Kastelen kijken

Op de fiets door het Loiredal

Het Loiredal heeft een prachtig landschap, elegante
steden en een heerlijke keuken — maar je komt hier
vooral voor de vele bijzondere kastelen. En het mooie is:
je kunt ze al fietsend over stille weggetjes bezoeken.
Tekst en foto’s Monique van Gaal, Kees Verplanke

T

ot Sully-sur-Loire is het groene dal
van de 1000 kilometer lange Loire
weinig bijzonder. Maar vanaf daar
tot aan Chalonnes-sur-Loire, 280
kilometer lang, is het de Loire van
de kastelen – al vind je die ook aan
idyllische zijrivieren als de Vienne,
Indre, Cher en Loir. De kastelen
zijn niet de enige parels aan de
kroon van Frankrijks langste rivier:
de Loire beweegt zich door de brede bedding
langzaam voort door een landschap dat zich
ontvouwt als een lappendeken, met weilanden,
wijngaarden op de hellingen, akkers met zonne
bloemen en historische stadjes op de oevers.
Last but not least zijn er elegante steden als
Tours, Angers en Nantes.

Oldtimers
Geen twee kastelen zijn hetzelfde, al zijn er
van elke stijl wel diverse vertegenwoordigers.
Zo denk je bij de stoere burchten van Angers,
Chaumont en Loches aan koene ridders, terwijl
bij renaissancekastelen als Chenonceau en
Azay-le-Rideau de prachtige ligging aan het
water en de verfijnde architectuur opvallen.
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Château de Chambord,
het vlaggenschip van
de Loire-kastelen

loire

Loire
kort
Gem. prijs
hotelkamer*

€90

Gem. dag.
maximumtemperatuur
jun/aug**

22/25 °C

Entree
kastelen

€8-18

Treinretour
Amsterdam
-Parijs

€85

* HOTELS: DE GEMIDDELDE PRIJS VOOR EEN STANDAARD TWEEPERSOONSKAMER IN EEN DRIESTERRENHOTEL, TRIVAGO HOTELPRIJSINDEX 2015 ** KLIMAATGEGEVENS VAN KLIMAATINFO.NL
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GEUREN EN SMAKEN
1 Zintuiglijke reis

De naam Marcel Proust (18711922) zegt misschien vooral
de literatuurliefhebber iets,
maar toch is een bezoek aan
het huis van zijn tante Léonie
in Illiers-Combray de moeite
waard. De Franse schrijver
bracht hier in zijn jonge jaren
de vakanties door, en haalde
er in zijn befaamde werk Op
zoek naar de verloren tijd
herinneringen aan op. Het
boek is als een zintuiglijke
reis in de tijd, vol mijmeringen over geuren en smaken.
In de aangrenzende Engelse
tuin Le Pré Catelan bracht
Proust de dagen lezend en
schrijvend door.

2 Rommelige tuin

Hellingen en een natuurlijke
vijver vormen de ideale omgeving voor Le Jardin du
Plessis (in) Sasnières. Een
typisch Engelse tuin; rommeliger en natuurlijker dan de
Franse of Italiaanse tuinen.
De tuin is ontworpen door
Rosamée Henrion, een dame
op leeftijd die er ook woont.
Ze geeft rondleidingen over
de graspaden die vanuit haar
lieflijke huis omhoogvoeren
naar de beboste hellingen.

3 Alles is eetbaar

Vreemde eetbare bloemen
en planten proeven, dat kan
tijdens een wandeling door
de moestuin van Château de
Valmer in Chançay, vlak bij
Tours. Het kasteel zelf is in
1948 door brand verwoest.
Klein Valmer, een fraai
17e-eeuws landhuis, wordt
omringd door Italiaanse
terrassen met fonteinen,
vazen en beelden. Bijzonder
is het troglodietenkapelletje,
dat in 1524 is uitgehouwen
in de kalkstenen rotswand.
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Of, zoals bij het kasteel van Chambord,
de overdadige decoratie: als van een reusachtige slagroomtaart. Sommige hebben
prachtige tuinen, zoals Villandry en Valençay, die bij Chenonceau en Chaumont
zijn ’s avonds sfeervol verlicht.
Eigenlijk is er bijna altijd meer te zien dan
de robuuste of fraaiversierde gevel, en het
meer of minder originele interieur. Er zijn
heuse museumstukken, zoals de collectie
oldtimers in Cheverny, of het middeleeuwse wandtapijt dat in Angers werd gevonden
als dekkleed voor een berg meloenen. En
dan hebben we het nog niet over de vele
concerten, festivals, exposities en inrichtingen in kerstsfeer.

