
WIJNEN UIT   AUSTRALIE 
 
 
 
Australië telt 19  miljoen inwoners op een oppervlakte van 120 maal België en Nederland samen. 
Australië heeft 36.735 kilometer kustlijnen. 
In Australië zijn momenteel meer dan 1000 wijndomeinen actief waarvan een tiental met zéér 
grote omvang  die zelfs beursgenoteerd zijn. Deze 10 groten samen produceren 80% van alle 
Australische wijnen. 
De Australische wijnbouwers hebben gedurende ruim 100 jaar vooral commerciële wijnen 
geproduceerd, dit wil zeggen goed gemaakt en goedkoop, eerst voor eigen nationale behoeften, 
vervolgens voor de Aziatische markt. Deze spontane ontwikkeling was heel gezond : je kunt een 
land niet lanceren op de wijnmarkt met producten van 20 euro en meer. 
Met de jaren zijn de Australische wijnbouwers een trapje hoger geklommen op de 
kwaliteitsladder en na verloop van de jongste 30 jaar bestrijken zij het volledige gamma van 
massa-productie aan 5 €, gaande tot absolute topkwaliteitswijnen van 35 €. 
In Australië moeten de wijnbouwers niet hopen om voldoende zonne-uren te vergaren zoals in 
Bordeaux. Integendeel, om het overrijpe karakter van de druiven te vermijden, moet de 
Australische wijnboer oog hebben om op tijd te oogsten. Overrijpe druiven geven door hun hoge 
suikergehalte teveel graden alcohol : 14 graden is nogal vaak de algemene norm geworden voor 
Australische wijnen. 
Westeuropese verbruikers vinden dat over het algemeen te veel. Wij stellen nu vast dat de 14°-
norm stilletjesaan wordt verlaten. Wijnen met meer finesse die ook langer kunnen worden 
bewaard, moeten de Australische wijnbouwers maken in de koelere gebieden waar de rijping van 
de druiven trager evolueert, zodat het oogstmoment héél precies kan worden bepaald. Elke regio 
van Australië heeft nu zijn eigen innoverende wijnbouwers die hoge normen hanteren en die door 
hun eigen stijl het kwalitatieve aanzien van Australische wijn op wereldschaal verspreiden. 
Eind van de jaren ’50, toen de wijnindustrie ingrijpend werd gemoderniseerd o.a. door de 
installatie van inoxkuipen, bedroeg de jaaropbrengst in Australië 100.000 ton druiven, waarvan 
minder dan 10% kwaliteitsdruiven waren. Midden de jaren ’80 werd 80% van de Australische wijn 
als bag-in-box verkocht en slechts 5% werd als kwaliteitswijn in flessen gebotteld. 
De totale opbrengst in 2001 wordt door de WEA ( Winemakers Federation of Australia ) geschat 
op 1.426.000 ton druiven, een stijging met 280.000 ton ( + 25% ) tegenover 2000. Dit resultaat 
is het gevolg van een spectaculaire stijging van de donkere variëteiten met 250.000 ton of 44% 
meer dan in het jaar 2000. Voor het eerst in de Australische geschiedenis overtreft de 
productie van rode wijn deze van witte wijn : 
  ROOD :  821.585 ton,  57,61% 
  WIT   :  604.467 ton,  42,39% 
 
De Shiraz-druif is met 24,01% de belangrijkste druif in de totale productie, gevolgd door de 
Cabernet-Sauvignon met 19,09%. Chardonnay blijft de belangrijkste witte druif met 18,41% van 
het totaal. 
In 2002 stijgt de totale druivenopbrengst nogmaals met een spectaculaire 19% : 
  ROOD :  963.301 ton,  58% 
  WIT   :  686.273 ton ,  42% 
         SAMEN :  1.649.574 ton 
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Dit beeld is een totale ommezwaai tegenover amper 4 jaar geleden, toen de totale productie 
ROOD maar 38% besloeg van de totale nationale productie. 
Meer dan een kwart van alle Australische druiven is nu Shiraz, als gevolg van bijkomende 12.000 
hectare aanplant in de jaren 1997, 1998 en 1999. Op één jaar tijd zal het aantal kisten 
afgewerkt product Shiraz met 10 miljoen stijgen !  Tot 1999 was Chardonnay de belangrijkste 
druif van Australië. In de tijdspanne van de 3 volgende oogstjaren verhoogde de Chardonnay-
productie nog met 41.000 ton, maar werd zij terzelfdertijd overvleugeld met een toename van 
253.000 ton voor de Shiraz. 
 
