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Het touristen informatiecentrum van Dourdan  
 

Place Général de Gaulle - 91410 Dourdan 

Telefoon: +331.64.59.86.97 

E-Mail: info@dourdan-tourisme.fr www.dourdan-tourisme.fr 

Openingstijden: Van dinsdag t/m  zaterdag: 10:00 – 12:30 en van 

14:00 - 18:00. 

Zondag: 10:00 – 12:30 en van 14:30 - 18:00. 
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www.dourdan-tourisme.fr 
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Dourdan, de hoofdstad van Hurepoix, is een gezellig stadje met 

10.000 inwoners waar het goed vertoeven is. Het ligt tussen de 

bossen en het vlakke land van de Beauce, een perfect evenwicht tus-

sen natuur en urbanisatie. Dourdan is makkelijk te bereiken, zodra u 

van de snelweg afkomt en  de weg door de bossen volgt kunt u al snel 

de kerktoren van Dourdan bewonderen. 

 

Locatie: 

52 km van Parijs  

43 km van Chartres 

22 km van Rambouillet 

Bereik: 

Via de nationale route (N 20): afslag Arpajon Nord  

Via de autoroute (A10): Paris, Bordeaux/Nantes en afslag 

10 Dourdan, 

Ongeveer 45 minuten van Parijs 

Of met het openbaar vervoer vanaf Parijs: de RER C naar 

Dourdan of de RER B naar Massy en vanaf daar de bus 

91.03 naar Dourdan (niet op zondag) 

Buslijnen naar Rambouillet, Limours, Corbreuse, Massy, 

Orsay en Courtaboeuf (industriële zone van Les Ulis) en 

naar Etampes. 

Taxi : 

Tel. +31.64.59.47.10 of +336.80.28.89.51 
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Een koninklijke stad 
Hoofdstad van 

Hurepoix 

Dourdan is een historische stad omringd door 

stadsmuren met zijn rijke cultuur en architectonisch 

erfgoed. 

Gebouwd aan de oever van de Orge, dankt Dourdan zijn 

bekendheid sinds de Gallo-Romeinse tijd aan de 

pottenbakkerijen, er staan dan ook drie sierpotten 

afgebeeld op het stadswapen. 

Als strategische plek op de graanroute, de Beauce met 

Parijs verbindend, heeft Dourdan in bijna alle oorlogen 

in de Franse geschiedenis een rol gespeeld. Als 

voormalige wieg van het Franse Hof, kenmerkt Dourdan 

zich met een versterkt kasteel midden in het centrum, 

gebouwd in 1222 door Philippe Auguste. Met zijn 

typische militaire architectuur was het kasteel door de 

eeuwen heen een verblijfplaats van de adel : Blanche de 

Castille, Saint Louis, de hertog van Berry, Sully, de 

famillie Van Orleans en de familie Van Evreux. 

In de 17e eeuw ontwikkelt Dourdan zich tot een tot een 

vooruitstrevende stad door zijn wolweverijen (voor wollen 

kousen), geïntroduceerd door Marie Poussepin. 

Daarna, in de 19e eeuw, kreeg Dourdan nieuw aanzien 

door zijn architectonische publicaties, die tot de 

urbanisatie en de bouw van badplaatsen in geheel 

Frankrijk geleid hebben.  
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Op de binnenplaats van het kasteel bevindt zich het 

museum, op de plek waar in de 18e eeuw het zout 

opgeslagen werd. Tegenwoordig huisvest het 

museum een grote historische collectie, welke de 

geschiedenis en het leven in Dourdan illustreert. Tot 

deze collectie behoren archeologische vondsten, de 

maquette van het versterkte vestingkasteel en 

vondsten uit het oude ziekenhuis (Hôtel-Dieu) van 

Dourdan, gravures, schilderijen en beelden uit de 16e 

tot de 20e eeuw. 

Het kasteel van Dourdan werd in 1222 door Philippe 

Auguste gebouwd op de ruïnes van het slot van 

Hugues Capet en Baileys. Geïnspireerd door de bouw 

van het toenmalige kasteel het Louvre, dat helaas 

sindsdien verwoest is, kreeg het kasteel van Dourdan 

groot aanzien door zijn regelmatige bouw en zijn 

defensieve structuur met zijn kerkers, de ronde torens 

op alle hoeken en de slotgracht. Dit slot is het laatst 

dat is overgebleven in de stijl van Philippe Auguste. 

