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Den Bloeyenden Wijngaerdt 
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Bijna subtropisch klimaat 

In Galicië, het vierkante stukje Spanje net boven de Por-

tugese rechthoek, ontdekken we de wijnstreek Rías Baix-

as (spreek uit "riaas  baajshaas"). Een ría wordt gevormd 

door een rivier die in zee uitmondt en die door de zee 

overstroomd wordt. Een soort estuarium dus. Baixas is 

het Galicische woord voor "laag". 

In dit vochtige, bijna subtropische zeeklimaat werd de 

wijnstok in de twaalfde eeuw door monniken binnenge-

loodst. De meest bekende druif  is de albariño, die voor 

90% van de productie tekent. Alba-riño geeft zijn her-

komst weg: een witte druif uit het Rijngebied. Toch is het 

lang niet zeker dat albariño iets met riesling te maken 

heeft, het zou evengoed een verwant van de petit man-

seng uit Frankrijk kunnen zijn. We vinden de druif overi-

gens terug onder verschillende namen: albarina, alvarin 

blanco, alvarinha, alvarinho, azal blanco, galego en gale-

guinho zijn de meest voorkomende. 

Nu is albariño wel de meest aangeplante druif van de 

streek, maar zeker niet de enige. Het Consejo Regulador 

staat zes witte en zes rode druiven toe. De witte druiven 

zijn albariño, loureira blanca, treixadura, caiño blanca, 

torrontés en godello, de rode caiño tinto, espadeiro, lou-

reira tinta, sousón, mencía en brancellao. 

Albariño in de pergola 

De wijnstok wordt in Rías Baixas langs draden geleid die 

tussen granieten palen gespannen zijn. Dit pergolasys-

teem vermindert de kans op rot en ziektes die in dit voch-

tige klimaat anders welig zouden tieren. Het zorgt er ook 

voor dat de plant maximaal zon vangt. 

De druif heeft dikke schillen en veel pitten, waardoor de 

wijn vaak een markant bittertje heeft. Ook heeft ze van 

nature weinig kleur, een hoge zuurgraad en een tamelijk 

hoog suikergehalte, wat een wijn geeft met 12% of meer 

alcohol. 

Aromatisch treffen we geuren van wit steenfruit (perzik) 

en tropisch fruit (abrikoos) aan, maar vaak ook een zeke-

re mineraliteit en mogelijk florale tonen. Ze lijkt daardoor 

vaak op gewürztraminer, viognier en petit manseng. 

Behalve in Spanje treffen we de druif ook aan in Portugal, 

waar ze voorkomt in de bekende vinho verde, een wijn die 

overigens vlakbij, met name aan de andere oever van de 

Miñorivier gemaakt wordt. Verder treft men ze aan in 

Australië, al heeft recent DNA-onderzoek aangetoond dat 

het overgrote deel van de Australische albariño in feite de 

De witte Rijndruif uit Galicië 

November  

2012 

 7: Rias Baixas (woensdag!) 

 19: Voorbereiding nationale 

proeven (apart inschrijven) 

 25: Nationale proeven 

2013  22 januari: Mon vin est parkerisé 

 3 februari: Feest van de Vlaamse Wijn-

gilde met Champagne te gast 

 12 maart: wijnwedstrijd 

 7  mei: Roemenië  

 21 mei: Algemene vergadering 

 25 mei: Kapittelbanket 

December  

2012 

 4: Champagne in zes stijlen Volledige  

kalender op 

de website! 

 

Eerst het glas wijn ‘t Kristalleke
 

Na een felgesmaakte paddestoelhappening en een topproeverij met de Grand Crus Classés van Saint-Emilion 

gaan we in november een totaal andere kant op. Rías Baixas, voor velen een nobele onbekende, zal dat niet lang 

meer zijn. Want onder de kundige begeleiding van German Muñoz proeven we maar liefst twaalf stuks… Ook 

onthul ik de wijnen die ik instuur voor de degustatie van 12 maart. En tenslotte doet het me veel plezier dat den 

Bloeyenden Wijngaerdt eindelijk een mooie delegatie naar de Nationale Proeven stuurt. Alvast succes gewenst 

aan de kandidaten en tot woensdag! 

