
Witte wijnen van de Mâconnais 

 

Ligging 

De Mâconnais is een wijnbouwgebied in Frankrijk, gelegen ten westen en noordwesten van de 

stad Mâcon aan de oevers van de rivier de Saône. Het bestrijkt een gebied van 50 ( noord-zuid ) 

bij 15 km (west-oost ) en vormt het meest zuidelijke deel van de Bourgogne met 5700 ha 

wijngaarden. 

 

Het wijnbouwgebied kent evenwijdig liggende heuvelruggen die van Noord naar Zuid lopen. In de 
valleien tussen deze heuvelruggen vindt men de meeste wijngaarden. In het zuiden 
grenst Mâcon onmiddellijk aan de Beaujolais. 



In deze grote streek wordt zowel rode als witte wijn gemaakt, deze laatste is echter in de 

meerderheid. Chardonnay is hier de gebruikte witte druif en vertegenwoordigt 80 % van alle 
aanplanten! Voor de rode wijnen wordt vooral Gamay als druif gebruikt, maar men vindt er 
ook Pinot Noir. De Gamay staat in de Mâcon veelal op kalkbodem, wat weinig interessante wijnen 
geeft en de reden is dat er vooral witte wijn wordt geproduceerd in de streek. 

Er heerst een semi-continentaal klimaat dat ietwat beïnvloed wordt door de Atlantische Ocaan. 
Regelmatig regen in de lente, een lange warme zomer, zachte herfst en een lange koude winter. 
In de vroege lente kan het nog vriezen, het kan er ook flink regenen en ook zware hagelbuien 
kunnen er voorkomen. 

 

De verschillende A.O.P.’s 

- Mâcon 

De AOP Mâcon bestaat al sinds 31/07/1937 en de wijnen zijn afkomstig van 96 dorpen. 
Zeldzaam ( slechts 84 ha ), de meeste witte wijnen krijgen de A.O.P. Mâcon-Supérieur. 
Kunnen rode, witte en roséwijnen zijn. 
- Mâcon Supérieur 
Deze hebben 11% in plaats 10% vol. alcohol. 
 
- Mâcon Villages 
Wijnen kunnen afkomstig zijn uit 43 dorpen en deze AOP bestaat niet voor rood of rosé. 

Goed voor een oppervlakte van 1884 ha wijngaarden. 
 
- Mâcon + dorpsnaam 
Er zijn 26 dorpsnamen, die 72 dorpen vertegenwoordigen. Enkele van die 26 dorpsnamen zijn 
Chardonnay, Igé, Fuissé, Chaintré, Vergisson, Lugny, Uchizy, Solutré, Loché… 
De Chardonnay-druiven moeten dan wel afkomstig zijn uit wijngaarden, gelegen in het 
desbetreffende dorp, goed voor een oppervlakte van 1376 ha wijngaarden. 

Deze 26 dorpen zijn volledig verspreid over het hele gebied Mâconnais. 
 
- Pouilly-Fuissé 

De AOP Pouilly-Fuissé is de 
bekendste AOP van de 
Mâconnais en omvat de dorpen 
Fuissé, Solutré-Pouilly, 
Vergisson en Chaintré, goed 

voor een oppervlakte van 760 
ha en een productie van 39.150 
hl. 
Het is een vaststaand feit dat 
het aanzien van de wijnen uit 
Mâconnais en vooral van 
sterappellatie Pouilly-Fuissé 
de laatste jaren intens is 

toegenomen. Ook de streek is 
stilaan een belangrijke 
toeristische trekpleister 
geworden. 

