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BIJZONDER LOGEREN IN
O DIERBAAR BELGIE!

O Dierbaar België is het passieproject van journalist  O Dierbaar België is het passieproject van journalist  
Sophie Allegaert en fotograaf Heikki Verdurme, twee lucky Sophie Allegaert en fotograaf Heikki Verdurme, twee lucky 

bastards die al jaren de wereld rondreizen om reportages te bastards die al jaren de wereld rondreizen om reportages te 
maken voor kranten en magazines. Op odierbaarbelgie.be maken voor kranten en magazines. Op odierbaarbelgie.be 

delen ze bijzondere logeeradressen in eigen land. Betaalbare delen ze bijzondere logeeradressen in eigen land. Betaalbare 
designhotels, luxueuze vakantiewoningen, charmante B&B’s, designhotels, luxueuze vakantiewoningen, charmante B&B’s, 

boomhutten in het groen en alles daartussenin. Met liefde boomhutten in het groen en alles daartussenin. Met liefde 
 geselecteerd, altijd uitstekend in zijn genre en rechtstreeks   geselecteerd, altijd uitstekend in zijn genre en rechtstreeks  

te boeken bij de  eigenaar.  te boeken bij de  eigenaar.  
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JUST THE TWO OF US – ROMANTISCHE GETAWAYS

HOTEL PILAR

Antwerpen

In dit historische hoekpand op ’t Zuid 

hangt een kunstzinnige nonchalance. 

Geen saaie hotellobby, wel een fijne 

foodbar met mooi volk en een eigen 

shop. De kamers combineren een 

robuuste look met wat eclectische 

finesse. Nu eens met een gouden muur, 

dan weer voorzien van een privéterras. 

hotelpilar.be, vanaf € 119 

CHÂTEAU DE VIGNÉE

Rochefort

Dit nieuwe luxueuze boetiekhotel 

heeft er al een hele geschiedenis 

op zitten en pakt uit met 25 unieke 

kamers. Opgetrokken met natuurlijke 

Belgische materialen. Wanden in 

ruwe eik, blauwe hardsteen,  

heerlijk linnen. Mét spa en  

gastronomisch restaurant.

chateaudevignee.be, vanaf € 175

SECRET GARDEN SUITES

Brugge

Aan Brugges mooiste rei ligt dit  

discrete luxehotel achter een eeuwen-

oude gevel verborgen. Goed voor een 

handvol uitbundig gedecoreerde  

suites, compleet met verwarmd  

zwembad en aanpalende wellness  

met hottub en open haard. 

secretgarden-suites.com, vanaf € 275, 

inclusief champagneontbijt

1
LOOF CABIN

Hoeselt

Pal op een boshelling en tussen het 

gebladerte van eeuwenoude beuken. 

Daar, op een domein van 5.000  m², 

duikt deze houten constructie op. 

Balancerend op palen zodat je tussen 

het loof resideert.  Goed geplaatste 

glaspartijen halen het bos binnen  

en op het terras lijk je wel tussen  

die bomen te verdwijnen. 

loof-cabin.be, vanaf € 155 per nacht

LEENEBRUGGE

Booitshoeke

Dit eenzame boerenhuis, met 

 authentieke voute, ligt midden in de 

velden. Het is amper met de auto 

bereikbaar, wel omringd door  

zalige Vlaamse  vergezichten.  

Groene akkers, eindeloze weides  

en wuivend koren. Of ongerept  

boerenpsalmgeluk uit de tijd  

van toen. leenebrugge.be,  

vanaf € 100 per nacht

SLOW CABINS

Op diverse geheime locaties

Eenzame ecodesigncabins verspreid 

over Vlaanderen. Geen televisie, geen 

wifi, wel peis en vree. Geen prullen, 

wel de pure essentie. Alles wat je 

nodig hebt: een open haard, een koel-

kast, een fornuis, een badkamer, een 

vuurput en mooie raampartijen.  

