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Tekst en Fotografie: Marc Erwich

Fietsen langs een van de mooiste rivieren van Frankrijk is voor de echte bon vivants. 
Want in de Loirestreek zie je de duurste interieurs van weelderige chateaus, drink je 
wereldberoemde wijnen uit eigen gaard, geniet je van de vrijheid in de natuur en 
verdwaal je in historische steden en dorpen. Ook lekker: met een e-bike onder je 
kont leg je elke etappe flierefluitend af.

De LOire:  
De Laatste  
WiLDe rivier 
van eurOpa

Zittend op la petite reine zal ik de komende 
dagen nauwelijks van haar zijde wijken. Ge-
lukkig is de Loire goed gezelschap. Kronke-
lend trekt ze van de Ardèche naar de 
Atlantische Oceaan en richt daarbij het land-
schap naar haar smaak in. En dat wordt ge-
waardeerd. Niet alleen door mij, maar ook 
door UNESCO, die in 2000 het Loiredal tussen 
Sully-sur-Loire en Chalonnes-sur-Loire tot We-
relderfgoed verklaarden. Een prachtig gebied, 
met tal van luxe paleizen aan de oever. Maar 
dat is voor de volgende keer. Mijn trip gaat 
vanuit Orléans honderd kilometer stroomop-
waarts naar Sancerre. Voor een niet-getrainde 
fietser als ik toch een aardige afstand. Ja, die 
e-bike wordt mijn beste vriend!

Jeanne d’Arc
 
Maar eerst op ontdekkingstocht door Orléans. 
De stad van Jeanne d’Arc. Overal zie je haar. 
Want dit dappere meisje – ze was amper ze-
ventien jaar – bevrijdde in 1429 Orléans van 
de Engelsen. En dat zijn ze niet vergeten. Zo 
viert de stad jaarlijks van eind april tot en met 
begin mei uitgebreid feest ter ere van de 
‘Maagd van Orléans’. En op de Place du Ma-
troi, het centrum van de oude stad, is Jeanne 
het heldhaftige middelpunt; in brons gegoten 
en hoog te paard. Vlakbij ligt de Rue Jeanne 
d’Arc. Je zou haast denken dat ze hier trots 
op haar zijn. De straat van Jeanne leidt me 
naar een andere grote attractie van Orléans, 
letterlijk en figuurlijk. De gotische Kathedraal 
Sainte-Croix is namelijk van het formaat XXL 
en valt in alle opzichten niet te missen. Maar 
ook de historische binnenstad met zijn char-
mante vakwerkhuizen en smalle straatjes be-

koren. Na wat geslenter beland ik in de 
levendige Rue de Bourgogne, met zijn vele 
restaurants en terrasjes het horecahart van 
Orléans. Om middernacht zit ik er nog.

Onopgesmukte schoonheid
 
Toch stap ik de volgende morgen fris en frui-
tig op de fiets. Ik ben echter niet de enige 
sportieveling. Het is hoogzomer en de hollen-
de blote basten en stoere skaters zijn niet te 
tellen. Maar al snel maakt de drukte van de 
stad plaats voor de rust van de natuur. Ik fiets 
over autovrije wegen, pal naast de Loire. Na 
elke meander tovert zij een nieuw landschap 
tevoorschijn. Onopgesmukte schoonheid van 
beboste eilandjes, verlaten stranden en im-
mense zandbanken trekt voorbij. Met mij ge-
nieten ook kanoërs, wandelaars en 
collega-fietsers van deze idylle. Veelal in stil-
te. Du calme noemen de Fransen dit gebied. 
Ik vind het très magnifique.

Dit is 
Frankrijk 
op zijn 
best

La Loire à Vélo 
La Loire à Vélo is een toeristische fietsroute van 800 kilo-

meter lang, van Cuffy naar Saint-Brevin-les-Pins. De route 

is aangelegd in twee richtingen en gaat dwars door Cent-

re-Val de la Loire. Een groot deel van het fietspad heeft 

zich neergevlijd aan de oevers van de Loire en is heerlijk 

rustig. Bovendien is langs de route aan alles gedacht: er 

zijn fietsverhuurbedrijven, reparateurs en honderden fiets-

vriendelijke logeeradressen, herkenbaar aan het logo Ac-

cueil Vélo. Bovendien is het hele parcours bewegwijzerd. 

Ook fijn: de meeste aanbevolen etappes zijn niet langer 

dan 40 km, perfect dus voor jong én oud.
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Cultureel erfgoed
 
Onderweg proef ik ook van het culturele erf-
goed. Van het kleine Karolingische oratorium 
van Germigny-des-Prés uit 800 gaat het naar 
de grootse Abdij van Fleury, compleet met 
monnikengemeenschap. Maar het Kasteel 
van Sully-sur-Loire imponeert mij het meest. 
Dit sprookjesslot lijkt rechtstreeks weggeslo-
pen uit een Disney-film. Bekendste bewoner 
was Maximiliaan de Béthune (1599-1641), de 
eerste hertog van Sully. Toch heeft het kasteel 
een koninklijke allure met zijn royale tuinen 
en kingsize kamers. Mijn onderkomen in 
Hôtel Burgevin is iets bescheidener, maar erg 
comfortabel.

