
Het departement Haute-Vienne is eigenaar van de ruïnes 
van Châlucet, een middeleeuwse burcht die als historisch 
monument is geklasseerd, alsook van het bosrijke 
natuurpark van het domein Ligoure. 
Het departement heeft al ruim 20 jaar een uitgebreid 
behouds- en opwaarderingsprogramma om van deze 
plek een kwalitatief hoogstaand cultureel en toeristisch 
oord te maken.

De belangrijkste aanlegfasen hebben het volgende 
mogelijk gemaakt:

>  het verstevigen van de ruïnes,

>  het aanbrengen van een 
platform boven op de 
Jeannettetoren, vanwaar 
je een uitzicht van 360° op 
deze historische plek hebt,

>  het herstellen van het 
middeleeuwse dorp in het 
laaggelegen gedeelte van 
Châlucet,

>  het openstellen van het hooggelegen kasteel voor 
rondleidingen: je kunt voortaan het eerste binnenhof 
betreden en de overblijfselen van de kapel, de kerker 
en de statige schouw in de feestzaal bezichtigen,

>   het creëren van een gratis en leuke app om het fort 
te ontdekken, waarmee je op een leuke manier meer 
te weten komt over deze uitzonderlijke site met zijn 
complexe geschiedenis.

Daarnaast heeft het project 
voor de opwaardering 
van Châlucet ook een 
maatschappelijke dimensie: 
lokale bedrijven hebben 
gewerkt aan de versteviging 
van de ruïnes en het 
regelmatige onderhoud 
van de site wordt via een 
inschakelingstraject verzorgd.

Het departement  
Haute-Vienne 
en

De receptie is het vertrekpunt voor 
geleide bezoeken (laatste vertrek om 16.30 
uur). Er wordt gratis informatie aangeboden.
Geopend:
>  van april tot juni en van september tot 

oktober, van 10.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 
18.30 uur;

>  van juli en augustus, van 10.30 tot 18.30 uur 
zonder onderbreking.

Vertrek van individuele geleide rondleidingen 
(duur ca. 2 uur): 10.30 uur; 12.30 uur (in juli en 
augustus); 14.30 uur; 16.30 uur (laatste vertrek). 
Groepsbezoeken alleen op afspraak.
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Beschikbare diensten
> Parkeerterrein voor auto’s en bussen
> Picknicktafels buiten
> Toiletten en fonteintjes
> Verkoop van koude dranken en souvenirs
> Spel Terra aventura (www.terra-aventura.fr)

Handige tips en veiligheid
Omdat er veel niveauverschillen zijn, zijn sommige 
gedeeltes van de locatie niet toegankelijk voor 
personen met beperkte mobiliteit. 
>  Breng stevige schoenen mee, en water indien het 

erg warm is. Voor uw veiligheid zijn, in geval van 
slechte weersomstandigheden (harde regen of 
storm), bepaalde gedeeltes van het kasteel niet 
voor het publiek toegankelijk.

>  De Jeannettetoren, de hoge burcht en de 
toiletten zijn uitsluitend toegankelijk tijdens de 
openingsuren van het bezoekerscentrum.

>  De kelders van het dorp zijn uitsluitend toegankelijk 
tijdens de geleide bezoeken.

>  Het is verboden om drones boven de locatie te 
laten rondvliegen.

Prijzen voor geleide bezoeken
Betalingsmogelijkheden: contant en cheques.
> vol tarief: 6 euro’s
>  groepstarief (vanaf 10 personen), leden van de 

ondernemingsraad (op vertoon van de ledenkaart) 
en houders van de Pass Haute-Vienne (maximaal 5 
personen): 4 euro’s

>  studenten: 3 euro’s
>  jonger dan 12 jaar, personen met 

eenbijstandsinkomen: gratis (behalve voor 
groepsbezoeken).

Blijf nog wat langer en bezoek het 
bospark van Ligoure
Het natuurleerpad van 7 km (duur: 4 uur) leidt 
u naar het hartje van het bos van Ligoure. De 
informatiebordjes die u onderweg tegenkomt 
vertellen u meer over het bos vanaf de 19e eeuw, 
over het erfgoed en over de flora en fauna.
Vrij bezoek.

