
BLAYE & BOURG  
PASSIE EN PRIJS-KWALITEIT  
IN HET GLAS

ONZE VRAAGSTELLING BLAYE-BOURG
De Bordeauxstreek als geheel heeft recent een reeks goede 
jaren achter de rug. De wijnregio Blaye-Bourg heeft altijd 
in de schaduw gestaan van de meer succesvolle Médocregio 
aan de overzijde van het estuarium en van de meer zuide-
lijk gelegen topregio’s van de rechteroever (Pomerol, Saint- 
Emilion, ...). Hoe heeft deze streek de voorbije gunstige 
jaren verwerkt? Is er een hardere concurrentie van elders 
in de Bordeaux voelbaar geweest, of hebben de gunstige 
omstandigheden ook hier gewerkt en het lokale product 
net beter gemaakt?
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PROFIEL BLAYE-BOURG
In deze regio wordt al eeuwen wijn gemaakt. Sommige van 
de bezochte domeinen gaan terug tot de zeventiende eeuw, 
maar er zijn ook echo’s uit een veel verder verleden die te-
ruggaan tot de Romeinen. Als we vanop deze wat hoger ge-
legen gronden over de Gironde de Médoc inkijken (aanra-
der!), mogen wij niet vergeten dat die beroemde streek daar 
aan de overkant pas toegankelijk werd na de polderwerken 
van de Hollandse ingenieurs vanaf de 17de eeuw. Door de 
moderne marketing van de Médocstreek na WO-II werd de 
meer klassieke Blaye-Bourg regio voorbijgestoken en in de 
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Geproefd

Château Cailleteau Bergeron - 
Blaye
Château Cailleteau is een goed georganiseerd familie-
bedrijf dat aan zijn derde generatie toe is en waarvan de 
kinderen worden voorbereid om de exploitatie verder te 
zetten. Het domein telt 50ha wijngaarden rond het dorp 
Mazion, waarvan 10% op de zandrijke gronden aangelegd is 
met witte variëteiten. Van dit zeer mooie domein proefden 
we zowel een witte wijn (op basis van sauvignon blanc 70% 
en sauvignon gris 30%) als een rode (80% merlot, 10% 
carbernet sauvignon en 10% malbec). 

Château Cailleteau Bergeron - 
Blanc Tradition (AOP Blaye Côtes 
de Bordeaux) 2017 - € 5,50
Heldere, lichtgele wijn. In de neus fris aangenaam, bloemig 
met licht groentje, lychee, kruisbes. In de smaak een rijke 
volle wijn, fris met goed versmolten zuren, zachte minerale 
toets, pompelmoes die aanwezig blijft tot in de middel-
lange afdronk. Zeer getypeerd sauvignonaroma en smaak; 
wat ronder dan bijvoorbeeld een sauvignon blanc uit de 
Loire. Een mooie wijn die zijn sauvignonafkomst alle eer 
aan doet.

Château Cailleteau Bergeron 
- Prestige (AOP Blaye Côtes de 
Bordeaux) 2015 - € 7,50
Een zeer donkere rode wijn met nauwelijks evolutie. Zeer 
expressieve aroma’s met rode vruchten en een aangename 
toon van vanille op de achtergrond. In de smaak een zeer 
volle, aangename en goed versmolten wijn, mooie zuren, 
rood fruit en een toets van chocolade en koffie. Mooie 
middellange afdronk. Zeer mooie wijn, nu al perfect op 
dronk.

Château Les Tours Seguy - Bourg
Op deze plaats in Saint-Ciers-de-Canesse werd al vanaf 
het einde van de achttiende eeuw wijn gemaakt. De hui-
dige wijnbouwer, Frédéric Veron, kocht het domein in 2015 
van een familie wijnbouwers, die hier zes generaties actief 
geweest is. Het gaat om een gebied van 13ha met daarop 
louter rode wijndruiven: 75% merlot en de rest cabernet 
sauvignon en cabernet franc. 

