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LANDGOED VAN CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRUM VOOR KUNST EN NATUUR



Het Landgoed van Chaumont-sur-Loire  bevindt zich op 
minder dan twee uur rijden van Parijs en is het hele jaar 
geopend. Het landgoed, met uitzicht over de Loire, staat 
op de werelderfgoedlijst voor natuurlandschappen van de 
Unesco. Het landgoed telt 32 hectare en omvat 3 onderdelen: 

Een van de mooiste kastelen in het Loiredal mgeven door 
een groot landschapspark in Engelse stijl. 

Een Internationaal Tuinenfestival 
dat sinds 1992 bekend staat bij professionals en 
tuinliefhebbers en elk jaar landschapskunstenaars  
en -ontwerpers uit de hele wereld bijeenbrengt rond een 
nieuw thema. 

Een Centrum voor Kunst en Natuur 
at elk jaar circa vijftien internationaal bekende kunstenaars, 
beeldend kunstenaars en fotografen presenteert.

Een ideale plek waar men zijn ogen uitkijkt, om alleen, met zijn 
tweetjes, met vrienden of met het hele gezin te verkennen en 
te bewonderen.

CHAUMONT-SUR-LOIRE
EEN UITZONDERLIJK ERFGOED

> “Vaak worden we stil van zoveel eenvoud en inventiviteit. Chaumont is   

    misschien wel een van de mooiste zintuiglijke belevingen van het moment.” 

    Le GuideVerT Châteaux de la Loire, Michelin

> Eerste Europese tuinprijs 2019/2020

> 2014 Garden Tourism Award, “Festival of the year”





Het Kasteel van Chaumont-sur-Loire kijkt uit over de 
Loire en is een van de opmerkelijkste kastelen in het 
Loiredal, opgenomen op de werelderfgoedlijst voor 
natuurlandschappen van de Unesco. In de XVIe eeuw was 
het kasteel eigendom van koningin Catherina de’ Medici 
en vervolgens van haar rivale Diana van Poitiers. In de loop 
van zijn geschiedenis zag het talloze beroemde personen 
passeren, onder wie Nostradamus, de beeldhouwer Nini, 
Benjamin Franklin en Germaine de Staël. Het einde van de 
XIXe eeuw is een prestigieuze periode vol luisterrijke feesten, 
waarin de laatste eigenares van het landgoed, de prinses 
de Broglie, het kasteel een buitengewone moderne impuls 
geeft.
 
ROND HET KASTEEL
DE PAARDENSTALLEN
Bezichtig de meest luxueuze en modernste paardenstallen 
in Europa, in 1877 gebouwd door de architect Paul-Ernest 
Sanson, in opdracht van prins de Broglie. 
 
HET HISTORISCH PARK
Wandel door het 21 hectare tellende historische park in 
Engelse stijl, dat vanaf 1884 door Henri Duchêne, de grootste 
Franse landschapsarchitect van het einde van de XIXe eeuw, 
werd aangelegd naar de wensen van Amédée de Broglie.

EEN UNIEK KASTEEL, 
WAAR OOIT KONINGEN EN PRINSEN WOONDEN 

> Hele jaar geopend behalve 1 januari en 25 december

> Een uitzonderlijk meubilair, in bruikleen van het Mobilier National

> Een aantal zalen van het kasteel zijn gewijd aan exposities hedendaagse kunst

> Wandelend over de lanen en door de bossen van het Historische Park ontdekt  

 u originele kunstwerken





Het evenement van het Landgoed is het Internationaal 
Tuinenfestival, gewijd aan creativiteit, verbeelding, poëzie 
en natuur. Dit festival dat al sinds 1992 erkenning krijgt van 
zowel tuinprofessionals als -liefhebbers, verwelkomt elk jaar 
tuinarchitecten en -ontwerpers van over de hele wereld. Het 
Festival International des Jardins komt voort uit een jaarlijkse 
wedstrijd waarvoor een jury meer dan twintig projecten 
selecteert, die bedacht zijn door multidisciplinaire teams, 
voeg daarbij de “Groene Kaarten” die gegeven worden aan de 
genodigden van het Domein en het festival is compleet. De 
aankondiging van het thema van het Festival International des 
Jardins wordt elk jaar met veel belangstelling tegemoet gezien.
 
