VOUGEOT - CLOS DE VOUGEOT :

DOMAINE LEYMARIE

Geografische situering Vougeot – Clos De Vougeot
De Bourgognewijngaarden gelegen tussen Dijon in het noorden en Santenay in het zuiden behoren
tot de Côte d’ Or. De Côte d’ Or zelf wordt opgedeeld in een noordelijk deel, de Côte de Nuits,
en een zuidelijk deel, de Côte de Beaune.
Vougeot is een kleine gemeente, gelegen in de Côte de Nuits langsheen de N74 van Dijon naar
Beaune, tussen Chambolle-Musigny en Vosne-Romanée. Vougeot telt 16ha 50a wijngaarden,
waarvan 11ha 7a geklasseerd zijn als Premier Cru ( rood en wit ) en ongeveer 3 ha bestemd zijn
voor wit.
Clos de Vougeot is een ommuurde wijngaard op een helling, ten zuiden van het dorp, van 50ha 95a
76ca, waaruit het imposante kasteel oprijst, dat eigendom is van de Confrérerie des Chevaliers
du Tastevin.
Historiek Clos de Vougeot

Clos de Vougeot
Wijnmaken gebeurde hier ooit al door de Romeinen.
Later was deze streek een van de eerste centra van kloosterleven in Frankrijk, met eerst het
benedictijnenklooster in Cluny in de Mâconnais en later in 1098 in Cîteaux, waar de
cisterciënzers hun eerste huis hadden.
Deze monniken plantten er niet alleen wijngaarden aan, maar bouwden ook muren rond hun
wijngaarden, wat in 1330 uitmondde in de grote muur rond de Clos de Vougeot, en die nu nog
altijd rechtop staat.
Het zijn de cisterciënzers die deze wijnen groot hebben gemaakt.
De Franse revolutie deporteerde de monniken en versnipperde hun bezittingen in de Côte d’ Or.
Na de opsplitsing van de wijngaarden kregen de négociants, die wijn konden kopen en mengen van
vele percelen, steeds meer invloed, zeker na de komst van de spoorweg. Bij gebrek aan een rivier
in de buurt, konden ze zo gemakkelijk hun wijn exporteren.
Het kasteel op de Clos de Vougeot was dus tot de Franse revolutie eigendom van de abdij van
Cîteaux. In 1818 werd Jules Ouvrard eigenaar en tot 1861 bleef het domein « in monopolie ».

Het is pas na diens dood dat de opsplitsing gebeurd is door de verkoop in 1889 aan 6 wijnhandelaars uit de streek.
In 1944 werd het kasteel eigendom van de Confrérie des Chevaliers du Tastevin. Sedert 1949 is
het geklasseerd als historisch monument en is het voor het publiek tijdens het ganse jaar
toegankelijk.
Deze Confrérie des Chevaliers du Tastevin heeft wel geen wijngaarden in bezit of verkoopt ook
geen wijnen, maar, naast het organiseren van kleurrijke ceremonieën en prestigieuse diners,
promoot zij sinds 1950 de Bourgognewijnen via een jaarlijkse degustatie « Tastevinage ».
Dit is een strenge test waar enkel de wijnen de stempel van « Tastevin » op het etiket krijgen,
die perfect beantwoorden aan de karakteristieken van hun appellation en hun millésimé.
Dit wil echter niet zeggen dat een fles zonder deze stempel op het etiket niet goed kan zijn,
want veel producenten bieden hun wijn niet aan voor deze « Tastevinage ».
Wijnstokken en indeling.
Vooral de Pinot Noir en haar variëteiten ( Pinot Liebault en Pinot Beurot ) worden verbouwd voor
de productie van rode Bourgognewijnen , Chardonnay en Pinot Blanc voor de witte wijnen.
Wat de indeling betreft, is Bourgogne geen gemakkelijke streek. Naast regionale en subregionale
AOC’s, zijn er 7 gemeentelijke AOC’s ( waaronder ‘Vougeot’ ) en verder nog « lieu-dit » of
« climat ». Deze laatste zijn dan nog eens opgedeeld in Premiers Crus ( 120 voor Bourgogne,
waarvan 4 voor Vougeot ) en Grand Crus ( 24 waarvan 1 hier : Clos de Vougeot ).
Enkele productiecijfers :
Voor Vougeot : 463 hl voor rood en 171 hl voor wit in 2002 ; 284 hl voor rood en 139 hl voor wit in
2003.
Voor Clos de Vougeot : 1180 hl voor rood in 2003.
Een ander kenmerkende eigenschap van de wijnbouw in Bourgogne is de opsplitsing van de
wijngaardoppervlakten, zoals hoger reeds vermeld, als gevolg van de Franse erfwet.
De Clos de Vougeot is hier een modelvoorbeeld van. Dit Clos lijkt op het eerste zicht een
compacte wijngaard. In werkelijkheid wordt deze kostbare Grand Cru verdeeld onder niet
minder dan 80 eigenaars. Niet elke eigenaar maakt z’n eigen wijn, maar een aantal onder hen
verkoopt gewoon z’n druiven, zodat er jaarlijks zo een 40 Clos-Vougeot-wijnen op de markt
komen, die in kwaliteit verschillen, afhankelijk van de werkwijze van de wijnboer.
Er bestaat dus gewoonweg niet één enkele Grand Cru Clos de Vougeot zoals er in Bordeaux bv één
enkele Château Latour bestaat, maar een 40-tal.
Uitkijken en proeven is dus de boodschap !
Bodem
De bodem van Clos de Vougeot bestaat uit 3 types, met de beste bodemstructuur bovenaan de
helling ( klei, grint, mergel ), overwegend klei in het middenstuk en alluviaal onderaan, wat een
slechte drainage geeft. De beste wijnen zijn dus afkomstig van de hoogst gelegen
druivenstokken. De wijnen van het laagst gelegen deel van het Clos zijn, omwille van de vochtige
bodemstructuur, van mindere kwaliteit en verdienen hun statuut enkel om historische redenen.
Domaine Leymarie
Charles Leymarie, afkomstig van het Franse Corrèze ( gelegen tussen Limoges en de rivier
Dordogne ) , richt in 1920 in België te Eghezée een wijnhandelszaak op ( vandaag nog steeds in
hetzelfde gebouw ).
In 1933 koopt hij iets meer dan een halve hectare ( 52a 60ca ) wijngaard in het hoger gelegen

