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Graniet
Wat Hard, mineraalrijk gesteente. Warmt snel op 
en houdt lang warmte vast. Laat goed water door. 
Levert mineraalrijke wijnen op.
Waar Noordelijke Beaujolais, noordelijke Rhône, 
Elzas, Bourgogne (deelgebied Côte Chalonnaise).

Kalk 
Wat Zachte, koele, poreuze grond. Basisch (tegen-
gesteld aan zuur). Soms wit van kleur (dat zijn dode 
schaal- en schelpdieren; ooit lag hier zee) en vocht-
vasthoudend. Wijnen van deze grond zijn vaak hoog 
in zuur.
Waar Champagne, Bourgogne (Chablis!), Langue-
doc, Bordeaux, zuidelijke Rhône, Jura, Savoie, Elzas, 
Loire (Sancerre).

Klei 
Wat Koud en zuur. Laat weinig water door (fijn voor 
warme en droge gebieden) en is moeilijk te bewer-
ken. Te veel klei kan de wortels verstikken. 

Waar Beaujolais, Loire (Pouilly-Fumé, Vouvray), 
Languedoc, Elzas.

Mergel
Wat Combinatie van klei en kalksteen. Zuur en koud. 
Vertraagt de rijping van druiven.
Waar Jura, Bourgogne (Côte d’Or), Rhône, zuidelijke 
Beaujolais, Elzas.

Tufsteen
Wat Verharde maar poreuze vulkanische slijkmassa. 
Mineraalrijk, watervasthoudend. 
Waar Loire (Saumur, Touraine), Elzas.

Zand
Wat (Hele) kleine deeltjes steen en mineralen. 
Warme en luchtige grond, draineert uitstekend.
Waar Provence, zuidelijke Rhône, zuidelijke Beaujo-
lais, Bordeaux (Médoc, Sauternes).

Waar Bordeaux (Pomerol), zuidelijke Rhône, zuide-
lijke Beaujolais, Bourgogne (Mâconnais), Loire.

Kiezel
Wat Door water geslepen stenen of zand. Boven-
grond. Goed afwaterend en onvruchtbaar. 
Waar Bordeaux (Médoc, Sauternes), Châteauneuf-
du-Pape, Loire.

Leem
Wat Combinatie van klei, zand en slib. Warme, 
vruchtbare grond. Té vruchtbaar echter voor top-
wijnen; wijnen worden mooier als de wijnrank moet 
vechten voor zijn bestaan. Wel fijn voor de boer die 
véél wil produceren.
Waar Bourgogne, Bordeaux (Entre-deux-mers).

Leisteen
Wat Hard, plaatvormig gesteente, bestaande uit klei, 
slib en schalie. Snel opgewarmd en blijft langdurig 
warm. Geeft mineralige wijnen.

GRONDSOORTEN

een bodempje leggen
OP WELKE GROND DE DRUIVEN GROEIEN BEPAALT IN GROTE MATE DE SMAAK EN HET KARAKTER 
VAN DE WIJN. WAAR WORTELEN FRANSE DRUIVEN ZOAL? WE ZOCHTEN HET COMPLEXE GEHEEL 
TOT OP DE BODEM UIT. DIT IS EEN STERK VEREENVOUDIGDE WEERGAVE.

SAMENSTELLING RENÉE SALOME

TERROIR
Fransen hebben een onvertaalbare benaming voor de plaatsen waar de wijnstokken staan: terroir. Hiermee wordt de 
bodemsamenstelling bedoeld, maar ook het (micro)klimaat, de natuurlijke waterhuishouding en de ligging van het 
land; aan een rivier, hoog in de bergen of bij een bos bijvoorbeeld. Het terroir kan sterk verschillen van regio tot regio 
en zelfs van wijngaard tot wijngaard. Ieder terroir geeft unieke eigenschappen mee aan de wijn. Ad fundum!


