
‘G
oede wijn behoeft
geen krans’, het
klinkt wat ouder-
wets. Is het ook. Het
betekent dat wat

goed is, geen aanbeveling nodig
heeft. Klinkt aardig. Klopt niet.

Veel van wat goed is in de wereld
gaat onopgemerkt door het leven,
wachtend op een aanprijzing. En
wijn al helemaal. Veel wijnen gaan
pas verkopen als bekende wijngoe-
roes ze opnemen in hun puntencir-
cus. Temidden van een jaarlijkse
productie van een flesje of dertig
miljard, plus nog een aantal dat er
nog ligt, is het ook wel handig als ie-
mand je wijst op dat ene etiket.

Maar je hoeft niet te wachten tot

iemand je de hemel in prijst. Neem
het aloude uithangbord. Daarbij
geldt: hoe beter het eruitziet, des te
effectiever je visitekaartje. En als je
geld hebt, maak je dat visitekaartje
het liefst zo groot als het hele ge-
bouw waarin je gevestigd bent.

Wat wijn betreft kwam er in het
hoofd van de consument iets tot
stand als château=Bordeaux. IJzer-
sterk als merk, maar niet erg onder-
scheidend onderling, omdat veel
van die bouwwerken op elkaar lij-
ken. Bij de huidige, hypermoderne
constructies die er in de wijnwereld
verrijzen, is dat probleem verleden
tijd. Elk van die groot uitgevallen
uithangborden wil volstrekt uniek
zijn en vaak zijn ze ronduit specta-

culair. Alsof ze in een architectoni-
sche wedloop zijn verwikkeld,
waardoor je opeens anders tegen
het woord ‘wijnbouw’ aankijkt.

Vroeg je vroeger meteen wie hier
de wijnmaker was, tegenwoordig is
steeds vaker de eerste vraag: wie is
de architect. Niet zelden is dat een
toparchitect. Zijn naam en creatie
verlenen je gebouw, en daarmee je
wijn, extra prestige. 

Een prima gebied om je te storten
in de wereld van de ‘archiwijn’ is de
Spaanse Riojastreek. Ze konden er
ook wel wat verse uithangborden
gebruiken. Lang was het gebied een
wingewest voor Bordeaux, nadat de
druifluis de Franse wijngaarden
had verwoest. Daarna kwam de op-

komst van de wijn onder de naam
Rioja zelf, maar die kreeg last van
een ouderwets imago. En kijk nu
eens! Splinternieuwe bodega’s
staan er, de ene nog sensationeler
vormgegeven dan de andere.

Vooruit, op pad. We strijken neer
in Santo Domingo de la Calzada.
Het is één van de plekken in het ge-
bied waar wijn- en pelgrimsroutes
elkaar kruisen. Daarom vind je er
reizigers mét en zonder blaren.

Trouwens, zo heel verschillend
zijn de wijntoeristen en de pelgrims
nu ook weer niet. Voor veel wande-
laars op weg naar Santiago de Com-
postela is de weg zélf het doel, ter-
wijl voor nogal wat wijnfans het be-
zoeken van hun favoriete bodega
bijna iets heiligs heeft. Daarbij wor-
den ze geholpen door wijnkelders
met een bijna tempelachtige uit-
straling. 

Het eerste bedrijf dat we bezoe-
ken, omschrijft de ruimte met hun
oudste flessen zelfs als de kathe-
draal. En oud zijn ze, die flessen van
López de Heredia. Nog bijzonderder
is dat de methode van wijn maken
er even oud is als die flessen zelf. De
nieuwe generatie van de familie
mag zich dan hebben aangediend in
de vorm van de pittige Maria José,
voor de rest blijft bij López alles zo-
als vroeger.

Het wordt perfect geïllustreerd
door wat er pal voor het bedrijf is ge-
parkeerd. Het is een moderne stand
van een wijnbeurs uit onze tijd,
waarin dan weer een houten bar
staat uit 1910. Het hippe bouwwerk-
je is een ontwerp van een architecte
van allure: Zaha Hadid. Ze is de eer-
ste vrouwelijke winnaar van de
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Wijn, toerisme &
architectuur, het is een
drie-eenheid die je steeds
vaker ziet. Een toer door de
Rioja.

tekst en foto’s JOOST OVERHOFF

Marqués de Riscal, klapper van Frank O. Gehry, 

Wijn onder
architectuur

Bodega Baigorri ademt aan alle kanten perfectie.
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Pritzkerprijs, de hoogste eer onder
architecten.

Maar verder heeft het dwalen door
de duistere krochten van López de
Heredia iets weg van het kunnen
aaien van een dinosauriër die nog
leeft. Schimmels, overal. Symbo-
lisch: tussen de oude wijnpersen
houdt een beeld van Don Quichot
de wacht.

Om de hoek, bij Muga, kiezen ze
voor een wat andere aanpak. Tradi-
tioneel, dat wel, maar toch iets aan-
gepast aan de tijd. Hun uithang-
bord: een opvallend hoge toren met
daarop de letter M.

Als je het strak wilt hebben, kan je
het strak krijgen. En strakker dan bij
Baigorri kan bijna niet. Onze mond
valt open, terwijl we ons vergapen
aan een vlekkeloze wereld van
hightech. Een triomf van esthetiek,
uitgevoerd in glas, beton en roest-
vrij staal, in een reeks verdiepingen,
weggewerkt in het landschap. Van-
af de weg gezien steekt alleen de
prachtige ontvangsthal boven het
maaiveld uit. 