TER GELEGENHEID VAN HET FESTIVAL
DE PRÉS DU GOUALOUP
De Prés du Goualoup werden in 2012 gecreëerd. Ze strekken zich 
uit over 10 hectare, met permanente tuinen die verband houden 
met de belangrijkste beschavingen op tuingebied, Japan, 
China, Korea, Groot-Brittannië... In de Prés du Goualoup treft u 
het werk aan van grote architecten en landschapskunstenaars, 
onder wie Yu Kongjiang, Wang Shu, Shodo Suzuki, Leon Kluge… 
en van internationaal bekende kunstenaars: Chris Dury, Pablo 
Reinoso, Andrea Branzi, Nils-Udo...
 
PLANTENCOLLECTIES
De boog van oude rozen
Bogen van sterjasmijn
Collecties van clematssen, dahlia’s, pioenen, asters

DE BUITENGEWONE KAS
DE KLEINE SERRE
DE MOESTUIN 

HET INTERNATIONAAL 
TUINENFESTIVAL

> “Mondiale hoofdstad voor landschapscreatie”, Valérie Duponchelle, Le Figaro

>  30 nieuwe tuinen per jaar, een verschillend thema

>  De prestigieuze visitekaartjes van de tuinarchitecten van nu en van de   

 toekomst





Elk jaar nodigt het Centrum voor Kunst en Natuur internationaal 
bekende artiesten, beeldende kunstenaars en fotografen uit 
om ter plaatse niet eerder gepresenteerde, originele werken te 
creëren met de natuur als thema. De kunstwerken, verspreid 
over de 32 hectare van het landgoed zijn het resultaat van een 
ware ontmoeting tussen de kunstenaars en de ziel van het 
Landgoed en bieden de bezoeker een inwijdingsparcours vol 
ontdekkingen, verrassingen en emotie. De ruimtes waar de 
kunstinstallaties te bewonderen zijn: in het Kasteel, de Galerie 
in de Hooischuur, de Agnès Varda Galerie, de Bijenschuur, de 
Ezelstal, de Stallen en langs de paden van het Historisch Park.
 
DE SPECIALE OPDRACHTEN VAN DE REGIO CENTRE-VAL DE LOIRE
Sinds 2008 voeden de driejarige opdrachten van de Regio 
Centre-Val de Loire een dialoog tussen erfgoed en eigentijdse 
kunst. De werken, die specifiek voor het Landgoed ontworpen 
worden, schetsen een bezoekroute en bezetten vaak zelfs 
nieuwe ruimtes, die het publiek niet kent en tot dan toe 
ontoegankelijk waren.

PERMANENTE INSTALLATIES
Deze werken in het Park, het Kasteel en de bijgebouwen zijn 
specifiek voor deze site ontworpen en geven de indruk dat ze er 
altijd geweest zijn. Sommigen blijven ook inderdaad. Het plezier 
dat de bezoeker aan deze route beleeft, is net zoveel te danken 
aan ontdekkingen als aan de herontdekking van werken uit 
vorige seizoenen.

CHAUMONT-PHOTO-SUR-LOIRE
Elk jaar tussen half november en eind februari wijdt het 
Centrum voor Kunst en Natuur al zijn wintertentoonstellingen 
aan fotografie en presenteert werken van beroemde fotografen 
met een bijzondere blik op het landschap en de natuur.

HET CENTRUM VOOR KUNST 
EN NATUUR

>  Meer dan 3 500 m2 overdekte en verwarmde expositieruimte, met elk jaar  

 nieuwe exposities

> “In Chaumont-sur-Loire wordt kunst in de openlucht beleefd.”  