Blik op oneindig, voeten in het gras  

en absolute stilte. slowcabins.be,  

vanaf € 175 per nacht

ENJOY THE SILENCE – 100% RUST
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INTO THE WILD – GENIET VAN DE NATUUR 

CITYVIBES – BRUISENDE STADSADRESJES

GLAMPING AT THE LAKE

Nijlen

Dinner On The Lake is terug, in een 

aangepaste versie, en met glamping-

tipi bij, aan de oever van datzelfde 

meer. De tipi’s zijn ook afzonderlijk 

boekbaar, je hoeft dus niet per se op 

het water te dineren maar kunt het 

ook bij een glamoureuze kampeerses-

sie houden. dinneronthelake.com,  

€ 150 per nacht

WARREDAL

Maaseik

Dit tegendraadse vakantiepark beslaat 

24 hectare, schurkt tegen een natuur-

gebied aan en pakt uit met een kleine, 

fijne verzameling cosy cabins. Geen 

wifi, verwarming of koelkast. Wel grote 

vensterpartijen die die eenzame natuur 

lijken in te kaderen, een zalige hout

kachel en een koelbox. warredal.be,  

vanaf € 229, 50 voor 2 nachten

GROTTEN VAN HAN

Han-sur-Lesse

Slapen in de bomen en vanuit je 

zwevend bed oerossen, wilde paarden 

en Europese bizons spotten. Het kan 

dankzij de boomtenten in de Grotten 

van Han. Die zwevende tenten kunnen 

vier personen herbergen. ’s Avonds 

maak je met een ranger een ommetje 

in het uitgestorven park. grotte-de-
han.be, vanaf € 215 per tent

MAISON 12

Gent

Op het gelijkvloers een chocolade

atelier, wat hoger twee luxueuze vakan-

tieappartementen. De onweerstaanbare 

subtiele chocoladearoma’s krijg je er 

gratis bij. Je kunt in Maison 12 ook een 

ontbijt, degustatie of workshop plannen. 

Vanop je terras staren naar die befaam-

de Gentse torens, is ook een optie. 

lamaison12.be, vanaf € 160 per nacht

ZALIG IN ANTWERPEN

Antwerpen

Dit etagehuis was ooit een volkscafé en 

is nu een fijne, coole vakantiewoning. 

Beneden heb je zicht op het va-et-vient, 

de hogere etages zijn voorbehouden 

voor het slaapcomfort. Op de derde 

verdieping huist een privésalon met 

gashaard. En dat in zwart-wit met wat 

baksteenromantiek. zaliginantwerpen.be, 

vanaf € 350 per nacht

JAM HOTEL

Brussel

Architect Lionel Jadot toverde een 

versleten kantoorgebouw om tot hét 

coolste hotel van de hoofdstad. Bruut, 

kleurrijk en zeer Jadot. Voorzien van een 

rooftopbar met … zwembad. Sommige 

kamers zijn op maat van twee, in andere 

leg je een complete vriendentroep te 

slapen. Van één tot zes personen dus. 

jamhotel.be, vanaf € 50 per nacht

V A K A N T I E  D I C H T B I J



goodbye  51  

O  D I E R B A A R  B E L G I Ë !

6
FAMILYPROOF – KINDEREN BAAS 

LOFT LIVING GARDEN SUITE

Nieuwpoort

Deze luxueuze tuinsuite heeft alles 

wat je nodig hebt en meer: een zalig 

jungleterras, een buitendouche, een 

badkamer met sauna en iconische 

designontwerpen. De kroost beschikt 

over een glorieus stapelbed op maat. En 

dat op wandelafstand van de zee, waar 

je strandcabine op je wacht. loftliving-
gardensuite.be, vanaf € 290 per nacht

DOMAINE DE RONCHINNE

Maillen

Dit landgoed van 42 hectare bevat 

chique kasteelkamers, elegante boom-

gaardresidenties en luchtige tuinsuites, 

maar net zo goed slaapzalen, bivakhuif-

karren, een boomhut en een Loft Cube 

of een strakke designcocon in het groen 

met een 360°panorama. Met restau-

rants en openluchtwellness. domainede-
ronchinne.be, vanaf € 69 per nacht

FIKA

Kemmel

De Westhoek met Scandinavische in-

slag. Of het beste van twee werelden, 

pal op de Kemmelberg. Fika heeft twee 

heldere, ecologische kamers, een tuin 

met streekeigen planten en bomen, 

een trampoline, ezel Boeba en  

twee vrolijk blatende schaapjes.  

Zo dichtbij kan het Hoge Noorden  

zijn. fika.one, vanaf € 100 per nacht

5
ECHO LODGE

Hollebeke

Een designlocatie in een oase van groen 

op maat van 32 gasten. Elke kamer heeft 

zijn eigen 'en suite' badkamer. De kroost 

beschikt over een zeer coole speel zolder, 

feesten doe je in de partyroom in de 

kelder en dankzij de overdekte lounge 

kun je zelfs bij slecht weer genieten van 

de tuin en de vergezichten. echolodge.be, 

vanaf € 2.750 per weekend

TEN TORRE

Oedelem

Grandioos logeren in een kasteel, je hoeft 

er niet eens de lotto voor te winnen. 

Want kasteel Ten Torre, een historisch 

waterkasteel met hoektorens en geschikt 

voor 22 personen, is gewoon als vakan-

tiewoning boekbaar. Het eeuwenoude 

kasteel mag dan wat piepen en kraken, 

zijn inrichting is opvallend eigentijds. 

tentorre.be, vanaf € 2.800 per weekend

SAMUUS

Brakel

Ruimte en stijl. Samuus grossiert in 

beide. En dat terwijl het tot wel 32 

gasten kan logeren. Met faciliteiten 

voor groot en klein. Een zitzak-etage 

om te hangen, een terras groot genoeg 

om te skeeleren, een verkleedhoek, 

een beddenbak, een immense speel-

hoek en tal van verstophoekjes.

samuus.be, vanaf € 1.660 per weekend

XXL – HOE MEER ZIELEN


