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Tijdelijk wonen in je tweede huis kan al langer op 

het park Château le Verdoyer in de buurt van de 

Franse Dordogne. Een chalet voor een paar weken 

welverdiende vakantie huren is ook geen nieuws. 

Toch valt het park volgend jaar op. Je kunt dan 

namelijk bij dit park met Nederlandse eigenaren 

een dikke Harley Davidson erbij huren. VErDoyErVErDoyEr
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zijn stil en bieden het betere bochtenwerk. Maar ook achter de voorruit van 
de bolide heb je uitzicht over mooie vergezichten met een glooiend en soms 
rotsachtig landschap. Om de hoek liggen vaak kleine dorpjes en stadjes. Ga 
je van het pad af, dan zie je stroomversnellingen en donkere bossen waar 
je eindeloos in stilte kunt wandelen. Terug na de ochtendwandeling, moet je 
gauw naar de boulangerie met zijn knapperige stokbroden. Hij sluit namelijk 
steevast rond lunchtijd. Na deze siësta start de gemiddelde Fransman met 

het avondmaal dat op bourgondische wijze tot 
ver in de avond wordt gevierd. Deze omgeving 
en aangepaste levensstijl paste ruim veertig jaar 
geleden perfect bij de eigenaar van Le Verdoyer. 
Hij is gek op dit gebied en hangt dat graag aan 
de grote klok. In 1986 vonden Richard en vrouw 
na omzwervingen in Frankrijk de plek waar nu 
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Eigenlijk worden constant één of twee chalets
 te koop aangeboden 

De Pipo de Clown wagens hebben een riant uitzicht

Oude Franse dorpjes en steden liggen in de buurt

Het 14e eeuwse chateau is volledig opgeknapt

De pipowagens staan de heuvel

Richard Ausems en zijn zoon Floris 
runnen het park in het hart van Parc 
Naturel Regional Perigord Limousin 
en vooral vader is een fervent Harley-
rijder. De keuze om gelijkgestemde 
liefhebbers van deze machines te 
trekken is dus niet zo vreemd, legt 
hij uit. “Ik ben zelf een biker op de 
Harley Davidson en vond dit een 
origineel idee. We richten ons tot de 
ex-Harley bezitters die deze legen-
darische motoren weer eens willen 
rijden of tot de ervaren motorrijder 
die zo’n bike wil uitproberen. Maar 
natuurlijk zijn er ook eigenaren die 
niet de lange trip naar Frankrijk 
willen maken. Deze gasten halen we 
op bij de low-cost vliegvelden van 
Bergerac of Limoges”, vertellen de 
twee enthousiast over de gemaakte 
plannen. Daarbij richten ze zich 
voornamelijk op de Nederlandse en 
Britse motorrijders, maar natuurlijk 
zijn ook andere nationaliteiten wel-
kom. “En ik ben best bereid een ritje 
mee te maken en onze fraaie streek 
te tonen”, voegt Richard er nu alvast 
handenwrijvend aan toe. 

Franse levensstijl
Dat deze streek erg aantrekkelijk is, 
klopt als een bus. Dat geldt natuurlijk 
voor de motorrijders, want de wegen 
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het chaletpark, de camping, het hotel en restaurant worden 
gerund. Het stokoude en vooral historische 14e eeuwse 
chateau is volledig door hen opgeknapt en ligt aan één van 
de drie meren op hun grondgebied dat 22 hectare groot is. 
Grote vissen spartelen in het water. Het gehuchtje Champs 
Romain met een paar honderd inwoners ligt vlakbij.

rolstoelgebruikers
Op het park staan twee chalets die het eigendom zijn van 
de Ausems. Verder zijn er nog 20 privé-chalets met twee 
slaapkamers, salon en eet-_ en keukenhoek. De vloeropper-
vlakte is 35 vierkante meter en de percelen bieden ongeveer 
120 vierkante meter voor de bewoners. Twee chalets zijn 
aangepast op rolstoelgebruikers. Aan de rand van het park 
- met uitzicht over grote spiegelende meren - staan sinds kort 
ook twee ‘Pipo de Clown-wagens’. Op een toplocatie zijn 
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 “Ervaring leert dat de Fransen mooier en beter zijn”  Op het park staan 22 chalets

In de zomer rij je tussen de 
sfeervolle gele velden
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ze neergezet. “Deze Roulottes of 
huifkarren staan op locaties met 
schitterend uitzicht. Zo kan men 
met modern comfort verblijven in 
een retro-accommodatie. Vanaf de 
veranda kijk je ver het dal in.“ Deze 
pipowagens zijn te huur, maar ook 
de privéchalets worden vaak te huur 
aangeboden. “De meeste chalets 
zijn te huur, al of niet via ons. Ook 
worden er eigenlijk constant één 
of twee te koop aangeboden door 
de eigenaren”, weet zoon Floris te 
vertellen. De eigenaren betalen een 
huurprijs per jaar. Maar er is meer 
op het park. Ook 50 stacaravans 
hebben hier hun plek gevonden en 
voor toercaravans en kampeerders 
zijn meer dan honderd plekken 
beschikbaar. Naast de Nederlandse 
en Franse gasten zijn op dit park 
opvallend veel Britten die hier in 
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“Modern comfort in een
 retro-accommodatie” 

 Zelfs de telefooncel is in oude stijl

Entree naar het zwembad met het 
kasteel op de achtergrond 

 “De meeste chalets zijn te huur, al of niet via ons”

 De entree van het chalet

De vloeroppervlakte is 35 vierkante meter en de percelen 
zijn ongeveer 120 vierkante meter
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Eén van de aangepaste chalets 
voor rolstoelgebruikers

Château en chalet in één beeld gevangenGa je van het pad af, dan zie je 
stroomversnellingen

Uitzicht vanaf het park, 
als de avond valt
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hun tweede huis, stacaravan of 
toercaravan hun vrije tijd besteden. 
Uitbreiding van het park is in de 
planning. Niet met chalets, maar 
met stacaravans. Het merk IRM is 
opvallend in de meerderheid op 
het park. Qua bouwer hebben de 
eigenaren dan ook een duidelijke 
mening. “Ervaring leert dat de 
Fransen mooier en beter zijn.” 
Deze Nederlanders zijn duidelijk 
goed ingeburgerd in Frankrijk. 

 Floris runt met zijn vader het park

Grote vissen spartelen in het water bij de château

De château stamt 
uit de 14e eeuw

“Met een overdekt zwembad kun 
je het seizoen verlengen”

Wellnessplek
Naast het motorarrangement hebben Floris en zijn vader nog 
meer plannen. Floris heeft de Hogere Hotelschool gevolgd en 
maakt het de gasten graag naar hun zin. Zo wordt gedacht 
aan een wellnessplek, waar masseurs uit de regio hun dien-
sten gaan aanbieden. Ook wordt al jaren gewerkt aan de 
voorbereiding op het bouwen van een overdekt zwembad. 
Het openluchtbad is nu al een trekker, maar de ondernemers 
willen meer. “Het hoogseizoen telt slechts drie maanden en 
dat is te kort om het geld te verdienen. Met een overdekt 
zwembad kun je het seizoen verlengen.” 

www.vErDOyEr.Fr