De niveauverschillen binnenin de
bodega zijn de consequentie van
wat wel bijna een obsessie binnen
de Spaanse wijnbouw lijkt: het ge-
bruikmaken van de zwaartekracht
in de verschillende fases van het be-
reidingsproces, zodat overbodig
rondpompen vermeden wordt.

Alles bij Baigorri ademt perfectie:
van de etiketten, via de website tot
en met het eten dat je krijgt voorge-
zet. De bodega is een ontwerp van
de Bask Iñaki Aspiazu. Top.

Ook strakker dan strak is Regalía.
Strakker dan Baigorri zelfs en in de
wijnbereiding ook zeer geavan-

ceerd. De gistingstanks zijn hier
voorzien van een soort gigamixers,
zodat de druivenpulp die gaande-
weg bovenop de vloeibare massa
komt drijven, naar behoefte in be-
weging wordt gehouden. 

Interessant is ook een aantal
wijnvaten van Amerikaans eiken
met Franse bodems. Lang werd de
Riojawijnen een te grote invloed
van hout verweten. Standaard in de
Rioja was altijd het gebruik van
honderd procent Amerikaans ei-
ken, dat als houtsoort voor wijn een
typisch Amerikaanse partner is:
wel spierballen, maar niet echt
subtiel.

Zo, we hebben al heel wat spekta-
kel gezien. Kan er nog wel een tand-

je bij? Jazeker. Ysios is de naam.
Wat een show! In de diepte, tegen
de achtergrond van een bergland-
schap, ligt een langgerekt glinste-
rend lint dat golft van begin tot
eind. Het dak van Ysios. Daaronder
is het aan de voorkant afgewerkt
met hout. Het midden van de faça-
de wijkt naar voren als een uitroep-
teken in dit gebouw dat er zelf al als
een uitroepteken bij ligt. 

Binnenin heerst de gewijde sfeer
die we inmiddels van meer bodega-
’s kennen. Opvallend is dat de va-
tenruimte zich niet onder de grond
bevindt, waardoor de airconditio-
ning zich in vrijwel geen enkel jaar-
getijde hoeft te vervelen. De archi-
tect is dan ook geen specialist in het

ontwerpen van wijnbedrijven. Het
is niemand minder dan Santiago
Calatrava, vooral bekend van brug-
gen over waterwegen zoals de Ca-
nal Grande in Venetië en de Hoofd-
vaart in Haarlemmermeer. Ook bij
die bouwwerken zijn Calatravakin-
derziektes geen uitzondering. 

Wat Ysios betreft uiten die proble-
men zich vooral in lekkages en het
wegwaaien van platen dakbedek-
king tot in de wijngaard. Maar niet
mopperen. Voor de archi-wijntoe-
rist is Ysios gewoon een must.

Dwars door de regio de Rioja loopt
de grens met Baskenland. Vlakbij
Logroño, de hoofdstad van de Rio-
ja, nog net op Baskisch gebied,
kocht het bedrijf CVNE ‘een berg’,

groef een stuk van de top eraf en
bouwde er het fonkelnieuwe Viña
Real. Het is getekend door Philippe
Mazières, een architect die juist
met wijnbedrijven zijn sporen heeft
verdiend. Bij Real heeft hij het
zwaartekrachtconcept cirkelvor-
mig uitgevoerd, waar de vatenkel-
der onder ligt. Al cirkelend boven
dit alles bevindt zich wat men er de
Ifo noemt, Identified Flying Object,
het transportvehikel waarmee alle
tanks worden bediend.

De flessenopslag bij Real is duize-
lingwekkend. Het is het directe ge-
volg van het prachtige principe dat
voor alle Riojawijnen geldt: voor-
dat ze op de markt komen, moeten
ze bij de producent op fles worden
bewaard tot ze op dronk zijn. 

En dan, als klap op de vuurpijl,
Marqués de Riscal. Je knippert met
je ogen. En zodra je je ogen gelooft,
weet je wie er de architect van moet
zijn. Frank O. Gehry, inderdaad.
Dezelfde als van het wereldbe-
roemde Guggenheimmuseum in
Bilbao.

Bij Gehry’s schepping in The City
of Wine van Riscal kun je helemaal
blij zijn: je mag erin slapen. Het is
een hotel, compleet met een afde-
ling waar je je kunt laten masseren
met druivenextracten.

In het hotel maakt zo ongeveer
het enige rechthoekige zeker niet
de minste indruk, de grandioze
bedden. Naast de tiptop kussens
ligt nog een kussenmenu, om te
kiezen welke van tien andere soor-
ten je er nog bij zou willen hebben.
Waarmee meteen is aangegeven op
welk (prijs)niveau je je hier be-
vindt.
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Bodega’s en musea

■ Bodegas:
López de Heredia, Haro / www.tondo-
nia.com
Baigorri, Samaniego / www.bodegas-
baigorri.com
Regalía, Ollauri /
www.bodegasregalia.es
Ysios, Laguardia /
www.bodegasysios.com
Viña Real, Laguardia / www.cvne.com
■ The City of Wine, Elciego 
Hotel Marqués de Riscal / www.luxury-
collection.com
Bodegas Marqués de Riscal / www.mar-
quesderiscal.com
Druiventherapie / www.caudalie.com
■ Schitterend wijnmuseum: 
Museo de la Cultura del Vino, Briones /
www.dinastiavivanco.com
■ Wijn: www.riojawine.com

die ook het spectaculaire Guggenheimmuseum in Bilbao ontwierp.

Bodega Lópes de Heredia.
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