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AGRITOERISME  

ONTDEK DE ATLANTISCHE LOIRESTREEK OP HET RITME VAN DE 
NATUUR 

  

 

Vakanties zijn er om uit te rusten. Slow Travel en agritoerisme zijn dan ook nog steeds aan een opmars 
bezig. Ontspannen op de boerderij, activiteiten tussen de dieren en diners “van veld tot vork”: de Franse 
Atlantische Loirestreek heeft heel wat te bieden. Hierbij een (kleine) selectie van te ontdekken adressen. 
  

Ezels in de Mayenne 

 
  
Een vakantie tussen de ezels? Dat kan in L’Asinerie du Bois Gamats, een kleine boerderij vlak naast het 
stadscentrum van Laval. Tijdens de schoolvakanties gooit ezelboerin Agnès de deuren. Kinderen vanaf 



drie jaar kunnen er mee ezelinnen melken en de melk verwerken tot zeepjes, de dieren op de boerderij 
eten geven en verzorgen of een wandeltocht maken op de rug van een ezel (tot tien jaar). De ezels 
delen hun wei met een aantal angorageiten, van wie de wol tijdens een workshop verwerkt wordt. 
Vanaf mei 2020 kan je ook je tentje opslaan op de boerderij. 
Je kan de boerderij elke dinsdag en donderdag bezoeken vanaf 15u30 (€3,5 per persoon, workshops 
vanaf €8)  

Meer informatie: asinerieduboisgamats.fr 
  

Bloemen en bio in de Sarthe 

 
  

Les jardins de Souvré is een familieverhaal. Toen Laurent het landbouwbedrijf van zijn ouders in 2016 
overnam, gaf hij er een nieuwe draai aan. Hij begon zijn groenten volgens de kunst van de 
permacultuur te kweken en zette zijn veld vol eetbare bloemen. Sinds 2019 heeft hij het biolabel.  
De familie verhuurt ook een gîte voor tien personen en vier kamers in hun b&b. Schuif je voeten onder 
tafel van hun “table d’hôtes”, waar ze een diner op tafel toveren met hun eigen groenten, fruit en 
bloemen en ook producten van collega-boeren uit de omgeving. 
  

Meer informatie: lesjardinsdesouvre.com 
  

Een korrel zout in Loire-Atlantique 

http://anws.co/bGEUj/%7bffbdbcc3-41b3-4932-b136-74aa764650ee%7d
http://anws.co/bGEUk/%7bffbdbcc3-41b3-4932-b136-74aa764650ee%7d


 
  
Nicolas Arnoud van la salorge de Rostu in Mesquer neemt zijn bezoekers mee op ontdekking in zijn 
habitat, de zoutpannen van Guérande. Arnoud is “paludier”, zo noemen ze de zoutwinners van de 
bekendste zoutleverancier van Frankrijk. Als het zeewater door de zon is opgedroogd, scheppen zij 
het zout met de hand op. 2,5 uur lang laat hij zien hoe “fleur de sel” en “sel gris” gewonnen worden 
in dit prachtige natuurgebied. 
Overnachten kan in de kenmerkende gîte, inclusief strooien dak, met twee slaapkamers (4 personen). 
  

Meer informatie: accueil-paysan.com/fr/catalog/structure/327/ 

Honingzoet in de Vendée 

 
  

http://anws.co/bGEUl/%7bffbdbcc3-41b3-4932-b136-74aa764650ee%7d


Pascale en Claude zijn de gepassioneerde imkers van de Miellerie de Fontenelles. Heel het jaar door 
kunnen bezoekers er de wondere wereld van de bijen ontdekken in hun meer dan 700 kasten. Tijdens 
workshops kan je zelf pollen oogsten, nougat of kaarsen van bijenwas maken. De Miellerie de 
Fontenelles ligt in de prachtige natuur van Le Marais Poitevin, op een halfuur van La Rochelle. 
  

Meer informatie: miellerie-des-fontenelles.com 
  

In een drafje door de Maine-et-Loire 

 
  
Bloemen, groenten, tarwe, gerst,... Op de 60 hectare van de Ferme du Bois Madame wordt het 
allemaal verbouwd. Daarnaast worden er ook Franse rijpony’s (Poney français de selle) en 
trekpaarden, de Cob Normand, gekweekt. Bezoekers kunnen kiezen voor een tocht met een koets (1 
uur) of een meerdaagse trektocht, die hen buiten de gebaande paden de geheime plekjes van het 
platteland laten ontdekken. Op het erf is ook een camping met een capaciteit van 65 personen, 
geopend van april tot eind oktober.  
  

Meer informatie: accueil-paysan.com/fr/catalog/structure/327 
  

Slapen in alle rust in Loire-Atlantique 

http://anws.co/bGEUm/%7bffbdbcc3-41b3-4932-b136-74aa764650ee%7d
http://anws.co/bGEUl/%7bffbdbcc3-41b3-4932-b136-74aa764650ee%7d


 
  
Langs het kanaal tussen Nantes en Brest kunnen wandelaars, ruiters, fietsers of kampeerders 
halthouden in Les Pensions de la Baraque. Thérèse en Christian, de eigenaars, bieden hun gasten 
verschillende originele accommodaties aan: de "Hérisson" (egel)-chalet, de "Coucou"-tent of een 
kleine camping. Overdag kan je er pony's aaien, het kleine museum van oude landbouwwerktuigen 
bezoeken, een ritje maken in een paardenkoets of het schitterende landschap bewonderen vanuit een 
minivliegtuigje (ULM).  
  

Meer informatie: lespensionsdelabaraque.fr 

  

Ga voor meer informatie naar www.atlantische-loirestreek.com 

  
Naar de Atlantische Loirestreek vanuit Brussel 
- 4u50 met de trein 
- 7u met de auto 
- 1u30 met het vliegtuig 

 

  
Over de Atlantische Loirestreek: 
De Atlantische Loirestreek staat bekend als een van de mooiste regio's van Frankrijk en heeft een bijzonder 
divers aanbod aan activiteiten, landschappen en erfgoed. Het is de bestemming bij uitstek voor gezinnen. De 
regio loopt van de Atlantische kust tot aan de Loirevallei, met fietspaden langs wijngaarden, natuurgebieden 
en charmante dorpjes. Ook in de steden van de regio - zoals Nantes, Angers of Le Mans - is het aardig 
vertoeven. 

http://anws.co/bGEUn/%7bffbdbcc3-41b3-4932-b136-74aa764650ee%7d
http://anws.co/bGEUo/%7bffbdbcc3-41b3-4932-b136-74aa764650ee%7d


Neem voor meer info of een bezoek aan de regio contact op met Open2Europe 

Jolien De Bouw 
+33 1 55 02 15 21 

j.debouw@open2europe.com 
  

Juliette Guinebert 
+33 1 55 02 27 88 

j.guinebert@open2europe.com 
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