
MORGON 

 

Algemeen 

Alle wijnen uit de A.O.C. Morgon komen uit het dorp Villié-Morgon, in het noorden van het 
departement Rhône. Dit is een fusiegemeente van de dorpjes Villié en Morgon. 

Het is gelegen in de Beaujolais-streek, die zich uitstrekt ten zuiden van Mâcon tot aan de 
voorsteden van Lyon. De vallei van de Saône vormt de oostelijke grens. 60 Gemeenten produceren 
wijn in meerdere of mindere hoeveelheid. De hele streek heeft recht op de AOC Beaujolais of 
Beaujolais Supérieur als het alcoholgehalte hoger ligt. De AOC Beaujolais Villages is 
voorbehouden aan 39 gemeenten in de noordelijke helft. Binnen deze beperkte zone mogen 10 
gemeenten hun naam aan hun wijn geven: dit zijn de cru’s van Beaujolais. 

De cru Morgon is de 2de qua oppervlakte na Brouilly. 

Op een 10 km van Saône, geniet Morgon van de matigende de rol van de rivier. De gemeente ligt 
tussen de 212 en 689 m. hoogte. De wijngaarden bevinden zich tussen de 250 en 500 m., 
wijngaarden die boven de 500m gelegen zijn maken geen aanspraak op de A.O.C. Morgon, in het 
beste geval kunnen ze als A.O.C. Beaujolais op de markt komen. 

De zanden van graniet hebben zich aan de voet van de Beaujolais heuvels opgehoopt. Een 
plaatselijke bijzonderheid is het gebied de Côte du Py. De wijnen die daar geproduceerd worden 
kan men beschouwen als het beste van de Morgon wijnen. 

Naast dit beroemde gebied, worden vijf andere gebieden (Les Charmes, Les Micouds, Les Grands 
Cras, Corcelette en Douby) min of meer voorzien van klei met zand dat afkomstig is van de 
ontbinding van graniet. Dit geeft de wijn een zekere veranderlijkheid al naargelang volgens hun 
terroir. Dit zand wordt plaatselijk ‘terre pourrie’ (gerotte aarde) genoemd. 

De bodem bestaat er uit ontbonden rotsen. Dit resulteert in een rijke, vlezige,volle wijn met een 
boeket van rode vruchten die na enkele jaren gunstig evolueert. 

Jean Foillard 

Bende van vijf 

De microbioloog en wijnmaker Jules Chauvet, die tot zijn dood in 1989 in de buurt van Mâcon 
werkte, heeft veel geëxperimenteerd 

met het gebruik van eigen gisten en het 
werken zonder zwavel. Eigen gisten zijn 
typisch voor elke wijngaard, zij bepalen 
de eigenheid van een wijn. Maar, werken 
met eigen gisten betekent: niet spuiten 
in je wijngaard en zorgvuldig en 
hygiënisch werken bij het wijnmaken.  
 

 

Jean Foillard 



Begin jaren tachtig begonnen vijf wijnboeren uit de Beaujolais Chauvet’s ideëen in praktijk te 

brengen met als doel weer de traditionele, natuurlijk gemaakte beaujolais (van de Gamay druif) 
te gaan produceren. Deze directe leerlingen van Chauvet worden door hun collega-wijnboeren, 
vaak niet zonder hoon, 'De bende van vijf' genoemd. Jean Foillard behoort hierbij… 
 
Voorop in deze zwavelloze bende loopt de gedreven en inspirerende Marcel Lapierre, die de 
beweging en haar leden tot cultstatus wist te brengen. En hij vond navolging: door heel Frankrijk 
is een klein netwerk van wijnboeren ontstaan die op soortgelijke wijze werken en die dan ook de 
lekkerste en meest karaktervolle wijn van hun streek maken. Ze kennen elkaar allemaal goed, of 

ze nou in de Touraine wonen of in de Bourgogne of Beaujolais. Ze komen vaak bij elkaar voor 
stages en proeverijen of regelrecht hulp. Een echte (wijn-) vriendenclub dus!  
 
De meeste van deze wijnboeren zijn wars van stempels van officiële instanties: lekker zit niet in 
het etiket maar in de fles! Die stempels worden namelijk verstrekt door commissies van collega’s 
die vooral de tijd stil willen zetten en, zoals een wijnboer laatst zei, ‘jaloers zijn op succes, 
helemaal niet van wijn houden en ‘s avonds stiekem jenever stoken omdat ze daar eerder vrolijk 
van worden’. 

Jean-Marc Burgaud 

Jean-Marc Burgaud richtte zijn wijndomein op in 1989 na het behalen van zijn diploma wijnbouw 
en oenologie. Het is gelegen in Morgon en omvat 19 ha voor 3 

appellaties: Beaujolais-Villages ( 5 ha ), Régnié ( 1 ha ) en Morgon 
( 13 ha ). 

   

Jean Marc Burgaud is één van de meeste ambitieuze wijnmakers van de hele Beaujolais en de 

kwaliteit van zijn wijnen is indrukwekkend.  Burgaud bezit een aantal hectare wijngaard op de 

vermaarde Côte du Py (het beste terroir van Morgon). De wijngaarden worden met veel zorg en 

aandacht bewerkt en de leeftijd van de stokken ligt hoog. Oogsten gebeurt handmatig en in de 

kelders wordt serieus gewerkt. Vergisting gaat met behulp van natuurlijke gisten en de wijnen 

rijpen op betonnen cuves en deels op gebruikte vaten. De laatste jaren is de ster van Burgaud 

snel stijgende, maar de recente roem lijkt hem niet te veranderen. Wel heeft het zo zijn 

voordelen. Zo maakt hij graag gebruik van de uitnodigingen die hij ontvangt van beroemde 

collega’s uit de Côte de Nuits. Zo is hij regelmatig te vinden bij Rousseau, DRC, Mugnier en 

andere grootheden die op hun beurt weer bij hem komen proeven. 

 

 



 


