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Chateau Le Verdoyer, zoals het
echtpaar het imposante domein
heeft genoemd, is een van de ve-
le parels in het zuidelijke deel
van het regionale natuurpark
Perigord-Limousin. Richard en
Ineke Ausems (beiden 62 en bij-
na veertig jaar woonachtig in
Frankrijk) koesteren deze om-
geving, die wordt gekenmerkt
door vele schilderachtige dorp-
jes en historische stadjes, een
ongerepte natuur, een mild kli-
maat en een grote verscheiden-
heid aan culturele activiteiten.
,,Een mooier plekje op aarde is
nauwelijks denkbaar,’’ vinden
ze. 

Ze zwierven vanaf de beginja-
ren zeventig als ware bohé-
miens door hun adoptieland
om uiteindelijk in 1986 als kas-
teeleigenaren neer te strijken in
Champs Romain, een paar hon-
derd zielen tellend dorpje op 60
kilometer ten zuiden van Limo-
ges. ,,En daar hebben we geen
moment spijt van gehad’’, kijkt
Richard Ausems terug. ,,Ik wil-
de na een turbulent leven in de
exportbusiness van cognac rust
in mijn hoofd en die heb ik ge-
kregen door die grond en dat
kasteel te kopen.’’ 

Betoverende decor
Sinds ze zich met hun drie
zoons in het betoverende decor
van deze toeristische regio ves-
tigden, is er veel veranderd. Het
beeld van een verwaarloosd cha-
teau en vijf hectare onbewerkte
grond is allang naar de vergetel-
heid gedrukt. Het oorspronke-
lijk uit Tilburg afkomstig stel
beschikt anno 2009 over een in-
drukwekkende, kindvriendelij-
ke accommodatie. Het gebied
dat ze bezitten beslaat een op-
pervlakte van 22 hectare grond,
inclusief drie vennen die tesa-
men een oppervlakte beslaan
van 3 hectare. Le Verdoyer om-
vat een gerenoveerd kasteel dat
deels is ingericht als hotel met
een restaurant, een riant zwem-
bad, een tennisbaan, twintig
chalets, een bar, een terras en tal
van andere recreatievoorzienin-
gen. De camping telt 170 ruime
staanplaatsen voor caravans,
campers en tenten (ook van or-
ganisaties als Cirkel, Tentsetters
en Juliette). Vrijwel alle staan-
plaatsen liggen midden in de
natuur, verscholen in een heu-
velachtig en bosrijk landschap.
,,Daardoor zijn rust, kalmte en
privacy gegarandeerd’’, bena-
drukt Ausems. ,,We wilden een
camping voor mensen met jon-
ge kinderen en dat is gelukt. Ik
ben trots als de gasten ons com-
plimenteren met wat we hier in
23 jaar hebben gerealiseerd.’’

Hun successtory is voor een
belangrijk deel te danken aan
hun jarenlange verblijf in
Frankrijk. ,,Wij houden van dit
land. Als je hier wilt slagen,
moet je jezelf aanpassen en niet
andersom. Je moet Fransen niet
willen veranderen. Dat lukt
nooit,’’ weet Ausems. 

Met verbazing kijkt hij af en
toe naar tv-programma’s als ’Ik
vertrek’, waarin Nederlanders
huis en haard achterlaten om
hun geluk te beproeven in het
buitenland. ,,Mensen denken
veel te licht over dit soort stap-
pen’’, geeft hij aan. ,,Soms be-

ginnen ze ergens aan zonder
enige kennis van zaken, spre-
ken ze de taal niet of onvol-
doende en rekenen ze zichzelf
te snel rijk. Wij woonden al
veertien jaar in dit land voordat
we hier begonnen. Dat maakt
wel enig verschil. ’’

Erg lang stilstaan bij wat er
tot stand is gekomen, is er niet
bij, benadrukt hij. ,,We moeten
telkens nieuwe bronnen van in-
komsten aanboren, want het
hoogseizoen duurt slechts drie
maanden. Dat is veel te kort om
tot een sluitende exploitatie te
komen.’’ Vandaar dat er in het
laagseizoen (lente en nazomer)
tiendaagse themavakanties wor-
den georganiseerd. Daarbij wor-
den onder leiding van Richard
Ausems groepen kampeerders
bij de hand genomen om geza-
menlijk op een ludieke manier
de omgeving, de gastronomie
en de cultuur van de groene
long van de Dordogne te ont-
dekken. Het buitenseizoen (als
de camping dicht is) wordt ren-
dabel gemaakt met thema-avon-
den, lezingen en feesten.

