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Toen ik eind 2018 het idee kreeg om mijn 
 eerste boek Frankrijk Binnendoor, 

 ontdek het andere Frankrijk te gaan 
schrijven, had ik geen flauw idee wat er daarna 
zou gaan gebeuren. Ik had er sowieso helemaal 
geen benul van wat er allemaal kwam kijken bij 
het schrijven van een boek. Maar in het eerste 
kwartaal van 2019 wist ik precies hoe het alle-
maal in elkaar zat. De makkelijkste manier was 
om te proberen het bij een grote uitgever onder 
te brengen. Dat bleek niet zo eenvoudig en dus 
besloot ik het boek zelf uit te geven, met alle 
risico’s van dien. Voor ik het wist had ik te 
maken met het regelen van een ISBN, het 
 zoeken van een goede vormgever en iemand 
die mijn teksten kon controleren en verbeteren, 
en begon ik mij ook af te vragen waar ik het kon 
laten drukken, hoe ik het in de boekwinkels 
kreeg en waar de boeken opgeslagen moesten 
worden. Ik kan je verzekeren dat dit nog lang 
niet alles was.

Toen ik begon met schrijven, wist ik meteen 
dat dit niet het zoveelste reisboek over 
Frankrijk moest worden, maar een boek dat 
nog niet eerder over Frankrijk was geschreven. 
Ik vroeg dus aan mijn lezers en volgers op 
social media wat zij graag in een boek over 
Frankrijk wilden lezen. Honderden e-mails 
 verder wist ik wat hun wensen en vragen 
waren. In juli 2019 was het manuscript van 

Frankrijk Binnendoor,  ontdek het andere 
Frankrijk klaar en kon het boek al online besteld 
worden, terwijl het nog niet gedrukt was. Ik 
werd totaal verrast, want toen mijn eerste boek 
op 8 oktober 2019 o!cieel in de boekhandel 
lag, waren er al duizenden exemplaren van 
 verkocht en in 2020 werd het zelfs het best-
verkochte reisboek over Frankrijk in Nederland 
en Vlaanderen. Ik was natuurlijk apetrots op dat 
resultaat, maar toen ik dit boek geschreven had 
was het voor mij ook klaar. Ik was tenslotte al 
sinds 20 september 2000 actief op het internet 
met mijn reisverhalen over Frankrijk; ik was 
eigenlijk helemaal niet van plan geweest om 
een boek te gaan schrijven en genoot ervan dat 
mijn eerste boek zo’n succes was.

MAAR TOEN…
In de loop van 2020 begon het toch te kriebe-
len en ik kreeg steeds vaker de vraag of er nog 
een vervolg zou komen. Omdat ik niet opnieuw 
het wiel hoefde uit te vinden begon ik er toch 
over na te denken. En toen… Op 7 juli 2020 
kreeg ik via Instagram deze vraag: 

 Hoi Ruud, ik ga in augustus vijf nachtjes naar 
de Loire. Heb jij een tip voor een paar leuke 
plaatsjes die héél gezellig zijn en waar je 
 lekker kan eten en drinken? Een leuk rondje, 
niet te ver. Groetjes, Jennifer.

WAAROM DIT 
BOEK OVER DE 
VALLEI VAN 
DE LOIRE?

Bonjour! Je bent nu bij het begin van mijn tweede boek over 
Frankrijk. Over de vallei van de Loire, om precies te zijn. Ik 
ga je in dit boek meenemen op een reis door de vallei van de 
 Loire, tot aan de monding bij Saint-Nazaire. Maar eerst wil ik je 
graag vertellen waarom ik dit boek heb geschreven.
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1.
De vallei van de Loire is een heerlijke plek voor een  
vakantie in Frankrijk. Het leuke is dat deze streek in  
Frankrijk voor elk type vakantieganger geschikt is.
Toen ik besloot om dit boek over de Loirestreek te gaan 
 schrijven, had ik al voor mezelf bedacht dat er natuurlijk 
 kastelen in moesten voorkomen, maar ook leuke dorpen en 
plekjes die je beslist moet gaan zien. De omgeving van de 
rivier leent zich ook voortre!elijk voor ongekend mooie 
 fietstochten. En hou je van wijn en lekker eten? Dan is de 
vallei van de Loire dé plek waar je kunt genieten; de koningen 
en edelen van Frankrijk zochten deze streek niet voor niets uit 
voor hun kastelen en majestueuze buitenverblijven.

LINKS OM 
 PARIJS NAAR  
DE LOIRE

555 KM



Het was een mooie ervaring om via de alternatieve  route links 
om Parijs naar de Loire te gaan, en ik heb dit na de eerste keer 
nog vaak gedaan. Er zijn genoeg leuke plaatsen om te 
 stoppen voor een overnachting. Gewoon uitproberen en  
op avontuur in Frankrijk gaan zorgt er niet alleen voor 
dat je veel meer ziet en meemaakt, maar ook dat je nog heel 
lang zult nagenieten. Maar nu wordt het tijd om naar de  Loire 
te gaan. Dit boek heet tenslotte niet voor niets Frankrijk 
 Binnendoor LOIRE.

BINNENDOOR 
NAAR ORLÉANS 
EN BLOISOrléans 

BeaugencyVendômeTrôo

Blois

Camping Château 
des Marais

2.

172 KM
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 departementen, om ten slotte bij Saint-Nazaire 
in de Atlantische Oceaan uit te komen. Langs 
de rivier loopt een heel fraaie fietsroute, La 

Loire à Vélo, die in de buurt van Nevers start 
en de rivier volgt tot aan Saint-Nazaire. Dat is 
een afstand van 900 kilometer en die is hele-
maal af te leggen over rustige binnenwegen en 
grotendeels verkeersvrije fietspaden. Met deze 
prachtige route zul je in de loop van dit boek 
kennis gaan maken. Eerst maar eens naar 
Orléans voor de eerste tussenstop.

ORLÉANS, DE STAD VAN  
JEANNE D’ARC
Vanuit Fontainebleau reden we in een zo strak 
mogelijke lijn naar Orléans. Dat kan via de 
D152 en de D2152. Je rijdt eerst een flink stuk 
door het bos van Fontainebleau, om daarna tot 
aan Pithiviers voornamelijk door vlak en 
agrarisch gebied te rijden. Soms door een dorp 
of een bos, maar meestal gewoon rechtdoor 
over een weg die zich prima laat rijden. 
Hoewel… de eerste keer dat ik hier reed had ik 
dorst gekregen omdat het behoorlijk warm 
was. Ik zag in de verte een blauw bord met een 
P, maar was er voorbij voor ik er erg in had. 
Achter op de auto zat een fietsdrager met onze 
mountainbikes en gelukkig zag ik iets verderop 
weer een kleine parkeerhaven, rechts van de 
weg. Ik stuurde de auto de parkeerplaats op, 
maar reed ongeveer 80 kilometer per uur en 
moest daardoor flink remmen. Op hetzelfde 
moment zag ik een enorme kuil voor mijn 
 rechtervoorwiel. Maar het was te laat. Het stuur 
schoot naar rechts en ik had al mijn kracht en 
stuurmanskunst nodig om de auto in bedwang 
te houden en tot stilstand te brengen. Marian 
zat met een wit weggetrokken gezicht naast mij 
en ik zag er volgens mij ook niet helemaal fris 

meer uit. Ik was me rot geschrokken en in een 
flits schoot door me heen of dit dan mijn eerste 
auto-ongeluk zou worden. Gelukkig ging het 
net goed en na een controle bleek alles nog te 
functioneren. Ook de fietsen hadden de klap 
overleefd. Het was wel een goede leerschool, 
want voortaan ben ik op dit soort parkeer-
havens extra alert.

Niet veel later bereikten we het plaatsje 
Pithiviers, dat vooral bekend is vanwege het feit 
dat er in de Tweede Wereldoorlog een kamp 
was waarvandaan Franse Joden op transport 
naar Auschwitz werden gezet. Waar vroeger 
het kamp was, staan nog een paar gedenk-
tekens. Vlak voor het dorp ligt een rotonde en 
ben je met een caravan of een camper, dan kun 
je hier beter naar rechts gaan en om het plaats-
je heen rijden. Orléans ligt nu nog een 
 kilometer of veertig verderop en het is gewoon 
een kwestie van de D2152 blijven volgen. Als je 
voorbij het dorpje Chilleurs-aux-Bois bent, 
rij je een bos in. Dat is het Forêt d’Orléans, 
dat zich over 60 kilometer uitstrekt tussen 
Orléans en het stadje Gien aan de Loire.  
Het bos is ongeveer 500 vierkante kilometer 
groot en nog grotendeels eigendom van de 
Franse staat. Hier is het op zijn smalst, maar je 
rijdt toch nog zeker 5 kilometer dwars door 

