
Vakantiehuis met 
ardense charme

We dromen er allemaal wel 
eens van: een huisje in een 
landelijk dorp, ver weg van de 
drukke winkelstraten. Met een 
zwembadje erbij en zuurstofrijke 
bossen in de nabijheid. In de 
provincie Luxemburg vind je nog 
die warme Ardense manier van 
leven. Trek ernaartoe met je 
familie en vrienden en maak het 
gezellig in je vakantiewoning. 
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Het rustige do-
mein ligt verscho-
len in de bossen 
van Luxemburg.

De grotten van 
Han zijn uitge-
groeid tot een 
topattractie.

Redu is een lust 
voor boekenlief-
hebbers.

Groepswoning 
l’Annexe biedt 
plaats aan twaalf 
personen. 
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rest van de omgeving te verkennen. De 
schattige dorpjes of gehuchten Bure, 
Grupont en Mirwart, bijvoorbeeld. 
Kleine plaatsen waar de koeienstal-
len naast de traditionele huizen staan, 
maar waar je ook verrast kunt worden 
door heerlijke gastronomische restau-
rants (Mirwart), pannenkoekenhuisjes 
(Grupont). Veel volk is er nooit; je vindt 
hier dan ook geen grote winkelstraten, 
geen platgelopen toeristische attrac-
ties. De voornaamste attracties van de 
Haute-Lesse zijn namelijk de gezonde 
lucht, de boerderijen en de bossen.
Wie met een groep vrienden en familie 
op weekend wil, kan kiezen voor een 
gîte. In Tellin zelf kun je bijvoorbeeld 
een huis huren van Belvilla, dat in heel 
Europa charmante landhuizen verhuurt. 
L’Annexe, bijvoorbeeld, is een gereno-
veerde 18de-eeuwse schuur met vijf slaap-
kamers, zodat je er met twaalf personen 
royaal kunt logeren. En je uiteindelijk  
een pak goedkoper uitkomt dan de prijs 
per persoon in een doorsnee hotel. Het 
huis heeft een mooie keuken, een groot 
salon, een eetkamer met zicht op de tuin 
en zelfs een zwembad voor als het war-
mer wordt in de lente en zomer. Over 
zomer gesproken: op het terras van de 
gîte staat een barbecue en voor de kinde-
ren is er een schommel, pingpongtafel, 
biljart en tafelvoetbal.
En wie het nog luxueuzer wilt, kan kie-
zen voor het landhuis l’Exclusif.

Een echte boerenvakantie, middenin 
de bossen. Logeren in een streek 

waar men een andere taal spreekt en 
het leven in een gezapig tempo ver-
loopt. Dorpen waar je de riviertjes 
hoort klateren en de koeien hoort loeien 
in hun stal. Gaat het over Frankrijk? 
Duitsland? Toch niet. In onze eigenste 
Ardennen vind je ook van die heer-
lijke dorpen, waar het massatoerisme 
nog niet is doorgebroken. In de bossen 
tussen Rochefort en Saint-Hubert kun 
je bijvoorbeeld probleemloos de hele 
namiddag gaan wandelen zonder ook 
maar iemand tegen te komen. Op een 
everzwijn of hert maak je daarentegen 
al meer kans. Wie niet uitkijkt kan zelfs 
nog verdwalen, want de grote naaldbos-
sen sluiten dicht op elkaar aan. Zorg 
dus dat je iemand meeneemt die de 
streek kent of dat je over een goeie wan-
delkaart beschikt.
De rivieren die deze mooie streek door-
kruisen, zijn de Lesse en de Lomme. Die 
stromen en kabbelen langs wouden, vel-
den en kleine dorpjes die er nog uitzien 
zoals in de achttiende en negentiende 
eeuw. Het eerste dorp dat je tegenkomt 
wanneer je de E411 verlaat, is Tellin. 
Na enkele minuten overvalt de stilte en 
gezapigheid je al. Tellin ligt namelijk net 
op de grens van de provincie Luxem-
burg; dit zijn dus de echte diepe Arden-
nen. Tellin is door zijn strategische lig-
ging een uitstekende uitvalsbasis om de 
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praKTISCHe INFo 
Info over Belvilla via info@belvilla.be of 
03-275 05 05  
Vakantiewoning l’Annexe vind je op 
www.belvilla.be onder de code BE-
6927-12, l’Exclusif onder BE-6927-13

Boekendorp Redu
In de bossen van Saint-Hubert en 
Rochefort kun je lange wandelingen 
maken, maar er zijn ook leuke uitstap-
jes te doen. Wandel bijvoorbeeld eens 
naar de Fourneau Saint-Michel, te ver-
gelijken met Bokrijk, maar dan op z’n 
Ardens en een pak kleinschaliger. Je 
leert er hoe de kinderen begin vorige 
eeuw naar school gingen, hoe de smid 
zijn hoeven besloeg en welke molens 
een bakker nodig had om bloem te 
maken. Voor de kinderen is er een grote 
speeltuin en de volwassenen kunnen er 
kennismaken met streekbieren.
Niet te missen voor wie in deze streek 
logeert, zijn natuurlijk de grotten van 
Han. We zagen ze vroeger allemaal tij-
dens onze schoolreizen, maar wie er 
sindsdien niet meer kwam, zal verrast 
zijn door de moderne opzet van de toe-
ristische attractie vandaag. De grotten 
kregen een vermelding van drie sterren 
in de Michelingids, en dat heeft zeker 
ook te maken met het prachtige hon-
derd jaar oude trammetje dat door het 

aanpalende wildpark rijdt. De rondlei-
ding in verscheidene talen, het klank- 
en lichtspel en de uitgang via de onder-
aardse rivier zorgen ervoor dat dit meer 
dan een gewone grot is. De bootjes die je 
je misschien herinnert op het einde van 
de grottentoer, werden vervangen door 
grote loopbruggen over de rivier. Neem 
zeker een jas mee naar binnen, want de 
temperatuur in de grotten schommelt 
het hele jaar rond de dertien graden.
Boekenliefhebbers moeten natuurlijk 
naar het boekendorp Redu, één uitrit 
verder dan die van Tellin. In Redu vind 
je maar liefst 24 bibliotheken, tweede-
handswinkeltjes en alles wat met boe-
ken te maken heeft. Heerlijk om uren-
lang rond te lopen, boeken te betasten 
en weg te dromen in de romantische 
oude boekenwinkeltjes. 
Wie wat langer blijft, heeft nog de keuze 
tussen het klokkenmuseum in Tellin, 
het imponante Euro Space Center in 
Transinne, de mooie Romeinse brug 
in Villance, het klompenmuseum in 
Porcheresse of, niet te vergeten, een 

avontuurlijke kanotocht op de Lesse. 
Met de kajak of kano de Lesse afvaren is 
een van de redenen waarom Belgen en 
buitenlanders in de zomer massaal naar 
de provincie Luxemburg afzakken. De 
rivier is dan vrij kalm, waardoor zelfs 
beginnende kajakkers vooruit kunnen 
zonder om te kiepen. Het proberen 
waard op een zonnige dag.

tekst: Ann Lemaître

Een van de riante slaap- 
kamers in l’Annexe.
Onder: landhuis l’Exclusif.

Euro Space Center in 
Transinne.
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