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DINAN
Daar word je blij van!

Bretagne is een van die regio’s waar de moderniteit nooit echt vat op heeft gekregen.
Het Bretons, lekkernijen als Kouign Amann en andere culturele uitingen hebben de
eeuwen hier moeiteloos overleefd, evenals het middeleeuwse erfgoed dat we nog in tal van
steden terugvinden. Een daarvan is het gemoedelijke Dinan, veilig beschut
achter metersdikke stadswallen.
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HONDERDEN JAREN GELEDEN LIEPEN HIER
WASVROUWEN EN MARSKRAMERS MET HANDKARREN
OVER DE KASSEIEN

Bertrand du Guesclin

Place des Merciers

Soms zie je op internet zo’n stads- of dorpsgezicht voorbijkomen
waarvan je meteen denkt: daar moet ik naartoe. Mij overkwam
dat toen ik een plaatje zag van een smalle rivier, geflankeerd door
een kade met vrolijke terrassen en vakwerkhuizen, tegen een achtergrond van uitbundig groene bospartijen. De foto was genomen
in Dinan, op nog geen uur rijden van de Mont Saint-Michel. Kwam
dat even goed uit, want we waren net van plan om in de nazomer
een weekje naar Bretagne te gaan om een paar vlogs op te nemen.
Nadat we Vitré, Douarnenez en enkele vuurtorens hadden
gefilmd, reden we op een druilerige donderdagavond Dinan binnen.
Met uitzondering van een enkel siergeveltje was van al die antieke
schoonheid nog weinig te zien. Mais bon, ons hotel lag ook niet in,
maar aan de rand van het centrum. Morgenochtend na het ontbijt
zou alles anders zijn. En inderdaad: toen we de volgende dag via
de levendige place Duclos Pinot de historische binnenstad hadden
bereikt, liepen we regelrecht de middeleeuwen binnen. Kom maar
mee, dan laat ik het allemaal zien.
Feeëriek licht
Het plaatselijke office de tourisme heeft twee stadsroutes uitgezet: een
door het oude centrum en een ‘ringmurencircuit’, een drie kilometer
lange wandeling over de ‘stadskroon’ met donjons, torens, poorten
en geweldige vergezichten over de omringende landschappen. Laten
we vandaag beide routes combineren en beginnen in de Grande Rue,
een smalle winkelstraat die bij het Café de la Maire begint en naar
een groen plein leidt. Daar, achter een dikke magnoliaboom, staat
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Tour de l’horloge

de église Saint-Malo, een robuuste kerk waar sinds de 15e eeuw
voortdurend aan gebouwd en verbouwd is. Eenvoud en elegante
gotiek wisselen elkaar af, ook binnen in het godshuis, waar door
een serie fascinerende gebrandschilderde ramen een feeëriek licht
binnenvalt. Vooral de purperen en diepblauwe kleurschakeringen
hebben een ongekende kracht.
Handkarren en troubadours
We volgen de Grande Rue nog even tot bij de oude kloosterpoort
en gaan dan rechts het place des Cordeliers op. Hier begint de
middeleeuwse stadskern, met zijn door houten pilaren gesteunde
arcaden en vakwerkhuizen.
Veel van die vakwerkhuizen
zijn in felle tinten geschilderd,
wat een levendig karakter aan
het straatbeeld geeft. Zodra
we met de bocht mee naar het
place des Merciers af buigen,
openbaren de middeleeuwen
zich in hun volle glorie: rondom ons heen zien we houten
huizen die de gemeente allemaal als historisch monument
heeft geclassificeerd. Het is niet
moeilijk om je voor te stellen
hoe honderden jaren geleden
wasvrouwen en marskramers
hier met handkarren over de
kasseien liepen, en troubadours
de kroegen afstruinden om zingend en drinkend hun brood te
verdienen. In een van die oeroude kroegen is nu crêperie Le
Connétable gehuisvest waar
je, vanaf het terrasje onder de
arcaden, fraai uitzicht hebt op
het langgerekte plein.