In mei 2013 werd de site van Solutré-Pouilly-Vergisson opgenomen in de lijst van “Grand Site de 



France”. Deze titel die de meest waardvolle regio’s van Frankrijk erkend als nationaal erfgoed is 

tot nog toe aan 17 streken toegekend. Daarmee bevindt de regio rond de beroemde rotsen van 
Solutré en Vergisson zich in mooi gezelschap, o.a. met de Mont-Saint-Michel, Puy de Dôme en 
Pont du Gard. 
De gemiddelde hoogte van de wijngaarden is 250 à 350m en de beste wijngaarden hebben een 
zuidoostelijke ligging.  
In Pouilly-Fuissé bestaat geen klassering. Het steekt bij de wijnbouwers dat zij geen 
wijngaarden hebben die erkend zijn als premier cru of grand cru. Nochtans hebben de dorpen die 
de druiven leveren voor Pouilly-Fuissé fantastisch gelegen lieu-dits, wijngaarden met een eigen 

naam. Vandaar dat veel producenten de naam van de  lieu-dit vermelden op het etiket. De 
plaatselijke overheid spreekt van Pouilly-Fuissé Premier Cru, maar dit mag niet vermeld staan op 
het etiket. De officiële erkenning is er echter nog niet… 
Enkele interessante producenten: Bret Brothers, Saumaize-Michelin, Cordier, Merlin, Cornin, 
Chateau de Beauregard/Joseph Burrier, Fussiacus, Chateau de Fuissé, Lassarat, Guffens-
Heynen, 
 
- Pouilly-Loché 

Is minder bekend dan z’n buur AOP Pouilly-Fuissé en strekt zich uit over de gemeenten Loché en 
Vinzelles, goed voor 32 ha wijngaarden en een productie van 1500 hl. Deze A.O.P werd op 
27/04/1940 gecreëerd, tezamen met de AOP Pouilly-Vinzelles. De naam Loché is afgeleid van de 
naam van de Romeinse villa Lopchiachum. 
Enkele interessante producenten: Bret Brothers, Couturier, Cave des Grands Crus, Domaine 
Thibert Père et Fils. 
 

- Pouilly-Vinzelles 
Is goed voor een oppervlakte van 52 ha en een productie van 1700 hl en zo ook het kleine 
broertje van… Qua kwaliteit moeten de wijnen niet onderdoen voor de wijnen afkomstig uit het 
bekendere Pouilly Fuissé. Enkele interessante producenten: La Soufrandière, Thibert, Chateau de 
Vinzelles 
 
- Viré-Clessé 
Gelegen tussen Tournus en Macon. 100% chardonnay, dus witte wijn. Enkel gemeente-appellatie, 

eventueel gevolgd door een lieu-dit,  over een oppervlak van 390 ha en goed voor een productie 
van 20.000 hl. Ze hebben hun appellatie gekregen in 1998. Voordien waren ze geklasseerd als 
Mâcon-Viré en Mâcon-Clessé . Enkele interessante producenten: André Bonhomme, JP Michel, 
Gondard-Perrin, Montbarbon 
 
- Saint-Véran 
Deze appellatie bestaat sinds 06/01/1971 en vormt het uiterste zuiden van de Mâconnais, 
gelegen tussen de AOP Pouilly-Fuissé, Pouilly-Vinzelles en de Beaujolais. Het omvat 680 ha 

wijngaarden, goed voor een productie van 37500 hl, afkomstig uit de volgende 8 gemeenten: 
Chânes, Chasselas, Davayé, Leynes, Prissé, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Vérand en Solutré. 
In feite bestaat het gebied uit twee delen: het noordelijk deel met de gemeenten Prissé, Davayé, 
Solutré met een bodem van kalk en mergel; het zuidelijk deel met de dorpen Leynes, Chasselas, 
Saint-Amour-Bellevue, Chânes, Saint-Vérand met een bodem van graniet. 
Enkele interessante producenten: Bret Brothers, Cordier, domaine de la Croix Senaillet, 
Guffens-Heynen. 

 
Een interessant filmpje over Mâconnais wijnen vanwege het wijntijdschrift Perswijn kan je ook 
bekijken op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Vy9WqvCdXs0 


