het uiteindelijke resultaat in 2020

• tenslotte, na allerlei klachten/bezwaren, gold de promotie 
voor 194 ha in plaats van de aangevraagde 182 ha 

• er zijn dus nu 22 climats met de 1er cru status, waarvan
een deel dus samengesteld is

• NB: Vers Cras ligt deels in Fuissé en deels in Solutré-
Pouilly

• zoals afgesproken trad Burrier na de promotie af en werd
Aurélie Cheveau Burriers opvolgster als voorzitster van de 
Union des producteurs

Commentaar op de keuze van het INAO

• er kwam al snel kritiek op de keuze voor de ligging van de 
premiers crus

• een nogal conservatieve keuze en niet toekomstgericht 

• J.M. Guffens: alleen maar op het zuiden en zuidoosten gelegen 
wijngaarden werden premier cru en niet de op het westen of 
noorden gelegen wijngaarden. Daar worden echter door
klimaatverandering steeds betere wijnen gemaakt

• sommige producenten vonden dat een oratio pro domo van 
Guffens

Het INAO haalde bakzeil

• het INAO wilde aan wijnen van wijngaarden die boven de 4oo 
m liggen (Vergisson) niet de 1er-cru-status verlenen in 
verband met de kwaliteit

• de ‘getroffen’ producenten gingen hiertegen in beroep, omdat 
ze de naam van het climat dan ook niet meer mochten 
gebruiken 

• de oplossing is geworden dat deze producenten de naam van 
een aangrenzend climat mochten gebruiken en er in sommige 
gevallen een nieuw climat werd bedacht (Le Haut de la Roche, 
Le Clos du Roi)

• dus in feite moest het INAO deels bakzeil halen, want een 
(andere) climat-naam mag nu dus wel op het etiket
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De klimatologie van Pouilly-Fuissé 1/2

• het gebied van Pouilly-Fuissé is vochtiger en vorstgevoeliger 
dan de Côte de Beaune

• het gebied profiteert van de klimatologische invloeden van 
de Saône-rivier en van de Rhône-vallei, behalve Vergisson

• de rotsen van Vergisson en Solutré isoleren Vergisson van 
de invloed van deze invloeden

• deze invloeden zijn in Chaintré zo sterk dat de druiven hier 
af en toe overrijp kunnen worden, net als in bijvoorbeeld 
Clessé.

De klimatologie van Pouilly-Fuissé 2/2

• 30 jaar geleden hadden de wijnen van Vergisson de 
reputatie onrijp te zijn, vanwege de hoge ligging van de 
wijngaarden, en doordat een deel van de wijngaarden 
op het noorden is gericht

• delen van climats boven de 400 m hoogte werden daarom 
uitgesloten van de 1er- cru-classificatie!

• in het noorden van de appellatie (Vergisson, 193 ha) 
geven de wijnstokken de voorkeur aan warme jaren 

• de percelen liggen bijzonder hoog en de wijnen vertonen 
een uitgesproken frisheid

Reputatie Vergisson in verleden en nu

• in de hoogtijjaren voor de export was het vrij laag gelegen 
en warmere Fuissé zonder twijfel het dorp met de grootste 
reputatie

• de opwarming van de aarde heeft Vergisson veel goed 
gedaan en de hoogte geeft fijne en mineralige wijnen, 
vooral dankzij de duidelijke thermische amplitudes 

• Vergisson staat nu bekend om zijn wijnen met elegantie 
en finesse, b.v. van climats als Les Crays en Sur la Roche

Vergisson is het hoogst gelegen

AIRE GEOGRAPHIQUE

Département de la Saône-et-Loire 

(71)
1830 heures d'ensoleillement

Le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an du département de la Saône-et-

Loire est de 1830 heures. Ces dernières années, la moyenne d'ensoleillement en France 

se situe autour de 1900 heures (année 2011 exclue).