WIJNGEBIEDEN IN AUSTRALIE: 
 
- West-Australië :  -     Swan Valley 

- Margaret River 
- Lower Great Southern 
 

- Zuid-Australië : -     Clare Valley 
- Riverland 
- Barossa Valley 
- Eden Valley 
- Adelaide Hills 
- Mc Laren Vale**** 
- Langhorne Creek 
- Padthaway 
- Coonawarra * 

 
-    Victoria:  -     Drumborg 

- Great Western 
- Geelong 
- Yarra Valley** 
- Mornington Peninsula 
- Goulburn Valley 
- Glenrowan-Milawa 
- Rutherglen 
 

- New South Wales: -     Murrumbidgee Irrigation Area ( MIA )*** 
- Cowra 
- Mudgee 
- Hunter Valley 

 
 
 
• COONAWARRA 
 
Op 60 km van de oceaankust gelegen, in Zuid-Australië, aan de Limestone Coast. 
Gekenmerkt door chocoladebruine terrarossabodems op ondergrond van zachte kalksteen. Dit 
gebied strekt zich uit over een oppervlakte van 15 km lang en 2,5 km breed. Deze bodem blijkt 
bijzonder geschikt te zijn voor de Cabernet-Sauvignon, waar hij in een tamelijk klassieke stijl 
wordt versneden met de andere bordeauxvariëteiten Merlot en Cabernet Franc. Maar ook de 
Shiraz is hier aangeplant. 
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De eerste wijnstokken werden hier aangeplant in 1890 door John Riddock. Coonawarra is een 
relatief koele streek, waar veelvuldige bewolking tot een lange groeiperiode leidt. 
Wynns, nu onderdeel van Southcorp, is het grootste bedrijf in Coonawarra: 4 miljoen flessen. 
 
OOGSTRAPPORTEN: 
 
- 1996:  Uitstekend. In tegenstelling tot andere regio’s, geen regenval tijdens de oogst. 
 
-     1998:  De beste in 20 jaar. Vegetatie is 2 weken vroeger dan het statistische gemiddelde.      
De meeste druiven waren binnen voor de regens. 
 
- 1999:  De opbrengst is 20% kleiner, maar het fruit was van zeer goede kwaliteit. Oorzaken 

van de kleinere opbrengst: vorst in october, windvlagen tijdens de bloemzetting en te weinig 
regen tijdens het groeiproces. 
Zeer goed, mede als gevolg van de trage groei. 

 
- 2000:  De vroegste oogst ooit. In Coonawarra leidt een vroege oogst algemeen tot hoge               

kwaliteit. Kleine oogst voor Cabernet-Sauvignon, maar van hoge kwaliteit. 
 
 
**   YARRA VALLEY 
 
 
 Zeer schilderachtig in de provincie Victoria. 
In 1837 werden door Zwitsers de eerste wijnstokken aangeplant. 
Er heerst hier een relatief koel klimaat. Vandaar de aanplant van Pinot Noir en Chardonnay. 
In 1990: 1000 Ha 
 
 
***   MURRUMBIDGEE IRRIGATION AREA ( MIA ) 
 
 
Vittorio De Bortoli verliet Italië in 1924 en vestigde zich in de Riverina regio, deel van MIA. 
3,5 millioen flessen 
Meer info:  www.  debortoli.com.au 
 
 
****   Mc LAREN VALE 
 
 
Overwegend mediterraan klimaat. Volle zachte rode wijnen uit Shiraz en Cabernet-Sauvignon. 
BRL HARDYS: Nottage Hill 
 
De stichter Thomas Hardy verliet Engeland in 1850 en vestigde zich eerst in de heuvels rond 
Adelaide en stichtte er in 1853 HARDYS. Later, in 1860, breidde hij uit naar Mc Laren Vale. 
Meer info:  www.   hardys.com.au 


