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R E I Z E N

 
  
  

  
Laten we er niet flauw over doen: de logiessector 
heeft zichzelf moeten heruitvinden dit jaar. Dat 

heeft ook goeie kanten. Hele goeie zelfs: je volgen-
de uitje wordt handiger, groener en grandiozer.

 

D O O R  E VY  VA N  E L S AC K E R .

 De groene oase van Les Sorbiers in Heer-sur-Meuse



136 | feeling feeling | 137 

R E I Z E N

Het verlangen naar ‘den buiten’ was 
groot tijdens de lockdown. Het plat-
teland waar je vrij kunt ademen, lonkt 
nu des te meer. De auto inladen voor 
onze uitstap naar de Ardennen lijkt 
dit keer dan ook een heus evenement. 
We genieten ervan om de stad te ver-
laten en zijn bij het inpakken licht 
zenuwachtig, alsof we op een grote 
reis vertrekken. Het belooft een actief 
verblijf te worden bij de Franse grens, 
want op het 17 hectare grote groene 
domein in Heer-sur-Meuse zijn de 
mogelijkheden legio. Van wandelen 
over voetballen tot kajakken en moun-
tainbiken, maar ook culinair genieten.
Onze mond valt open als we zien hoe 
weids het domein van Les Sorbiers is, 
met slechts 32 kamers - elke gast heeft 
ruimte zat. “Dit mooie domein aan 
de oevers van de Maas behoorde toe 
aan de adellijke familie Boël”, vertelt 
Michel Vertongen. Hij is een van de 
230 nieuwe eigenaars, gebundeld in 
de Nouvelle Hôtellerie. Zij gaan niet 
voor winstgroei maar voor gezellig-
heid. “Niemand is de baas, we beslis-
sen samen en logeren in onze eigen 
hotels. En reken maar dat er massa’s 
creatieve ideeën ontspruiten uit zulke 
vergaderingen.” De brainstorm ‘deco’ 
leidde tot een leuke vintage stijl met 
filmallures. Decoratrice Véronique 
Mellery werkt immers ook in de film-
wereld, onder meer voor de nieuwe 
James Bond No Time To Die, die in 
november uitkomt. In onze kamer 
kijken we uit op het groen. Er groeien  
zelfs blaadjes op onze muren en op het 
plafond, een originele schildering. 
We verkennen het terrein wandelend 
tussen eeuwenoude bomen, langs een 
basketveld, langs de moestuin waar 
de chef elke dag groenten en kruiden 

oogst, langs de aanlegsteiger aan de 
Maas en langs een visser die hengelt 
naar brasem en meerval. Dat wordt 
Genieten met een grote G! 
De avond start goed met een live jazz-
concertje bij het aperitief. Talentvolle 
jonge muzikanten uit de buurt doen de 
gasten wiebelen op hun bistrotstoelen. 
Daarna moeten we een keuze maken 
uit de menukaart van de talentvolle 
Franse chef. Nicolas Valanchon. Een 
mix van bio en streekproducten. Ik 
ga voor een zalige forelsalade en mijn 
gezelschap voor steak van lokale run-
deren. Ook de bediening is alleraange-
naamst, relaxed en efficiënt, met een 
vleugje humor.
Volop genieten van de natuur rondom 
kan op zoveel manieren dat we ook 
hier weer voor een moeilijke keuze 
staan. Gaan we kajakken op de Maas? 
Laten we ons leiden door een natuur-
gids op het eiland dat bij het kasteel 
hoort, een stukje natuurgebied? Onze 
keuze valt op een fietstocht, ondanks 
de hellingen in de buurt. En daar heb-
ben we geen seconde spijt van. Het 
hotel heeft goeie fietsen en langs de 
Maas zijn ook jaagpaden. Na één nijdi-
ge helling richting Franse grens bollen 
we vlak naar de sluizen op de Maas. 
Ganzen en bewoners groeten ons, 
en tot ons jolijt ontdekken we aan de 
overkant een plat aarden pad onder de 
bomen, dat recht terug naar het hotel 
leidt, maar ons eerst langs bronnetjes 
en wilde orchideeën voert. Schitteren-
de zichten over de rivier à volonté. En 
kastelen om te verkennen. Wat hebben 
we dit gemist!

LES SORBIERS ,  RUE DES SORBIERS, 24,  5543 HEER.
KAMERS VANAF !  65 / SUITES VANAF !  155 VOOR 2 PERS. 

 
LESSORBIERS.COM

NOG NIEUWE 
HOTELS  
IN HET GROEN

Loire Valley Lodges
Weldaden van het woud 
Na jaren in Parijs keerde Anne 
Caroline Frey terug naar haar 
geboortestreek, de Touraine. De 
wouden daar brachten haar tot 
rust en ze startte met bosbad-
therapie én arty lodges. Gasten 
genieten er van de natuur, maar 
ook van hedendaagse kunst, yoga 
en relaxatie. Op een open plek  
in het bos vind je een restaurant  
en zwembad.
KAMERS VANAF !  270 VOOR 2 PERSONEN.  
LOIREVALLEYLODGES.COM

Quinta da Comporta
Eco & gesofistikeerd  
Ten zuiden van Lissabon verwel-
komt eco-chic hotel Quinta da 
Comporta je aan de kust. In het 
midden werd met recuphout een 
toprestaurant en een geweldige 
spa neergezet. Zonnepanelen 
zorgen voor energie en het water 
wordt gerecycleerd.
KAMERS VANAF !  315 VOOR 2 PERSONEN.  
QUINTADACOMPORTA.COM

Arctic Bath hotel
Chillen in de rivier 
In Zweeds Lapland verrijst een 
bijzonder wellnesshotel in de ri-
vier Luleå. ’s Zomers lijk je op het 
water te dobberen, ’s winters ben 
je er omringd door ijs en sneeuw. 
VANAF SEK 4.288 / !  415 VOOR 2 PERSONEN. 
ARCTICBATH.SE

DE LOKROEP  
VAN DE NATUUR

Hotels in de natuur zijn opvallend sterk in trek. Zeker als ze nieuw 
zijn en op een gigantisch groen domein liggen, zoals ecohotel  

Les Sorbiers in Wallonië.

Lekker vlak fietsen 
langs de Maas  

Kajakken kan  
voor de deur

Het hotel is  
kleurrijk gestyled

Les Sorbiers,  
op een domein 
van 17 hectare 

De bar, dé plek 
om plannen te smeden

Een filmdeco- 
ra  trice richtte elke  
kamer anders in

Streekproducten 
boven: de forel- 
salade van chef  
Nicolas

Avontuur in  
de bossen

Zalig relaxen in de tuin
met extra eiland