Tour de Loire
Het meest bijzonder zijn de zogenoemde
lichtspelen, waarbij een grote groep vrijwilligers de hoogtijdagen van de Franse
renaissance nadoet, zoals in Amboise,
of bijzondere lichtprojecties, zoals die in
Blois. Sommige bekende kastelen moet
je gezien hebben, maar ter afwisseling is
het ook leuk om een paar minder bekende
aan te doen waarvoor je niet in de rij hoeft,
zoals het intieme kasteel van Montreuil-
Bellay, of dat van Rivau, met de vele torens
en mooie tuin aan de Vienne.
Met het lichtglooiende landschap lijkt de
Loirestreek wel gemaakt om te fietsen. Dat

Koningsstad Amboise,
waar Leonardo Da Vinci
werkte

begrepen de Fransen al gauw, en ze legden
een fietsnetwerk aan van meer dan 800
kilometer over stille weggetjes. Je kunt er
een grote Tour de Loire maken, maar ook
een tocht van een paar dagen of zelfs van
één dag. Hotels, toeristenbureaus, verhuurbedrijven en fietsenmakers met het
logo ‘Accueil vélo’ op de ramen zijn helemaal ingesteld op de fietsende toerist, en
bevinden zich binnen een straal van 5
kilometer van de route.
Wij kozen voor een tocht over de nieuwste
loot aan het fietsnetwerk van de Loire: de
gemarkeerde fietsroute Saint-Jacques à
vélo (de St. Jacobsroute), die vanuit Maintenon bij Parijs dwars door het Loiregebied
voert. De route loopt van Rambouillet naar
Châtellerault, met een totale lengte van
380 kilometer. Wij verkenden het eerste
stuk, de Saint-Jacques à vélo via Chartres,
dat de valleien van de Loir (niet te verwarren met de veel grotere rivier de Loire) en
de Eure volgt en eindigt bij het mondaine
Tours. Het zijn de vele religieuze en bezienswaardige monumenten die dit deel
van de fietspelgrimstocht zo aantrekkelijk
maken.

Heimelijke minnares
Het treinspoor volgt min of meer dezelfde
route, dus je kunt de fietstocht op bijna elk
gewenst punt beginnen – of zo nu en dan

een stukje smokkelen. Maintenon is een
perfect startpunt; het dorp is vanaf Parijs
gemakkelijk te bereiken per trein en beschikt met het Kasteel van Maintenon over
een bezienswaardigheid van wereldklasse.
Château de Maintenon dankt zijn faam
aan Madame de Maintenon, de heimelijke
minnares (en later de vrouw) van Lodewijk
XIV. Tijdens haar dienstjaren als gouvernante van zijn onwettige kinderen raakte
de Zonnekoning buitengewoon gesteld op
deze intelligente en avontuurlijk ingestelde
vrouw. Hij betaalde haar dan ook zo genereus, dat zij van al dat geld het kasteel van
Maintenon kon kopen. Zowel de Franse
tuinen als de in originele staat teruggebrachte kamers in het kasteel zijn te bezoeken. Achter de tuin bevindt zich de
indrukwekkende ruïne van het aquaduct
dat de koning liet bouwen om water van
de Eure naar de tuinen van Versailles te
brengen. Het werk werd echter vroegtijdig
stilgelegd, en de koning besloot het aquaduct toen maar cadeau te doen aan Madame de Maintenon. Het is mogelijk tot vlak
onder het aquaduct te wandelen.
De fietstocht door onafzienbare graan
velden van Maintenon naar Chartres
(23 kilometer) is een prettige eerste
kennismaking met de route. Niet voor
niets wordt deze regio de ‘graanschuur van
Frankrijk’ genoemd. De fietsroute is na

De fietstocht gaat
door uitgestrekte
graanvelden

genoeg over de
gehele lengte gemarkeerd. Nu en
dan zijn er onduidelijkheden, maar
dan biedt de gratis
bij de toeristenbureaus verkrijgbare
folder met routekaarten uitkomst. De autoluwe
wegen – we zullen het even
zonder echte fietspaden moeten doen –
zijn over het algemeen vlak, met her en der
hellingen die goed op de kaarten worden
aangegeven.

