
Domaine Grande Bellane 

Domein ‘Grande Bellane’ brengt ons loepzuivere wijnen uit de Zuidelijke Rhône. Sinds 30 jaar 

werkt ‘Grande Bellane’ onder een BIO-label. Wijnmaker Damien Marres is er -terecht- rotsvast 

van overtuigd dat enkel gezonde wijnstokken op een zuivere en levende bodem grote wijnen 

kunnen voortbrengen. Daarom zijn de wijngaarden al 30 jaar volledig pesticidenvrij en is 

compost de enige toevoeging aan bodem en plant. 

 

 

De wijngaarden zijn hoofdzakelijk gelegen op de hellingen in en rondom Valréas , in  de 

Zuidelijke Rhône. Dominante druif op het domein is Syrah die op de hellingen op een hoogte 

tussen 390m en 430m en dankzij de koele nachten er een heerlijke frisheid, complexiteit en 

elegatie kan voortbrengen. Vooral die mooie fraicheur is toch wel atypisch in de regio. De 

Grenache zorgt dan weer voor de kracht en de souplesse van de wijnen. Uiteraard kan dit 

allemaal slechts door de rendementen per hectare laag te houden. 

Voor de witte Côtes du Rhône groeien Viognier, Marsanne en Clairette op afzonderlijke 

percelen waarop ze elk het best kunnen afrijpen. 

Damien gaat uit van idee dat 

de wijn op de wijngaard 

gemaakt wordt en slechts in 

beperkte mate in de kelder. 

Zijn prioriteit numero uno is de 

druiven rijp en gezond 

oogsten. Een gezonde druif 

vraagt geen kunstgrepen 

tijdens de gisting of tijdens de 

latere opvoeding. Dankzij het 

harde werk buiten en de 



bijgevolg gezonde wijngaarden, geeft dit zelden problemen. En dus, jawel, gezonde en 

loepzuivere wijnen.  

Wij hebben (bijna) het volledige assortiment van Grande Bellane ter beschikking in de winkel. 

Dit beaamt ons geloof en vertrouwen in het domein en de perfecte prijs-kwaliteit verhouding 

van de no-nonsense wijnen. 

In de appellatie Côtes du Rhône: 

- Blanc, 2015:     €7,98 

- Rouge, 2015:     €8,85 

In de appellatie Côtes du Rhône Villages Valréas: 

- Valréas, 2014:     €9,69 

- Valréas sans sulphite, 2015:   €9,88 

 