Namens het bestuur: Sigrid (voorzitter), Karl (ondervoorzitter),  

Jan (penningmeester) en Peter (secretaris/wijnmeester). 
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Albariño (bron: http://www.riasbaixaswines.com ) 
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Franse savagnin is. 

Een streepje geschiedenis 

In de twaalfde eeuw brengen kloosterlingen uit Cluny hier 

de wijnbouw op gang. Ze importeren de albarino, die het 

hier prima lijkt de doen. De volgende eeuwen verloopt de 

wijnbouw zoals overal in Europa: met hoogtes en laagtes, 

dat laatste vooral in economisch moeilijke tijden of tij-

dens de vele oorlogen die ook 

Iberië treffen. 

In de tweede helft van de twin-

tigste eeuw kwijnt de wijnbouw 

helemaal weg. Kiwi's nemen de 

overhand want die zijn econo-

misch rendabeler.  

In 1980 komt een eerste op-

flakkering met de toekenning 

van het statuut Denominación 

Específica Albariño aan het 

gebied. Acht jaar later volgt de 

erkenning als DO Rías Baixas. Nog eens acht jaar later 

wordt een nieuwe subzone, Soutomaior, erkend en in 

2000 volgt de toevoeging van Ribera de Ulla. 

Substreken 

Het wijngebied beslaat 2700 hectare wijngaard en produ-

ceert jaarlijkse tien miljoen liter wijn. Er zijn ongeveer 

180 wijndomeinen en de streek wordt onderverdeeld in 

vijf subzones. 

Tegen de Portugese grens en aan de zeekust, aan de oever 

van de Miño, ligt O Rosal. De wijngaarden zijn aange-

plant op de alluviale bodems van de Miño. 

Naast O Rosal, richting binnenland treffen we het wijnge-

bied Condado do Tea aan. Dit is een wilder landschap met 

vele riviervalleitjes. De bodem bestaat uit graniet en lei-

steen. 

Soutomaior is een kleine sub-

zone die in het binnenland ligt, 

iets ten noorden van Condado 

do Tea. Hier is de bodem lich-

ter en zanderiger, met ook wat 

graniet aan de oppervlakte. 

Nog iets noordelijker, aan de 

kust, vinden we Val do Salnés. 

De bodem is hier rotsig en allu-

viaal en de druiven groeien 

zowel op de vlaktes als op de 

zachtglooiende hellingen van de Umia. 

Helemaal noordelijk, net onder Santiago de Compostela, 

ligt Ribeiro do Ulla, de recentst toegevoegde subzone. 

Ook hier zijn de bodems meestal alluviaal. 

Vier van de vijf substreken komen op de proeftafel in de 

vorm van maar liefst twaalf wijnen. We hopen dat je er bij 

bent! 

 € 14,10. Valminor Albarino 2011. Fris, tropisch 

fruit, mineralig. Een voorbereiding voor de ko-

mende degustatie! 

 € 24,00. Dauvergne-Ranvier Côte Rôtie 2010. 

Kruidig met peper en drop, later duidelijk citrus in de 

neus. Zoals Luc zei: een koopje voor dit soort wijn! 

 € 13,80. L’Euzière L’Or des Fous 2010. 

Goudkleurig, fruitig met hout. Elegant, krachtig en 

levendig. 

 € 26,90. Veglio Barolo 2006. Diepe neus met choco-

lade, thee en onderhout. Mooie structuur en balans. 

 € 29,83. Léchénaut Gevrey-Chambertin 2007. 

Fruitig met aardbei en rode vruchten. Hout domi-

neert nog licht, maar prachtige balans. 

 € 18,50. Lustau Amontillado Los Arcos. Karamel. 

Mooi droog in de mond, zeer lang. Dit soort sherry is een 

totaal ondergewaardeerde wijnsoort. 

 

Het landschap van Rias Baixas (bron: 

http://www.riasbaixaswines.com ) 

Druivenpergola (bron: http://www.riasbaixaswines.com ) 
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