
Crozant 

Afstand vanaf Dunet 37 km. 


Het is één van de kunstzinnige dorpjes langs de rivier de Creuse. Dit deel wordt ook wel de Vallee 
des Peintres, de Vallei van de schilders genoemd, omdat hier vroeger beroemde schilders als 
Monet kwamen om het landschap rond de rivier te schilderen. 


Aangekomen in Crozant loop je door de hoofdstraat langs het hotel Lepinat met expositie van 
verschillende oude schilders (Centre d’interprétation des peintres de la Vallée de la Creuse) en 
langs de kerk. Daarna kom je op een uitkijkpunt over het schiereiland tussen de rivier de Creuse 
en de Sedelle. Op het schiereiland ligt de ruïne van het fort van Crozant, kenmerkend door de 
verschillende torens. Neem gerust de tijd om op een bankje te gaan zitten en de schoonheid en 
bijzonderheid van de plek in je op te nemen.


 


Om bij de ruïne te komen moet je eerst flink afdalen naar de weg 
en vervolgens weer omhoog naar de ingang. De verschillende 
torens zijn niet allemaal even goed behouden gebleven, maar 
niettemin krijg je een goed idee hoe het er honderden jaren 
geleden uit heeft gezien. Je waant je zo terug in de tijd. Leuk is 
dat de hond mee naar binnen mag op het terrein. Crozant 


Iets meer stroomopwaarts van de ruïne vind je Hotel du Lac. Het 
is mogelijk om daar een kano of sup te huren om de Creuse vanaf 
het water te verkennen. Maar het is ook mogelijk om dit met een 
rondvaartboot te doen. 


Een stukje stroomopwaarts van de rivier de Sedelle ligt de 
Arboretum de la Sedelle, een prachtig aangelegde tuin met heel 
veel verschillende bomen en planten. Er zijn verschillende 
landschappen gecreëerd: heide, de oevers van de Sedelle, een 
vijver met zijn eigen ecosysteem. Deze tuin is zeker een bezoek 
waard. 


Lijkt het je leuk om een stuk te wandelen in de omgeving: er is 
een wandeling aan de overkant van het schiereiland die de 
beroemde Rocher de la Fileuse aandoet. Dit punt heeft een 
prachtig uitzicht over de ruïne op het schiereiland. Vandaar dat 
vanaf dit punt vele schilderijen en foto’s zijn gemaakt.