De plaatselijke autoriteiten is
niet ontgaan wat de Brabanders
met hun Nederlandse onderne-
mingsgeest tot stand hebben
gebracht. De waardering is zelfs
zo groot dat Richard Ausems
onlangs op voorspraak van de
burgemeester van de Commu-
nauté de Communes du Peri-
gord Vert (een gemeenschap van
zes dorpen) tot wethouder is be-
noemd. De grijns op zijn ge-
zicht spreekt boekdelen. ,,Ik
denk dat ik de eerste Nederlan-
der in Frankrijk ben die zo’n
functie bekleedt.’’ Over de por-
tefeuille heeft nooit enige twij-
fel bestaan. ,,Toerisme uiter-
aard.’’ Ik denk dat ik mede gelet
op mijn ervaring op dat terrein
nuttig kan zijn. Ik doe het voor
de eer, want het betaalt niks.’’

Erebaantje
Ausems wil graag wat doen aan
de ontwikkeling van le pays de
l’homme, het land van de oer-
mens, zoals de Perigord Vert
ook wel wordt genoemd. ,,Mijn
streven is de overheid te bewe-
gen meer te investeren in dit
deel van de Dordogne, want het
meeste geld gaat naar de zuide-
lijker gelegen Perigord Noir.
Toerisme brengt daar meer op
en dus gaat er ook meer geld
naar toe. Daarin moet verande-
ring komen. Ik zou graag zien
dat de toegankelijkheid van de-
ze omgeving wordt verbeterd
door de aanleg van meer en bre-
dere wegen en dat de ontwikke-
ling van de dorpen gezamenlijk
ter hand wordt genomen. Deze
kleine gemeenschappen lopen
langzaam maar zeker leeg, om-
dat jonge Fransen naar elders
vertrekken. Weliswaar zijn hier
de laatste jaren veel buitenlan-
ders neergestreken, maar die
blazen slechts tijdelijk een beet-
je lucht in de plaatselijk econo-
mie. Er moet structureel iets
veranderen.’’

Tien jaar geleden zou Richard
Ausems een dergelijk erebaantje
niet hebben aangenomen. De
camping en het gezin met drie
opgroeiende jongens slokten al-
le tijd en aandacht op. Sinds de
kinderen hun studie hebben af-

gerond, zijn twee zoons, Diede-
rik (39) en Floris (37) en hun
echtgenotes in dienst van het
bedrijf. De jongste, Olivier (34)
woont en werkt in Nederland,
maar is aan de onderneming
van zijn ouders gelieerd door
het maken van de website en
door het onderhouden en het
uitbreiden van het digitale net-
werk van Le Verdoyer. ,,Je kunt
nu op elke plek op de camping
internetten. Dat hoort er tegen-
woordig gewoon bij.’’ 

Ook in brede zin wordt naar
de toekomst gekeken, want Ri-
chard en Ineke Ausems willen
gezien hun leeftijd graag een
stapje terug doen en hun inves-
tering uit het verleden te gelde
maken. Floris en zijn vrouw Ve-
ronique staan te trappelen om
de onderneming over te nemen.
Na zijn studie aan de Hogere
Hotelschool in Savignac, bij Pe-
rigieux, heeft hij al veel mana-
gementtaken in beheer. Maar
eigenaar is hij nog niet. De hui-
dige financiële crisis staat een
dergelijke overdracht in de weg.
,,We hebben een miljoen euro
nodig om mijn ouders en broer
Diederik uit te kopen en enige
investeringen te realiseren,
maar de banken willen daarin
niet meegaan’’, licht Floris Au-
sems toe. ,,Ze eisen garanties
dat we nog meer omzetten dan
we nu al doen en daaraan kun-

