
AOP Saint-Joseph, Rhône Septentrional  

 

Ligging 

 

Deze appellatie in het noordelijk Rhônegebied strekt zich over ongeveer 60 kilometer uit binnen 

26 gemeenten en is volledig gelegen op de rechteroever van de Rhône. Saint-Joseph begint al in 

Condrieu - syrah uit een deel van Condrieu mag verkocht worden als Saint-Joseph - en eindigt pas 

bij Cornas, zo’n 60 km zuidelijker. Het gebied ligt aan de oostelijke rand van het Centraal 

Massief, op gronden die naar het zuidzuidoosten gericht zijn. De totale beschikbare 

wijnoppervlakte bedraagt ongeveer 3.400 ha waarvan momenteel slechts een goede 1200 ha 

daadwerkelijk in gebruik is. Hiermee vormt ze binnen de Rhône septentrionale de grootste 

appellatie qua oppervlakte.  

Oorsprong 

Zoals ook in andere delen van de noordelijke Rhône is de wijnbouw hier in de regio zeer oud, zelfs 

van voor de Romeinen. Uiteraard brachten de Romeinen hun kennis mee tijdens de bezetting en 

werd de wijnbouw verder uitgebreid. De oprichting van drie aanlegplaatsen op de Rhône, meer 

bepaald in Condrieu, Tournon en Tain l’Hermitage, zorgde in de middeleeuwen voor een verdere 



bekendheid van de wijnen. Er was echter op dat moment nog geen sprake van de naam Saint-

Joseph. De wijnen uit de regio stonden bekend onder de naam “Vins de Tournon” en dit omvatte 

zowel de wijnen van de rechteroever als de wijnen van Hermitage van de linkeroever. Pas op het 

einde van de middeleeuwen was er een opsplitsing tussen de (ondertussen) meer bekende wijnen 

van Hermitage en les Vins de Mauves van de rechteroever. Deze laatste kreeg een terugval en 

werd enkel nog geapprecieerd door de clerus en de verpauperde adel waarvoor de wijnen van 

Hermitage te duur geworden waren. De huidige naam Saint-Joseph is pas einde 17e eeuw 

ingevoerd en verwijst naar een wijngaardheuvel, eigendom van de Jezuïeten van Tournon. Later in 

de 19e en 20e eeuw kwamen de wijnen van Saint-Joseph opnieuw meer in de belangstelling. Een 

grote hulp was zeker en vast de invoering van een treinverbinding tussen Tournon/Tain 

l’Hermitage en Lyon. De vaten wijn werden met paard en kar van het domein naar het station van 

Tournon of Tain gebracht om vandaar ofwel lokaal verspreid ofwel naar Lyon vervoerd te worden. 

Saint-Joseph werd uitermate populair in de lokale eet- en drinkgelegenheden van de grootstad. 

In 1956 volgde dan voor 6 dorpen nabij Tournon, gelegen op de steile hellingen aan de Rhône, de 

AOC-status (Tournon, Mauves, Saint Jean de Muzols, Vion, Lemps, Glun ). 

Evolutie 

Verdere vraag naar wijn en de invoering van mechanisatie in de wijngaard gaven aanleiding in 

1969 tot een uitbreiding van de AOC naar 26 dorpen ( 23 gemeenten in de Ardèche en 3 in het 

departement Loire ) . De wijngaarden verhuisden echter steeds meer van de goede, steile 

hellingen naar de vlakkere delen onderaan de hellingen alsook bovenop de plateaus. Dus van de 

beste maar lastig te bewerken terroirs naar gemakkelijkere, meer vruchtbare gronden. Met alle 

gevolgen voor de kwaliteit van de wijnen en de status van de AOC. Pas begin de jaren ’90 focuste 

men terug op kwaliteit en werd op aandrang van het Syndicat des Vignerons van Saint-Joseph het 

potentiële wijngaardareaal van de AOC teruggebracht van 6844 hectare tot 3400 hectare. 

Daarbij verloren veel van de vlakke delen hun beschermde status, dit om nieuwe aanplant op de 

steile hellingen te stimuleren.  

Bodem 

 

De bodem 

bestaat in 

principe uit 

graniet met 

daarin bepalende 

mineralen zoals 

biotiet en 

muscoviet. Maar 

ook gneis en 

schiste zijn 

belangrijk. Qua 

exposities liggen 



de meeste wijngaarden op het oosten gaande tot het zuiden. De echte zuidhellingen liggen in de 

zijdalen van het Rhônedal.  

Druiven 

90% van de productie van Saint-Joseph is rood en wordt gemaakt van syrah. Hieraan mag 

officieel maximaal 10% witte druiven (marsanne en/of roussanne) toegevoegd worden. Witte 

wijnen van Saint Joseph komen hoofdzakelijk van marsanne en in mindere mate van roussanne. 

Hun aandeel is de laatste jaren aan een lichte opmars bezig.  

Wijnbouwers 

Binnen de AOC kun je een tweedeling maken tussen het noordelijke deel van Chavanay en Limony, 

en het zuidelijke topstuk van Tournon-sur-Rhône en Mauves. Tussen Limony en Saint-Désirat, 

waar de hellingen wat verder van de Rhône af liggen, hebben de wijngaarden het moeilijk door de 

concurrentie van maïs- en fruitteelt. Een en ander heeft met terroir te maken maar ook met de 

wijnboeren zelf. Hier zijn immers veel minder bekende wijnbouwers. Het noordelijke deel 

profiteert namelijk van de nabijheid van Condrieu en Côte-Rôtie! Vele wijnbouwers hebben 

immers ook daar gronden en alzo komen hun wijnen van Saint-Joseph gemakkelijker in de 

schijnwerpers. Voorbeelden zijn Yves Cuilleron, André Perret en Pierre Gaillard. Analoog zijn het 

de toppers van Hermitage die het zuidelijke deel van Saint-Joseph extra glans geven. 

Voorbeelden hier zijn o.a. Chave, Chapoutier, Delas, Gripa en Jaboulet. Dé grootmacht van het 

Rhônegebied, Guigal, heeft een volledig aparte rol in het verhaal Saint-Joseph. Nooit tevreden 

met minder dan het allerbeste verwierf hij in 2001 met de overname van Domaine Jean-Louis 

Grippat en Domaine Vallouit in één klap percelen in twee van de allerbeste terroirs van Saint-

Joseph, beide bij Tournon-sur-Rhône en Mauves: de Vignes de l’Hospices achter het oude 

ziekenhuis van Tournon en in de eerder genoemde lieu-dit Saint-Joseph, waarnaar de hele AOC 

vernoemd is. Mauves is dan ook het bekendste wijndorp van Saint-Joseph.  
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