Château CLAUZET, Saint-Estèphe
Cru Bourgeois Supérieur

Bij de herziening van “Le Classement des Crus Bourgeois du Médoc 2003 “ werd Château Clauzet
opgewaardeerd tot Cru Bourgeois Supérieur, wat een mooie erkenning is voor dit domein dat in
1997 werd aangekocht door de Belgische baron Maurice Velge.

Historiek
Maurice Velge was voordien actief in de Antwerpse havensector. Naast zijn professionele
activiteiten was hij ook zeer actief in verschillende verenigingen die de promotie van de haven
van Antwerpen in het vaandel droegen. Internationale bekendheid kreeg hij als voorzitter van
“ Antwerpen 1993, Culturele hoofdstad van Europa”.
Maar hij had ook nog andere passies: kunst, cultuur, wijn
en windhondenjacht. Toen zijn vriend Franck Wegbecher
hem tijdens een jachtpartij nabij Parijs vertelde dat er in
Saint-Estèphe goede wijngaarden vrijkwamen, kon hij een
droom verwezenlijken. De ‘liefde’ voor Franse wijnen
kreeg hij immers mee van zijn vader, die door zijn
wereldwijde havenactiviteiten ook heel wat relaties had in
Bordeaux. In 1997 kocht Maurice Velge zijn eerste 10 ha
aan ( eerst 2 ha Château de Côme, die later werden
toegevoegd bij Château Clauzet ) ; daarna breidde hij
selectief uit tot 30 ha op de beste terroirs van SaintEstèphe, waarvan er nu 27 ha in productie zijn.
Château Clauzet was voordien een bescheiden domein met
verouderde gebouwen en installaties.
Sedert 1820 behoorden de wijngaarden toe aan de familie Bernard. De naam Château Clauzet
dateert van einde 19de eeuw, toen Anne Olympe Bernard huwde met Pierre Ulysse Clauzet. In het
boek BORDEAUX et ses Vins van Edouard Feret, 13e uitgave gepubliceerd in 1982, staat
Château Clauzet als volgt beschreven : “ gelegen in het midden van de gemeente, met een
oppervlakte van 5 ha wijngaarden, voor het merendeel beplant met Cabernet Sauvignon. De
percelen wijngaarden liggen verspreid over de gemeente. “
Na de overname liet kasteelheer Velge zich goed omringen en zocht hij vakkundig advies : zo
werd de chai volledig vernieuwd en uitgerust met het beste vinificatiemateriaal. Ook de
gebouwen ( vatenkelder, kantoren, proeflokaal…) kregen een facelift.

José Bueno
Eén van de bekwame personen waarmee Maurice Velge zich
wist te omringen is technisch directeur José Bueno. Hij kreeg
als opdracht mee om van Château Clauzet een grote wijn te
maken en hierbij de specificiteit van de terroirs te
respecteren en te werken in functie van eerlijke kwaliteit.

José Bueno verdiende zijn strepen door al 23 jaar gewerkt te hebben voor het wereldbefaamde
wijnhuis Baron Philippe de Rothschild in Pauillac, waar hij een tijdlang de wijn van MoutonRotschild vinifieerde.

Terroir
De wijngaarden van Clauzet hebben verschillende terroirs. De wijngaarden met Cabernet
Sauvignon liggen op dikke kiezelgronden die het regenwater snel laten wegvloeien. Deze
wijngaarden liggen op het beste deel van Saint-Estèphe, nl tussen Montrose, Meyney, HautMarbuzet en Cos d’ Estournel. De Merlot-wijngaarden hebben een rijke leembodem met een
kalkhoudende ondergrond.

Druivensoorten Clauzet:
- 55 % Cabernet Sauvignon
40 % Merlot
3 % Petit Verdot
2 % Cabernet Franc
- De wijnstokken hebben een gemiddelde leeftijd van 40 jaar met een aanplantdensiteit van
9000 stokken per ha. Het rendement bedraagt 38 hl/ha.
- Elk perceel wordt afzonderlijk gevolgd en geobserveerd, en krijgt een aparte behandeling,
zowel wat betreft bodemwerkzaamheden, de snoei, de ‘vendange verte’, het verwijderen van de
bladeren in de zomer… De oogst verloopt verder zeer selectief. De druiven moeten niet alleen
voldoende zuur en suiker bevatten, maar moeten ook fysiologisch rijp zijn bij de pluk ( schillen
intens gekleurd, vruchtvlees voldoende elastisch, de pitten rijp, de smaak ‘lekker’…).
De druiven worden manueel geoogst en in de chai nog eens rigoureus gesorteerd.
José Bueno zorgt er dus voor dat het vakkundig werk in de wijngaard een perfect verlengstuk
krijgt in de chai.

Vinificatie
De vinificatie is eigenlijk verschillend voor
ieder lot en wordt telkens optimaal
aangepast.
Er gebeurt een volledige ontristing en een
lichte kneuzing van de druiven. De gisting
gaat
door
in
betonnen
tanks
met
temperatuurcontrole
(
volgens
de
oogstresultaten meestal tussen 29-31°C ).
De maceratie duurt 3 weken.
De rijping gebeurt in eiken vaten en duurt 12
à 14 tot 18 maanden. Elk jaar wordt 50 à 60
% van de eiken vaten vernieuwd, afkomstig van 7 tot 8 verschillende kuipers .
De klaring gebeurt met vers eiwit,
waarna, indien nodig, de wijn nog enkele
maanden op vat blijft. Voor de botteling
is er dan nog een lichte finessefiltering.

Op de CONCOURS MONDIALE de BRUXELLES 2006 werd Château Clauzet 2003
onderscheiden met een gouden medaille.

Info
Château Clauzet
Leyssac
33180 Saint-Estèphe
Email:
clauzet@chateauclauzet.com

Bronnen
- Belgische wijnbouwers in Frankrijk
Etienne Van Steenberghe
- Bordeaux et ses vins
Edouard Féret
- www.chateauclauzet.com

