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L’Ardenne profonde, de ware Ardennen.
De Villa Houmont is nochtans niet
typisch Ardeens. Integendeel, het is een
nieuwe vakantiewoning die amper drie
jaar geleden werd gebouwd. Door een
Nederlander en zijn echtgenote die aan
de streek hun hart verloren. Dat kunnen we alvast begrijpen. Maar waarom
het plaatje dan zo typisch Ardeens op
ons overkomt? Vooral door de grandioze omgeving uiteraard, maar ook door
de materialen van Villa Houmont.
Want al gaat het om een nieuwbouw
met oog voor luxe en design, toch werden veel Ardeense accenten gelegd.

Hout en steen
Laat ons beginnen met het hout. Bijna
de hele Villa Houmont is buiten bekleed

We zijn over Namen gekomen, niet over Luik, zoals onze gastvrouw had verwacht.
Wel via dorpjes als Héropont, Laval, Rechrival. “L’Ardenne profonde”, zegt Josette
Cravatte. En dan krijgen we onze vakantiewoning in het vizier: de Villa Houmont,
in een glooiend en weids landschap. Nu pas begrijpen we haar commentaar.
met hout. Niet horizontaal zoals
meestal bij chalets, maar verticaal. Dat
geeft een heel ander effect. Het maakt
ook dat de woning zoals een jonge
boom opgaat in de omgeving, de vallei
van de Laval. Natuursteen is het tweede
element van de gevel. De combinatie
met hout wordt in de streek veel
gemaakt, merken we daags nadien tijdens een wandeling.
Binnen wordt die lijn gewoon doorgetrokken. Houten balken domineren de
woonkamer, niet donker en zwaar
zoals vroeger, maar licht en jong. Het
geeft de living een natuurlijke uitstraling. Natuursteen vinden we terug op
de wand achter de haard. De rest van
het interieur sluit hier naadloos op aan:
lederen fauteuils en zetels, tegels in

‘blauwe steen’ (althans een keramische
variant die een vergelijkbaar effect
geeft).
De open keuken is sober gehouden, in
glanzend wit. Ze beschikt met onder
meer vaatwasser en aparte diepvries
over alle comfort. Rustgevende kleuren
voor muren en gordijnen maken de
woon- en leefruimte af.

Drie verdiepingen
Villa Houmont biedt plaats aan acht
personen in vier tweepersoonskamers.
Die liggen verspreid over drie verdiepingen. “Dat vind ik wel eens leuk”,
zegt mijn reisgenote. “Niet alle slaapkamers boven zoals meestal het geval is,
maar ook een paar kamers beneden.
Vooral handig als een deel van ons al

naar bed wil (of moet ).”
De slaapkamers van Villa Houmont
baden in rust. Ook hier serene kleuren,
met telkens één accent. Dat maakt al
vlug dat we spreken over de gele kamer
(met gele kussens en canvassen met
gele bloemen aan de muur), de rode
kamer (idem in het rood) en de groene
kamer. Die laatste kreeg ook een boodschap mee (eveneens op de muur):
“Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag.”
En dat willen de jongsten onder ons
(tieners) dan ook meteen doen. Terwijl
de ene de speelkamer beneden inpalmt
(met Nintendo Wii en tafelvoetbal),
leeft de andere zich boven op de mezzanine uit (biljart). Zelf installeer ik me in
de kinderkamer. Wegens het speelse

Bevers op de
Ligne du tram

Twee terrassen
Genoeg te doen dus om een achtkoppig
gezelschap bezig te houden. In alle
drukte trek ik me even terug op een van
de twee terrassen. “Wij begrepen indertijd niet waarom ze twee terrassen aanlegden”, vertelde Josette eerder tijdens
de rondleiding. “Maar nu wel. Het is
slim gezien: ’s morgens zit de zon achteraan en ’s avonds vooraan.” Zelf hou
ik vooral van dat laatste. Ik nestel me
met een ﬂeecedeken in de loungeset,
terwijl de zon ondergaat over de vallei
van de Laval aan de overkant van de
straat. Een idylle.
Verbaasd over zoveel moois besluit ik
het gastenboek naar het terras te halen:
zoals verwacht niets dan lovende woorden, al blijkt er ook uit dat de Villa Houmont vooral een bestemming is voor
rustzoekers. Veel winkels vind je niet in
de buurt, noch attracties. Alleen de
natuur, die is omnipresent. Of zoals een
van de gasten het verwoordde tegen
Josette Cravatte: ‘C’est pour le silence
qu’on paie, madame (Wij betalen voor
de stilte, mevrouw).”