Na de religieuze oorlogen bouwde Henry IV het 

verwoeste kasteel weer op. Sinds 1672 werd het  als 

gevangenis gebruikt, waar vele gevangenen vast 

gehouden werden. 

Twee eeuwen later, in 1864, werd het door Amédée 

Guénée aangekochte kasteel nagelaten aan Joseph 

Guyot. Deze spendeerde zijn hele leven aan het 

restaureren hiervan. Het kasteel is sinds 1961 

eigendom van de gemeente Dourdan en staat op de 

lijst van monumentenzorg. 
Openingstijden 

Van woensdag tot zondag en op feestdagen: 10.00 tot  

12.00 en van 14.00 tot 18.00 

Behalve op VRIJDAG, gesloten om 17.00  

Gesloten: de eerste twee weken van januari en op 25 

december 

Tel. +33 1 64 59 66 83 

E-mail: museeduchateau@mairie-dourdan.fr 

Site: mairie-dourdan.fr 
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Station (RER C) 

Place Amédée Guénée  

+331.64.59.36.35  

Dagelijks  5:50 - 11:30  

 www.transilien.com ofwww.trains-

horaires.com  

Taxis  

+336.80.28.89.51 

+336.8062.62.97 

+336.07.67.40.99 

+336.08.82.07.92 

+336.07.44.18.23 

+336.07.67.16.05 

+336.80.04.72.30 

Weekmarkt 

Elke woensdag- en zaterdagmorgen 

Gemeenehuis 

Esplanade Jean Moulin 

+331.60.81.14.14  

Open van maandag tot vrijdag 

van 8.45 tot 12.00 uur en van 

13.30 tot 17.30 uur 

En op zaterdag van 8.45 tot 

12.00 uur 

 

Politie 

Tel.: 17 

1 Rue du Potelet 

+331.64.59.70.73 

Brandweer 

Tel.: 18 of 112 

 

Urgentie artsen 

Tel.: 15 ( Noodarts ) 

2 Rue du Potelet 

+331.60.81.58.58  

 

Dierenartsen 

32 Avenue d'Orléans 

+331.64.59.78.56 

 

Postkantoor 
55, Rue de Chartres 

+331.64.59.36.31 

Open van maandag tot vrijdag van 

8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 

18.30 uur 

Zaterdag van 8.30 tot 12.00 uur 

 

 Het Touristen info 
bij het touristen informatiecentrum van Dourdan  wordt u vriendelijk ontvangen en 
kan men u informatie geven over verblijfsmogelijkheden, toeristische plekken, boe-

kingen regelen en zijn er verschillende brochures gratis verkrijgbaar over: 

-Het cultuur- en historische erfgoed van Dourdan 

-Wandelroutes 

-Week- en rommelmarkten (brocantes) in de omgeving 

-Bezienswaardigheden in Dourdan 

Tevens kunt u er boeken over Dourdan kopen, kaarten en ansichtkaarten. 

Nuttige informatie 
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In het begin van de 13e eeuw startte  het 

tweede deel van de bouw: zuilen, het 

triforium (gang boven de zijbeuk) en de 

spitsboogramen. Tijdens de 100 - jarige 

oorlog was de stad belegerd door de graaf 

van Salisbury en de kerk werd beschadigd. 

Dit gebeurde opnieuw tijdens de Franse 

godsdienstoorlogen, het dak, de glas-in-

loodramen, de torenspits en de klokken 

werden omgesmolten tot kanonskogels. In 

1790 is de kerk teruggeëist door de 

bevolking. De laatste restauratie vond plaats 

in de 19e eeuw. 

De kerk is 50 meter lang en 18 meter hoog en 

één van de torenspitsen meet een hoogte 

van 50     meter. 

De kerk Saint-Germain de l’Auxerrois ligt 

midden in het centrum en domineert de 

hele vallei. 

Het bouwwerk bestaat uit twee soorten 

architectuur: Vroeggotiek (1140-1200) en 

Flamboyante- of Laatgotiek (1300-1500). In 

1150 begonnen de eerste 

bouwwerkzaamheden met de constructie 

van een nieuw koor. 
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 De stadsmuren tonen de resten van de verdedigingsmuren van 

de stad. In zijn kroniek  schreef Joseph Guyot dat de Hertog van Berry 

opdracht gaf deze te bouwen. De verdedigingsmuren hadden een to-

tale lengte van 1700 meter, bezaten een looppad en 18 torens met 

schietgaten. De vier hoofdtorens waren ‘Porte de Paris, Porte de 

Chartres, Porte d’Etampes en Porte de Corbreuse. De ontwikkeling van 

de kanonnenbouw eiste een sterkere verdediging van de stad. Men 

kon de stad uit door de vier passagetorens. Tegenwoordig kun je nog 

een groot deel van de stadsmuren zien. 