Meesterwerk
Het middeleeuwse Chartres staat vooral
bekend om de imposante gotische Notre-
Dame-kathedraal, die op de werelderfgoedlijst van Unesco staat. De kerk staat op
het hoogste puntje van de stad en is al van
ver te zien. Dit bouwwerk, met een lengte
van maar liefst 130 meter, is een absoluut
meesterwerk. Neem alleen al de 4000 beelden en de 5000 figuren die staan afgebeeld
in de glas-in-loodramen (met een oppervlakte van 2600 vierkante meter de grootste
collectie glas-in-loodramen van heel Europa). Pelgrims komen en gaan, of ze nu de
maagd Maria vereren of op weg zijn naar
Santiago de Compostella. Van de kathe-

Het middeleeuwse
Chartres is vooral
bekend om de
imposante NotreDame-kathedraal

INSIDER
KAMPEREN AAN HET WATER
De Loire is een kampeergebied bij
uitstek, met een ruime keuze uit terreinen aan de Loire en aan de zijrivieren,
zoals de Loir, Eure en Indre. Naar een
groot terrein met zwembad, huurtenten en stacaravans, dat zich vooral
richt op gezinnen met jonge kinderen,
hoef je niet lang te zoeken. Vaak betaal
je er tientallen euro’s per nacht. Wij
gingen op zoek naar leuke, zogenoemde campings municipals: eenvoudige
terreinen met basic voorzieningen,
maar rustig en mooi gelegen, en op
loopafstand van de slager, de bakker
en het restaurant in het dorp. Je betaalt er met z’n tweeën meestal niet
meer dan €15 per nacht. Lees in het
gratis artikel op reisgidsplus.nl hoe je
ze online kunt vinden. Onze tips:

1 Camping d’Olivet***

Klein, rustig aan een plas gelegen terrein met nog geen 50
staanplaatsen, aan de rand van
het dorp Olivet, dicht bij Orléans.
camping-olivet.org

2 La Bonne Aventure***

Idyllisch, aan weerszijden van
de Loir gelegen terrein, onder
de schaduw van de populieren
bij het plaatsje Thoré-la-
Rochette. camping-la-bonne-aventure.fr

3 Des Pâtis**

Aardig ingericht terreintje met
60 plaatsen aan het riviertje de

Cisse, vlak bij Amboise.
nazellesnegron.fr (kijk onder
‘Activités et Services’)

4 Val de Flux**

Rustig gelegen camping met
200 ruime staanplaatsen, tegenover het stadje Beaugency
aan de Loire; 400 meter van
het historisch centrum. beaugency.fr (kijk onder ‘Découvrir
la ville’)

5 Camping Malaga***

Klein, maar prachtig aan de
hier erg brede Loire gelegen
terrein bij het wijnstadje
Pouilly-sur-Loire.
campingpouilly.com

Sebastian
Mutschler
werkt in
het Loiredal

‘Bezoek ook het
unieke dorp Trôo
aan de Loir, dat al
sinds de oudheid
wordt bewoond.
Nergens anders in
Frankrijk vind je zo
veel opgeknapte en
bewoonde troglodietenwoningen,
ofwel grotwoningen,
als in Trôo.’
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Château de Maintenon is vooral
bekend als het verblijf van de
heimelijke minnares van Lodewijk XIV

Achter de tuin van Château de
Maintenon staat de indrukwekkende
ruïne van een aquaduct

SPEKTAKEL VAN
JEWELSTE

draal leiden kronkelende straatjes en tertres, smalle passages, naar de benedenstad, waar vakwerkhuizen en stenen bruggen reflecteren in de rivier de Eure.

Sinds 2003 heeft
Chartres er een unieke
bezienswaardigheid bij:
Chartres en lumières.
Van midden april tot
midden oktober zorgen
300 (video)projectoren
en 30 computers voor
een spektakel van jewelste. Als het duister invalt,
worden niet minder dan
26 monumenten en historische gebouwen in de
schijnwerpers gezet met
lichtshows, en is overal
muziek te horen.