Donjon en het
kasteelmuseum

Gebrandschilderd
raam in de église
Saint-Malo

Strijdbare veldheer
Crêpje op? Mooi, dan gaan we nu rechts de rue de l’Horloge in. Na zo’n vijftig meter
zien we rechts de toegangspoort van de Tour de l’Horloge, de klokkentoren uit 1470
die je kunt beklimmen, waarna je wordt beloond met een schitterend uitzicht over
de stad. Maar laten we dat liever bewaren voor later op de dag – als we er dan nog
de puf voor hebben – want er is nog veel te zien en we hebben maar één dag de tijd.
Op het kruispunt met de rue Sainte-Claire komen we opnieuw bij een lieflijk
pleintje met een hoge wilgenboom en meerdere caféterrassen. Hier, vlak voor hotel
Arvor, slaan we rechts de rue Sainte-Claire in en bereiken aan het einde daarvan
het place du Champ Clos, een groot plein met Parijse allure. Kijk, daar heb je het
standbeeld van veldheer Bertrand du Guesclin, strijdbaar te paard, met een boze
blik en het zwaard geheven. Geen man om ruzie mee te krijgen, dus lopen we
maar gauw door naar het office de tourisme, links aan het einde van het place du
Guesclin. Hier halen we nog een extra stadsplattegrondje, voordat we overstappen
op het ringmurencircuit dat hierachter begint, bij de donjon en het kasteelmuseum.
Wandelen over de stadswallen
De roodgele vlag van Dinan wappert hoog op de 14e-eeuwse donjon die uitnodigend zijn hek heeft opengezet, alsof hij wil zeggen: ‘Beklim mij en geniet van
het vorstelijke panorama.’ Ooit was dit het onderkomen van hertog Jean IV van
Bretagne. Later deed het gebouw dienst als fort en gevangenis. Nu is het kasteel
een van de pronkstukken van de stad en het middelpunt van een grootscheeps
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DE RUE DU PETIT FORT IS EEN AANEENSCHAKELING
VAN VAKWERKHUIZEN, HOUTEN FAÇADES EN
KLEURRIJKE BLOEMBAKKEN

Stadswal en viaduct
Rue du Petit Fort

restauratieproject dat in de loop van dit jaar moet zijn afgerond.
Via de 12e-eeuwse poort (Le Guichet) komen we op het place
Saint-Louis. Daar gaan we linksaf, om via de Porte Saint-Louis uit
te komen op de D795 (rue du Général de Gaulle). Vervolgens gaan
we rechtsaf en lopen we een aardig stuk door, tot we ter hoogte
van huisnummer 18 links de stadswal op kunnen.
Het is hier goed wandelen over de goed geplaveide paden, een
van de resultaten van eerdergenoemd restauratieproject. Rechts
kijken we uit over het vlakke achterland en links zien we de steeds
weer verrassende architectuur van Dinan. Nadat we de eerste
vestingtoren zijn gepasseerd, komen we bij de jardin anglais, waar
je bij mooi weer kunt picknicken, onder het wakende oog van de
prachtige basilique Saint-Sauveur die het parkje begrenst.
Naar de rivier
De ingang van de Saint-Sauveur bevindt zich echter aan de andere
zijde, dus we gaan de kerk nog even niet bezoeken. We lopen nu
eerst naar de rue du Petit Fort, de meest schilderachtige straat van
Dinan. We nemen daarvoor de rue du Rempart (rechts van het park),
slaan bij de rue Haute Voie rechtsaf en gaan bij de rue Michel met
de trappen naar beneden. Links staat de kolossale porte du Jerzual,
waarvan de bouw al in de 13e-eeuw begon. Je kunt je nauwelijks
voorstellen dat hij er ooit niet heeft gestaan.
Niettemin laten we hem voorlopig links liggen, om rechts de
rue du Petit Fort af te dalen. Met aan weerszijden een aaneenschakeling van vakwerkhuizen, houten façades en een overvloed aan
kleurrijke bloembakken voelt het hier als reizen in de tijd. Hou dat
fijne gevoel maar even vast, want straks nemen we dezelfde weg
terug, maar dan dus omhoog!
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Jardin anglais met de Saint-Saveur basiliek