De reis langs de Loire laat ik in dit geval begin-
nen in het Forêt de Fontainebleau, dat 
vroeger overigens nog veel groter was. De 
 eerste stop is de stad Orléans, die ongeveer 
150 kilometer verderop ligt. Daar kom je voor 
het eerst oog in oog te staan met de rivier, die 
zich al slingerend een weg baant door een 
landschap dat heel gevarieerd is. De natuur is 
hier op veel plekken overweldigend en wat mij 
de eerste keer opviel, was dat de rivier steeds 
meer om je aandacht vraagt zodra je Orléans 
voorbij bent. Dat komt wellicht door de leuke 
dorpen die je onderweg passeert, maar het 
hee" ook zeker te maken met de zandbanken, 
die je vooral in de zomermaanden goed kunt 
zien. De Loire is een echte regenrivier, dus als 
het veel regent staat het water hoog; is het lang 
droog, wat het geval is in de zomer, dan staat 
het water laag. Vanuit de bron in de Ardèche 
baant de rivier zich een weg door twaalf 

Ik heb door mijn vele bezoeken aan de 
Loirestreek mijn hart verpand aan de rivier en 
dit veelzijdige vakantiegebied in Frankrijk. Het 
gaat mij vooral om de combinatie van de leuke 
 dorpen en steden in een landschap waar het 
leven zijn eigen gang gaat. Dit was niet voor 
niets de streek die talloze Franse koningen 
decennialang als hun thuisbasis beschouwden. 
Dat is nog terug te zien aan de vele kastelen en 
prachtige steden, die met oude middeleeuw-

se  centra het beeld langs de rivier bepalen. 
Verder stroomafwaarts zul je steeds meer wijn-
gaarden tegenkomen. En waar wijngaarden zijn 
kun je heerlijk fietsen en wandelen. Dat is iets 
wat ik graag doe en daarom is de vallei van de 
Loire ook een van mijn favoriete streken.

Ik ga je dus mee op reis nemen langs de Loire. 
Niet langs de hele rivier – ik zal je vertellen over 
mijn ervaringen met het deel van de Loire dat ik 
goed ken en dat wat mij betre" ook het mooiste 
is van de hele vallei. Natuurlijk zal ik je mijn 
geheimpjes verklappen die een verblijf in deze 
streek extra bijzonder maken. 

Château Sully-sur-Loire
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 Ben je iemand die op een fiets 
stapt of gaat wandelen in de 
 natuur bij de Loire?
“Nee, dit was echt een reis waarbij de kastelen 
centraal stonden. Ik wil zeker nog een keer 
teruggaan en dan is het misschien wel aardig 
om te zeggen: nou, laten we dan ook die 
 prachtige bossen eens bezoeken. Het hee" 
misschien ook wel een beetje met lee"ijd te 
maken. Op een gegeven moment word je ouder 
en veranderen je interesses ook een beetje. Ik 
merk wel dat ik wat meer naar de natuur begin 
te trekken dan pak ’m beet tien jaar geleden.”

 Welke plekjes in de vallei van  
de Loire zijn jouw favoriet?
“Ik vond het sowieso een geweldige reis, en ik 
vond eigenlijk alles wat we hebben bekeken 
fantastisch. Maar ik kan wel een paar dingen 
noemen die veel indruk op me hebben 
gemaakt. We hadden bijvoorbeeld een prachtig 
hotel dat tegenover het Château de 

Chambord lag: Hotel Grand Saint Michel. 
Onze kamer keek ook nog op het kasteel uit, 
wat natuurlijk fantastisch was. We maakten 
deze reis een paar jaar geleden en toen was het 
hotel nog heel betaalbaar. Ik zag dat het nu flink 
duurder is geworden, maar je verblij" hier wel 
op een toplocatie. Een andere favoriet was 
Château de Chenonceau. Chambord en 
Chenonceau zijn dé grote toeristische trekkers, 
maar ze zijn niet voor niets ook zo bekend – 
deze kastelen zijn gewoon prachtig. Vlak bij 
Chambord ligt trouwens Château de 
Villesavin, een heel leuk kasteel met koetsen, 
wassen beelden en een musée du mariage. De 
tuin van het Château de Villandry ligt vol 

 Waarom ben je een week langs 
de hoogtepunten van de Loire 
gaan reizen?
“Er waren eigenlijk twee redenen. Frankrijk is 
me altijd al erg dierbaar en als je van Frankrijk 
houdt, weet je natuurlijk dat er in de Loirestreek 
fantastische kastelen staan. Als je daar foto’s 
van ziet dan denk je: daar moet ik echt een keer 
naartoe. Dat was de eerste reden. Daarnaast 
had ik een boek van wijnjournalist Hubrecht 
Duijker gelezen, en die schrij" heel erg prettig 
en met veel passie over wijn. Wat ik in dat boek 
las en wat ik natuurlijk zelf al wist van de kaste-
len bij de Loire, heb ik op een gegeven moment 
gebruikt om een hele route uit te stippelen. Ik 
had een heel strak schema gemaakt, want er is 
zo ontzettend veel te zien. Ik wilde de kastelen 
zien en dat combineren met het beste uit de 
wijngids van Hubrecht Duijker.” 

 Ben je een liefhebber  
van kastelen?
“Ja! Eigenlijk al vanaf mijn prille jeugd. Ik ben 
dol op kastelen, op de hele grandeur, en ik hou 
sowieso van architectuur en mooie gebouwen. 
Een kasteel is natuurlijk vaak het toppunt van 
architectuur, zeker als je het over de kastelen 
van de Loire hebt, want dat zijn echt architecto-
nische hoogstandjes. Maar goed, toen ik 
 jonger was ging ik in Nederland ook al graag 
naar kastelen hoor, zoals het Muiderslot, Slot 
Loevestein, Doorwerth. Die vond ik allemaal 
prachtig. Als je naar binnen ging stond er zo’n 
harnas, en daar werd door een gids dan een 
prachtig verhaal bij verteld. Als kind boeide mij 
dat al, en dat gevoel raakte ik niet meer kwijt.”

Andy Arnts is hoofdredacteur van de Frankrijk-magazines 
En Route en Maison en France. Hij schreef diverse boeken 
over Frankrijk en Parijs en is sinds eind 2019 mede-eigenaar 
van Batavia Publishers, een jonge uitgeverij die al een aantal 
mooie titels over Frankrijk uitbracht. Maar Andy is zelf vooral 
een francofiel met gevoel voor humor, cultuur en historie. In 
mijn eerste boek vertelde hij onder andere dat hij zich altijd 
minutieus voorbereidt op een reis door Frankrijk en altijd een 
paklijst gebruikt. Later sprak ik Andy nog diverse keren en 
in een van die gesprekken liet hij zich ontvallen dat hij een 
week door de vallei van de Loire had gereisd. Dat maakte mij 
nieuwsgierig en ik besloot Andy een paar vragen te stellen 
over zijn ervaringen.

GOED VOORBEREID 
NAAR DE LOIRE

ANDY ARNTS

4342
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Als je eenmaal voorbij Beaugency bent en richting Blois rijdt, 
kom je in wat ik altijd ‘Het land van de kastelen’ noem. Hier rij 
je namelijk een prachtige streek in waar je de mooiste kastelen 
van Frankrijk zult vinden. Het kasteel van het stadje Blois is al 
de moeite waard, maar als je de Loire oversteekt en naar het 
grootste kasteel van Frankrijk gaat, weet je niet wat je ziet. 
Chambord is zo’n indrukwekkend kasteel dat je het nooit meer 
zult vergeten. Maar ook Cheverny, Chenonceau en bijvoor-
beeld Amboise zijn indrukwekkend.

HET LAND VAN 
DE KASTELEN

Muides-sur-Loire

Thoury

Dhuizon

Neuvy

Bracieux
Château de 
Villesavin

Chambord

50 KM 



CHÂTEAU DE CHAMBORD  
EN WILDSPOTTEN
In het stuk over Blois heb ik al wat verteld over 
een camping vlak bij het immense kasteel 

van Chambord. Hij ligt op een kilometer of 
dertig van Cheverny, bij het plaatsje Muides-
sur-Loire, en heet Le Château des Marais. 
Je kunt er luxe stacaravans huren, maar er zijn 
ook mooie staanplaatsen voor je eigen tent, 
caravan of camper. In het hoogseizoen en in de 
schoolvakanties is het een camping die vooral 
door gezinnen met kinderen wordt bezocht. 
Buiten deze drukke periodes is dit echter ook 
een prima plek om te vertoeven, want de 
 camping vormt de ideale uitvalsbasis voor het 
verkennen van de omgeving van Blois en 
Château Chambord. Dat hebben wij dan ook 
regelmatig gedaan en ik zal vooral de eerste 
keer dat wij hier waren niet snel meer vergeten. 
We kwamen toen tegen het eind van de middag 

