
Gevrey-Chambertin 
 

Chambertin 

Oorsprong en etymologie 

 De Bourgondiërs arriveerden hier in de 5de eeuw en één van hen, Bertin ( Berht-in, dat wil zeggen 
de zoon van Berht ) bezat een graanveld in de buurt van de Clos de Bèze. 

Volgens de legende plantte Bertin er hetzelfde druivenras als zijn buren, de monniken van de 
Merovingische abdij van Bèze, en gebruikte hij dezelfde werkmethoden als de monniken. 

Omdat de verkregen wijnen perfect waren, noemden de wijnbouwers de aldus gecreëerde 
wijngaard naar de naam van Bertin: de "Champs de Bertin" en later de Chambertin. De machtige 
abdijen van Langres, Cluny en de lokale heren deelden toen het eigendom van dit bijzondere gebied. 

In 1219 werd deze Grand Cru van Gevrey-Chambertin zo vernoemd  in geschriften van de 
kathedraal en van oude abdijen van Saint-Etienne  in Dijon en Prâlon : Campo Bertuyn "het veld van 
Bertuyn". 

 In een document van 1584 spreken de kanunniken van de Saint-Mammès-kathedraal van Langres 
over hun  wijnstokken van een “ lieu-dit ” in Champ Bertin en van een ander deel in “climat” van 
Champt Berthin. 

 De termen "lieu-dit" en "climat" worden beide gebruikt om een deel van een wijngaard aan te 
duiden!  Het is de oudste bekende vermelding tot op heden van de term Climat in Bourgondië en 
het is van toepassing op wat later een Grand Cru Climat zal worden. 

 

Terroir  

Chambertin ligt op een hoogte tussen de 275 en 300 meter, beschermd door de Montagne de la 
Combe-Grisard. De grond bestaat voornamelijk uit kalksteen uit het Bajocien, maar in het 
zuidelijke deel en wanneer men de helling oploopt, treft men witte oöliet aan. In de rest van de 
wijngaard is de aarde bruiner, gemengd met klei en kiezelstenen. De verhouding van fijne aarde 
tot rotsen en stenen (68 procent versus 32 procent) is volledig gelijk aan die van Le Montrachet. 

 

Gevrey-Chambertin 

Algemeen 

Gevrey-Chambertin is een zeer uitgestrekte appellation met Gevrey zelf en de helft van de 
gemeente Brochon, ten zuiden van Fixin. De wijngaarden liggen in een nevenvallei, die een reeks 
premiers cru’s zuidelijk of zuidoostelijk aan de zon blootstelt. Naar het zuiden toe liggen de grands 
cru’s langs de rand van de heuvelhelling, beschermd door bossen. Dat zijn de beroemde wijngaarden 
van Chambertin, Clos de Bèze en een half dozijn andere die het toegestaan is de naam Chambertin  
aan hun eigen naam toe te voegen ( bv Charmes-Chambertin ). 



 

 Chambertin werd reeds beroemd door Napoleon I, die weinig of niets anders dronk, maar dan wel 
aangelengd met een aanzienlijke hoeveelheid water. 

 

Overzicht 

 

 

 

Het toeristisch wijnbouwdorp Gevrey-Chambertin bevindt zich op de route des Grands Crus  en is 
een van de meest prestigieuse wijngaarden van Bourgogne. 
Er zijn 310 ha wijngaarden met de Pinot Noir druif. Hier alleen worden er 8 van de 33 Grand Cru 
wijnen uit de Bourgogne geproduceerd. Dit zijn: 

 Chambertin (12,9 ha) 
 Chambertin-Clos-de-Bèze (15,4 ha) 
 Chapelle-Chambertin (5,5 ha) 
 Charmes-Chambertin (30,8 ha) 
 Mazis-Chambertin (9,1 ha) 
 Griotte-Chambertin (2,7 ha) 
 Latricières-Chambertin (7,3 ha) 
 Ruchottes-Chambertin (3,3 ha). 

De wijnen van Gevrey-Chambertin kunnen probleemloos 10 tot 20 jaar en hebben aroma’s en smaken 
van zwarte bes, zoethout. Ze gaan uitstekend samen met een sterke gerechten zoals geroosterd 
rood vlees, schapenbout en natuurlijk typische Bourguignonne gerechten 
 


