
Wijnbouw in Tasmanië 

Tasmania ( Nederlands:Tasmanië ) is het kleine eilandje aan de zuidoostkust van Australië. 

Tasmanië is genoemd naar de beroemde Nederlandse ontdekkingsreiziger Abel Tasman. 

De eerste kolonie in deze regio werd gesticht in 1803 in Hobart op het voormalige Van Diemen's 

Land, tegenwoordig Tasmanië genaamd. Tasmanië is het grootste Australische eiland voor de 

zuid-oost kust.  

Het eiland is omringd door prachtige witte stranden, zoals in Wineglass Bay in het Freycinet 

National Park aan de oostkust. Tevens treft u langs de kust prachtige historische dorpjes. Het 

bergachtige eiland is zeer geliefd bij wandelaars en natuurliefhebbers.  

Bij Tasmanië horen ook nog twee andere eilanden: King Island en Flinders Island. Deze eilanden 

liggen tussen het vaste land en Tasmanië in, dit gebied heet ook wel Bass Strait. ( zie kaart ) 

Tasmanië is een erg groen eiland en heeft een groot aantal nationale parken en prachtige bossen. 

Het eiland heeft een erg lage bevolkingsdichtheid en is daardoor een oase van rust. Tasmanië 

heeft echter vele charmes. Naast het prachtige wandelen wat men er kan doen, zijn er sfeervolle 

koloniale dorpjes en wijngaarden waar men kan genieten van de opbrengsten van dit prachtige 

eiland. 

Klimaat 

Het koelste gebied van Australië is ongetwijfeld het eiland Tasmanië, zuidelijk van Melbourne in 

de oceaan gelegen. Aan de zuidkant wordt het goed beschermd door bergen, waardoor koudere 

winden van Antarctica geen invloed hebben op het binnenland wat het ideaal maakt voor 

wijnbouw.  

Er zijn duidelijk vier seizoenen te onderscheiden op dit eiland.  Doordat het in de winter en 

herfst een stuk kouder is in Tasmania, is de beste tijd om Tasmania te bezoeken in de lente en 

zomer. Tijdens de herfstmaanden kan de zeewind zorg dragen voor storm en flinke hoosbuien. In 

de wintermaanden daalt de temperatuur naar een gemiddelde van 13°C. In de hoger gelegen 

gebieden is het kouder en kan de temperatuur onder het vriespunt komen.  

Het zeeklimaat van dit uiterst zuidelijke eiland lijkt in veel opzichten op de Nieuw-Zeelands 

roemruchte Marlborough-vallei.  

Druiven 

Hoewel de eerste wijnstokken hier al in 1823 de grond ingingen, is de Tasmaanse wijnbouw erg 

jong. Pas in de tweede helft van de 20ste eeuw is deze goed van de grond gekomen, vooral in de 

jaren '90. Bekende gebieden zijn Tamar Valley, Pipers River, Huon Valley, Derwent Valley en Coal 

River.  

 



Druivenrassen die het goed doen zijn Pinot Noir, Riesling, Chardonnay en Cabernet Sauvignon. 

Bovendien begint het eiland een naam te krijgen voor mousserende wijnen: ze gebruiken hiervoor 

dezelfde druiven als in de champagne streek in Frankrijk. Toch zijn er ook producenten die lokale 

druiven hiervoor gebruiken... 

Pinot Noir blijft een uitdaging voor ieder ambitieus wijnland. Afgezien van geslaagde 

experimenten in Adelaide en Yarra Valley, brak de druif ook ‘down under’ niet op grote schaal 

door. Tot ergernis van de Australiërs, want buur Nieuw-Zeeland doet goede zaken met Pinot 

Noir. Maak kennis met Tasmanië, de joker in het kaartspel van Australië. Het klimaat is te 

vergelijken met Nieuw Zeeland, wat garant staat voor verbluffende wijnen van Pinot Noir en 

intense Riesling, die de levendigheid van de Elzas benadert.  

Appellatie 

Er wordt geen onderscheid gemaakt, ook al maakt men mousserende wijn, rode of witte wijn...De 

meeste mousserende wijnen worden in het noordoosten gemaakt in de streek rond Tamar Ridge... 

Wijnstreken  

         

Noord-West - ten zuiden van Devonport  

Tamar Valley - langs de vallei ten noorden van Launceston  

Pipers River - op de weg  George Town - Bridport.  

East Coast - tussen Bicheno in het noorden en ten oosten van Sorell  

Coal River - tussen Cambridge en ten noorden van Colebrook .  



Derwent Valley - tussen Hamilton en Hobart  

Southern -tussen Kingston en Southport  

Kwaliteit 

Het koelere Tasmanië heeft de bijzondere troef dat het ook geschikt is voor druivenrassen die 

een combinatie van zon en afkoeling vereisen zoals de Sauvignon Blanc, de Riesling of de Pinot 

Noir. Tasmanië voelt dan ook nauwelijks iets van de wijncrisis, waar Australië sedert een vijftal 

jaar mee worstelt.  

Het is toegestaan te chaptaliseren; vooral in mindere ( koude )jaren wordt dit toegepast...Maar 

er wordt gemeld dat dit sinds 2007 verleden tijd zou zijn alhoewel het nog steeds is toegestaan. 

Het spreekt voor zich dat producenten van kwaliteitswijn zich hiervan onthouden... 

Op sommige domeinen wordt ook gebruik gemaakt van speciale schermen die bescherming bieden 

tegen de extreem koude winden... 

Wijnen 

Met het koele klimaat heeft Tasmanië een 

goede locatie voor de productie van 

mousserende wijnen ... Zelfs sommige 

Franse Champagne huizen, o.a. Moët et 

Chandon en Louis Roederer, stonden mee 

aan de wieg van het betere werk aldaar.  

Ook de Riesling en Gewürztraminer 

leveren witte wijnen op die worden 

vergeleken met de Elzas...  

De Sauvignon Blanc heeft de 

eigenschappen van een witte wijn uit 

Nieuw-Zeeland... 

Dan wordt er ook nog rode wijn gemaakt van Pinot Noir, die het best te vergelijken valt met 

Nieuw-Zeelandse tegenhangers... 

En ook krachtige Cabernet Sauvignons die meer kruidig en koel zijn dan de meeste andere 

"nieuwwereldse" rode wijnen van deze druif... 

Beschikbaarheid 

Er zijn momenteel geen invoerders van Tasmaanse wijnen in België. Dit is vooral te wijten aan de 

wisselkoers van de sterke Australische Dollar... Tot voor enkele jaren was de Delhaize Groep een 

groot importeur. De betere wijnen waren in kleine oplagen te vinden bij de kwaliteitshandel. 