Bloemenzee
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De fietsroute wordt gemarkeerd door
groene bordjes met daarop een fietser en
het blauw-gele logo van de route: de voor
kenners van de St. Jacobsroute bekende
schelp, de coquille Saint-Jacques. We
volgen de loop van de schilderachtige
rivier de Loir tot in Vendôme, een stad die
te boek staat als ville fleurie, vanwege de
vele tuinen en parken. Ook de vrijdagmarkt draagt een steentje bij aan het
predicaat ‘groen en kleurrijk’: het centrum
van de stad verandert dan in één grote
bloemenzee.
Langs de Loir zijn een zestigtal vakwerkhuizen te bezichtigen. Vroeger waren dat
er veel meer; vele zijn door een bombardement in 1940 verloren gegaan.
Vendôme is een belangrijke stopplaats op
weg naar Santiago de Compostella: met
name de middeleeuwse abdijkerk en de
Saint-Jacques-kapel ontvangen al
eeuwenlang pelgrims.
Vroeger was de stad omgeven door wijngaarden. Die hebben helaas plaats moeten
maken voor eindeloze graanvelden. Maar
er is een kentering te zien: wijnbouwers

proberen de streek nu weer mondjesmaat
op de wijnkaart te zetten.
Langs tuinen en kastelen gaat de route
– nu deels over paden die alleen voor de
fietser toegankelijk zijn – verder naar
Tours. Tours is een studentenstad met het
bijbehorende rijke avond- en nachtleven,
dat zich vooral afspeelt aan de oevers van
de Loire. Zittend aan lange houten tafels
genieten de nachtbrakers van het prach
tige uitzicht op de machtige rivier en de
fotogenieke brug.

Moulin de la Plaine:
sfeervolle chambres
d’hôtes en gîtes
in Trôo

Van onze expert
Monique van Gaal

Onze tips Loire
OVERNACHTEN
Prijzen voor tweepersoonskamers in juni, inclusief
ontbijt.
1. Timhotel Chartres
Cathédrale**** Vraag een
van de comfortabele kamers met uitzicht op de
kathedraal. €84 (exclusief
ontbijt), +33 2 37 21 78 00,
timhotel.com

ETEN

Sfeertip

Sfeertip

2. Moulin de la Plaine,
Trôo Idyllische, bosrijke plek
aan de Loir, op korte afstand
van Vendôme. Chambres
d’hôtes en gîtes met zwembad en tennisbaan.
€80/€90, +33 2 54 72 57 84,
moulindelaplaine.com
3. Bagatelle Chambres
d’hôtes, Vouvray
18e-eeuws herenhuis met
zwembad op korte afstand
van Tours. De vijf kamers,
waarvan twee in heuse
grotten, zijn ruim en smaakvol ingericht. €96-€132,
+33 2 47 27 04 43, bagatelle-
chambresdhotes.fr
4. Le Grand Hôtel de
Tours*** Indrukwekkend
art-decohotel uit 1927, al

zijn de tapijten wel aan
vervanging toe. Gelegen
naast het treinstation. €147,
+33 2 47 05 35 31, legrandhoteltours.com
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1. Restaurant Le Manoir
de Saint Quentin In dit
prachtige landhuis, gelegen
in een pastorale omgeving,
kun je genieten van de
kookkunsten van chef de
cuisine Faï. Helemaal in zijn
eentje kookt en serveert hij
de allerlekkerste Franse gerechten met een Aziatische
touch, en vindt daarnaast

Saint-Quentin lès Troo,
Montoire-sur-le-Loir, le
manoirdesaintquentin.com
2. Brasserie La Cour
Een bijzonder chic restaurant in het Best Western
Hôtel Le Grand Monarque
te Chartres.
bw-grand-monarque.com
SPECIALITEIT
Pâté de Chartres is al sinds
de 18e eeuw een geliefde
specialiteit in de regio, en
staat op de menu’s van de
allerbeste restaurants. Deze
in de oven gebakken vleespastei met deegkorst wordt

snelle tgv-verbindingen tussen Parijs en Vendôme (43
minuten) en tussen Parijs
en Tours (55 minuten).
EROPUIT
De meeste kastelen €8-13,
rondleiding/audioguide +€5.
Château de Maintenon
€8,50. Château de Valmer
€9,50. Le Jardin du Plessis
Sasnières €8. La maison de
tante Léonie - Musée Marcel
Proust €7. Rondleiding
kathedraal en crypte van
Chartres €8.
PRIJSPEIL
Kopje koffie €1,50, cappuc
cino €2,50, glas wijn €4,
menu van de dag €14,
driegangenmenu €26.