Château Les Tours Seguy (AOP 
Bordeaux Clairet) 2017 - € 5,00
Lichtrode tot iets oranje wijn, heel licht intens (Clairet). In 
de neus na walsen rijpe aardbei, confituur en framboos. In 
de smaak een licht dominant maar edel bittertje, groene 
maar zachte paprika, opnieuw aardbei en framboos, beet-
je munt, frisse zuren, goed versmolten. Een wat tegen-
draadse wijn qua neus en smaakpallet, met 40% cabernet 
sauvignon, 27% cabernet franc en 33% merlot. De mooie 
paprikatoets blijft fijn in de afdronk aanwezig, een beetje 
stout en verrassend aangenaam. Atypische rosé, één van 
de verrassingen van de degustatie.

Château Les Tours Seguy – 
L’Esprit du Seguy (AOP Côtes de 
Bourg) 2015 - €12,60

Gemaakt van de beste merlot en cabernet sauvignon uit de 
wijngaard. De wijn verbleef 12 maand op nieuwe vaten. Hij 
is donkerrood, in de neus weliswaar nog ietwat gesloten, 
maar in de smaak zeer geconcentreerd. De fruittoets is 
zeer aangenaam, ondanks de nog aanwezige tannine. De 
houtopvoeding is duidelijk aanwezig wat erop wijst dat 
deze wijn nog wat langer mag blijven liggen. Belovende 
bewaarwijn.

Château Bois-Vert - Blaye
Een familiebedrijf in Saint-Caprais-de-Blaye op 25km van 
de beroemde citadel van Blaye. Dit domein is sedert 1978 
onder het beheer van Patrick Penaud, die ons ontvangt en 
rondleidt in de chai. Het merendeel van de wijndruiven is 
rood, maar er is ook een klein deel wit (sauvignon blanc, 
sauvignon gris en muscadelle). Patrick heeft veel aan-
dacht voor de vinificatie van zijn wijnen, en doet vooraf een 
lange koude maceratie voor een betere extractie.

Château Bois-Vert - Cuvée Prestige 
(AOP Blaye Côtes de Bordeaux) 
2015 - € 8,70
Gemaakt met 80% merlot en 20% cabernet sauvignon. De 
wijn rijpt 12 maand op vat waarvan 33% nieuwe Franse 
eik. Donkerrode wijn, zeer lichte evolutie. In de neus een 
ruime aanwezigheid van rijp fruit, pruim en kruidig, peper. 
De aandacht vanwege de wijnbouwer voor koude extrac-
tie (8 dagen!) laat zich genieten. Zeer zachte vanilletoets. 
De smaak vertolkt wat de neus reeds beloofde: een zeer 
mooie volle en fijne wijn met een subtiele houtopvoeding. 
De overwegende merlot (80%) bewijst zich door de volle 
rondheid tijdens proeven.

Château Rousselle - Bourg
Dit domein ligt, zoals Les Tours Seguy, in Saint-Ciers-
de-Canesse. Ook hier wordt al eeuwen (1636) wijn gepro-
duceerd. Toen de huidige eigenaar, Vincent Lemaitre, dit 
domein in 1999 overnam, lag het er verwaarloosd bij. Het 
is nu weer in zijn oude luister hersteld dankzij zijn inspan-
ningen. Momenteel worden er 23ha wijngaarden verbouwd 
in het grensgebied van Bourg met Blaye met vooral merlot 
(77%), cabernet sauvignon (10%) en malbec (10%). Vincent 
leidt ons rond en is een begenadigd verteller en showman. 

Château Rousselle (AOP Côtes de 
Bourg) 2015 - € 12,00
Gebaseerd op 75% merlot, 20% cabernet sauvignon, 3% 
malbec en 2% cabernet franc. Vatrijping 12 maanden op 
50% nieuwe Franse eik. Donkerrood zonder evolutie. In de 
neus wat gesloten, bij walsen komt er karamel en kruidig-
heid los. Fruitig en aangenaam in de mond met een toets 
van kruidnagel. Tannine al mooi verweven. Afdronk niet 
zeer lang, maar wel aangenaam. Een mooie, uitgebalan-
ceerde en klassieke bordeauxwijn.