De eerste markthal in Dourdan werd in de 13e eeuw gebouwd en 

bezat een enorme dakstructuur. Hij werd in 1480    en 1482 ver-

groot. In 1829 werd besloten de zeer beschadigde markthal af te 

breken en in 1836, op 31 maart, werd de eerste steen gelegd van 

de nieuwe markthal, deze werd voltooid in 1850. De voorgevel is 

uit steen opgebouwd, het middenpad bestaat uit houten pijlers 

met een stenen voet. 

Hôtel-Dieu (achter de markthal links) bood onderdak aan pelgrims en ar-

men. Het werd gebouwd in de 13e eeuw, rond 1220, en volledig herbouwd 

tussen 1766 en 1770. De verbouwing werd betaald met de giften van de 

adel en de rijken. Tot in 1970 deed het gebouw dienst als ziekenhuis, wat 

vervolgens verhuisde naar een buitenwijk van de stad. Tegenwoordig is het 

een bejaardenhuis.  

Hôtel –Dieu 

De stadsmuren  

De markthal 

Ontdek Dourdan… 
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In 1725 gaf Michel Jacques, adviseur van de koning en burgemeester van Dourdan, opdracht voor de 

bouw van dit buitenkasteel. Een deel van de stadsmuur stond op de plek van het kasteel en de tuin, maar 

de hertog van Orléans gaf toestemming om dat deel af te breken. In 1739 werd het kasteel gekocht door 

Madame de Vertillac, echtgenote van Dourdan’s gouverneur en graaf van Vertillac. Zij was een hoog 

gewaardeerde vrouw en zeer geïnteresseerd in literatuur en filosofie. In 1791 werd het kasteel gevorderd 

door het republikeinse leger en tot Kaserne          benoemd. 

De overwinningen van de republikeinen werden gevierd in de tuinen. In 1809 werd het kasteel aan de stad 

verkocht; de gemeente werd de eigenaar van dit kasteel in 1863. Het park is nog steeds populair voor 

speciale gelegenheden. Vandaag is het kasteel nog steeds in gebruik als gemeentehuis. 

Architectuur en constructie liepen in de tweede Empire 

periode, aan het einde van de 19e eeuw, een belangrijke 

ontwikkeling door. Massale productie van 

bouwmaterialen boden de mogelijkheid tot het bouwen 

van verschillende huizenstijlen met originele decoratie  en 

inrichting. De huizen werden gebouwd buiten de 

stadsmuren, voor de nieuwe hogere middenklasse. 

Gespecialiseerde uitgevers waren al honderd jaar 

gevestigd in Dourdan, deze gaven boeken en tijdschriften 

uit over architectuur en technieken. Dit beïnvloedde de 

bouw van herenhuizen in geheel Frankrijk. 

De bosrijke omgeving 

Het voormalige Koninklijke bos van Dourdan is verdeeld in 

twee gedeeltes door de vallei de Orge (Saint Arnoult en 

L’Ouÿe) en is meer dan 1600 hectare groot. 

 Le Parterre 

 De 19e eeuwse huizen 
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Het Bos 
Het bos, gelijknamig aan het klooster 

Ouÿe,  heeft een oppervlakte van meer 

dan 1600 hectare. Er staan veel 

verschillende boomsoorten zoals 

Kastanjebomen, Essen, Beuken, Berken 

en Eikenbomen. Een zeer bijzondere 

boom is ‘De eik van de zes broers’ , door 

de stam van deze boom, die bestaat uit 

zes stronken. Er leeft ook aardig wat wild 

in dit bos, zoals herten, reeën, 

everzwijnen,              eekhoorntjes, 

dassen en egels. Daarbij leven er 60 

soorten vogels, onder      andere 

Roodborstjes, Koekoeks, Mezen en 

Groene spechten. 

Er zijn verschillende wandelingen mogelijk, 
u kunt de routes vinden bij Het touristen 

informatiecentrum van Dourdan  
. Eén route gaat bijvoorbeeld naar het 

klooster de Ouÿe en is 9 km heen en terug. 

Een andere wandeling heet ‘de             
wandelroute van de kokende fonteinen 
(les Fontaines Bouillantes). Tevens is het 

mogelijk om tochten met de fiets te 
maken (25km) of zelfs te paard (23km).   

Informatie hierover kunt u vinden bij Het 
touristen informatiecentrum van 

Dourdan . 
Er is een folder (Balades des 3 villages) 

waarin beschreven staat hoe u            

dichtbijzijnde dorpen kunt bezoeken, zoals  

Richarville, La Forêt le Roi en    Les Granges 

le Roi. Het gaat om wandelingen van 6 tot 

18 km langs een weggetje die ‘à la 

découverte des arbres’ genoemd wordt 

(ontdek de bomenroute). 

 25 
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Entlang des Flusses Namens Orge 

Er wordt gezegd dat de stad haar naam 

te danken heeft aan de rivier de Orge. De 

oorsprong van het woord ‘Dour’ is keltisch 

en betekent rivier. Langs de rivier bevinden 

zich vele bronnen, fonteinen en 

wasplaatsen, waar vroeger de was gedaan 

werd. Een mooi staaltje geschiedenis uit het 

gebied. 

Dit park van 3,5 hectare werd in 

1983 voor het publiek opengesteld. 

Voor kinderen is er een speeltuin 

met onder andere een glijbaan, een 

speelhut en een wip. Tevens vindt u 

er een picknick plaats en een Jeu de 

Boule plek. (‘Pétanque’ in het frans). 

Aan deze drie meertjes met een spreidge-

bied van 6 hectare kunnen sportvissers 

hun hart ophalen. Ook huizen hier ver-

scheidene vogelsoorten zoals wilde een-

den, meerkoeten,   ijsvogels en kwikstaar-

ten. 

U kunt genieten van plekken als ‘Zone des 

Près de l’étang’ en ‘Zone du Grillon’, waar 

zich vele vogelsoorten, insecten en wilde 

planten bevinden. 

Het park  Lejars – Rouillon 

De ‘Fontaines Bouillantes’ meertjes 
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Het kasteel  bezichtigen 

Bezoek het vestingkasteel met zijn vele ver-

zamelingen. Voor kinderen is een speciaal gidsje, 

om het bezoek nog leuker te maken.  

Elke zondag om 15 uur wordt er een rondleiding 

gegeven. Op aanvraag zijn ook 

themarondleidingen mogelijk.  

Prijzen: 

Volwassenen: €3,80 

Speciaal tarief: €1,90 

(voor kinderen van 7 to 18 jaar, studenten, 

werkzoekenden, gehandicapten) 

Rondleiding volwassenen:  €6 

Speciaal tarief rondleiding: €3 

GRATIS voor kinderen jonger dan 7 jaar 

alleen frans sprekende gids 

Groepen: van tevoren bespreken, elke dag mo-

gelijk 

 

 

 

 

Dourdan is een goed               

onderhouden stad met een      

bijzonder cultureel erfgoed. De 

touristen info  heeft een 

stadswandeling uitgestippeld, met of 

zonder gids, in het       historische 

centrum. 

 

Engles of frans 
 

 

 

 

 

Prijs: 5€ pro Person 

 

 Een stadswandeling 
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Middeleeuws Feest   

Oldtimer Festival op zondag  

Het middeleeuwse feestweekend vindt elk jaar plaats in het eerste week-

end van juni. 

Theatergroepen zorgen ervoor dat u zich waant in de Middeleeuwen, ook 

zijn er dansers en zangers die verschillende malen optreden. Er is een Mid-

deleeuwse markt en u kunt in de kasteeltuin verschillende oude beroepen 

en activiteiten bewonderen. Natuurlijk ontbreken de Middeleeuwse 

maaltijden niet. 

Op het programma: 

Middeleeuws toernooi, optreden met valken, theater, muziek,         

jongleren, dans, verhalenvertellers, vuurvreters  

 Niet te missen voor fans van karakteristieke Oldtimer au-

to’s is deze bijeenkomst met uitwisselingen over        tech-

niek, nostalgie en automerken. Ongeveer 200 auto’s 

worden verwacht op deze dag. Van de Traction uit 1935 

tot de Alpine uit 1984. 

Deze dag gaat gepaard met verscheidene activiteiten in de 

stad. 

 Speciale evenementen 

Pottenbakkersmarkt  
Elk jaar komen zo’n twintig pottenbakkers bij elkaar om hun creaties te tonen en te verko-

pen.  U vindt zowel decoratieve als nuttige aardewerk artikelen. 

 Kom kijken naar één van de oudste artistieke beroepen. Voor kinderen is het mogelijk om 

zelf de handen in de klei te steken en naar huis te gaan met een zelf gemaakt stukje 

aardewerk. 
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Zwembad HUDOLIA  
Dit zwembad heeft voor ieder wat wils: een laagwaterbad met glijbaan, een rond bad 

met een eiland in het midden, waarin je je met de stroom mee kunt laten glijden, een 

buitenbad voor als het weer het toelaat en een sportbad. 

Naast zwemmen is er ook mogelijkheid om naar de sauna te gaan, onder de zonnebank 

en u te laten masseren. 

Wilt u liever naar het fitness centrum? Deze bevindt zich op de eerste verdieping van het 

zwembad. 

Het zwembad is het gehele jaar geopend. 

Openingstijden: 

Maandag: 12.00 tot 14.00 uur en van 17.00 tot 19.00 uur 

Dinsdag: 11.30 tot 14.00 uur en van 17u tot 21.00 uur 

Woensdag: 12.00 tot 17.00 uur 

Donderdag: 12.00 tot 14.00 uur en van 17.00 tot 19.00 uur 

Vrijdag: 12.00 tot 14.00 uur en van 17.00 tot 19.00 uur 

In het weekend: 10.00 tot 18.00 uur 

Sportieve- en andere 

activiteiten 

Info :  

Centre aqualudique du 

Dourdannais 

70, avenue de Paris 

91410 Dourdan 

Tel. +33 1.60.59.21.70 

www.hudolia.fr 

 21 21 

http://www.hudolia.fr/


 20 20  13 

In de bioscoop LE PARTERRE worden 3 à 4 films per week 

vertoond. Op woensdagavond en op zondagmorgen gere-

duceerde tarieven. 

 

 

Uitgaan in 

Kulturzentrum René 

PICHTIME organiseert elke vrijdag- een concert voor 

nieuwe talenten en ook diverse concerten op za-

terdagavond. 

Het programma vindt u online: www.pitchtime-

culturevent.com 

 

Het CENTRE CULTUREL organiseert jaarlijks vele 

voorstellingen: klassiek- en hedendaagse 

theatervoorstellingen, dans, muziek, etc. 

 

Centre Culturel René Cassin 

17, rue des Vergers Saint- Jacques 

Dourdan  Tel : +331.64.59.52.31    programma : 

www.dourdan-tourisme.fr kaarten verkrijgbaar bij Het 

touristen informatiecentrum van Dourdan  

Kino Le Parterre  

http://www.pitchtime-culturevent.com/
http://www.pitchtime-culturevent.com/
http://www.dourdan-tourisme.fr/
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Dit prachtige golfterrein ligt in het stadje Rochefort-en-

Yvelines met uitkijk op de Chevreuse Vallei en het kas-

teel. De golfclub is elke dag open van 8.00 tot 19.00 

uur en het restaurant l’Albatros is elke middag geopend. De eerste les is gratis, om kennis te maken 

met de sport. 

Adres: Rochefort Golf et Country Club 6 Route de la Bâte -78730 Rochefort en Yvelines 

Tel. +331.30.41.31.81—www.golf-passion.org        

  

Als u wilt paardrijden is deze manege zeker een aan-

rader. In de bossen gelegen biedt men paardrijlessen 

en activiteiten met paarden aan vanaf vier jaar. 

Buitenritten zijn mogelijk op zondag. 

Info: 

Ecole Municipal d’Equitation 

Route de Saint-Mesme 

91410 Dourdan 

Tel. +331.64.59.64.31 / +336.48.95.84.09 

www.mairie-dourdan.fr 

 Paardrijden 

 

 

 

In de stadsbibliotheek vindt u behalve naslag-

werken ook de toegang tot internet.  

Ook organiseert de bibliotheek activiteiten,  alles 

in het frans 

 

 

 

 

Karting 
Met 60 karts en een kartbaan van 1100 meter biedt het kartcentrum plezier voor de hele familie! 

Adres: 

Circuit de Villeneuve 

91670 Angerville 

Tel. +331.69.95.00.00    www.rko.fr 

 Golf terrein 

Die Bibliothek  
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