
Apremont (in het latijn asper mons - moeilijke berg) dankt zijn naam aan de eerste Gallo Romeinse bewoning op de linkerzijde van de rivier 
La Vie. Een kust rivier op 62 km afstand van de Atlantische Oceaan en die toegang geeft tot landinwaarts gelegen landerijen.

Vanaf de 11 eeuw, bevindt zich een bolwerk 
op de rechter zijde van La Vie, op de plek waar 
momenteel het kasteel staat. Zijn plaatsing is 
perfect. Het staat op een rotsachtige uitloper, 
geblokkeerd in het zuiden door de rivier, in het 
oosten en het westen door twee natuurlijke 
blokkades. De middeleeuwse behuizing, net 
als de hoofdingang en het poortgebouw in het 
noorden zijn nog altijd te zien.

In 1534, eigenaar van het kasteel Philippe 
Chabot de Brion, onderneemt grote 
werkzaamheden en zet een kasteel neer met 
invloeden van de renaissance architectuur. Als 
jeugdvriend van François 1, vergezeld hij deze 
op zijn militaire campagnes naar onder andere 
Italië. Benoemd als Admiraal van Frankrijk in 
1525, trouwt hij met Françoise de Longwy, nicht 
van François 1 in 1526 en zijn eigendommen 
moeten natuurlijk zijn opkomende sociale 
status reflecteren.

In Apremont, laat hij een grote hoofdwoning 
zetten, geflankeerd door twee torens, badend 
in het zonlicht en rijk aan decoraties aan 
de voorkant. Hij houdt ervan zijn bezoekers 
te imponeren en laat een zuidelijk terras 
aanleggen als aanvulling op zijn originaliteit. 
Een Ruiters gewelf vanaf de bank van de rivier 
die toegang geeft tot aan de erepoort van de 
hoofdwoning. Hij wenst ook van Apremont een 
haven te maken door de kanalisatie van de 
rivier La Vie vanaf de Oceaan.

Maar ongelukkigerwijs valt de Admiraal uit 
de gratie en komt het kasteel in het bezit 
van Jean de Brosse, Hertog van Etampes 
en Graaf van Penthière. Deze is een 
berooide heer van oude adellijke afkomst, 
die trouwt met de favoriete maîtresse van 
François1 Anne de Pisseleu. Het echtpaar 
heeft geen kinderen et het kasteel komt 
dan in de handen van de families de 
La Tremoille en daarna Montmorency-
Luxembourg. In 1743 is het kasteel in 
jammerlijke staat en bepaalde gedeelten 
vallen in ruïne. De eigenaar besluit tot de 
sloop van het hoofd gebouw en de stenen 
ervan worden verkocht.

Het kasteel heeft geen verdere waarde 
voor de eigenaars met uitzondering 
van de weidegronden die erbij horen. 
De gebouwen worden gebruikt als 
graankelders, het persen van druiven en 
huisvesting van pachters. In de 20 ste 
eeuw komt het kasteel in handen van de 
familie Thébault die het in 1966 aan de 
gemeente van Apremont overmaakt. Het 
gemeentehuis installeert zich daar tot 
december 2019.
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De zuidelijke voorzijde van het kasteel, geïnitieerd door Philippe Chabot de Brion  (restitutie Richard Levesque)
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De Oostelijke Toren
Deze bestaat uit 6 verdiepingen: een ondergrondse kamer, een vroegere 
kamer op de begane grond die is getransformeerd tot een keuken, dan 
3 appartementen en daarop zolderruimtes. Na de verwoesting van de 
middenwoning, is er een binnentrap aangelegd tegen het einde van de XVIII 
eeuw. Het balkon culmineert boven 18 meter. De dikte van de muren kunnen 
tot 2m50 gaan. De kamers en ruimtes baden in het zonlicht door de verticale 
raamstijlen, gericht op het oosten – de zonsopkomst.
Toegang tot deze verdiepingen alleen met begeleidende gids.

Kapel
Gebouwd in de 16e eeuw ,aangrenzend aan de hoofdwoning . Bezit een 
uniek schipgedeelte, overdekt door opmerkelijk dakwerk.
I  Expositie, Philippe Chabot, de droom van de Admiraal

Ruiters gewelf
Voor een gedeelte uitgehouwen in rots, gaf deze toegang voor ruiters 
te paard vanaf de rivierbank van La Vie tot aan het zuidelijke terras. 
Het naar boven brengen van de paarden werd vergemakkelijkt door de 
aanwezigheid van treden.
Toegankelijk vanaf het Zuidelijke Terras tot aan de voet van de 
Westelijke Toren.

De Westerlijke toren
De ramen van deze toren liggen op het zuiden, wat 
dus maximaal licht toelaat gedurende de gehele dag. 
Minder goed bewaard is de oostelijke toren. Deze 
is met namen zijn balustrade kwijt en men heeft 
alleen nog toegang tot de eerste twee verdiepingen 
in plaats van de vier bestaande. Ten gevolge van 
de verwoesting van de hoofdwoning, is er aan de 
buitenkant een trap toegevoegd, om bij de eerste 
verdieping te kunnen komen.
I         Expositie ruimtes

Het Zuidelijke Terras
Een belangrijk element in het bouwplan van Philippe Chabot de Brion; deze 
is voor een gedeelte bovenop rots gebouwd en kijkt 13 meter boven de 
rivierbanken van La Vie uit. Ze is geïnspireerd door de Italiaanse Renaissance, 
boven uitkijkend terraslandschap.

Het zolderlokaal      
I         Expositie “ Zich kleden tijdens de

Renaissance, een heel verhaal!”

Het tuinenlokaal
I  Ambachtslieden gedurende

juli en augustus

Boerenerf

Binnenplaats

Winkel en 
kaartverkoop

Toilet
Ondergrondse koelruimte
Uitgehouwen in de rotsen, is het een ruimte van 10 meter lang en 2m20 hoog 
om het gehele jaar een opslagplaats voor ijs te hebben.
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