 Natacha Wolinsky, Le Quotidien de l’art

> Meer dan 40 permanente werken waaronder Jannis Kounellis, El Anatsui,  

 Andy Goldsworthy, Giuseppe Penone, Tadashi Kawamata...





HET HOTEL 
Eén met zijn omringende tuin geeft Le Bois des Chambres alle 
ruimte aan creativiteit. Deze plek van leven en nieuwe energie 
in de natuur combineert inventieve vormen die in dienst 
staan van het comfort in de woonkamer, de aangeboden 
faciliteiten en de milieuvriendelijkheid. De modulaire kamers 
verwelkomen verliefden, gezinnen en groepen vrienden. In Le 
Bois des Chambres kunnen ook seminars gehouden worden. 

DE KAMERS 
39 atypische kamers met poëtische namen, zoals de 
bedsteden en de tuinkamers, onthullen een wereld van 
verfijning en eenvoud. Op de begane grond zijn gesatureerde, 
gedempte kleuren aangevuld met droogbloemboeketten. 
Op de verdieping onthullen witte kleuren hoge kerkplafonds. 
Net als in het theater geven gordijnen de ruimtes structuur. 5 
hutten op palen maken het zelfs mogelijk in de tuin te slapen.

LE GRAND CHAUME
Le Grand Chaume heeft een bijzondere architectuur die 
aansluit bij de duurzame, uitzonderlijke gastronomische 
gerechten van chef-kok Guillaume Foucault. Hij gebruik veel 
onbewerkte producten en presenteert een verrassende kaart 
op het thema van de oevers van de Loire, de Sologne, de 
Perche, de Brenne en de Beauce. Hij vindt inspiratie in deze 
rijke streken en de artistieke utopie van het Landgoed von 
Chaumont-sur-Loire.

HOTEL VAN KUNST EN NATUUR LE BOIS DES CHAMBRES 
EN RESTAURANT LE GRAND CHAUME

> Het restaurant van het hotel, Le Grand Chaume, waar chef-kok Guillaume     
 Foucault de scepter zwaait

> Het idyllische terras aan het meer
> De bedden van 2 bij 2 meter, in elke richting te gebruiken
> Het centrum voor kunst en natuur in de nabijheid van het hotel
> De renovatie van de oude boerderijgebouwen, met een architectuur die zich 

laat inspireren door de natuur.





 TOURS / AMBOISE BLOIS 

HÔTEL RESTAURANT
LE BOIS DES     
CHAMBRES

A

c

E

BD

41150 Chaumont-sur-Loire 
T. +33 (0) 254 209 920 
commercial@domaine-chaumont.fr
www.domaine-chaumont.fr 

Instelling voor culturele 
samenwerking, opgericht door de 

Regio Centre-Val de Loire en de 
gemeente Chaumont-sur-Loire

TOEGANG 

> Chaumont-sur-Loire ligt tussen Blois en Tours, op 185 km van Parijs
> Snelweg A10 en A85, afslag (nr. 17) of Amboise (nr. 18)
> Dagelijks veel rechtstreekse treinen op de lijn Paris Austerlitz - Orléans -  
   Tours, halte Onzain-Chaumont-sur-Loire
> Gratis parkeren voor bussen (Zuid toegang)

HET LOIREGEBIED OP DE FIETS

Neem de fietsroute ‘Loire à Vélo’ en maak een tussenstop bij het Landgoed 
van Chaumont-sur-Loire. Bij alle ingangen van het Landgoed vindt u een 
fietsenstalling en een gratis bagagedepot.

LA LOIRE

PH
OT

O
S 

: ©
 D

R
 / 

E.
 S

AN
D

ER

A Kasteel 

B Historisch Park 

C Stallen 

D Internationale Tuinenfestival

E Prés du Goualoup 

HET LANDGOED VAN CHAUMONT-SUR-LOIRE

HÔTEL RESTAURANT
LE BOIS DES     
CHAMBRES