Château Haut-Guiraud - Bourg
Opnieuw een zeer oud wijndomein in de regio Saint-Ciers-
de-Canesse, met 48ha wijngaarden. Dit is één van de vier 
kastelen van de familie Bonnet, die al gedurende vijf gene-
raties in de streek wijn maakt. Bij een wandeling door deze 
wijngaarden genieten we van een onvergetelijk mooi zicht 
op het estuarium van de Gironde. Hier staan vooral merlot, 
cabernet sauvignon en malbec aangeplant.

Château Haut-Giraud (AOP Côtes 
de Bourg) 2016 - € 7,10
Deze wijn bestaat uit 80% merlot en 20% cabernet sau-
vignon. Een donkerrode kleur zonder evolutie. In de neus 
valt het fruit op. In de mond een jonge frisse wijn, die 
charmeert door goede frisse zuurtjes en fruit. Geen lan-
ge afdronk. Vinificatie met een beperkte remontage om 
over-extractie te vermijden. Ook geen opvoeding op hout, 
wat het elegante karakter van deze wijn ondersteunt. Zeer 
strakke, fijne wijn, met visie gemaakt en zonder enige 
weerbarstigheid. 

Château Vieux Planty - Blaye
In een volledig nieuwe verkaveling aan de rand van Saint-
Aubin-de-Blaye ontmoeten we Jean-Marie Ovide en An-
ne-Marie Taillon. Het mooie proeflokaal en de chai zijn 
volledig nieuw. Er staan hier al prachtige wijnen voor ons 
klaar om te proeven. Hier komt de wijn van 36ha, vooral 
rood (72% merlot, 13% cabernet sauvignon) maar ook 15% 
sauvignon blanc. 

Château Vieux Planty Opus (AOP 
Blaye Côtes de Bordeaux) 2015 -  
€ 7,80
80% merlot en 20% cabernet sauvignon. Opnieuw zeer 
donker van kleur. In de neus valt de houtopvoeding op, sa-
men met het donker fruit. In de mond komen de mooi ge-
concentreerde zuren en de al vrij zachte tannine tot uiting. 
Toets van frisse munt die boven het fruit blijft hangen in de 
afdronk. Zowel bij de blinddegustatie als op de avond zelf 
werd deze wijn zeer goed bevonden en was die de grootste 
verrassing. Ter plaatste vernamen we dat de wijnbouwer 
zijn etiketten ging veranderen waardoor deze wijn onder 
de naam “Opus” verdwijnt. Deze wijn komt nu onder de 
naam “Prélude” en is inmiddels een echt prijsbeest, met 
drie sterren in Guide Hachette en een score van 16,5/20 in 
Decanter. Dit domein ademt jeugd en passie uit en heeft 
een onklopbare prijs-kwaliteitsverhouding.
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schaduw gesteld. Was dat terecht? Waren het de grindrijke gronden van 
de Médoc tegenover de zwaardere klei in Blaye-Bourg, of was het vooral 
de marketing à la Bordelaise? De laatste drie jaren mogen gelden als 
een buitenkans, want de klimatologische omstandigheden waren heel 
gunstig om te tonen wat een streek als Blaye-Bourg idealiter te bieden 
heeft, zowel qua kwaliteit als diversiteit. Blaye en Bourg worden vaak in 
één adem genoemd terwijl het in feite twee afzonderlijke wijngebieden 
zijn met elk hun eigen herkomstbenamingen.
De noordelijke Blaye is duidelijk het grotere gebied met 5.900ha wijn-
gaarden verdeeld over vier herkomstbenamingen of AOP’s waarvan 
Blaye Côtes de Bordeaux zowel in rood als in wit, zie kaartje. Het meer 
zuidelijk gelegen Bourg telt 3.400ha wijngaarden en slechts één her-
komstbenaming ‘Côtes de Bourg’. Vooral de Blayestreek, waar de wijn-
gaarden verder uiteen liggen, heeft meer diverse terroirs. Hier vinden 
wij immers ook zandrijkere gronden waar mooie witte wijn kunnen ge-
maakt worden. Er is zelfs een afzonderlijke AOP, ‘Côtes de Blaye’, voor 
een minieme hoeveelheid wit. In het verleden werden de wijnen van 
Bourg hoger aangeschreven dan die van Blaye. Geldt dit nog vandaag? 

