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De Loire-vallei wordt wel ‘de tuin van de koning’ genoemd. Een groeiend aantal
kastelen in en op weg naar dit groene gebied is tegenwoordig in het bezit van
Nederlandse eigenaren. Zij ontvangen er hun gasten in een sfeer van luxe.

De nieuwe
adel van
de Loire

Tekst: Harmke Kraak | Fotograﬁe: Esther Quelle

O

p doorreis naar de Loire-vallei
logeren we in een sober maar
charmant jachtslot vlakbij Parijs.
Château de Chaâlis is omringd
door prachtige bossen.Het kasteel
werd in 1880 gebouwd in de stijl
van Napoleon III en was het tweede huis van nieuwe
Parijse adel. Nu is het in handen van de Nederlander
Hans Musegaas en zijn Franse vrouw Nora. Hans verruilde zijn zeilscholen in Monnickendam voor zijn
andere passie: kastelen. Bescheiden vertelt hij over
de ﬁlmopnamen die in het château plaatsvonden.
Zo werd La jeune ﬁlle et les loups met Laetitia Casta
er gedeeltelijk geschoten.Voor ons is het na één heerlijke nacht helaas alweer tijd om verder te gaan. Na
een laatste blik vanaf het bordes op de kasteeltuin,
waar bijna elke dag herten komen en wilde zwijntjes
wroeten, nemen we afscheid en vervolgen onze weg
in zuidwestelijke richting.

Madame de Sévigné
In vlot tempo rijden we naar Bretagne, tot in de zestiende eeuw in handen van de Kelten en Noormannen.Megalithische monumenten als de hunebedden
van La Roche aux Fées herinneren aan deze tijd. We
verdwalen bijna in een labyrint van landweggetjes
op zoek naar ons volgende logeeradres: Château de
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Volgens een spokendeskundige waart hier
alleen een heel vriendelijk
spookje rond

Tesnières, bij het gehucht Torcé. We zijn au pays de
Madame de Sévigné, de streek die werd vernoemd
naar de beroemde brievenschrijfster Madame de
Sévigné (1626-1696).
John Demandt en Siebren Boon zorgen voor een
warm onthaal in hun prachtige negentiende-eeuwse
château in neo-renaissancestijl. John (antiquair) en
Siebren (marketingman) begonnen zich een tikkeltje
te vervelen in het Amsterdamse Oud-Zuid en wilden
wel eens wat anders. De Côte d’Azur lonkte, maar bij
toeval kwamen ze op het spoor van dit château. Ze
werden meteen met open armen ontvangen door hun
dorpsgenoten.‘De eerste dag stond de burgemeester
al op de stoep. Het voelde ook niet als emigreren.
We voelden ons van meet af aan thuis.’ De mannen
tonen foto’s van hoe het onttakelde kasteel bij aankoop oogde: overal druk bloemetjesbehang. Maar in

een jaar tijd wist het tweetal het interieur meer dan
toonbaar te maken. De eetzaal met kroonluchter en
antracietgrijze muren is rustgevend, de parketvloer
authentiek. Klassieke stoelen werden bekleed met
moderne stoffen.‘Als je al van een stijl kunt spreken, is
het contemporain-klassiek met Louis Seize-elementen’, verklaart Siebren. Er zijn vijf slaapkamers en ik
slaap in de Suite de la Comtesse onder beddengoed
met een gouden kroontje.Pronkstuk is de bruidssuite,
met een bad op pootjes dat uitzicht biedt op de kasteeltuin. Met een beetje geluk zien gasten vanuit het
raam witte pauwen en zwarte zwanen.

Schelpenkasteel
Via vestingstadje Vitré toeren wij door het heuvelachtige landschap van Anjou. Ons reisdoel is Château de
la Buronnière in Juvardeil,waar we worden ontvangen

Hans Musegaas,
zijn Franse echtgenote Nora en hun
kinderen Ywen (4)
en Eléanne (2).
Openingspagina’s:
Het Château des
Tesnières in Torcé.
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Pronkstuk is de bruidssuite, met hemelbed
en een bad op pootjes dat uitzicht biedt op
de kasteeltuin