DE WILDPLAATSEN  
BIJ CHAMBORD
La Gallibière en Pièce de Chêne, dicht bij 
de camping gelegen, zijn twee mooie wild-
observatieplaatsen. Wij fietsten naar de eerste, 
maar na een halfuur stilzitten hadden we nog 
geen enkel dier gespot, dus besloten we iets 
verder het bos in te gaan, naar Pièce de Chêne. 
Vanaf deze observatieplaats heb je een mooi 
uitzicht op een grote open plek en hier, op nog 
geen 3 kilometer van de camping, bleek de 
schemering dan toch zijn werk te doen, want er 
bewoog iets langs de bosrand. Met onze verre-
kijkers ontdekten we een groepje reeën. Iets 
dichterbij scharrelde langs het struikgewas 
zelfs een wild zwijn met jongen. Plotseling 
kreeg ik een tik op mijn schouder. Marian had 
een vos gespot die in de verte uit het struik-
gewas kwam geslopen. Het was een prachtig 
gezicht. Het dier sloop statig en behoedzaam 
over de open plek om daarna weer snel 

beschutting te zoeken achter een struik, maar 
de reeën waren alert en lieten de vos blijkbaar 
schrikken. Plotseling zagen we het dier met een 
enorme snelheid in de invallende duisternis 
verdwijnen. Al even plotseling werd de stilte 
verstoord door een rinkelende smartphone. 
Omdat wij zo gebiologeerd waren door hetgeen 
zich voor onze ogen afspeelde, hadden wij 
helemaal niet gemerkt dat er twee mensen 
achter ons waren gaan staan. De eigenaar van 
de rinkelende telefoon begon gelijk een he"ig 
en vooral luid gesprek in het Duits. De reeën 
keken arrogant op, met een blik van ‘hé, kan dat 
niet wat zachter’ en zetten het op een lopen. 
Moeder zwijn wenkte haar kinderen en ver-
dween ook het bos in. Voor ons het signaal om 
er ook maar vandoor te gaan; het was tenslotte 
al laat en het was tijd voor een verdiende nacht-
rust. Ik denk dat de twee Duitsers daarna niet 
veel wild meer gezien hebben.

Château de Chambord
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op de  camping aan en ik kreeg al snel van 
iemand de tip om voordat de schemering zou 
invallen naar een wildplaats in de buurt te gaan. 
De camping ligt namelijk vlak bij het enorme 
ommuurde park van het kasteel van Chambord. 
Vroeger was dit woud het jachtgebied van de 
Franse koningen en dat was niet voor niets. Van 
de totale oppervlakte van 5400 hectare bos bij 
het kasteel is tegenwoordig ongeveer 1000 
hectare toegankelijk voor publiek. Er zijn ver-
schillende observatieplatforms aan de rand van 
het bos aangelegd met ruimte voor vij"ig perso-
nen en zes hoge torens met ruimte voor drie tot 
vier personen. Deze verhoogde platforms 
maken het mogelijk om ongemerkt wild te spot-
ten. Wij gingen dus op de fiets richting Château 
Chambord. Het kasteel ligt trouwens in het 
Réserve Nationale de Chasse de 

Chambord, en ik zal verderop een fietstocht 
beschrijven die rondom dat park gaat.



4.
De Loire staat natuurlijk bekend om haar talloze kastelen en 
tussen Blois en Saumur vind je er zoveel dat je aan een week 
nog niet genoeg hebt als je die allemaal wilt gaan bekijken. Als 
je de rivier verder stroomafwaarts volgt, kun je met een mooie 
roadtrip vijf van de bekendste kastelen zien: Chambord, 
Cheverny, Chenonceau, Amboise en Villandry. Of je ze 
 vanbinnen wilt bekijken moet je uiteraard zelf beslissen, maar 
ik zou er zeker naartoe gaan, want vanbuiten zijn deze 
châteaux heel bezienswaardig. 

 ROADTRIP 
LANGS 
 BEROEMDE  
KASTELEN

Villandry

Blois

Chambord

Cheverny

Pontlevoy

Chenonceaux

Amboise

Tours

130 KM
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CHÂTEAU DE VILLANDRY
Voor het volgende kasteel kun je het best langs 
de zuidoever van de Loire blijven rijden tot je bij 
Villandry bent. Het kasteel van Villandry stamt 
uit 1536 en is een van de laatste renaissance-
kastelen die aan de Loire gebouwd werden. 
Jean le Breton liet het kasteel bouwen. Hij 
was minister van Financiën onder Frans I en 
hield onder meer toezicht op de bouw van het 
fameuze kasteel van Chambord. In 1906 werd 
Château de Villandry eigendom van de 
Spaanse dokter Joachim Carvallo. Hij 
kocht het kasteel omdat het gesloopt dreigde 
te worden en besloot zijn wetenschappelijke 
loopbaan in Parijs stop te zetten om zich volledig 
toe te kunnen leggen op het redden van 
Villandry. Hij begon met de restauratie en liet 
de tuinen rond het kasteel opnieuw aanleggen.

Villandry is nog steeds eigendom van de familie 
Carvallo en Joachim Carvallo’s erfgenamen 

Ik vind Tours een gezellige stad die alles hee". Zelf parkeer ik hier meestal bij de 
parking onder de Place Anatole. Het is niet een van de  modernste parkings, 
maar hij ligt op loop afstand van het oude historische centrum en de wijk rond de 
 kathedraal. Vanaf deze parking loop je zo de brede winkelstraat van Tours in en als 
je die uit loopt kom je vanzelf bij de Place Jean Jaurès en het Hôtel de Ville. 
Aan dit plein liggen verschillende cafés, restaurants en  brasserieën. Ik at bij Le 
Continental eens een voortre#elijke steak tartare, maar als je iets leuks zoekt, kun 
je beter naar de omgeving van Les Halles de Tours gaan. Daarvoor loop je via de 
Boulevard Béranger, waar de bloemenmarkt van Tours wordt gehouden, tot 
je rechtsaf de Rue Chanoine in kunt. Iets verder loop je dan tegen de ingang van 
de fantastische markt hallen van Tours aan. Ga er naar binnen en  verbaas je over 
de lekkerste verse producten die je er kunt kopen. Als je trek begint te  krijgen, zijn 
er in de omgeving genoeg  restaurants en bistro’s te vinden waar met de verse 
producten van de markt wordt gekookt. Als je via de oude straatjes terugloopt 
naar de auto heb je een leuk rondje Tours gehad. Vergeet onderweg niet te genieten 
van de fraaie oude panden, waarvan sommige  prachtig vakwerk en houtsnijwerk 
op de gevels hebben. In Vieux Tours vind je ook een paar gezellige pleintjes waar 
je met heerlijk weer buiten van een hapje en drankje kunt genieten in een middel-
eeuwse omgeving. Voor een stukje  cultuur en historie moet je in de wijk van de 
Cathédrale Saint-Gatien de Tours zijn, en ik raad je in elk geval aan om deze 
kathedraal bekijken. Let zeker op de mooie gebrand schilderde ramen.

hebben ervoor gezorgd dat zowel het gebouw 
als de tuinen voor publiek toegankelijk zijn. In 
welke kamer je ook komt, er staan altijd prach-
tige boeketten en familiefoto’s, en het kasteel 
ademt nog steeds de sfeer die Jean le Breton 
in 1532 voor ogen moet hebben gehad. Trek er 
een paar uur voor uit om dit kasteel te ontdek-
ken en de mooie tuinen te bezoeken. De keuken 
met alle potten en pannen is zeer de moeite 
waard, en de fraaie eetzaal met de gedekte tafel 
nodigt bijna uit om aan te schuiven en te 
 wachten tot de koks met al het lekkers naar 
binnen komen.

Lunch in Tours



a

5.
Langzamerhand kom je nu in de streek van de Loire waar ik 
mijn hart aan heb verpand. Het is de wijnstreek bij het dorp 
Bourgueil. Het dorp zelf stelt niet gek veel voor, de omgeving 
des te meer. Het is de ideale uitvalsbasis voor wie wil genieten 
van het mooiste stuk van de Loire, tussen de steden Tours en 
Angers. Je zit hier ook niet ver van het gezellige Saumur, waar 
trouwens ook nog een kasteel ligt. Het torent hoog boven de 
rivier uit. Het is een streek waar je heerlijk in de wijngaarden en 
langs de rivier kunt fietsen, of met een pittige klim het Loiredal 
uit kunt gaan, naar een prachtige abdij.

BOURGUEIL  
EN SAUMUR

Saumur

Saint-Nicolas- 
de-Bourgueil  

Bourgueil

Villandry

Langeais

55 KM
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BLIJF UIT HET BOS!
Toen ik jaren geleden voor het eerst in Bourgueil kwam, kreeg ik een 
 belangrijke waarschuwing mee van de eigenaar van de gîte. Op de zondag 
van de oneven weken was de jacht geopend. “Blijf op zondag uit het bos en 
doe voorzichtig in de wijngaarden.” Ja, hallo, dacht ik toen. Ik kom hier om te 
genieten van jullie natuur en wil ook op zondag wandelen of fietsen. Wij 
 fietsten zonder erbij na te denken op een zondagmiddag in oktober rond een 
uur of vier terug naar onze gîte en moesten nog een stuk door het Forêt de 

Benais afleggen om thuis te komen. Uit het bos klonken schoten en we 
hoorden honden bla#en. Ik kreeg een onaangenaam gevoel en keek opzij, 
naar Marian. We begrepen elkaar en zetten aan voor een sprint waar een 
wiel renner trots op kon zijn. Waarschijnlijk hebben we toen het werelduur-
record op de kilometer verbeterd. Ik ben daarna wel een stuk voorzichtiger 
geworden en als ik tijdens het jachtseizoen in Frankrijk ben, informeer ik 
altijd even bij de bakker of slager hoe het zit met de wetgeving. Vaak weet 
men het daar echter ook niet precies, en mijn ervaring is dat ze bij een o!ce 
du tourisme meestal ook niet het antwoord weten te geven op de vraag op 
welke dagen er gejaagd wordt. Je kunt het beste langsgaan bij het 
 gemeentehuis (de mairie) of bij de lokale politie. 