( en dus beste ) deel van Clos de Vougeot, grenzend aan Echézeaux. Gedurende meer dan 30 jaar
exploiteert een lokale wijnbouwer dit perceel.
Het begin van de oorlog noopt Charles in 1939 terug te keren naar Frankrijk. Hij vestigt zich in
Libourne, waar hij Château Beauchène ( Pomerol ) en Clos Mazeyres ( Pomerol ) koopt.
Na de oorlog herneemt hij, samen met z’n jongste zoon René, zijn handelsactiviteit in België,
terwijl z’n oudste zoon Marc zich ontfermt over de Pomerol-wijndomeinen.
In 1969 koopt René de huidige gebouwen van Domaine LEYMARI-CECI aan te Vougeot, en de
bijbehorende wijngaard. Deze wijngaard is minder dan 0,5 ha groot en is ook ommuurd : vandaar
de benaming « Vougeot, Clos du Village ». Deze Clos du Village is gelegen langs de N74 en langs de
toegangsweg vanaf deze N74 naar de Clos de Vougeot.
Vanaf dan exploiteert René ook zelf z’n deel « Clos de Vougeot ».
In de volgende jaren koopt hij nog verscheidene wijnpercelen in de naburige gemeentes.
Door in 1986 de volledige wijninstallaties te vernieuwen ( o.a. temperatuurcontrole via
watergekoelde inoxkuipen ), gaan de wijnen van Domaine Leymarie er op kwalitatief vlak een
flinke stap op vooruit.
Later, in 1994, wordt de kwaliteit nog verhoogd door nieuwe vaten te gebruiken voor de helft van
de oogst en door de « vandanges vertes » sedert 1996.
Heden deelt René de leiding over het Domaine Leymarie-Ceci en de Belgische zaak Leymarie SA
met z’n zoon Jean-Charles. Een andere kleinzoon van stichter Charles, Dominique, beheert de
zaken in Bordeaux.
Wat kwaliteit van hun Bourgondische producten betreft is het vermeldenswaardig dat in 1997 de
Guide Hachette hun Clos de Vougeot 1993 een Coup de Coeur gaf nadat ze voordien in dezelfde
gids enkele malen één of twee sterren hadden gekregen. Sindsdien is het enkele jaren bijzonder
stil geworden op dit front, maar in de G.H. 2004 kreeg de Clos de Vougeot van 1999 terug één
ster, en in de uitgave 2005 een gewone vermelding voor de wijn van 2001.
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