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Trouwe lezers van de Nieuwsbrief Bodem zijn goed geïnformeerd over de bodem. Misschien lezen zij
de Nieuwsbrief in hun vrije tijd, met een heerlijk glaasje wijn. Daar weten velen ook voldoende over.
Maar wat is dan ‘terroir’?
Tot voor kort wist ik dat niet. Daar kwam verandering in tijdens mijn herfstvakantie in Duitsland. Vlak
bij Cochem aan de Moezel is de wijnbouw een belangrijke bron van inkomsten. Zelfs steile hellingen
zijn vol geplant met druivenstokken. Per vierkante meter krijgen de stokken op een juiste helling
meer zon dan op het platte vlak. En dat is te proeven aan de wijn.
Het samenspel tussen de bodem, het klimaat en de kunst van de wijnmaker wordt in Duitsland
‘terroir’ genoemd. Ik trof het woord niet aan in de dikke Van Dale. Ook niet in een Duits
woordenboek. Het Franse woordenboek bood uitkomst. Terroir heeft de betekenissen grond en
streek. Als voorbeeldzin wordt gegeven “Vin qui a un goût de terroir”. De vertaling daarvan luidt:
“Wijn die zijn herkomst verraadt”.
In de Verenigde Staten van Amerika doen ze niet aan ‘terroir’. Bij het bestellen van een glas rode wijn
krijg je de vraag: Cabernet of Merlot? Ik heb gehoord men daar de opbrengst van alle wijnboeren bij
elkaar gooit, nog wel gescheiden naar druivensoort. Weg ‘terroir’ natuurlijk. Je krijgt dan wel een
uniforme smaak. En daar houden veel Amerikanen van. Een Hamburger smaakt immers ook overal
hetzelfde.
In een Duitse folder over wijn vond ik een hele verhandeling over de bodem waarop de wijnbouw
plaats vindt. Rond Cochem gaat het om Schieferstein, een fijnkorrelig gesteente met een hoog
gehalte aan klei. Dat is van invloed op het mineraalgehalte van de wijn en daarmee op de smaak.
Hoe zou het met de wijnen in Nederland zijn? Zouden die ook over ‘terroir’ beschikken? Zou dat
werken op ons veen en op onze sedimenten? Ik zou daar best meer van willen weten. De wijnmakers
moeten wel voorzichtig zijn met het noemen van een bodemtype. Een gooreerdgrond lijkt me best
geschikt voor de wijnbouw. Maar zo’n naam zet je toch niet op je etiket. En wijn van een vaaggrond
lijkt me ook niet goed voor de klandizie. Een podzolgrond vind ik dan weer stoer klinken. Maar of
daar een druif op wil groeien?