Waarschijnlijk 
 hebben we toen het 
 werelduurrecord  
op de  kilometer 
 verbeterd.
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toeristisch dan in bijvoorbeeld Amboise, wat ik 
ook een schitterende stad vind, maar waar je 
echt buiten het seizoen moet komen. 
Beaugency is gewoon een leuke en gezellige 
stad aan de Loire.

In de reeks onbekende dorpjes aan de Loire 
zou ik zeker aanraden een keer naar Saint-Dyé-
sur-Loire gaan. In de naam van het dorp lee" 
de herinnering aan de kluizenaar die er woonde 
en is begraven in de schitterende dorpskerk. Er 
is ook een bijzondere holle weg die dwars door 
het dorp loopt. De stenen voor het kasteel van 
Chambord werden met bootjes naar Saint-Dyé 
gebracht en vandaar met een paardenkar over 
die holle weg vervoerd, helemaal naar de moe-
rassen waar het kasteel van Chambord werd 
gebouwd.”

 Chambord ligt natuurlijk in  
de streek met beroemde kastelen. 
Heb je nog wat leuke tips voor  
wie die streek gaat bezoeken?  
Ook voor wie een minder bekend 
kasteel wil zien?
“Als je Chambord wilt bezoeken, ga dan óf 
 tussen de middag, óf echt aan het eind van de 
dag. Dan heb je al die touringcars niet en heb je 
nog kans om Chambord op een redelijk rustige 
manier te bezoeken. Het is wel mooi, en het is 
het grootste en het meest overdreven kasteel 
van de Loire. Andere kastelen? Die zijn er 
genoeg en het is dus lastig kiezen. Het kasteel 
van Beauregard hee" naast een heel mooi park 
ook nog iets heel bijzonders. Er is een lange 
zaal vol met houten panelen. Op elk paneel 
staat een persoon geschilderd die in die tijd 
beroemd was in Europa. Dus het is een soort 

 Je hebt het boek Vorstelijke 
Loire geschreven. Wat bevalt je zo 
aan de Loirevallei?
“Ik woon in Bretagne en de Loire is lekker dicht 
bij mijn woonplaats. Als ik wil zit ik in anderhalf 
uur op een terrasje aan de rivier. Maar het is 
niet alleen de afstand, het is ook de gevarieerd-
heid van het landschap. Ik ben sowieso een 
man van rivieren. De Loire is dan natuurlijk een 
van de mooiste voorbeelden die we hier in de 
buurt hebben. Het landschap rond de Loire is 
heel gevarieerd. Je hebt er veel cultuur. Niet 
alleen in de vorm van kastelen; er zijn ook heel 
veel verschillende soorten bouwstijlen in de 
dorpen te vinden. Het is gewoon een heerlijke 
streek.”

 Wat spreekt je het meest aan 
tussen Orléans en Blois?
“Wist je dat er tussen Orléans en Blois heel 
lang geen brug was? De rivier was hier te grillig 
om er een brug overheen te kunnen bouwen. In 
Beaugency wilden ze ook graag een brug over 
de Loire. Toen hee" de burgemeester een pact 
gesloten met de duivel. De duivel zei: ‘Jij wil een 
brug, oké, dat regel ik, maar dat kost je wel wat. 
De eerste ziel die over de brug heen loopt, die 
is van mij. De burgemeester zei: ‘Oké, bouw die 
brug voor ons en bij de opening krijg jij de eerste 
ziel.' Toen de brug klaar was, zette de burge-
meester vroeg in de ochtend een zwarte kat op 
de brug, en hij gooide een emmer water over het 
dier heen. Het schoot toen de brug over. Zo was 
de burgemeester de duivel te slim af.

Beaugency is een heerlijke stad om lekker 
doorheen te slenteren, zeker op zaterdag, als 
het markt is. Het is er ook veel minder  

Ik wilde voor dit boek iemand spreken die alles weet over de 
Loire. Na wat telefoontjes en tips wist ik wie ik moest zien te 
strikken voor een interview. Jeroen Sweijen is een  Brabander 
die samen met zijn Franse vrouw en kinderen al meer dan 
twintig jaar in Bretagne woont, hemelsbreed ongeveer  
150  kilometer van de Loire. Hij schrij" voor verschillende 
 bladen over Frankrijk en hee" een paar fraaie boeken op  
zijn naam staan, zoals het unieke Waarom Dijon geen  
Lyon heet, dat over de herkomst van Franse plaatsnamen 
gaat, en  Vorstelijke Loire. Het gesprek met Jeroen was 
heel  geanimeerd en hij deelde ontzettend veel tips en wetens-
waardigheden met me.

OVER DE LOIRE  
EN KASTELEN

JEROEN 
SWEIJEN

8786



7.
Wil je de Loire volgen tot aan de monding, dan raad ik je aan 
om meerdere dagen door te brengen in het gebied tussen 
Tours en Saumur, maar een stukje verderop, tussen Saumur 
en Angers, is de Loire wat mij betre" op zijn mooist. Dat komt 
niet alleen door de fraaie natuur, maar ook door de bijzondere 
dorpen en stadjes die je in dit gebied vindt. In dit hoofdstuk 
neem ik je mee naar een klein dorpje tussen Saumur en 
Angers waar wij eens een week verbleven op een camping 
naast een kasteel. Een ideale uitvalsbasis voor het bezoeken 
van twee unieke kastelen en het maken van prachtige fiets-
tochten. 

SAUMUR TOT 
ANGERSAngers

Saumur

Gennes

Le Thoureil

Blaison-Gohier

Les Ponts-de-Cé

Saint-Rémy- 
la-Varenne

55 KM
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OP DE FIETS NAAR SAUMUR
Bourgueil is een prima vertrekpunt voor een 
mooie fietstocht naar Saumur. Je kunt bij de 
oude abdij makkelijk de auto parkeren en je 
kunt daarna een rondje maken via de routes 
van La Loire à Vélo en de lokale fietsroutes. Het 
is vanuit Bourgueil een flinke tocht van ongeveer 
55 kilometer – een ideale afstand als het lekker 
weer is en je een dagje buiten wil zijn.

Ik ga vanaf Bourgueil de Loire over. Vanuit het 
dorp fiets je eerst over een vrijliggend fietspad, 
maar als je over het viaduct van de autoroute 
bent, kom je voor Port-Boulet bij een stuk dat 
niet zo heel fietsvriendelijk is. Het fietspad 
houdt hier op, maar er is wel een smalle onver-
harde strook naast de weg en in het dorp kun je 
deels over het trottoir fietsen, tenzij er vuilnis-
bakken of geparkeerde auto’s op staan. Iets 
buiten Port-Boulet kom je bij de weg langs de 
Loire en daar kun je oversteken en via een fiets-
strook over een brug naar de andere kant van 
de rivier gaan. Daarna is het slechts een kwestie 
van de bordjes van La Loire à Vélo volgen. 
Direct na de brug ga je rechtsaf de D7 op en 
dan is het meteen puur genieten. Als je wilt kun 
je deze weg helemaal blijven volgen, maar wat 
ik meestal doe is wat extra kilometers pakken 
via Savigny-en-Véron. Wil je dat ook? Neem 
dan nadat je op de D7 terecht bent gekomen 
de eerste weg links. Als je het routebordje van 
La Loire à Vélo net buiten het dorp ziet, moet je 
het negeren en gewoon verder fietsen naar het 
centrum. Daar zie je bij de Auberge du Bocage 
niet alleen nóg meer bordjes van de fietsroute 
langs de Loire, maar ook een exemplaar waarop 
Saumur staat aangegeven. Het is vanaf de 
auberge nog een kilometer of vierentwintig, en 
het eerste stuk gaat grotendeels langs de 

EEN GEZELLIGE STAD:  
SAUMUR
Een plaats waar ik altijd weer even naartoe 
moet als ik er in de buurt ben is Saumur. Het 
kasteel steekt hoog boven de stad uit en als je 
ernaartoe loopt heb je een prachtig uitzicht 
over de Loire. Een bezoek aan het Château de 
Saumur is trouwens best de moeite waard en 
als je meer wilt weten over de historie van deze 
stad zou ik er zeker naartoe gaan. In het 
 centrum ligt de Église Saint-Pierre de 

Saumur. Deze kerk uit de zeventiende eeuw is 
de afgelopen jaren gerenoveerd en ziet er weer 
prachtig uit. Als je een paardenlie$ebber bent 
moet je trouwens absoluut de Cadre Noir 
bezoeken, de oudste rijschool voor de paarden-
sport in Frankrijk. Oorspronkelijk werd hier een 
elitekorps getraind van de Franse cavalerie, en 
tegenwoordig worden hier op zeer hoog niveau 
instructeurs en ruiters opgeleid. Er worden van 
februari tot en met oktober rondleidingen en 
demonstraties gegeven, zodat je met eigen 

ogen de ongelooflijke prestaties op het gebied 
van dressuur kunt zien. Wat Saumur betre" 
lees je verderop in het boek nog meer en ik 
geef je dan ook wat leuke adressen voor een 
hapje en een drankje. De omgeving van 
Saumur hee" in elk geval veel te bieden. 
Grotwoningen, wijngaarden, kastelen, de rivier 
de Loire, leuke plaatsjes, mooie natuur… Je zult 
je hier absoluut niet vervelen.