1

2

3

1 John Demandt en Siebren Boon, de kasteelheren van Château
des Tesnières in Torcé, met hun hond Castor. 2 Een van de riante
slaapkamers in Château des Tesnières. 3 Het imposante Château
de la Buronnière in Juvardeil werd gebouwd in 1857. 4 Willemien
van der Nat met Mephisto, de vrees van de Franse kasteelmuizen
in Château de la Buronnière.
4
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Favoriete adressen
van insiders

Het kasteel is van Maltezer ridders geweest
en opgetrokken uit mergel
BRETAGNE

Restaurants in en om Vitré
✦ Le Chêne Vert: uitstekend lunchadres. Place du Général de Gaulle,
(0033)-(0)2-23 55 14 62
✦ Le Pichet: volgens kenners het beste restaurant. Blvd. de Laval 17, (0033)(0)2-99 75 24 09, www.lepichet.fr
✦ La Soupe aux Choux: bistro met
goede wijn. Rue Notre Dame 32,
(0033)-(0)2-99 75 10 86,
www.la-soupe-aux-choux.com
✦ Le Vallon de Beauregard: charmant
restaurant aan magniﬁek park. rue de
l’Église 16, Gennes sur Seiche, (0033)(0)2-99 96 95 79
Tuinen
✦ Le Jardin et le Parc des RochersSévigné in Vitré: in 1689 ontworpen
door zoon van Madame de Sévigné. Het
kasteel was haar favoriete residentie
in Bretagne. (0033)-(0)2-99 96 61 96,
www.chateaux-france.com
✦ Parc Floral de Haute Bretagne: in
juni bloeien hier de rozen, in juli geurt
de jasmijn. Le Chatellier, (0033)(0)2-99 95 48 32, www.parcﬂoralbretagne.com
in de oude bibliotheek met appelsap van eigen makelij. De eigenaren, juristen Pieter en Willemien van der
Nat, zijn nog volop bezig met de restauratie. Restaureren deden ze altijd al graag. Willemien bewoont het
kasteel inmiddels permanent; Pieter vertoeft nog vaak
in Amsterdam waar hij als advocaat werkt. Onlangs
stuitte het paar op documenten waaruit blijkt dat de
geschiedenis van het château teruggaat tot 1410. Het
kasteel is van Maltezer ridders geweest en opgetrokken uit tuffeau-steen, een prehistorisch schelpensediment.‘We wonen in een schelp’, lacht Willemien, die
toevallig een verwoed verzamelaar is van schelpen
en een vitrinekast vol heeft. Willemien is ook fervent paardenliefhebster. En aangezien Pieter geen
tijd heeft om op de foto te gaan − hij moet houtzagen
in het bos, voor de parketvloer − poseert zij maar al
te graag met KWPN-paard Lobelia en poes Mephisto.

Vervolgens leidt Willemien ons rond langs de stallen
en de grote moestuin, die wordt omgetoverd tot een
jardin à la Française, een wandeltuin met fontein.
Elders op het landgoed staan oude sequoia’s en platanen. Willemien en Pieter koesteren het erfgoed dat
hun is toevertrouwd. Ze waren nooit van plan er een
chambres d’hôtes van te maken maar de boekingen
kwamen als vanzelf. Gasten komen uit de hele wereld,
van een Italiaanse meesterkok tot de persoonlijke
fotograaf van Bill Clinton. Een spokendeskundige uit
Engeland onderwierp het kasteel aan een analyse.
Het enige aangetroffen wezen bleek een heel vriendelijk spookje.Toch ben ik opgelucht te horen dat dit
spookje niet in mijn kamer rondwaart. Dus slaap ik
als een roos in het roodﬂuwelen bed in empirestijl.
Zoals ik ook in de andere kastelen heerlijk sliep. Bij
Nederlanders in Frankrijk is het goed toeven.
<

LOIRE-VALLEI
Restaurants
✦ Le Petit Manoir van Engelse meesterkok Simon Davey. Le Prieuré de St.
Blaise, Noyant La Gravoyère, (0033)(0)2-41 61 20 70, www.lagazettedupetitmanoir.blogspot.com
✦ Chateau de Noirieux van Franse
chef Gérard Côme en zijn Nederlandse
vrouw Anja, met terras aan een zijtak
van de Loire. Verrukkelijk! Michelinster. Route du Moulin 26, Briollay,
(0033)-(0)2-41 42 50 05, www.chateaudenoirieux.com
✦ Les Tonnelles op een eiland in de
Loire. Michelinster. Île de Béhuard,
(0033)-(0)2-41 72 21 50