Voor meer informatie: 
Châlucet
87260 Saint-Jean-Ligoure
Tel: (+33) (0)5 55 00 96 55
chalucet@haute-vienne.fr

www.chalucet.com

GPS : 45.732264, 1.311243
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Interpretatieparcours 
van het 
bosrijk park 
van Ligoure

Châlucet is een belangrijke middeleeuwse 
locatie, die in een bijzondere omgeving 
gelegen is. Je kunt er uitstekend met het 
hele gezin wandelen. Het kan vrij bezocht 
worden, zonder dat je op de tijd hoeft te 
letten, maar ook met een gids.

Légenda
1.  Westelijke muur van het 

dorp
2. Kasteeldorp
3. Jeannettetoren
4. Groeve
5. Kapiteinspoort

6. Kapel
7. Westelijk toernooiveld
8. Bruggeschans
9. Kasteel
10. Uitkijktoren
11.  Voetgangersbrug naar het 

bosdomein van Ligoure.

Een 
belangrijke 

middeleeuwse 
site



Heeft u de ziel van een ontdekkingsreiziger?
Bent u een liefhebber van avontuur en geschiedenis? 
Ontdek het fort van Châlucet door de eeuwen heen 
dankzij een originele, intrigerende en onderhoudende 
rondleiding, speciaal voor u samengesteld.
Van het lagere castrum tot het versterkte paleis,  
via de Jeannettetoren,  
zijn raadsels verborgen  
en wachten u  
verschillende  
uitdagingen.  
Neem ze aan en deze  
uitzonderlijke site zal  
geen geheimen meer  
voor u hebben!

Duik in  
de geschiedenis  
van Châlucet 
met de applicatie 
“Haute-Vienne Explor Games®”

ONTDEK CHÂLUCET EN VELE ANDERE ROUTES  
IN DE HAUTE-VIENNE door de gratis applicatie  
“Haute-Vienne Explor games®” te downloaden

>  Beschikbaar in App Store en Google play

LEXICON
Bruggeschans: een 
buitenwerk voor de 
hoofdpoort van een fort, 
ter verdediging van de 
toegang.

Castrum: Latijns 
woord dat een versterkt 
heerschap aanduidt. 
Dit woord is niet altijd 
synoniem voor ons 
huidige «kasteel».

Voorstad: wijk van een 
stad die buiten de muur 
ligt.

Godsdienstoorlogen: 
burgeroorlogen die 
begonnen zijn door 
conflicten tussen 
katholieken en 
protestanten tussen 
1562 et 1598.

Valhek: een in 
verticale gleuven 
hangend rasterwerk 
met scherpe punten 
aan de onderkant, dat 
men neer kon laten 
om de toegang tot 
een versterking af te 
sluiten.

Mezekouw: vierkant 
werpgat tussen de 
uit elkaar geplaatste 
kraagstenen van stenen 
uitbouwen, waardoor 
voorwerpen gegooid 
konden worden (pijlen, 
stenen).

Struikrovers: boeven 
die in de Middeleeuwen 
reizigers op de wegen 
beroofden.

Opperleenheer 
of suzerein: heer 
waaraan een vazal 
(leenman) onderworpen 
is die zich verplichtte 
tot het vervullen van de 
herendienst.

Deurvleugels: houten 
gedeelte van een deur.

Burggraaf: adellijke 
titel (hertog, graaf, 
burggraaf, baron). 
Assistent van de graaf.

De oorsprong van het Castrum*  
(12e eeuw)
Châlucet werd rond 1130 gebouwd door twee 
ridders van de familie Jaunhac, opperleenheren* 
van het burggraafschap Limoges. Het castrum 
werd toen door meerdere ridders (20 tot 30 
families) bestuurd, die elk medeheer waren. 
In ruil voor hun militaire bescherming kregen 
zij een woning, een tuin en een lijfrente die de 
omliggende dorpen bekostigden. Rondom 
de Jeannettetoren, de donjon van het lage 
castrum, lag een volledig dorp. We weten ook 
dat er voorsteden*, tuinen, boomgaarden en 
waarschijnlijk ook wijngaarden lagen.
Van de «hogere» burcht, die door de familie 
Jauhnac werd gebouwd, is er niets meer 
overgebleven. Waarschijnlijk stonden er de 
donjon en de herenwoning.