ONZE WERKWIJZE
We bezochten zes domeinen verspreid over de twee wijnstreken. De se-
lectie is vooral gericht op diversiteit en prijstransparantie van het aan-
bod en op de communicatie voorafgaand aan ons bezoek (zie tabel 1). We 
proefden een dertigtal wijnen. Daaruit kozen we acht wijnen, waarvan 
een witte, een clairet en zes rode. Voor rood proefden we vooral wijnen 
uit 2015, soms 2016. In oktober 2019 proefden we de selectie wijnen met 

Blaye en Bourg aan de rechteroever van de Gironde - © CIVC

OVERZICHT VAN DE BEZOCHTE DOMEINEN 

Château Vieux Planty
Marie-Anne Taillon & Jean Marie Ovide
569 Rue de l'Eglise 33820 Saint Aubin de Blaye

Les Tours Seguy - Frédéric Veron
33710 Saint Ciers de Canesse (D250)

Château Rousselle - Vincent Lemaitre
Lieu dit Rousselle 33710 Saint Ciers de Canesse

Château Bois-Vert - Patrick Penaud
647 Rue Bois-Vert 33820 Saint Caprais de Blaye

Château Haut-Giraud - Aurélie Berny
9LJQREOHV�%RQQHW�	�¿OV�������6W��&LHUV�GH�&DQHVVH

Château Cailleteau Bergeron - Marie-Pierre Dartier
24, Bergeron 33390 Mazion

de leden. De proefnotities zijn een compilatie van onze nota’s tijdens ter 
plekke en de inbreng van onze leden gedurende de proefavond. De witte 
wijn en de clairet werden op 4°C en de rode wijnen op 18°C geschon-
ken. De volgorde van de rode wijnen werd vooraf bepaald via een blind- 
degustatie door het bestuur. 

BLAYE-BOURG: AMBACHTELIJKE BETROKKENHEID, KWALITEITSVOLLE DIVERSITEIT EN EEN LAGE 
DREMPEL VOOR DE LIEFHEBBER
De witte wijn en de clairet werden goed beoordeeld, waarbij de clairet in positieve zin als atypisch werd ervaren, vermoedelijk door het grote aandeel 
cabernet. Bij de rode wijnen vielen de verschillen op tussen de krachtige volle wijnen met vatrijping en de fruitige jonge wijnen op inox. We vonden 
nergens kurkfouten of andere tekorten en geen enkele rode wijn viel uit de toon. De wijnen van Bourg en Blaye zijn kwalitatief gelijkwaardig, zowel 
tijdens onze bestuurlijke blindproef als tijdens de degustatieavond. Bij het bekendmaken van de prijzen op het domein ging er een golf van verwon-
dering door de zaal: zoveel kwaliteit tegen prijzen die wij vandaag niet meer gewoon zijn. Deze proefavond heeft de drempel naar de Blaye-Bourg 
voor onze leden overtuigend verlaagd.
Ons bezoek aan de streek in april 2018 was aangenaam en rijk aan positieve indrukken. We werden overal hartelijk ontvangen. De vakbekwaamheid 
en betrokkenheid waarmee men in deze streek wijn maakt komen overtuigend over, zowel in de chai als in het glas. Het wijngebied Blaye-Bourg 
heeft in de voorbije jaren niet geleden onder de felle concurrentie vanuit de andere AOP’s in Bordeaux, maar is er eerder op vooruit gegaan. Met alle 
verwikkelingen rond klimaatverandering hebben we er streek bij die we best blijven volgen vanwege zijn uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

Na een fijne degustatie bij Les Tours Seguy met onze gastheer Frédéric Veron
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