nen we door de veranderde om-
standigheden vooralsnog niet
voldoen.’’ Dat neemt niet weg
dat hij van zijn ouders al wel de
vrije hand heeft gekregen om
zijn ideeën uit te voeren. Als het

aan hem ligt, vinden er de ko-
mende jaren grootse verande-
ringen plaats. ,,Mijn vrouw en
ik zijn onder de indruk van hoe
campings in Nederland zijn in-
gericht. We hebben daar vorig

jaar een weekje op een camping
gestaan, maar dan zie je dat al-
les op kinderen is gefocust. Wij
doen ook veel voor kinderen,
maar het kan nog beter. Wij
hebben het plan een soort kin-

derparadijs te creëren, met ex-
tra faciliteiten voor de ouders,
zoals een wellnessruimte bij-
voorbeeld.’’

Richard en Ineke Ausems
zien de toekomst voor hun be-

oogde opvolgers met vertrou-
wen, maar ook met enige zorg
tegemoet. ,,Ik hoop dat we zon-
der kleerscheuren uit de crisis
komen en dat we het voor el-
kaar krijgen om het bedrijf aan
onze zoon over te dragen.’’

Als het zover is pakken de
Brabantse Bourgondiërs hun
zwerversbestaan weer op. Ze
toerden al eerder op de Harley
Davidson van Florida naar Cali-
fornië, trokken door Hong
Kong, Maleisië en Indonesië en
maakten met de auto een trip
door Noord-Afrika. ,,We hebben
serieuze plannen om in groeps-
verband met een camper naar
China te gaan. Dat is een tocht
van 150 dagen. Dat lijkt me echt
fantastisch.’’

Of en hoe snel het er van
komt, hangt af van de nabije
toekomst, waarin het schrijven
van een boek over zijn bewogen
leven met Ineke een nieuw ijk-
punt is. ,,Ik hoop’’, filosofeert
Ausems, ,,dat we het genoegen
hebben om oud te worden, zo-
dat we nog lang kunnen genie-
ten van ons mooie project in
Frankrijk. We hebben 23 jaar al-
les gegeven. Het wordt nu tijd
om te nemen.’’ 
A D  H E E S B E E N

Meer info: www.verdoyer.fr.; www.peri-
gord-vert.fr; www.parc-naturel-perigord-li-
mousin.fr; www.dordogne-perigord-tou-
risme.fr en www.tourisme-aquitaine.fr

Brabanders maken Franse droom waar: kindvriendelijke landgoedcamping klaar voor de toekomst

Na het buffelen wacht het genieten
De trots overheerst als hij zijn bosrijke en uitgestrekte
landgoed overziet. Hij geniet nog elke dag van het prach-
tige landschap, de waterrijke omgeving en het karakteris-
tieke veertiende eeuwse chateau dat het imposante
grondgebied markeert. Hier in het noordelijke deel van
de Dordogne in Frankrijk heeft Richard Ausems samen
met echtgenote Ineke zijn droom om een (4-sterren) cam-
ping te realiseren in alle opzichten waargemaakt. ,,Meer
valt er niet te wensen.’’

Het karakteristieke veertiende eeuwse chateau vormt het hart van de camping Le Verdoyer in de Franse Dordogne. FOTO’S: LE VERDOYER

Verscholen in een bosrijk landschap is het bij een van de vele meertjes plezierig toeven. Vooral vissen is populair bij de bezoekers. Tegen de achtergrond van het kasteel ligt het riante zwembad van de kindvriendelijke camping. 

De toekomstige eigenaren van Le Verdoyer, Floris en Veronique Ausems en de pioniers Ineke en Richard Ausems (vlnr) met twee van hun
kleinkinderen, Eve en Ely. 