Communes (Nombre: 4)
Code 

postal

Population

(habs)

Altitud
e

minim
um

(mètre
s)

Altitud
e

moyen
ne

(mètre
s)

Altitud
e

maxim
um

(mètre
s)

Superfic

ie

(km²)

Fuissé 71960 326 210 250 420 4.86
Chaintré 71570 530 171 280 285 3.31
Solutré-Pouilly 71960 379 208 330 530 6.16
Vergisson 71960 240 255 320 575 5.77

De terroirs van Pouilly-Fuissé 1/4

• Pouilly-Fuissé telt maar liefst 15 verschillende 
bodemtypen 

• enkele voorbeelden: Jura-kalksteen, mergel, mergel-
kalksteenformaties, klei, schalie (leisteen), enz. 

• het druivenras Chardonnay onthult de vele gezichten 
van de appellatie Pouilly-Fuissé, gekoppeld aan een 
complexe topografie en pedologie

De terroirs van Pouilly-Fuissé 2/4

Isabelle Letessier, landbouwkundige en bodemkundige:
“Van alle appellations in de Bourgogne biedt Pouilly-Fuissé de grootste 
geologische variatie, de scherpste geologische breuken en hellingen, de 
duidelijkste veranderingen in bodems. De bodemlagen binnen de AOP
vertonen diepe breuken met op het oosten gerichte hellingen. Zowel het 
reliëf als de ligging ten opzichte van de zon is er een enorm gevarieerd en de 
hoogtes verschillen van 220 tot wel 430 meter. De met mergel omgeven 
rotspartijen markeren een landschap waar heuvels en dalen elkaar 
afwisselen.”

Bron: Salettes, Sophie de, Expertise du Terroir : Pouilly-Fuissé en route pour les premiers crus, La 
Revue du Vin de France
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De terroirs van Pouilly-Fuissé 3/4

• 30% bestaat uit dunne bodems van harde kalksteen

• 20% uit bodems van recente afzettingen 

• 15% van de wijngaard komt overeen met kleiachtige en 
zeer diepe bodems 

• 11% van de bodems bestaat uit vulkanisch 
stollingsgesteente (Fuissé)  

De terroirs van Pouilly-Fuissé 4/4

• 9% bestaat uit colluvium (bodems met materiaal dat door 
erosie van de hellingen in de vallei terecht is gekomen) 

• 7% bestaat uit bodems van mergel-kalksteenformaties 

• 6% (Vergisson) bestaat uit zandsteen, zandige of 
kleiachtige bodems uit het Trias 

• 5% van de bodems bestaat uit mergelformaties

Bestektekst van Pouilly-Fuissé

• iedere aop is onderworpen aan een bestektekst (cahier 
des charges), waaraan overigens niets geheim is

• op de site van  het CAVB staan de bestekteksten van alle 
aop’s van de Bourgogne

• je mag in Pouilly-Fuissé geen chemische 
onkruidverdelgers gebruiken en wachten na rooien  

• ook staat er dat je max. 56 hl/ha mag oogsten en dat je 
minstens 12% potentieel alcohol moet hebben en dat de 
opvoeding van de wijnen minstens tot 1 juli van het jaar 
na de oogst moet plaatshebben

Een zeer moderne cahier des charges

strengere productievoorwaarden voor de 1ers crus:

• rendementsbeperking (maximaal 56 hl/ha); 3 hl minder 

• bodemrust van 3 jaar tussen het rooien van oude stokken 
en de aanplant van nieuwe 

• een streng verbod op het gebruik van chemische 
onkruidverdelgers

• verplichte rust op vat of fles tot minstens 1 juli van het 
jaar na de oogst

Vergisson (4): 36,72 hectare 1er cru

• En France (1,87 ha) 

• Les Crays (10,75 ha) waarvan 0,76 ha Le Martelet

• Sur la Roche (14.76 ha) waarvan 0,85 ha La Maréchaude

• La Maréchaude (9,34 ha) is in 2020 uitgebreid met de climats
En Ouche (4,63 ha) en Le Nambret (1,32 ha)
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Solutré-Pouilly (8): 71,73 hectare 1er cru 

• La Frérie (4,08 ha) 

• Le Clos de Solutré (4,40 ha)