Een onbewoond fort   
(13e - 14e eeuw)
In 1299, na de dood van Géraud de Maulmont, 
kwam het kasteel in bezit van één van zijn 
erfgenamen. In 1305, nam de koning van 
Frankrijk, Filips IV de Schone, bezit van de 
burcht in de Limousin. Hij bezocht het niet één 
keer en benoemde kasteelheren die de taak 
kregen om de dagelijkse zaken te beheren.
In 1317 stond zijn opvolger, koning Filips V, 
Châlucet af aan zijn trouwe raadsheer Henri 
de Sully. Die heeft er ook nooit gewoond. De 
familie Sully bracht weinig veranderingen 
aan in het kasteel.

Een roversnest (eind 14e eeuw)
In 1369 namen Perrot le Béarnais en zijn troepen 
Châlucet in. Gedurende 13 jaar vielen zijn soldaten, 
die “routiers*” genoemd werden, de bewoners van 
de omliggende dorpen aan. Perrot was een van de 
machtigste struikrovers van het koninkrijk, maar het 
leger van de Franse koning slaagde erin hem in 1394 
tegen betaling van een enorm losgeld uit de vesting 
te verdrijven. Na het vertrek van le Béarnais, werd 
het kasteel door de familie Sully overgedragen aan 
Karel van Albret. Ook hij benoemde kasteelheren die 
het kasteel Châlucet gaan beheren. Deze maakten 
misbruik van hun positie en gedroegen zich als rovers. 
Châlucet werd slecht onderhouden, en raakte in verval.

Châlucet ontmanteld (16e eeuw)
Het is de tijd van de religieuze oorlogen*. In 1594 wilden 
radicale katholieken zich in het kasteel vestigen. Om 
hen tegen te houden, stuurde de stad Limoges 100 
werkers om de vesting te ontmantelen. Na vier dagen 
bleef er van Châlucet slechts een ruïne over.

De “Burggraafschapoorlog”
De burggraaf* van Limoges, Gui 
VI, slaagde erin om een deel van 
het heerschap over Châlucet te 
bemachtigen. De ligging van de site 
was ideaal om Limoges en de wegen 
ernaartoe te controleren. Tijdens de 
burggraafschapoorlog (1260 – 1277) 
werd het kasteel de uitvalbasis voor 
operaties tegen de inwoners van 
Limoges. Gui VI werd gesteund door 
koning Frankrijk; de inwoners van 
Limoges door het Huis Plantagenets 
dat heel Aquitanië in hun bezit had.

Het fort van Géraud de 
Maulmont (13e eeuw)
Eén van de ministers van Gui 
VI, Géraud de Maulmont, kreeg 
tijdens de “burggraafschapoorlog” 
de heerlijke rechten over Châlucet. 
Op de plaats waar het eerste 
hoge kasteel stond, liet hij een 
echt versterkt paleis bouwen met 
tal van verdedigingselementen: 
bruggeschans*, weergang, 
mezekouwen*, valhekken* en 
deurvleugels*. Op elke hoek van 
het kasteel werden ronde torens 
gebouwd.

1260-1277Rond 1130 Eind 13e eeuw Begin 14e eeuw 1594Van de 14e tot de 16e eeuw

De burcht van Châlucet (hoog en laag)  
wordt opgericht door de familie Jaunhac.

Géraud de Maulmont krijgt de heerlijke  
rechten over Châlucet en laat er een echt versterkt 
paleis bouwen.

Tijdens de 
burggraafschapoorlog 
komen de Burggraaf Gui VI 
en de inwoners van Limoges 
tegenover elkaar te staan.

Châlucet wordt een 
koninklijke vesting.

Deze gevreesde vesting wordt de uitvalbasis van 
struikrovers die reizigers en de boeren uit de omgeving 
het leven zuur maken.

De inwoners van Limoges laten het fort ontmantelen.

Een belangrijke  
middeleeuwse site