Aan het einde van de straat steken we de weg over, naar de vieux
pont, de eeuwenoude brug over de rivier la Rance. Ah kijk, hier was
die foto genomen die de aanleiding was voor mijn bezoek aan de
stad. In werkelijkheid ziet het er net zo betoverend uit, met al die
terrassen en plezierboten. Ook het uitzicht vanaf de andere kant van
de brug mag er wezen: groene stadswallen en een indrukwekkend
50 meter hoog viaduct, gebouwd in 1852 omdat de vieux pont het
toenemende verkeer niet meer aankon. En voor de ondernemers
onder ons: kijk eens naar rechts, daar staat op nummer 8 hotel
Harlequin. Op een toplocatie, recht tegenover de brug en de terrassen. Toch staat het al een poosje te koop. Vraagprijs 357.000 euro.
Dat is te geef, dus wees er snel bij.
Kouign Amann en het bier van Anne
Laten we ons op een van de terrassen langs de Rance wat moed
indrinken om straks weer omhoog te kunnen stappen. Zodra we
dat hebben gedaan en onder de Porte du Jerzual zijn doorgegaan,

nemen we de eerste straat links (rue Croix-Quart) en steken
daarna schuin de rue Haute Voie over, om weer uit te komen
bij de basilique Saint-Sauveur. Het is er aangenaam koel
en donker binnen. Heerlijk om hier weer even op adem te
komen en te ontnuchteren, want het is op dat terras bij de
rivier natuurlijk niet bij één glaasje gebleven. Daarvoor straalt
Dinan een veel te aanstekelijke levensvreugde uit – het is
een stad waar je blij van wordt, en die je eigenlijk niet wilt
verlaten. Bovendien moeten we zo dadelijk nog de Tour de
l’Horloge op en mogen we niet vertrekken zonder bij een
van de vele patisserieën een Kouign Amann (Bretonse cake)
te hebben gekocht. Ja, spreek dat maar eens uit na een paar
glazen Duchesse Anne Triple, een van die onvolprezen
streekbieren.

EN ROUTE

49

Hotel Arvor

CARNET DE VOYAGE
Algemeen

Slapen

DINAN-CAP FRÉHEL TOURISME
9 rue du Château
dinan-capfrehel.com

LA VILLA CÔTÉ COUR & CÔTÉ SPA
10 rue Lord Kitchener
villa-cote-cour-dinan.com
In een rustige straat, op nog geen tien minuten
lopen van het historische centrum, staat deze kleine
stadsvilla. Je hebt je kofferbak nog niet geopend,
of de sympathieke eigenaar heeft je bagage al naar
boven gebracht. Mooie ruime kamers met jacuzzi
en veel privacy dankzij de kleinschalige opzet. Gratis
parkeergelegenheid in de straat voor de B&B.

Parkeren
Als toeristenstad bij uitstek is Dinan ruim voorzien
van parkeerplaatsen, zowel binnen als buiten de
stadswallen. Twee aanraders:
Place Duclos Pinot
Handig gelegen omdat onze stadsroute
daar begint.

HOTEL ARVOR
5 rue Auguste Pavie
hotelarvordinan.com
Romantisch overnachten in een klassiek decor,
in het hart van de oude binnenstad en met uitzicht op
de Tour de l’Horloge.

Place du Champ Clos/Place du Guesclin
Groot parkeerterrein binnen de stadsmuren,
vlak bij het office de tourisme en tegenover hotel le
Challonge.

Eten en drinken
CRÊPERIE LE CONNÉTABLE
1 rue de l’Apport
Gezellig drukke pijpenla op een van de meest
gefotografeerde plekken van de historische
binnenstad. De ideale locatie om buiten een
Duchesse Anne Triple te drinken.
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CRÊPERIE AHNA
7 rue de la Poissonnerie
Laat je in Dinan – net als in heel Bretagne – niet misleiden door het woord crêperie. Zelfs restaurants waar
je de smakelijkste vleesgerechten en de beste wijnen
krijgt voorgeschoteld, presenteren zich hier gewoon
als crêperie. Een daarvan is Ahna, waar je tijdig moet
reserveren voordat de Dinannais en de Dinannaises je
voor zijn. Populair: steengrill met vis of vlees. Begin de
avond uiteraard met een Kir Breton.

IBIS STYLES
1 place Duclos – accorhotels.com
Hip hotel op een uitstekende locatie (hier begint onze
stadswandeling) en precies boven de parkeergarage.
HOTEL LE CHALLONGE
29 place Duguesclin
hotel-dinan.fr
Goed gelegen hotel in het centrum van de stad.
Voldoende parkeergelegenheid op het tegenover het
hotel gelegen place du Guesclin.