Een laatste tip die ik je nu vast wil meegeven: 
bij Saumur ligt in de rivier het Île d’Offard, en 
op dit eiland ligt een camping met dezelfde 
naam. De fraaie ligging en het comfort van 
deze camping met vier sterren maken een 
 verblijf bij Saumur extra leuk, en je hebt hier-
vandaan een heel fraai uitzicht op het kasteel, 
dat ’s avonds mooi verlicht is. 
 
Je kunt bij Île d’O#ard luxe stacaravans en 
 lodges huren, maar ook een staanplaats voor  
je eigen tent, caravan of camper.



9.
Ancenis

Nantes

Paimbœuf

Saint- 
Nazaire

Angers

Montjean- 
sur-Loire 

155 KM

Je kunt de Loire vanaf Savennières nog verder stroomaf-
waarts volgen. De volgende grote stad die je dan tegenkomt is 
Nantes. Vanaf Angers is het ongeveer 100 kilometer naar deze 
zogenaamde Hertogenstad, a!ankelijk van de route die je 
neemt. Wil je nog een tussenstop maken? Het wijngebied 
van de muscadet, gelegen bij het plaatsje Ancenis, is hier 
zeer geschikt voor. Vanaf Savennières is het ongeveer 40 
kilometer rijden. Ook in dit geval heb ik voorkeur voor de 
rustige wegen ten zuiden van de Loire, vooral omdat je daar de 
meeste muscadetwijngaarden vindt. Tot aan de monding van 
de rivier bij Saint-Nazaire kun je ze tegenkomen. De lokale 
Route des Vins laat je trouwens 110 kilometer dwars door de 
wijngaarden rijden en de leukste wijndorpen bezoeken. Deze 
route door de Muscadetstreek tussen Ancenis en Nantes 
wordt aangegeven met routeborden en is een echte aanrader. 
Ben je sportief? Dan is het misschien een leuk idee om hem 
fietsend af te leggen. 

MUSCADET  
EN NANTES
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DE KALKOVENS AAN  
DE LOIRE
We liepen het pad op en aan het eind zat een 
jongeman aan een tafeltje lekker in het zonnetje 
van een quiche te genieten. Wij wensten hem 
bon appétit en ik vroeg hem wat het voor een 
toren was waar hij naast woonde. Hij antwoord-
de heel vriendelijk dat hij niet de exacte historie 
wist, maar dat onder de toren de oude schacht 
van een mijn uit de negentiende eeuw lag. De 
toren hee" een apart uiterlijk en van dit soort 
gebouwen bleken er nog maar negentien in 
heel Frankrijk over te zijn. De 'vreemde’ poorten 
aan de straatkant waren dus oude kalkovens. 
De kalk werd vroeger in gangen gewonnen die 
tot ver onder de rivier liepen.

NAAR WIJNDORP  
SAVENNIÈRES
Het leek mij na deze wandeling wel een aardig 
idee om de lunch te gebruiken op een terras in 
het wijndorpje Savennières. Lijkt dat jou ook 
wel een goed plan, dan kun je terugrijden rich-
ting Rochefort-sur-Loire om daar de Loire over 
te steken, maar je kunt ook bij Montjean-sur-
Loire oversteken en dan direct aan de overkant 
rechtsaf gaan, naar de D210. De weg loopt pal 
langs de Loire en als je deze volgt heb je prak-
tisch de hele tijd een fenomenaal uitzicht op de 
rivier. Het eerste stuk van de weg is prima, 
maar houd er wel rekening mee dat het verder-
op smaller wordt. De weg is trouwens relatief 
rustig en daardoor zeer geschikt voor een fiets-
tochtje. Als je in L’Alleud komt, kun je rechtsaf 
de D111 op, waarna je richting Savennières 
gaat. Dit is ook weer een stuk van La Loire à 
Vélo; de route staat met wit-groene bordjes 
aangegeven. Ben je in het centrum van het 
dorp aangekomen, ga dan op zoek naar het 

ROUTE EN TIPS
Meer informatie en tips over Angers  
en omgeving vind je op deze pagina:  
frankrijkbinnendoor.nl/boek-loire/angers.  
Je vindt er ook de routekaart in Google Maps  
van de fietstocht bij Angers en de roadtrip van  
circa 85 kilometer.

100 KM

Angers

Rochefort-sur-Loire

Béhuard

Chalonnes-sur-Loire

Savennières

Montjean- 
sur-Loire

oude postkantoor. Dit is een goed oriëntatie-
punt, want het ligt vlak bij de kerk, het Hôtel de 
Ville en een paar leuke restaurants met terras-
sen, die weer praktisch tegenover het o!ce du 
tourisme liggen. Toen ik voor het eerst in 
Savennières was, had het dorp één kerk, één 
postkantoor, één o!ce du tourisme, één school 
en... één tapasbar, die toen Bar à la Marie 
heette. Op de plek van Marie zit nu Le 

Chenin, dat een prima adres voor een lunch 
is, net als de andere restaurants in de buurt, 
trouwens. Ben je een wijnlie$ebber? Dan is het 
misschien een leuk idee om bij je lunch een 
glas lokale wijn te laten schenken en kennis te 
maken met de bijzondere wijnen van 
Savennières. De omgeving is een aanrader als 
je op zoek bent naar een lekkere wijn uit deze 
streek. In het hoofdstuk Wijn Roadtrip Loire 
staan wat tips voor goede wijndomeinen. Van 
Savennières terug naar Angers is het overigens 
nog ongeveer 20 kilometer. 
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 geadviseerd om met de speciale bus naar 
Saint-Nazaire te gaan waarin je je fiets mee 
kunt nemen. Bij Saint-Brevin-les-Pins ligt 
 trouwens een heel fraai strand en bij de 
 monding van de Loire heb je een mooi uitzicht 
op Saint-Nazaire, dat aan de overkant ligt. 
Saint-Brevin-les-Pins is een leuke plek om 
eens een paar dagen te verblijven en er zijn ook 
een paar campings in de omgeving. Als je nog 
een mooie fietstocht langs de Atlantische  
Oceaan wilt maken, moet je absoluut vanaf 
Saint-Brevin-les-Pins een stuk van de fietsroute 
La Vélodysée volgen, tot aan het charmante 
stadje Pornic. Een rit van circa 60 kilometer 
heen en terug. Je rijdt soms pal langs de 
Atlantische Oceaan. La Vélodysée is 
 overigens sowieso een fantastische fietsroute. 
Hij begint bij Rosco# in Finistère (Bretagne) en 
gaat dan dwars door Bretagne, om vervolgens 

helemaal langs de kust van de Atlantische 
Oceaan over een nagenoeg autovrije fietsroute 
naar Hendaye te gaan, dat bij de Spaanse 
grens ligt.

Je hebt nu de Loire gevolgd vanaf Orléans tot 
aan de monding bij de Atlantische Oceaan. 
Een reis die je een van de mooiste stukken van 
Frankrijk laat zien. Kies voor stadjes en trajecten 
die je aanspreken of, als je daar de tijd voor 
hebt, maak er een hele reis van. Je zult er zeker 
van gaan genieten.

ROUTE EN TIPS
Je vindt meer informatie over Nantes  
en het stuk tot aan de Atlantische  
Oceaan op de  website:  
frankrijkbinnendoor.nl/boek-loire/nantes. 
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Orléans

Tours

Saumur

Angers

Giverny

Rouen

Parijs
“ Hoi Ruud, ik wil vijf nachten naar de Loire. Heb jij tips voor 

een paar leuke plaatsjes die héél gezellig zijn en waar je 
lekker kan eten en drinken? Een leuk rondje, niet te ver. We 
willen niet te veel rijden. We denken eraan om te beginnen in 
Antwerpen, dan naar de Loire te rijden en daar via een rondje 
een paar plaatsjes te bezoeken (maximaal vijf nachtjes), en 
dan als afsluiter nog twee nachten door te brengen in Parijs 
voordat we terugrijden naar huis. Groetjes, Jennifer.” 

