
CHABLIS : GRAND CRU   vs  PREMIER CRU 

DOMAINE FRANCOIS RAVENEAU 
Algemeen 
 

Op www.wijnclub.org , in de rubrieken ‘ degustatie ‘ of ‘ archief ‘, kan je 
meer informatie over Chablis en Chablis Grand Cru terugvinden bij de 
decemberdegustatie 2008, alsook een overzichtskaart van Chablis. 
Ter herinnering:  in Chablis zijn vier appellations. In dalende volgorde zijn 
dat Grand Cru, Premier Cru, Chablis en Petit Chablis.  
 

Chablis Premier Cru 
 
In de loop der jaren zijn de Premiers Crus in dezelfde orde van grootte uitgebreid als de 
wijngaarden: 477 ha in 1982, 692 ha in 1991 en 767 ha met een productie van 43.903 hl in 2006.  
De opbrengst bij de Premier Cru is beperkt tot 50 hl/ha. 
De Premiers Crus-wijngaarden zijn gelegen aan beide zijden van de rivier Serein, meestal zuid-
west, zuid-oost gericht. De meeste van deze wijngaarden bevinden zich op de helling aan de 
linkerzijde van de Serein, de beste evenwel op de rechterzijde bij deze van de Grands Crus. 

In 1960 was de productie van de Premiers Crus-wijnen groter dan de gewone Chabliswijnen. Nu is 
dat terug anders geëvolueerd ( 187.152 hl Chablis t.o.v. 43.903 hl Chablis Premier Cru in 2006 ) . 

In de AOC- wetgeving zijn een aantal goed afgebakende gronden aangewezen als Premier Cru 

wijngaarden. In de AOC-wetgeving is daartoe een lijst met namen van wijngaarden ( zogenaamde 
"lieu-dits" ) opgenomen benevens kadastrale kaarten. Wijnen die van deze gronden komen mogen, 
mits ze voldoen aan een aantal bijkomende kwaliteitsbepalende voorwaarden, worden verhandeld 
onder de titel " Chablis Premier Cru ". Ze hebben echter ook het recht om hun wijn te 
verhandelen onder de naam van de wijngaard ofwel lieu-dit.  

Er bestaat vaak verwarring omtrent de vraag hoeveel Premiers Crus Chablis nu precies kent. Dit 
aantal is vaak verschillend vermeld, afhankelijk van geraadpleegde bronnen ( Wikipedia vermeldt 
79 Premiers Crus ). Het correcte antwoord is eigenlijk niet te geven. In totaal zijn er 88 lieu-
dits met het recht op de AOC Chablis Premier Cru, maar slechts 40 namen daarvan verschijnen 
ook wel eens op het etiket. De wijn uit de resterende lieu-dits wordt op de markt gebracht onder 
de naam van een bekendere buurman, hetgeen wettelijk toegestaan is.  

Hoe het precies zit is niet makkelijk uit te leggen. Je ontkomt dan niet aan een lange opsomming. 

Dus eerst maar eens volgende tabel bekijken. 
 

 
De Grand Cru wijngaarden van Chablis, van links naar rechts: Les Preuses, Vaudésir, Grenouilles ( rondom 
het gebouw ), Valmur, Les Clos, Blanchots en in de verte aan de overzijde van de vallei van Brechain, de 
Premier Cru van Montée de Tonnerre. 



 

Namen bekendste 1er 

Crus 
Eveneens gebruikte 

namen 
Nooit gebruikte namen 

  

  

  

Mont de Milieu  Vallée de Chigot 

       

Montée de Tonnerre Chapelot Sous Pied d'Aloue 

 Pied d'Aloue   

 Côte de Bréchain  

       

Fourchaume Vaupulent La Fourchaume 

 Côte de Fontenay Les Vaupulents 

 l'Homme Mort  La Côte 

 Vaulorent Dine-Chien 

  La Grande Côte 

  l'Ardillier 

  Bois Seguin  

    La Ferme Couverte 

    Les Couvertes 

    Les Quatres Chemins 

       

Vaillons Châtains Sur les Vaillons 

 Séchet Les Châtains 

 Beugnons Les Grandes Chaumes 

 Les Lys Les Beugnons  

 Mélinots Champlain 

 Roncières Les Minos  

 Les Epinottes  

       

Montmains Forêt Les Monts Mains 

 Butteaux Les Forêts  

   Le Bout de Butteaux 

  Les Ecueillis  

    Le Milieu des Butteaux 

  Vaugerlains 

  Vaux Miolot  

   