• Au Vignerais (18,67 ha)

• En Servy (3,98 ha)

• Aux Bouthières (4,86 ha) 

• Aux Chailloux (6,74 ha)

• Pouilly (19,37 ha) 

• Vers Cras (9,63 ha)
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Fuissé (7): 51,35 hectare 1er cru

• Les Perrières (5,79 ha)  

• Les Vignes Blanches (19,13 ha)  

• Le Clos (2,68 ha)  

• Les Brulés (0,83 ha)  

• Les Ménétrières (5,22 ha)  

• Les Reisses (4,13 ha)  

• Vers Cras (13,56 ha)

Chaintré (4): 33,96 hectare 1er cru  

• Aux Quarts (11,22 ha) 

• Le Clos de Monsieur Noly (2,74 ha)  

• Le Clos Reyssier (8,68 ha)  

• Les Chevrières (11,36 ha)
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Millésimes des vins Pouilly-Fuissé Le Clos de Monsieur Noly

• Millésime du millénaire 1971

• Millésime du siècle 1928, 1947

• Millésime exceptionnel 1929, 1937, 1959, 1969

• Excellent millésime 1926, 1934, 1935, 1945, 1949, 1950, 1953, 1962, 1966, 1978, 1985, 1999

• Très grand millésime 1952, 1954, 1961, 1964, 1989, 1990, 1996, 2001, 2002, 2005, 2006, 2010

• Grand millésime 1933, 1938, 1943, 1946, 1955, 1967, 1974, 1976, 1979, 1981, 1982, 1983, 

• 1992, 1995, 1997, 2004, 2009, 2012

• Très bon millésime 1948, 1970, 1986, 1988, 1991, 1994, 1998, 2000, 2007, 2008

• Bon millésime 1939, 1940, 1942, 1957, 1960, 1972, 1973, 1977, 1980, 1993, 2003, 2011

• Millésime moyen 1932, 1951, 1956, 1958, 1975, 1987, 2013

• Millésime médiocre 1927, 1930, 1931, 1936, 1941, 1944, 1963, 1965, 1968, 1984

Pouilly-Fuissé van het Hospices de Beaune

• in zowel 1994 als 2015 kreeg het Hospices de Beaune een 
legaat van Madame Françoise Poisard: 5 percelen Pouilly-
Fuissé in de vrij laag gelegen gemeente Chaintré

• het betreft percelen in de climats: Les Plessys (ronde en 
krachtige wijnen), Les Robées, Les Chevrières (fruit en 
mineraliteit) en La Chatière en Haut de Savy (met een
rijke stuctuur)

• Roland Masse, in 1994 wijnmaker bij de Hospices de 
Beaune, trok Dominique Cornin aan als wijnmaker

PF ‘Cuvée Madame Françoise Poisard’ 

• Cornin onderhoudt de wijngaarden, maakt deels de wijn
en wordt sinds enige jaren terzijde gestaan door zijn
zoon Romain, een oenologue (Dijon)

• de Cornins zijn bio-dynamische wijnmakers, maar de 
Pouilly-Fuissé is niet bio-dynamisch en geen 1er cru

• de wijn doet hoge veilingprijzen; een vat van de 
jaargang 2021 (17 vaten) bracht gemiddeld maar liefst  
€ 17.058.- op en voor een fles moet je gauw € 150.-
neertellen

Proeverij Pouilly-Fuissé 1er cru 2020

• we gaan een serie Pouilly-Fuissé 1ers crus van het 
oogstjaar 2020 proeven

• omdat diverse importeurs de jaargang 2020 nog niet in 
bezit hadden, hebben we besloten om wijnen van 
sommige climats van diverse producenten te proeven

• na de proeverij schuiven we aan voor de lunch, waarbij 
uiteraard Pouilly-Fuissé 1er cru 2020 wordt geschonken 

hopelijk hebben jullie vandaag 
iets opgestoken

heel hartelijk dank voor jullie
aanwezigheid en aandacht en geniet

van de fijne lunch met 1ers crus