DE WIJN 
ROADTRIP 
LOIRE
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WIJNROAD!
TRIP LANGS  
DE LOIRE 

Jordi koopt voor de winkel in Parijs zelf in bij Franse wijnboeren, 
en dat doet hij ook voor wijn uit de Loire. Hij bezoekt de boeren, 
proe" hun wijnen en beoordeelt of ze de test doorstaan om 
verkocht te worden in Parijs. Het lag dus voor de hand dat ik 
deze caviste (wijnverkoper) inschakelde om samen met mij 
een mooie rondreis langs de Loire uit te stippelen. Ik heb Jordi 
natuurlijk gevraagd welke wijndomeinen hij aanraadt, en of hij 
fijne winebars en restaurants kent die op de route liggen. Jordi 
hee" gebruikgemaakt van zijn netwerk, waardoor je veel tips 
van locals krijgt over de plekken waar zij graag een hapje eten 
of een heerlijk glas wijn gaan drinken.

1.
Het resultaat is een fantastische wijnroadtrip 
waarin de ‘lekkere kant’ van de Loire centraal 
staat. De trip gaat via Lille naar Angers, en ver-
volgens langs de Loire naar Saumur, Tours en 
Orléans, om in Parijs te eindigen. Je krijgt 
adressen van de wijndomeinen, winebars en 
restaurants langs de route die ik samen met 
Jordi heb uitgestippeld. Op de speciale website 
die bij het boek hoort, vind je ook links naar 
leuke plekjes om te overnachten. Het enige wat 
je dus zelf nog moet doen, is kiezen waar je 
naartoe wilt gaan en waar je wilt overnachten. 

DE START IN LILLE
Hoewel Jennifer aangaf dat ze eerst naar het 
Belgische Antwerpen wilde, was ik zo eigenwijs 
om deze stad over te slaan. Rijd je een uurtje 
verder, dan kom je namelijk in het Franse Lille 
en zit je meteen al in Franse sferen. Lille is een 
fantastische stad, een mix van Antwerpen en 
Parijs; een verrukkelijke combinatie. Het is niet 
voor niets dat ik voor het boek Frankrijk 
Binnendoor, ontdek het andere Frankrijk de 
eerste dag van mijn rondreis in Lille doorbracht. 
Deze stad hee" alles wat je in een stad zoekt: 
sfeer, leuke en vooral veel ‘lekkere’ winkeltjes 
en een enorme keuze aan cafés en restaurants 
(mijn favoriete restaurant is trouwens zonder 
twijfel La Part des Anges). In het centrum 
vind je geen eenheidsworst maar juist veel 
 leuke speciaalzaken die het de jury van een 
wedstrijd wie de leukste gevel hee", heel lastig 
zouden maken. Natuurlijk duik je tijdens je 
 ontdekkingstocht in Lille even een café of een 
brasserie in voor een kop ko!e, of, nog beter, 
een lokaal biertje. Dat wordt lastig kiezen! 
Liever een goed glas wijn? Wacht even tot 
etenstijd, want dan gaat Bar à vin La Part des 
Anges open, en daar hebben ze een enorme 
keus. Er komen veel locals, de sfeer is altijd 
heel gezellig en in de eetzaal achter de bar zit je 
midden tussen de wijnflessen. Het is wel 
 verstandig om vooraf te reserveren. Dat kan 
telefonisch, maar je kunt ook tussen de middag 
even langsgaan om een tafeltje te regelen voor 
’s avonds. In het weekend kun je het beste een 
of twee dagen van tevoren reserveren.
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Trouwens: Jennifer, die mij het zetje gaf om 
deze route uit te werken, hee" de hele 
 roadtrip in augustus 2020 gemaakt. Dit was 
wat ze mij schreef toen ze weer thuis was:

“Normaal gesproken plan ik mijn trips  
altijd zelf, maar van de Loire wist ik eigenlijk 
niets. Ik had zin in een trip vol wijn,  lekker 
eten, leuke pleintjes en hier en daar een 
fietstochtje. Vandaar dat ik de Wijn 
Roadtrip Loire heb gevolgd. Ik moet 
 zeggen, beter had het niet kunnen  worden. 
Geen algemeenheden, maar  alsof je tips 
krijgt van een goede vriend. Precies wat ik 
zocht: de mooiste plaatsjes van de streek, 
het gezelligste plein om een heerlijk glas 
wijn te drinken, een goed lokaal restaurant, 
die leuke  wijnboer die trots is op zijn wijnen 
en ze graag laat proeven en de mooiste 
stille routes langs de Loire, weg van de 
 massa. Je komt niet op de bekendste 
 plekken terecht, maar wel op de leukste!”
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Jennifer kende ik tot eind juli 2020 niet. Of nou ja, we volgden 
elkaar op Instagram, en daardoor wist ik dat zij vinoloog was 
en wist zij dat ik over Frankrijk schreef. Zoals je al eerder in dit 
boek hebt kunnen lezen hee" zij de aanzet gegeven tot het 
schrijven van de Wijn Roadtrip Loire, die begin augustus 2020 
online kwam op mijn website. Jennifer besloot deze roadtrip 
als inspiratiebron te gebruiken en volgde de route die ik be-
dacht had. Ik was natuurlijk heel benieuwd hoe zij dat ervaren 
hee" en stelde haar daar een paar vragen over. Haar antwoor-
den vind je in dit interview.

OVER DE LOIRE  
EN WIJN

JENNIFER 
JERNBERG

 En toen benaderde je mij  
over wijn proeven in de Loire. 
Waarom?
“Onze vakantie naar Mexico ging niet door, dus 
bedachten we dat we dan een kort uitstapje 
met de auto konden maken. Omdat de kinde-
ren niet mee wilden, was dit dé kans voor ons 
om een wijnreis te maken. We hadden eerst de 
Elzas in gedachten, maar toen zeiden mensen 
uit mijn proefgroep: je moet naar de Loire gaan. 
Dat is ook dichtbij, maar het is veel hipper en 
leuker en je hebt er heerlijke wijn. Toen zat ik 
ermee dat ik eigenlijk helemaal niks over de 
Loire wist. Ik wist nog net waar de lekkere wijn 
te vinden was, maar wat waren nou leuke plek-
ken om te verblijven? En ik dacht: ik kan het zelf 
natuurlijk allemaal wel gaan uitzoeken, want ik 
ben altijd heel fanatiek als het om vakanties 
gaat; ik wil dat het gewoon perfect is. Omdat ik 
jou volg op Instagram dacht ik: hé, ik ken dé 
expert, ik ga eens om wat tips vragen, dan kan 
ik straks een leuke reis uitstippelen.”

 Toen stond de Wijn Roadtrip 
Loire online. Wat verwachtte je 
ervan?
“Nou, ik had natuurlijk gezegd: ik wil leuke 
pleintjes bezoeken, lekker eten, fijne wijnproe-
verijen meemaken en een beetje rondwandelen 
en fietsen. Dus toen ik je Wijn Roadtrip gelezen 
had dacht ik: dit is helemaal wat ik zoek. Maar 
ja, je weet natuurlijk nooit wat je te wachten 
staat als je in de auto stapt.”
 

 Wie ben je en wat doe je precies?
“Ik ben iemand die avontuurlijk is en heel erg 
van wijn en lekker eten houdt. Daarom ben ik 
de vinologenopleiding gaan doen aan de 
Wijnacademie. Ik werkte al 18 jaar in de human 
resources, maar na het behalen van het vinolo-
gendiploma heb ik de stoute schoenen aange-
trokken en mijn baan opgezegd, en ben ik 
gestart met een eigen bedrijf: Jen Proeft 

Wijn. Ik organiseer nu wijnproeverijen voor 
particulieren en bedrijven, én ik geef wijncur-
sussen. Af en toe organiseer ik ook wijnreizen 
naar Italië en ik schrijf over wijn voor mijn eigen 
blog, maar ook voor anderen.”

 Dat is leuk, van je passie  
je beroep maken
“Ik heb er natuurlijk wel lang over getwijfeld of 
ik mijn goede baan moest opzeggen, maar ik 
heb nooit spijt gehad van deze keuze. 
Ongemerkt heb ik veel mensen leren kennen in 
de wijnwereld, ook via de proefgroepen waar ik 
in zit. En ik geniet er elke dag van.”

 Je organiseert dus wijn-
proeverijen bij particulieren en 
bij bedrijven?
“Ik vind het leuk om aan mensen te laten zien 
wat bijvoorbeeld een koud of een warm klimaat 
met wijn doet. Ik vertel hoe ze goed kunnen 
proeven en waar ze op moeten letten, en ik 
neem ze een beetje mee op een reis over de 
wereld. We gaan van klassieke landen zoals 
Frankrijk, Italië en Spanje naar bijvoorbeeld 
Australië, Chili en Nieuw-Zeeland. Ik geef  
dus eigenlijk altijd een workshop wijn aan  
mijn klanten.”
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Na een dag of twee bij Saumur en Bourgueil kun je besluiten 
om de Wijn Roadtrip Loire te vervolgen en stroomop-
waarts te rijden richting Tours en Orléans. Ik zou dat niet 
doen via de noordelijke oever. De D952 is namelijk een redelijk 
drukke weg en hoewel je grotendeels langs de rivier rijdt, zul je 
er niet veel van zien. Je kunt veel beter een route kiezen ten 
zuiden van de Loire. Ik ga het liefst na de kerncentrale bij 
Avoine over de D7 richting Rigny-Ussé. 