Côte de Léchet   Le Château  

   

Beauroy Troesme Sous Boroy  

  Côte de Savant Androit de Vaurenard 

   Vallée des Vaux 

   Benfer 



  Côte de Troesmes 

  Frouquelin 

  Le Verger  

  Le Cotat Château 

   

Vauligneau    La Fôret  

    Sur la Fôret 

  Vau de Longue 

  Vau Girault  

  Vau Vigneau  

   

Vaudevey Vaux Ragons  La Grande Chaume 

   

Vaucoupin   Androit de Vaucopins 

   

Vosgros Vaugiraut Androit de Vosgros 

   

Les Fourneaux  Morein La Côte  

 Côte des Prés Girots Sur la Côte 

       

Côte de Vaubarousse   

   

Berdiot   

   

Chaume de Talvat Côte de Jouan ("Les Landes 
et Verjuts" is de oude naam 

die in onbruik is geraakt) 

 

   

Les Beauregards Côte de Cuissy Vallée de Cuissy 

  Haut des Chambres du Roi 

  Bec d'Oiseau 

  Les Corvées  

  

  

     

16 namen 24 namen 48 namen 

  

Totaal dus 88 namen waarvan er 40 ook wel eens op een etiket 
verschijnen 

 

Mont de Milieu, Fourchaume en Montée de Tonnerre worden de betere Premiers Crus genoemd. 
 
Hoewel Chablis in zijn jeugd aantrekkelijk is, krijgt hij toch veel meer mee na een paar jaar 

rijpen op fles : minstens 5 voor een Premier Cru, 10 of meer voor een Grand Cru. 
De verschillende crus zijn evenwel moeilijk van elkaar te onderscheiden: de verschillen zijn 
eerder het gevolg van de methode van wijn maken dan van de wijngaard. 



 

 
 
 
 

Domaine François Ravenau 
 
Domaine Raveneau ontstond in 1948 toen François Raveneau en zijn vrouw ( zij was een Dauvissat 
) elk verschillende wijngaarden samenbrachten in het nieuwe domein. François maakte er één van 
de vooraanstaande domeinen in Chablis van, net zoals domein Dauvissat bij de betere behoort. 
Na de dood van François nam zijn zoon Jean-Marie de leiding over, kort daarna hierin gevolgd 
door diens oudere broer Bernard. 
 

Het domein beslaat ongeveer 7,5 ha met de 
belangrijkste percelen in Butteaux, Chapelot 
en Montée de Tonnerre voor de Premiers Crus 
en in Valmur, Les Clos en Blanchot voor de 
Grands Crus. De kernwoorden op het domein 
zijn hard werken in de wijngaarden, lage 
opbrengst en rijping in eiken vaten, die soms 
nieuw zijn, maar meestal gebruikte vaten, soms 

tot 10 jaar oud. 
De Grand Cru wordt na 18 maand gebotteld. 

 
 
 
 
 
   

                  Bernard Raveneau   
 

De pers over  François Raveneau 
 

-       Robert PARKER schreef in «  Les Vins de Bourgogne et du 
Beaujolais, Editions Solar 3e édition 1993 »   bladzijde 408 : " Mais 
dans l' appellation Chablis, les producteurs les plus intéressants à 
visiter sont François et Jean-Marie Raveneau; leurs caves 
constituent le pèlerinage obligé pour tous ceux qui apprécient le 

Chablis traditionnel. " 
 
 



- Op 11 october 2007 verscheen in WINE SPECTATOR een artikel over de wijnen van 

François Raveneau met o.a. volgend citaat: “ Montée de Tonnerre, located southeast of 
the grand cru vineyards above the town of Chablis, is the most consistently outstanding 
of Raveneau's premier cru vineyards. It produces powerful, muscular and closed wines 
that typically need 10 or more years to develop and blossom. “ 

Nog wat cijfergegevens 

- In dat zelfde artikel van october 2007 in Wine Spectator stond volgende tabel met de 
prijsevolutie: 

 

- Hieronder de Guide Hachette-quoteringen op 20 voor de kwaliteit van WITTE BOURGOGNE: 

  * : zijn de nu 

te degusteren 
jaargangen 

 Onze clubleden danken Jan VANDENECKER voor deze uitzonderlijke selectie waarvoor zij 

niet hoefden op bedevaart te gaan naar Chablis ! 
 
 

1997  17 * 2003 18 

1998  15 * 2004 15 

1999            12 2005 18 

2000  15 * 2006 16 

2001  16 * 2007 13 

2002            17 


