
De drank cognac is genoemd naar de stad Cognac, 
al vind je cognacmakers in elk dorp in de streek. En 
die streek, dat is de Charente. Een te weinig bekende 
topbestemming!

Als uitvalsbasis voor een bezoek aan de Charente 
kozen we Le Relais de Saint-Preuil. Hier hielden in 
de 17e en 18e eeuw post- en reiskoetsen halt. In de 
19e eeuw maakte de afspanning plaats voor een 
wijndomein en in 1982 liep het verhaal ten einde.  
Tot, na 17 jaar leegstand, in 1999 de renovatie startte. 
In 2003 kochten Jean-Luc en Christine Montembault 
het domein en zij openden er in 2005 gastenkamers, 
later uitgebreid met enkele vakantiewoningen. 

Kastelen en cognac
Saint-Preuil ligt in de driehoek tussen Angoulême, 
Cognac en Barbezieux-St-Hilaire. Barbezieux heeft 
een trots kasteel, dat wordt gerestaureerd en het 
stadje enige glamour geeft. Van Barbezieux gaat het 
richting Lignières. Het kasteel van de lokale seigneur 
is nu het gemeentehuis en in het mooie kasteelpark 
bevindt zich het fotogenieke Petite Maison du Lin. We 
lopen ook langs het grote lavoir, de openbare was-

plaats. Veel ouder is de dolmen van St-Fort-sur-le-Né. 
Die staat al eeuwen zichzelf te zijn tussen de wijngaarden.
De drank cognac is genoemd naar de stad Cognac, al 
vind je cognacmakers in elk dorp in de streek. Grote 
huizen vestigden zich in Cognac (Hennessy, Rémy Martin, 
Martell en Baron Otard) of Jarnac (Courvoisier). Cognac 
is een aangenaam stadje en het verdient aanbeveling 
om een van de op borden en panelen toegelichte 

stadswandelingen te maken. In Jarnac kunnen fans 
van François Mitterand het geboortehuis van de Franse 
oud-president bezoeken, of langslopen bij het naar hem 
genoemde museum. Iets verderop vind je de magazijnen 
van Courvoisier. Deugdzamer is een prachtige abdij in 
noordelijke richting, de Abbaye Saint-Etienne in Bassac. 
De wonderlijke toegang, de Romaanse kerk en de 
voormalige kloostergang zijn een lokale omweg waard.
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De kerk van Bouteville is een restant van een tiende-eeuwse priorij

De kasteelruïne van Bouteville lijkt nog steeds de vallei en de wijngaarden te willen bewaken



Dinokerkhof
In 2010 vonden arbeiders in Angeac-Chrarente botten 
van een dier dat toch iets groter moet zijn geweest dan 
de mammoeten of oerossen waarvan hier eerder resten 
waren opgegraven. Het bleek om een sauropoda te 
gaan, een grote dinosauriër. Later werden behalve 
heel veel fossielen nog botten van andere dinosauriërs, 
van schildpadden en van krokodillen van 130 miljoen 
jaar oud gevonden. Een schatkamer, die elk jaar in 
juli te bezoeken is. Enkele weken per jaar voeren 
paleontologen opgravingswerk uit. De rest van het jaar 
wordt de site onder water gezet, om ‘onbevoegden’ 
weg te houden. Ernaast staan wel panelen met foto’s 
en toelichting. Een gratis openluchtmuseum! En dat 
is ook het Romeins theater en heiligdom van Saint-
Cybardeaux, eveneens een omweg waard.

Langzaam drinken…
Terug naar de cognac. In Segonzac hebben we een 
afspraak met Francine Forgeron, die samen met haar 
man Michel in 1965 begon met het distilleren van 
wijn. Een deel van het distillaat verkopen ze aan een 
van de grote cognacmerken, een ander deel houden 
ze voor zichzelf. Francine legt trots het distillatieproces 
uit en laat ons proeven. “Cognac moet je langzaam 
drinken,” zegt Francine. “Ik zeg soms: ik verkoop geen 
alcohol, ik verkoop tijd en genot.”
Nog tips in deze buurt? De kasteelruïne van Bouteville, 
het tafereel van vele oorlogen, eeuwen lang! Elke 
(zomer)woensdag vindt hier een rondleiding plaats. En 
Angoulême, de stad van de strips. Met het stripmuseum 
en de statige, ommuurde middeleeuwse stad. De streek 
zit vol aanraders. Hier komen we zeker terug!

 Toerisme

Voor meer informatie, zie: www.lacharente.com, 
www.belvilla.be en www.rendezvousenfrance.com

De opgravingen van Angeac-Charente. Hoeveel dino’s liggen onder onze voeten?

Educatie troef bij de opgravingen van Angeac-Charente

De Charente is een begraafplaats voor prehistorische dieren

Voormalig recollettenklooster, verbouwd tot winkel- en kantorencomplex

Ssst, hier rijpt de cognac van Michel en Francine Forgeron