5.
DE WIJN ROAD!
TRIP RICHTING 
TOURS

Tegenover het kasteel kun je dan linksaf, om 
vervolgens een fraaie weg te volgen die dicht 
langs de rivier loopt. Het kasteel van Ussé 
doet denken aan het kasteel uit de Disneyfilm 
Doornroosje, en dat is niet verwonderlijk, want 
de schrijver van het sprookje zou zich door dit 
kasteel hebben laten inspireren. Na een kilo-
meter of negen bereik je Bréhémont. Heb je 
trek in een kop ko!e of iets anders? Pal aan de 
Loire ligt een prachtig terras; een goede plek 
om even te pauzeren.

De weg langs de Loire buigt op een gegeven 
moment af naar rechts en dan rij je bijna tegen 
het Château de Villandry aan, waar ik al eerder 
over schreef. Je zult vanaf Villandry zelf moeten 
beslissen of je wilt overnachten in Tours of in 
Orléans. Ik geef zelf de voorkeur aan Orléans, 
omdat de rit naar Parijs dan relatief kort is en je 
daar dan ook nog optimaal kunt genieten. 
Bovendien is Orléans een heel gezellige stad. 
Maar ook met Tours is niets mis. Twijfel je tus-
sen een overnachting in Tours of een overnach-
ting in Orléans, dan kunnen er twee redenen 
zijn om voor Tours te kiezen. De eerste is de 
kortere afstand. Vanaf Saumur naar Tours is het 
circa 72 kilometer rijden, en als je naar Orléans 
gaat moet je rekenen op 190 kilometer.

De tweede reden is dat je uitgebreid de wijn-
gebieden bij Vouvray en Montlouis-sur-

Loire wilt bezoeken, want die liggen vlak bij 
Tours. Het zijn wijndorpen waar boeken vol over 
zijn geschreven. Ik zal je hierna wat tips geven 
voor heel goede wijndomeinen bij deze dorpen.
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7.
PLAK ER EEN 
PAAR DAGEN  
PARIJS AAN  
VAST

Met een volgeladen auto met wijn (neem ik aan) 
zul je wel een veilig plekje moeten vinden om 
de auto te parkeren. Parkeren in Parijs is in een 
openbare garage niet goedkoop en ook loop je 
het risico dat er een ruitje ingetikt wordt. De 
beste oplossing is een hotel met een afge-
sloten parkeergarage boeken. Meestal betaal 
je dan 15 of 20 euro extra voor het parkeren. 
Omdat ik zelf heel graag in het 11e en 12e 
arrondissement kom, overnacht ik meestal in 
het ibis Faubourg Saint-Antoine. Je moet hier 
wel goed van tevoren aangeven dat je een 
 parkeerplaats wilt in de garage, maar als dat 
eenmaal geregeld is, heb je de perfecte slaap-
plaats voor een leuke tijd in Parijs. Het hotel ligt 
namelijk in het hart van de supergezellige wijk 
bij de Bastille, en je bent met de metro heel 
snel bij de leukste plekjes in Parijs. Een bij-
komend voordeel voor ons is dat dit ook de 
buurt is waar onze zoon Jordi woont en werkt. 
Ik ken in de omgeving van de Bastille goed de 
weg en geef je dan ook graag mijn tips om er 
een paar topdagen te beleven. Kom je voor de 
eerste keer in Parijs? Lees dan ook mijn tips 
over Parijs op frankrijkbinnendoor.nl/parijs 
of download via de website het e-book Parijs.

PARIJS VOOR  
WIJNLIEFHEBBERS
Als je naar Parijs gaat en van wijn houdt dan 
valt er veel te ontdekken en te genieten. Om je 
op weg te helpen vind je hierna adressen voor 
bijzondere wijnwinkels en restaurants. 

1. Le Sourire au 
 pied de l’échelle 

 

 Wijnwinkel Le Sourire au pied de 

 l'échelle in de Rue de la Roquette is erg 
populair bij de bevolking van het 11e en 
12e arrondissement. Als je een wijnlief-
hebber bent, moet je er zeker naartoe 
gaan als je in Parijs bent. Extra leuk is dat 
onze zoon Jordi hier werkt. Doe hem de 
groeten van mij, en zeg maar dat je het 
adres uit dit boek hebt. Hij ontvangt je 
graag en zal je zeker nog wat leuke wijn-
tips geven. Adres: 106 Rue de la Roquette, 

75011 Paris. Telefoon: +33(0)157408970.

2. La Vache dans les Vignes 

  La Vache dans les Vignes vind je in het 
10e arrondissement. Eigenaar Sélim 
Blanchard is een wijnkenner die in gere-
nommeerde zaken in Parijs hee" 
gewerkt. Deze bijzondere winkel is mak-
kelijk te bereiken vanaf metrohalte 
République. Wandel richting het Canal 
Saint-Martin en ga als je de brug over 
bent linksaf. Bij La Vache dans les Vignes 
wordt kaas, charcuterie en wijn verkocht, 
maar je kunt er ook een hapje eten en 
heel goede wijn drinken. Het leuke van La 
Vache is het ongecompliceerde karakter, 
en de zaak wordt hierom geroemd door 
de Franse en buitenlandse pers. Doe 
Sélim gerust de groeten van mij. 

 Adres: 46 Quai de Jemmapes, 75010 Paris. 

Telefoon: +33(0)177108836.

WIJNWINKELS
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Als je zo dicht bij Parijs bent, kan ik je alleen maar adviseren 
om er voor één of twee nachten een hotel te boeken en van de 
stad te gaan genieten.
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Het boek is nog niet uit! Nu volgen nog een aantal praktische 
tips over de fietsroutes van La Loire à Vélo, tips voor een meer-
daagse fietstocht langs de Loire en informatie die je kan 
helpen bij het plannen van een overnachting in de vallei van de 
Loire. In dit laatste hoofdstuk vind je ook nog een overzicht van 
de leukste markten in de Loirestreek. 

FIETSEN BIJ  
DE LOIRE

LA LOIRE À VÉLO
Een van de redenen waarom ik de vallei van de 
Loire zo’n fijn vakantiegebied vind, is dat je er 
zo fantastisch kunt fietsen en dat de fietsroutes 
zo goed zijn aangegeven. Ik ben er heel blij mee 
dat door een samenwerking tussen de regio’s 
Centre en Pays de la Loire in 1995 het idee 
werd geboren om een compleet bewegwijzerde 
fietsroute langs de Loire te maken. Dat werd 
uiteindelijk La Loire à Vélo – een ideale rou-
te die geschikt is voor elk type fietser. Het beste 
advies dat ik je dan ook kan geven als je naar 
de vallei van de Loire gaat is: neem je fiets, 

e-bike of mountainbike mee! Je zult er 
geen moment spijt van krijgen!

Het mooie is dat de 900 kilometer van La Loire 
à Vélo zijn onderverdeeld in routes en etappes, 
zodat je overal kunt beginnen. Bij de begin-
punten van etappes zijn meestal parkeer-
plaatsen waar je de auto of camper eenvoudig 
kwijt kunt en langs het parcours vind je tal van 
leuke plekjes voor een drink- of lunchpauze. Je 
kunt in veel dorpen en steden trouwens ook 
fietsen huren, en mocht je een keer pech 
onderweg krijgen, dan is er in de wat grotere 

dorpen en stadjes meestal ook wel een fietsen-
maker die je kan helpen.

De etappes van La Loire à Vélo worden 
 aangegeven met groen-witte routebordjes, 
waardoor het volgen van de gekozen etappes 
vrij eenvoudig is. Over het algemeen zijn de 
routes vlak, maar het kan voorkomen dat je 
ergens het Loiredal uit rijdt en een hellinkje 
moet bedwingen. Soms rij je ten noorden van 
de rivier en soms ten zuiden ervan, maar 
meestal is de rivier vlak bij je. Hoewel het aantal 
autovrije en fietsvriendelijke kilometers al 
immens is, kun je op sommige stukken nog wel 
een onverhard pad tegenkomen. Dat maakt het 
plezier er echter niet minder om, want meestal 
fiets je dan door een prachtig stuk natuur. Mijn 
favoriete deel van deze fietsroute ligt trouwens 
tussen Blois en Angers.

Over het algemeen zijn de 
routes vlak, maar het kan 

voorkomen dat je ergens 
het Loiredal uit rijdt en een 

hellinkje moet bedwingen.
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Toen ik het idee kreeg voor dit boek wilde ik in elk geval dat 
fietsen langs de Loire uitgebreid aan bod zou komen. Want 
als je de vallei van de Loire echt wilt gaan ontdekken, is fietsen 
een heel mooie manier om dat te doen. In de pagina’s hiervoor 
heb je er al meer over kunnen lezen, maar ik was ook op zoek 
naar iemand die zijn ervaringen met mij kon delen over een 
meerdaagse fietstocht langs de Loire. Die vond ik dichterbij 
dan ik verwachtte. Zoals je in de Wijn Roadtrip Loire kon lezen 
woont en werkt onze zoon Jordi in Parijs. Als hij niet met wijn 
in de weer is, lee" hij zich uit op zijn racefiets. In de zomer 
van 2020 ging hij op die fiets van Parijs naar Angers. Ik 
 besloot dus mijn eigen zoon te interviewen en hem te vragen 
naar zijn ervaringen en tips voor een meerdaagse fietstocht 
langs de Loire.

