
MEURSAULT  -  MONTRACHET 

Situering 

In de Côte de Beaune vormt Meursault samen met Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet en 
Corton-Charlemagne het summum van Chardonnay wijnen. 

 

Montrachet 

Montrachet ( 8 ha – 350 hl / G.H. 2010 ) en zijn ‘Grands Crus’ Chevalier-Montrachet ( 7,5 ha – 

310 hl ), Bâtard-Montrachet (11,2 ha – 475 hl ), Bienvenues-Bâtard-Montrachet ( 3,5 ha – 145 hl 

), Criots-Bâtard-Montrachet ( 1,6 ha – 75 hl ) zijn vermaarde wijnen die hun volheid na jaren 

bereiken, nl na 10 jaar voor Montrachet en na 5 jaar voor de andere crus. Enkel Chevalier-

Montrachet schijnt zich sneller te openen. 

Le Montrachet is de naam van een grand cru wijngaard met een oppervlak van 8,00 hectare 

(waarvan 4,01 hectare in het dorp Puligny-Montrachet en 3,99 hectare in Chassagne-Montrachet 

in de Côte de Beaune (Bourgogne)). De gemiddelde opbrengst is 393 hectoliter ( 52.272 flessen ) 

per jaar van de duurste droge witte wijnen ter wereld, gemaakt van de Chardonnay-druif. De wijn 

vraagt om minimaal 10 jaar rijping om de uitzonderlijke kwaliteiten te tonen. 



De naam Montrachet - in de Romeinse tijd Mont Rachasse - betekent kale heuvel en duidt op de 
afwezigheid van bomen. De wijngaard ligt op 260 meter hoogte met een perfecte expositie 
(stand ten opzichte van de zon ), een uitstekende afwatering en beschermd tegen de 
overheersend westelijke wind. De wijngaard heeft een harde, arme, onvruchtbare bodem van 
Bathonische kalksteen met daarop een lichtbruine laag van kalksteengruis. Bovenaan de wijngaard 

ligt mergel uit het Bajocien, in het onderste deel vooral kiezelstenen. De wijngaard is over het 
geheel vrij stenig. 

De oudste bewaard gebleven loftuiting over deze wijn stamt uit 1482. In 1728 zei Claude Arnoux 

in zijn Disseration sur la situation de Bourgogne over Le Montrachet dat Latijn noch Frans de 
lieflijkheid kunnen uitdrukken van de kwaliteiten van deze wijn. Ook zei hij dat de wijn zeer duur 
is en een jaar vooraf moet worden gereserveerd. In 1855 formuleerde Dr. Jean Lavallé zijn 
mening dat welke prijs ook betaald werd voor een fles Le Montrachet, deze nooit te hoog zou 
zijn. A. Jullien noemde Le Mont Rachet (sic) als enige witte Bourgogne in zijn classificatie uit 
1886 van grootste wijnen van de wereld. 

Gefascineerd door het unieke karakter van de wijn doen wetenschappers al sinds eeuwen geleden 
onderzoek naar de bodemsamenstelling van de wijngaard. Men heeft ontdekt dat in de bodem wat 
ijzer en klei worden aangetroffen, maar ook een opvallende hoeveelheid magnesium, lood, gallium 
en beryllium. Bovendien enige hoeveelheden koper, zink, strontium, titanium, kobalt, tin, 

molybdeen, vanadium, nikkel, chromium en zelfs zilver. Het is aangetoond dat deze stoffen een 
effect hebben op de druiven die ermee gevoed worden en op de wijn die daarvan wordt gemaakt. 
Chromium is bijvoorbeeld goed voor de fruitontwikkeling, zink om de zuurtegraad te verminderen 
en de rijkdom van de druivensuiker te vergroten, kobalt versnelt het rijpingsproces, etc. Toch 



zijn de ligging en de afwatering de belangrijkste factoren die Le Montrachet zo'n uitzonderlijke 
kwaliteit geven. 

De Montrachet wijngaard ligt verdeeld tussen de gemeenten Puligny-Montrachet (4,01 ha) en 
Chassagne-Montrachet (3,99 ha). De wijnen van de Chassagne kant worden doorgaans aangeduid 
als Le Montrachet en de wijnen van de Puligny kant als Montrachet. 

Puligny-Montrachet 

Is gelegen tussen Meursault en Chassagne en telt 208 ha wijngaarden, goed voor een productie 
van 10.850 hl wijn ( 99% wit) ( G.H. 2010 ). 

 

 

 



Chassagne-Montrachet 

Chassagne is in het zuiden van de Côte de Beaune gelegen tussen de gemeenten Puligny, 
Montrachet en Santenay. De wijngaardoppervlakte bedraagt 300 ha, goed voor een productie van 
15.660 hl ( 65% wit ). De Premier Cru Morgeot en Clos Saint Jean behoren tot de meest bekende 
wijnen van Chassagne. 

 

 

Meursault 

Meursault is een gemeente in het Franse departement Côte-d'Or (regio Bourgondië) en telt 1598 

inwoners (1999). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Beaune en ontleent haar naam 
aan een Romeinse nederzetting die Muris saltus heette ofwel "Muizensprong". Het dorp is vooral 
bekend door de uitstekende wijngaarden, met Chardonnaydruiven die Côte de Beaune 
voortbrengen. De wijngaardoppervlakte bedraagt 395 ha, goed voor een productie van  18.540 hl 
wijn ( 98% wit – G.H. 2010 ). 

Meursault is de witte Bourgogne die misschien wel het meest tot de verbeelding spreekt. Het 
zijn rijke, krachtige witte wijnen met tonen van hazelnoot, boter, vanille en citrus. Hoewel 
Meursault officieel geen Grand Crus kent zijn de beste wijnen van de 1er Cru akkers, Les 

Genevrières, Les Charmes, Les Poruzots, Les Gouttes d’Oz en Les Perrières van een zelfde 
niveau. Meursault kent veel getalenteerde wijnmakers en herbergt diverse sterren zoals Coche-
Dury, Comtes Lafon, Francois. 

Voor een kaart van Meursault: raadpleeg de tekst over Domaine Arnaud Ente van 18/04/2011 op 
www.wijnclub.org 

 