Schilderachtige
vakwerkhuizen in het
centrum van Tours

nog tijd voor een gezellig
praatje met de gasten. Een
eersteklasrestaurant. Reserveren is een must, want er
is slechts plek voor 12 eters.

‘Als ik meer tijd tot mijn beschikking had gehad, was ik
graag nog doorgefietst. Aangekomen in Tours zijn er tal
van mogelijkheden om de fietsvakantie te verlengen. Zo
kun je de tocht vervolgen langs de Saint Jacques à vélo via
Tours-route (84 kilometer), met als eindpunt Châtellerault.
Of je stapt over op de ruim 800 kilometer lange fietsroute
langs de sprookjesachtig mooie kastelen aan de Loire.
Linksom of rechtsom: het is allemaal even mooi.’

gemaakt van wildvlees en
op smaak gebracht met foie
gras, truffels en kruiden.
REISTIJD
Mei, juni en september zijn
het meest geschikt voor
een fietstocht door de Loire
streek; de temperatuur is
dan doorgaans zeer aangenaam. De zomers kunnen
weleens iets te warm zijn
om de hele dag sportief
bezig te zijn.
VERVOER
Met de trein van Amsterdam naar Parijs en terug
vanuit Tours kost €85. Het
beginpunt van de route,
Rambouillet, is vanaf Paris
Montparnasse in 35 minuten te bereiken. De treinrit
naar Chartres (fietsverhuur
aanwezig) vanaf Parijs duurt
slechts een uurtje. De fietsroute ligt nooit ver weg van
het spoor, dus je kunt op bijna elk gewenst moment de
trein pakken. Ook zijn er

FIETSVERHUUR
Ma Rando à Vélo (marando
avelo.fr) heeft de beste site
voor fietstochten in de regio
Centre-Val de Loire. Hier
vind je behalve routekaarten ook informatie over
fietsverhuur. Het aantal fietsverhuurders aan deze nieuwe fietsroute is echter (nog)
zeer beperkt. La Maison du
Vélo op het treinstation van
Chartres is uitgerust met
280 fietsen en e-bikes; fietshuur per dag €5,50, e-bike
€10,50 (tel +33 2 37 32 83
51). Je eigen fiets meenemen kan ook: doorgaans
gratis in de regionale treinen, €10 in internationale en
tgv-treinen; reserveren aanbevolen. Bagafrance kan
het transport van fietsen,
bagage, materiaal en personen verzorgen. Transport
van een fiets tot 125 kilometer vanaf €18, bagage tot 25
kilo vanaf €12. Hoewel het
dragen van een fietshelm
niet verplicht is in Frankrijk,

Eetbare bloemen
en planten proeven
in de moestuin van
Château de Valmer

zul je geen Franse fietsers
tegenkomen zonder helm
op. De keus is aan de huurder; houd er rekening mee
dat de beschreven fietsroute grotendeels (autoluwe)
wegen volgt, en fietspaden
in de minderheid zijn.
INFORMATIE
Een boekje met kaarten van
elke etappe is gratis verkrijgbaar bij de toeristenbureaus.
Hierop staan treinstations,
bezienswaardigheden, uitzichtpunten, hellingen e.d.
aangegeven.
REISGIDSEN
St. Jacobs fietsroute,
deel 1: Haarlem-Tours
(2016, €22,50).
Trotter Kastelen van de
Loire, inclusief de Loire
streek (2011, €19,95).
WEBSITES
loire-chateaux.org
chateaudemaintenon.fr
tourisme28.com
escapades-aux-jardins.fr
rendezvousenfrance.com
loire-streek.com
coeur-val-de-loire.com
touraineloirevalley.com
chateaudevalmer.com
chartresenlumieres.com
marandoavelo.fr
fietsen-loire.com
sncf.com
bagafrance.com
jardin-plessis-sasnieres.fr
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