
Lignac


Afstand Dunet: 6 km


Lignac als dorpje is nou niet een van de mooiste dorpjes. Wel heeft Lignac 
een enorm goede bakker met zeer lekker gebak. Schuin tegenover de 
bakker is de oude wasplaats. Hier kwamen de vrouwen vroeger om de was 
te doen en de laatste dorpsnieuwtjes uit te wisselen. 

Wat de toeristische trekker van Lignac is, is het chateau Guillaume. In het 
dorp wordt met borden aangegeven hoe men moet rijden om bij dit kasteel 
te komen. 


Het kasteel werd gesticht tussen 1087 
en 1112 door Guillaume IX, graaf van 
Poitou en hertog van Aquitanië, 
grootvader van Eleonora die hier werd 
geboren. De 11e-eeuwse Romaanse 
donjon werd in de 13e eeuw vergroot. 

Het kasteel, dat onder Richelieu werd ontmanteld (17de 
eeuw), werd in de 19e eeuw gerestaureerd door de gravin 
van Beauchamp, voorouder van de huidige eigenaars.


Er worden in het zomerseizoen rondleidingen gegeven in het kasteel. Deze zijn wel in het Frans. 
De kasteeltuin is te bezoeken. Hier worden ook regelmatig plantenmarkten gehouden. Wanneer 
de wilde cyclamen bloeien lijken de grasvelden wel paars. 


Voor de ingang van het kasteel staan enkele zeer oude huisjes. De 
trapjes die naar de voordeur leiden zijn in de loop der jaren aardig 
uitgesleten. Het eenvoudige kerkje vraagt ook om een bezoek en 
naast de kerk staat een houten bouwwerk. Deze werd vroeger 
gebruikt door de hoefsmid. Een paard kon hierin geplaatst worden, 
waarna de smid de hoefijzers eenvoudig kon bevestigen. 


Na een bezoek aan het kasteel is het leuk om in de omgeving te 
wandelen en van de mooie natuur te genieten. 


Rond het kasteel Guillaume is een route uitgezet waar men via 
borden over de geschiedenis van het kasteel kan lezen. Het verhaal 
wordt verteld door Eleonora van Aquitanië, de vrouw die een 
belangrijke rol speelde in de relatie tussen Frankrijk en Engeland. Zij was eerst met de Franse 
koning Louis VII en daarna met de Engelse koning Henry II getrouwd.


https://chateau-guillaume.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral

