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EEN ILLUSTERE EIGENAAR DE TUINEN VAN HET KASTEEL 

“Feluron de la Renaissance”, het 

kasteel van Pailly werd gebouwd 

tussen 1563 en 1573 op de 

fundamenten van een oud kasteel, 

voor de “zeer nobele en illustere” 

Gaspard de Saulx-Tavannes, 

maarschalk van Frankrijk, 

compagnon van de legers van 

Francois I 

De tuin is gebouwd in de sfeer van de Renaissance met in het midden een rond bassin met 

acht gangpaden die de vier delen a& akenen. 

 

In het noorden en het oosten is de tuin omgeven door een lindenlaan. In het noorden is deze 

laan licht verhoogd, en vormt een soort terras. Het fundamant van steen is omgeven met een 

hekwerk en omgeven met een haag van buxus. 

 

Het centrale deel is afgesloten door een kamer van groen, vanwaar men de noordgevel van 

het kasteel kunt bekijken. 

 

In het noord-westen, ontwikkelt zich een uitgebreid gevarieerd landschap met bosjes. In de 

omgeving van het kasteel, zijn vele bosjes waarin zeldzame bomen groeien zoals de zwarte 

walnoot, de catalpa en de rose kastanje. 

 

Dit is het roman# sche deel van het park.  

Als u goed kijkt als u zich verwijdert van het kasteel, ziet u dat veel van de aanplan# ngen 

bestaan uit lokale planten. Het park krijgt geleidelijk een geïdealiseerd karakter. 

Sponsoring van 

de lokale Crédit 

Agricole 

Champagne-

Bourgogne bank 
 Tekening ontleend aan een document geproduceerd door de CAEU de Haute-Marne 

Het Château du Pailly werd gebouwd in het 

midden van de 16e eeuw, de eeuw van de 

grote ontdekkingen, de bekrach# ging van de 

koninklijke macht, van grote economische 

voorspoed, een verfi jnde cultuur en een 

vernieuwing van de architectuur. In dit 

klimaat van passie en schoonheid was hij 

getuige van een bijzondere periode in onze 

geschiedenis en een afdruk van de eigenaar 

van deze plek, de legendaire Gaspard de 

Saulx-Tavannes (1509-1573). 

Gaspard, geboren en getogen in Dijon, 

verlaat op 13-jarige lee! ijd zijn ouderlijk 

huis om zijn oom te volgen, « Kolonel van de 

Lansquenets des Bandes noires ». Gaspard stak 

met het leger van François I de Alpen over. Na 

de ramp van Pavie, werden hij en de koning 

gevangen genomen. Vrijgelaten, vervolgt hij 

direct de strijd tegen Charles Quint. Later, 

verkreeg hij de naam en de bezi" ngen van 

zijn avontuurlijke oom, en hij accepteerde de 

posi# e van boogschu$ er in de compagnie van 

de beroemde schildknaap Gaillot. Zo begon de 

militaire carriere van één van de belangrijkste 

personages van het koninkrijk, Luitenant 

Generaal van Bourgogne, Admiraal ter zee van 

Levant en Adviseur van de koning. 

Sind de Middeleeuwen, bestond er in Pailly 

een defensief kasteel in de vlakte, gebouwd aan 

de voet van het plateau van Langres, omgeven 

door de Resaigne en deel van het bisdom 

van Langres. Het werd gedeeltelijk verwoest 

# jdens de Honderd-jarige oorlog. Afgestaan 

door de bisschop van Langres aan de Familie de 

Saulx, ondernamen Gaspard de Saulx-Tavannes 

en zijn vrouw, vanaf 1563 gedurende 10 jaar 

lang, de wederopbouw van dit monument en 

integreerden de schoonheid van de Renaissance, 

maar met behoud van de defensiefe aspecten. 

(5 ophaalbruggen, en 10 vuurmonden…). Na 

deze momenten van glorie, maar ook perioden 

van pech, werd dit kasteel in 1921 benoemd tot 

Historisch Monument en in 1963 werd de Staat 

uiteindelijk eigenaar.. die de organisa# e hee! 

overgedragen aan de DRAC Champagne-Ardenne. 

 

Laat u  jdens de rondleiding 

betoveren door de charmes van dit 

gebouw. Naast de Middeleeuwse 

donjon, tonen de gebouwen de 

pracht van de architectuur van de 

Renaissance (Vensters met s# jlen, 

leeuwenkoppen, versieringen, 

gekartelde zuilen, krullen..) 

Het interieur herbergt prach# ge 

decors : fresco’s, franse plafonds, 

marmeren schouwen…. 

Via de grote trap, verkrijgt u 

toegang tot de monumentale 

structuur van de donjon, alvorens 

door de tuinen van het kasteel 

te wandelen. Een van de meest 

pres# geuze meesterwerken 

van de Renaissance in de 

Champagne-Ardenne. 