OP EEN RACEFIETS 
LANGS DE LOIRE

JORDI 
 COUWEN!
HOVEN

dat er altijd plek is. Reis je met de TGV, de 
hogesnelheidstrein, dan zijn er twee opties. Je 
kunt je fiets opgevouwen of gedemonteerd in 
een hoes van maximaal 120 bij 90 centimeter 
meenemen. Dat is in alle TGV INOUI-treinen 
gratis, maar je moet wel vooraf je zitplaats 
reserveren. De tweede optie is dat je je fiets 
meeneemt zonder hem op te vouwen of uit 
elkaar te halen, maar dan moet je een speciale 
fietsplek reserveren. Ook in intercitytreinen 
moet je vooraf een plek voor je fiets reserveren.” 

 In hoeveel dagen ben je naar 
 Angers gefietst en hoeveel 
 kilometer was het?
“De afstand die ik gefietst heb was ongeveer 
350 kilometer en ik heb dat in vier dagen 
gedaan, met drie overnachtingen. Ik had van 
tevoren een route uitgestippeld met plekken 
waar ik wilde overnachten en voor de eerste 
nacht had ik via Airbnb een accommodatie 
geboekt. De plaatsen waar ik wilde overnach-
ten had ik in mijn fietscomputer van Garmin 
gezet en verder heb ik zoveel mogelijk ver-
trouwd op de route, die over rustige wegen en 
fietspaden liep. Op deze manier was het heer-
lijk fietsen. De laatste twee overnachtingen heb 
ik op de bonnefooi geregeld en telkens een dag 
eerder met mijn telefoon via het internet 
geboekt. Dat leverde in juni geen enkel 
 probleem op. Op deze manier heb ik prima 
chambres d'hôte en een appartement met 
 keuken kunnen regelen en heb ik geslapen bij 
heel aardige mensen. Heel leuk om te doen.”

 Wat was je plan toen je met 
je racefiets langs de Loire ging 
 fietsen?
“Ik wilde naar een vriend in Angers, maar ben 
eerst met de trein vanuit Parijs naar Joigny 
gegaan. Dat ligt in het noorden van de Bour-
gogne. Vanaf het station ben ik op de fiets 
naar kennissen gegaan in het dorpje Charny-
Orée-de-Puisaye. Een paar dagen later ben ik 
vandaar ten zuiden van Montargis richting de 
Loire gefietst. Ik fietste ongeveer 70 kilometer, 
tot ik in Châteauneuf-sur-Loire was voor 
mijn eerste overnachting.”

 Is het makkelijk om in een 
 Franse trein je fiets mee te 
 nemen?
“Dat ligt er een beetje aan. Als je met de TER 
gaat, een gewone lokale trein, kun je je fiets 
gratis meenemen. Deze hangt dan in een daar-
voor bestemde ruimte. Je hoe" daar niet voor 
te reserveren, maar hebt ook niet de garantie 
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OVERNACHTEN 
BIJ DE LOIRE

In de hele vallei van de Loire zijn er ontelbare manieren om te 
overnachten en het hangt helemaal van jou af wat je wilt. In de 
meeste steden en bij bekende hotspots zoals de kastelen zijn 
goede hotels en campings te boeken. Je kunt natuurlijk ook 
een vakantiehuis huren als je wat langer op één plek wilt 
blijven. Heb je een camper? Naast de vele campings zijn er 
ook behoorlijk wat leuke camperplaatsen te vinden en op veel 
campings kun je ook luxe mobilhomes en comfortabele 
houten chalets met overkapping boeken.

Als je tot hier in het boek bent gekomen, heb je al de nodige 
tips voorbij zien komen over accommodaties in de vallei van 
de Loire. Hierna vind je per accommodatietype informatie die 
je kunt gebruiken om je overnachtingen zelf te regelen.

VAKANTIEHUIZEN EN GÎTES
Wat wij in Nederland en Vlaanderen normaal 
gesproken een vakantiehuis noemen, wordt 
in Frankrijk meestal een gîte genoemd. Een 
gîte is dus eigenlijk gewoon een vakantiehuis, 
niet meer en niet minder. Gîtes waren vroeger 
vooral te vinden op het Franse platteland, waar 
eenvoudige huisjes werden opgeknapt en door 
een boerenfamilie werden verhuurd. Nog 
steeds kom je veel gîtes tegen bij agrarische 
bedrijven. Tegenwoordig zijn er ook bijzondere 
appartementen in de steden langs de Loire te 
vinden, maar ik geef meestal de voorkeur aan 
een gîte die bij het domein van een wijnboer of 
ergens midden in de wijngaarden ligt.

In Frankrijk heb je een organisatie die, zeer toe-
passelijk, Gîtes de France heet en via hun 
website kun je inmiddels meer dan 55.000 
vakantiehuizen boeken. Je moet dan wel Frans, 
Engels of Duits begrijpen, want de website is 
(nog) niet in het Nederlands beschikbaar.  
Zelf heb ik in de loop der jaren mooie vakantie-
huizen geboekt via gites-de-france.com waar 
wij prachtige  herinneringen aan hebben over-
gehouden.  

De betaling kan meestal per overboeking 
 worden voldaan of direct met een creditcard. 
Een vakantiehuis via deze  website boeken 
houdt wel in dat je over het algemeen met 
Fransen te maken krijgt, dus als je een pro-
bleem hebt met de taal zijn er  misschien betere 
alternatieven te bedenken, zoals de 
Nederlandse website gites.nl, waarop vooral 
Nederlands sprekende eigenaren hun 
 accommodatie aanbieden. Verder kun je online 
mooie vakantiehuizen boeken via verhuur-
organisaties als Belvilla, Interhome en 
NOVASOL. Je boeking gaat dan gewoon in het 
Nederlands en je hebt bij eventuele problemen 
de zekerheid dat je in je eigen taal kunt worden 
geholpen. Je kunt ook kiezen voor de website 
van TUI Villas, waarop je waarschijnlijk het 
grootste aanbod aan vakantiehuizen in 
Frankrijk vindt. De accommodaties van eerder-
genoemde verhuurorganisaties zijn hierop te 
vinden, maar je komt er ook huizen van 
 particulieren tegen. Dan zijn er natuurlijk ook 
nog platforms zoals: Booking.com en Airbnb. 
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MARKTEN
IN DE VALLEI  
VAN DE LOIRE

De vallei van de Loire wordt al eeuwenlang ‘de tuin van 
 Frankrijk’ genoemd en waarom dat zo is kun je zelf ervaren als 
je naar een markt gaat. In de meeste grotere dorpen met een 
regionale functie kun je de lokale weekmarkt bezoeken, waar 
je de heerlijkste verse waren uit de streek kunt aantre#en. 
Maar ook in de steden langs de Loire vind je prachtige 
 markten en in sommige plaatsen worden ze zelfs meerdere 
dagen per week gehouden.
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Ik heb een selectie gemaakt uit de leukste markten van de vallei van de Loire.  
Dit overzicht is absoluut niet compleet; over de markten bij de Loire kun je al een 
boek op zich schrijven. Wel zijn het markten in leuke plaatsen en op bijzondere 
plekken. Net als de reis door de Loirestreek, die aan het begin van dit boek startte 
in Orléans, begint ook dit overzicht in de stad die ooit door Jeanne d’Arc werd 
bevrijd. Wie weet deed zij er ook wel wat inkopen, want veel markten in Frankrijk 
hebben  tradities die vele honderden jaren teruggaan.

Orléans

Zaterdagochtend is dé marktdag van deze 
stad. Langs de Loire staan dan op de Quai du 
Roi meer dan 125 marktkramen waar je veel 
streekproducten kunt aanscha"en. Op 
 vrijdagavond is er een gezellige markt in 
het centrum op de Place du Martroi.

Beaugency

Elke zaterdag is er van 8.00 tot 18.00 uur een 
heel leuke markt in het centrum.

Bracieux

Donderdagmorgen is het markt in en rond-
om de oude markthal op de Place de la Halle en 
bij de Place de l’Hôtel-de-Ville.

Blois

Op zaterdagochtend is er een levendige 
markt in het centrum en de oude straatjes vlak 
bij het kasteel. De markt begint om 8.30 uur en 
duurt tot 13.00 uur; daarna is het natuurlijk 
lunchtijd in Blois. Elke eerste zondag van de 
maand is er een boekenmarkt in het centrum 
van 8.30 tot 13.00.

Amboise

Op zondagmorgen wordt in Amboise, aan de 
oever van de Loire, een van de grootste mark-
ten van de Touraine gehouden. De markt begint 
om 8.00 uur en duurt tot 13.00. Zorg dat je op 
tijd bent als je er met de auto naartoe gaat, 
zodat je nog ergens een plekje kunt vinden.





Ik ben ook nog lang 
niet uitgekeken 
op Frankrijk en 
blijf altijd weer op 
zoek naar nieuwe 
 onbekende plekken. 