Pays de Bastogne
Als je logeert in het Pays de Bastogne
kun je je niet veroorloven om Bastenaken (op 15 km) niet te bezoeken. Nog
grotere heiligschennis volgens Josette
Cravatte is de Mardasson missen, het
monument ter nagedachtenis van de
Slag om de Ardennen, waar Belg en
Amerikaan schouder aan schouder
vochten voor de bevrijding.
Wij zochten vooral een leuk eetadres
en vonden dat ook dankzij onze sympathieke gastvrouw die ons doorverwees naar de Brasserie Léo. Dit is de

oudste brasserie van de stad, die in
1946 begon als frituur in een treinwagon. Als eerbetoon aan vroeger staat
die wagon er nog steeds, voor het restaurant. Iedereen probeert hier anno
2012 een plaatsje te bemachtigen, al is
het binnen ook sfeervol dineren. Wij
aten een forel op Luxemburgse wijze
(roomsaus met witte wijn) voor
14,50 euro. Wie een kaartje meeneemt uit de Villa Houmont, krijgt
gratis een huisaperitief.
WWW.WAGON-LEO.BE

Villa Houmont ligt in the middle of
nowhere. En laat dat nou net een plek
zijn die bevers ook graag opzoeken.
Op 400 meter rechts van het huis
begint de wandeling Ligne du Tram.
Die loopt (net als de Ravel, zie blz 8-9)
over een vroegere spoorwegbedding.
Tot de jaren 50 van de vorige eeuw
reed hier een tram. Een van de buurtbewoners wil het traject trouwens
laten opnemen in de Ravel.
Halverwege de wandeling, tijdens het
slalommen tussen de koeienvlaaien,
stoot je op onmiskenbare sporen van
beveractiviteit: omgeknaagde
bomen, afgeknaagde boomstammen.
Het maakt de wandeling er alleen
maar spannender op. Want misschien
drijft er op een gegeven moment wel
een voorbij, in het water beneden...
Praktisch: De wandeling Ligne du
Tram neemt ongeveer 1u in beslag en
maakt via Magery een lus naar de
Villa Houmont. Ook leuk voor kinderen. Zorg bij of net na regenweer wel
voor aangepast schoeisel.

Praktisch
HOE ERHEEN:
Antwerpen-Houmont (provincie
Luxemburg): 185 km

VAKANTIEWONING:
Villa Houmont is het levenswerk van
fotograaf Rob van Geffen en zijn
vrouw Yvonne. Je kunt de vakantiewoning huren via Ardennes Relais.
Gratis wifi. Alleen maar satelliet-tv,
wel een grote collectie dvd’s. Bed-,
bad- en keukenlinnen, elektriciteit,
gas en schoonmaak inbegrepen.
Borgsom: 400 euro.
TIP: In de buurt van de villa vind je
niet meteen een bakker of supermarkt. Er is wel een diepvries, dus je
kunt je broodjes eventueel elke dag
zelf afbakken.

ARDENNES RELAIS:
Ardennes Relais is gespecialiseerd
in de online verhuur van vakantiewoningen in de Ardennen. De
reisorganisatie bestaat al dertig
jaar: van zes woningen in 1980 tot
1000 vakantiewoningen vandaag.
De woningen liggen verspreid over
alle regio’s en variëren van groepskastelen tot gîtes voor gezinnen,
van back to basic tot superdeluxe
met eigen wellnessfaciliteiten.
Villa Houmont heeft huiscode
BE-6680-32 bij Ardennes Relais:
Prijs: weekend vanaf 937 euro,
week vanaf 1185 euro.

INFO:
WWW.ARDENNES-RELAIS.BE
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Villa Houmont

interieur: kussens met aapjes, pluchen
beren. Deze kamer zit bovendien onder
het dak en daar hou ik wel van.
De mannen hebben ondertussen nog
meer ontdekkingen gedaan. Villa Houmont draagt niet voor niets het predicaat ‘villa’. Op de benedenverdieping
bevindt zich ook een sauna met lavabo
en regendouche (en slippers in alle
maten). Wie daaraan niet genoeg
heeft, vindt op het eerste de tweede
badkamer met twee luxueuze wasbekkens en nog een douche. De pièce de
résistance zit in de nok: nog eens twee
lavabo’s met bad in landelijke stijl.