Fameuze kastelen
✦ Château de Plessis Bourré in Ecuillé: indrukwekkend fort uit de vijftiende
eeuw. (0033)-(0)2-41 32 06 01, www.
plessis-bourre.com
✦ Château de Brissac in Brissac:
hoogste kasteel van Frankrijk.
(0033)-(0)2-41 91 22 21, www.chateaubrissac.fr
✦ Château de Villandry: vermaard om
zijn prachtige Renaissance-tuinen.
(0033)-(0)2-47 50 02 09, www.chateauvillandry.com
Wijnproeverijen
✦ Domaine de l’Abbaye de Sainte
Radegonde van de Nederlander
Matthieu Elzinga is de grootste muscadetproducent in de Loire-vallei. Le
Loroux Bottereau, (0033)-(0)2-40 03 74
78, www.radegonde.fr
✦ Le Tasting Room is de gloednieuwe
wijngaard van de ervaren Engelse wijnmakers Cathy Shore en Nigel Henton.
Wijncursussen van een hele of halve
dag. St. Georges des 7 Voies (bij Angers), www.letastingroom.com
✦ Maison du Vin d’Angers & Maison
du Vin de Saumur. Place Kennedy 5,
Angers, (0033)-(0)2-41 88 81 13 & Quai
Lucien Gautier, Saumur, (0033)-(0)241 38 45 83, www.vinsdeloire.fr
Paardrijkunst
✦ Sinds 1815 is Cavalerieschool Cadre
Noir in Saumur het centrum van de
klassieke Franse paardrijkunst.
www.saumur-tourisme.info
Festiviteiten
Van april-december zijn er in alle
dorpen festiviteiten in de open lucht
met antiek- en brocantemarkten en
culinaire geneugten. Er wordt gegeten
aan lange tafels langs de rivier. Let
op de aankondigingen langs de weg.
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Château-hoppen
Speciaal voor de lezers van Residence stelde Kasteelovernachtingen.nl een reis
samen langs prachtige kastelen in Bretagne, het Loire-gebied en vlakbij Parijs.
CHÂTEAU CHÂALIS
TEN OOSTEN VAN PARIJS
3-daags Residence-arrangement à € 150 p.p.
✦ Twee overnachtingen
in een kasteelkamer ✦
Bij aankomst staan er een
doos bonbons, een ﬂes
champagne én een ﬂes
bronwater in uw kamer
✦ Elke ochtend ontbijt in
de kasteelkeuken ✦ Verlengingsnacht incl. ontbijt
mogelijk à € 67,50 p.p.p.n.

CHÂTEAU DES TESNIÈRES
NABIJ RENNES IN BRETAGNE
3-daags Residence-arrangement à € 190 p.p.
✦ Twee overnachtingen in een suite ✦ Een halve ﬂes champagne bij aankomst of op een ander moment ✦ Elke ochtend
uitgebreid ontbijt ✦ Incl. een diner in het trendy restaurant Le Vallon de Beauregard in het prachtige dorpje Gennes sur
Seiche (excl. drank) ✦ Verlengingsnacht incl. ontbijt mogelijk à € 75 p.p.
CHÂTEAU DE LA BURONNIÈRE
NABIJ LE MANS IN DE LOIRE
3-daags Residence-arrangement à € 250 p.p.
✦ Twee overnachtingen in een kasteelkamer ✦ Ontvangst met een feestelijk glas ✦ Incl. een diner in nabijgelegen
restaurant met romantisch terras aan de rivier (excl. drank) ✦ Elke ochtend uitgebreid ontbijt ✦ Een bezoek aan
Château Le Plessis Bourré incl. rondleiding ✦ Bij vertrek een ﬂes goede wijn uit de streek ✦ Verlengingsnacht incl.
ontbijt mogelijk à € 80 p.p.

Deze arrangementen zijn o.b.v. twee personen en geldig t/m 31 oktober 2008.
Uitsluitend te boeken via www.kasteelovernachtingen.nl/residence