Hoogtepunten
 
Ook het elektrische fietsen blijft een vorstelijk 
gevoel. Het parcours is weliswaar grotendeels 
vlak, maar door de verraderlijke westenwind is 
die power-modus erg fijn. Ik zoef dwars door 
open velden, passeer schattige slaapdorpjes 
vol vrijstaande opknappers en pauzeer in 
prachtige plaatsen. Zoals Gien. Een fotogeniek 
stadje, direct gelegen aan de Loire. Vanaf de 
oever geniet ik van het panoramische zicht op 
het stadscentrum met de middeleeuwse brug en 
het rood bakstenen kasteel als eyecatchers. Ui-
teraard piep ik binnen bij het museum over het 
beroemde blauwe aardewerk en sta ik na een 

pittige helling op een ‘balkon van de Loire’. 
De Kanaalbrug van Briare is dan weer een fi-
guurlijk hoogtepunt. Deze surrealistische brug 
uit de 19e eeuw, ontworpen door Gustave Eif-
fel, staat namelijk vol water. Bovendien ligt dit 
technische hoogstandje met zijn volle lengte 
van 662 meter dwars over de Loire heen. Iets 
wat je gezien moet hebben om te geloven. 
 

Vin et vélo
 
Inmiddels komt de finish in zicht: Sancerre. Een 
oud wijndorp op een paar honderd meter hoge 
heuvel. Hét moment dus voor mijn e-bike. Maar 
dan, pang! Mijn achterband is total loss. Balend 
bel ik naar ‘La Maison des Sancerre’, de plek 
waar ik heb afgesproken voor een wijnproeve-
rij. Gelukkig staat Denis in no-time voor mijn 
neus, de vriendelijke directeur en nu even we-
genwacht. Met de fiets half uit de auto leggen 
we de laatste steile kilometers af. In kruipend 
tempo maak ik kennis met de smalle straatjes, 
eeuwenoude gebouwen en sfeervolle pleinen. 
Het stadje maakt – net als mijn fiets – een ver-
pletterende indruk. 
Ook de wijnvelden rondom Sancerre met de 
eindeloze rijen druivenstokken zijn een lust 
voor het oog. In Denis’ ‘huis’ ben ik er al op een 
speelse manier alles over te weten gekomen; nu 
ga ik op bezoek bij de wijnboeren voor het 
practicum. En geloof me, dat is geen straf. Met 
vrolijke moed vervolg ik mijn culinaire feestje. 
Want ik moet ook dat andere beroemde streek-
product uitgebreid testen: le Crottin de Chavig-
nol. Samen met de wijn vormt deze geitenkaas 
een fantastische match made in Sancerre. Bij 
geitenkaasboerderij La Ferme des Chapatons 
geniet ik van dit tongstrelende duo. De zon 
schijnt, het moet nog middag worden. Dit is 
Frankrijk op zijn best. •

La Loire à Vélo app 
Voor alle fietstoeristen 2.0: download de gratis La Loire à 

Vélo app en je hebt altijd alle routeinformatie en andere 

nuttige zaken op zak. De mobiele reisleider werkt zonder 

internetverbinding en maakt gebruik van je smartphone’s 

ingebouwde GPS.

Interloire 

Moe? Smokkel dan een stuk met de trein. Want parallel aan 

bijna de hele lengte van de route loopt een spoorlijn. Kijk 

voor actuele informatie op www.voyages-sncf.com

maRandoavelo 

De Loirevallei ontdekken op de manier die jij wil? Op 

www.marandoavelo.nl vind je dynamische kaarten, ruim 

3000 kilometer aan fietsroutes en informatie over een 

honderdtal mooie tochten. 

Tip: kies zelf de restaurants en verblijfplaatsen uit en stel 

je eigen route samen!

La Loire à Vélo: 
www.fietsen-loire.com 

Loiredal: 
www.valdeloire-france.com 

E-bike verhuur Orléans: 
www.wheel-free.fr  

Restaurant tip in Orléans: 
www.legirouet.com

De LOire e-bike  De LOire e-bike 

Meer inforMatie
Reisgids:  
The Complete Loire à Vélo Trail

Hôtel Burgevin: 
www.hotelburgevin.fr

La Maison des Sancerre: 
www.maison-des-sancerre.com

Hotel Le Clos Saint-Martin (Sancerre) 
www.hotel-clos-stmartin.com
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