
Castel ‘Les Sorbiers’ : Eco-hotel voor een 
duurzame vakantie 
Het domein ‘Les Sorbiers’ in Heer kent een hele geschiedenis. Ooit buitenverblijf 
van de familie Boël, nadien vakantiecentrum van de Socialistische Mutualiteit en 
sinds kort locatie voor horeca, seminars en feesten. ‘Les Sorbiers’ maakt deel uit 
van de Belgische aandeelhoudersgroep ‘Nouvelle Hôtellerie’ die ook in Frankrijk 
en in Zwitserland een hotel uitbaten. 
 

‘Les Sorbiers’ omvat naast het kasteel (19e eeuw) nog het aanpalende ‘Paladio’, een Gîte ‘La Maison 
Blanche’ en ‘La villa du Bac’. Het geheel ligt in een prachtig park van 17 hectare, langs de Boven-Maas. 
Het is voorlopig een ‘hors catégorie’ etablissement. 

Het kasteel herbergt een lounge, bar, restaurant,  2 suites en 10 doubleroom kamers, sommige met 
zicht op de Maas, andere kijken uit  op het park. In het aanpalende ‘Paladio’ zijn er 20 kamers. Voor de 
inrichting van de kamers werd beroep gedaan op Véronique Mellery, die bekend is voor de decoratie 
van o.a. The Crimson Rivers op Netflix of ook James Bond films. Wim Kiewals schilderde rechtstreeks 
de muurmotieven van de suites en Karine Fosny nam het licht voor haar rekening in het restaurant. 
Het geheel krijgt door de recuperatie van het  divers meubilair een eigen look en een warme 
vintagefeel. 

Administrateur-manager Michel Vertongen: “ De recuperatie van het meubilair maakt deel uit van onze 
ecologische aanpak. Wij willen een eco-hotel zijn en voor duurzaamheid gaan. Denk aan criteria als 
verantwoord ondernemen, circulair energie- en waterverbruik,  natuurbehoud enz. Zo werken we mee 
aan Natura 2000 waarbij we het 6 hectare grote Androssart eiland in de Maas beschermen, maar 
tegelijk via gidsen toegankelijk maken voor onze gasten. Onze centrale verwarming draait op 
houtpellets. Die zijn milieuvriendelijker en goedkoper dan andere brandstoffen. Het hout wordt uit de 
regio betrokken. Door dit systeem sparen we niet alleen 100.000 liter mazout uit per jaar, maar zo 
komt er ook heel wat minder CO2 en fijnstof vrij. We letten op ecovriendelijke schoonmaakmiddelen. 
Om waterverspilling tegen te gaan bieden we de gasten handdoeken opnieuw te gebruiken en 
linnengoed wordt door een lokaal bedrijf gewassen met biologisch verantwoorde wasmiddelen. Maar 
dat is niet zo eenvoudig. “ 

Naar de toekomst toe wil ‘Les Sorbiers’ zonne-energie introduceren op het terrein en zijn er elektrische 
oplaadpalen voor auto’s en fietsen voorzien. “Momenteel voorzien we in een pendelbus naar het 
station van Dinant, waardoor we ook het openbaar vervoer promoten”, besluit Vertongen. En nog in 
de pijplijn: drie kamers in een aangemeerde binnenschip en boomhutten.  

“We trekken het eco gevoel door in ons restaurant  ‘En face de l’île’, waar chef Nicolas Valanchon in de 
potten roert. Hij gaat voor de korte keten en werkt met lokale-  en bio producenten. Denk aan onze 
eigen honing of aan de wijnen en producten van Bioul.  Om de voetafdruk nog meer te verkleinen 
hebben we een eigen kruidentuin, starten we een moestuin op en plantten we tal van fruitbomen aan. 
De kaart is dan ook seizoensgebonden.  Er is een dagelijks menuutje maar men kan ook à la carte 
terecht. “ 

‘Les Sorbiers’ volgt uiteraard de corona preventieregels. Meer nog elke avond voorziet men in een 
optreden van artiesten, die door COVID-19 hard in de kern van hun bestaan zijn geraakt. Een kleine 



vergoeding en een gastenverblijf van enkele dagen moet hen moreel steunen. En het biedt de gasten 
een meerwaarde, want … geen televisie op de kamer. Wel snelle wifi.  

“Voorlopig een bewuste keuze, want dit brengt rust. Maar er komt meer en meer vraag naar een 
beeldbuis”, weet Vertongen. “ Daartegenover staan wel tal van activiteiten op het domein. En er is voor 
de kinderen een speelkamer. Wie wil kan de leeskamer gebruiken. Daarom ligt op elk nachtkastje een 
boek, dat gratis mag worden mee genomen. 

Nu er nieuwe coronaregels bekend zijn over (trouw)feesten en seminars en ook het nieuwe schooljaar 
van start gaat, wil men bij ‘Les Sorbiers’ de andere locaties op het domein gaan inrichten. “ Voor de 
Gîte hebben we 57 slaapplaatsen en kunnen we bosklassen organiseren. In de Villa maken we alles in 
gereedheid om protocolveilig congressen en meetings te verwelkomen. “ In coronatijd een absolute 
uitdaging. 

Meer info: www.lessorbiers.com 

Jempi Welkenhuyzen 

http://www.lessorbiers.com/

	Castel ‘Les Sorbiers’ : Eco-hotel voor een duurzame vakantie
	Het domein ‘Les Sorbiers’ in Heer kent een hele geschiedenis. Ooit buitenverblijf van de familie Boël, nadien vakantiecentrum van de Socialistische Mutualiteit en sinds kort locatie voor horeca, seminars en feesten. ‘Les Sorbiers’ maakt deel uit van d...

