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Valkenburg is een klein maar pittoresk stadje. Veel historische gebouwen zijn er opgetrokken uit de plaatselijke okergele mergelsteen.

Na tien jaar chambres d’hôtes
te hebben verzorgd in Bonnieux,
een dorpje in de Provence, besliste
Ria van de Vooren in 2017 terug te
keren naar Nederland. Het plan:
ook in het vaderland een logeer
adres met standing uitbaten, net
als in Frankrijk. Twee regio’s had
ze voor ogen: ofwel rond Den
Haag, ofwel rond Maastricht. Het
werd optie twee. Ze streek neer in
Valkenburg, op amper tien kilo
meter van de levendige Limburg
se hoofdstad.
Als we het centrum binnen
rijden op een zonnige middag in
mei, snappen we meteen waarom
Valkenburg de bijnaam ‘mergel
stadje’ draagt. Veel historische
panden zijn er opgetrokken in de
lokale mergelsteen. Het okergeel
licht mooi op in het gulle zonlicht.
Voor we ons logeeradres opzoe
ken, verkennen we het centrum te
voet. Het historische hart is niet
bijster groot, maar heeft wel pitto
reske hoekjes en kantjes, onder
meer aan het riviertje de Geul, dat
door het stadje stroomt.

Kamer kiezen
Het typische mergelgeel zien
we echter niet als we tegen de
vroege avond op het knerpende
grint voor onze bestemming par
keren. Villa Voorenburg heeft een
strakke witte voorgevel die fris af
steekt tegen de omliggende tui
nen en huizen. Het historisch
pand ligt in Broekhem, even bui
ten het centrum, in een residen
tieel aanvoelende buurt met on
Nederlands grote landhuizen op
flinke percelen.
Nog maar net zijn we uitge
stapt of onze gastvrouw komt ons
al begroeten op het bordes aan de
voordeur, met hond Guus. Het is
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Villa Voorenburg, een groots klein hotel

Joie de vivre
in Valkenburg
Ria van de Vooren vond een ietwat uit
geleefd landhuis in Valkenburg en toverde
het om tot een fris gerenoveerd klein hotel.
Daar legt ze haar gasten graag in de
watten, van het aperitief in de salon tot het
ontbijt in de veranda.
JAN DE HAESE

een voorbode van de rest van ons
verblijf: als gast krijg je hier een
hartelijke persoonlijke behande
ling.
Of we misschien eerst een
drankje wensen? Zo’n vraag wij
zen we zelden af, zodat we enkele
minuten later nippen van een fris
glaasje chardonnay en een lokaal

Limburgs biertje. In de moderne,
strakke salon – we hadden ook
kunnen kiezen voor de rustiekere
salon aan de overkant van de gang
met antieke tegels in schaakbord
motief. ‘Ik laat de mensen graag
de keuze’, verduidelijkt Ria. ‘Som
migen houden van een klassiekere
stijl in een oud huis. En als er

meerdere gasten zijn, kunnen ze
elk hun salon kiezen.’
Wij blijken de enige gasten op
deze doordeweekse meidag. Wat
ons meteen nog een ander voor
deel oplevert: we mogen zelf een
kamer uitkiezen. We hadden een
kamer achteraan geboekt, maar
we mogen zonder meerkosten ver

kassen naar een iets ruimere ka
mer aan de voorkant van de villa.
Een free upgrade, heet dat in ge
pimpte hospitality talk. Wij noe
men het liever je gasten in de wat
ten leggen.

Petit hotel
De liefde die onze gastvrouw
voor Frankrijk koestert, spreekt
uit de namen van de kamers. Eerst
hadden we de Merlot, uiteindelijk
logeren we in de Sauvignon Blanc.
Verder zijn er nog de Chardonnay,
de Viognier en de Pinot Noir (de
suite). Allemaal Franse wijndrui
ven, u raadt het goed.
Villa Voorenburg zet zich in de
markt als ‘maison d’hôtes/petit
hotel’. ‘Ik wou mij onderscheiden
van de gemiddelde bed & break
fast,’ vertelt Ria, ‘omdat onder dat
label toch heel wat dingen worden
aangeboden waarmee ik me niet
identificeer. Ik mik op een hotel
beleving, maar dat betekent na
tuurlijk ook dat ik alle nodige keu
ringen daarvoor moet doorlopen.
Dat kost extra tijd en moeite,
maar dat heb ik ervoor over. Mijn
gasten moeten zich hier thuis
kunnen voelen, maar wel een
hotelgevoel ervaren.’
Onze Sauvignonkamer is in
derdaad op niveau. De zwart ge
verfde plankenvloer contrasteert
met de hoge hagelwitte muren en
de grote raampartijen. Centraal
staat een royale en comfortabele
dubbele boxspring, met luxueus
aanvoelend bedlinnen met de ini
tialen van het huis erop. Ook het
zachte badlinnen is gepersonali
seerd, tot kamerjassen toe. Een
decoratieve toets brengen het mo
derne schilderij aan de muur en
de strakke hedendaagse verlich
tingsarmaturen. In de ruimte ach
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De tuin is een wandeling waard.

Een stukje
Amstel Gold Race
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Villa Voorenburg is een en al negentiendeeeuwse statigheid.

In de kamer wacht
een royale en
comfortabele dubbele
boxspring, met
luxueus aanvoelend
bedlinnen met de
initialen van het huis
erop

ter het bed is een sanitaire module
ingebouwd. Geen bad hier, wel
een regendouche. Als we al een
minpuntje moeten aanstippen, is
het dat het sanitair gedeelte niet
met een deur van de rest van de
kamer is afgescheiden.
Op de kamer is er geen minibar,
wel Nederlands mineraalwater
van Sourcy. Gasten kunnen ge
woon een drankje nemen uit de
goedgevulde koelkast in de keu
ken beneden, of het nu wijn, bier
of frisdrank is. Ook voor koffie en
thee kun je er terecht.
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De kamer is een en al licht en luchtigheid.

Wie Valkenburg zegt, zegt
ook wielrennen. Het stadje is
de aankomstplaats van Ne
derlands enige wielerklassie
ker, de heuvelrijke Amstel
Gold Race. Die troef speelt
het graag uit. Aan de stads
rand vind je er de Amstel
Gold Xperience, een bele
vingscentrum met een
themacafe vol wielermemora
bilia. Wie zelf een stuk van de
Gold Race wil fietsen, kan
zich hier omkleden en dou
chen achteraf.
Vanuit het centrum vertrek
ken drie bewegwijzerde
fietslussen. De langste telt
113 kilometer, de kortste
75 kilometer.
Zelf kies ik voor lus 3. Die
vormt de finale van de wieler
wedstrijd en telt 79 kilometer
met tien beklimmingen. Het
begin is pittig met de Cau
berg een paar honderd meter
na de start. Zo vat je meteen
klaarwakker en met opgekrik
te hartslag de rest van de
tocht aan.
In de eerste 45 kilometer valt
het klimwerk nog mee. Veel
glooiingen, weinig echt scher
pe kuitenbijters. Wel een fan
tastisch wegdek met vlot bol
lend asfalt, zonder kassei
stroken of brokkelige beton
wegen.
Vanaf de scherpe Gulperberg
worden de klimspieren wel
serieus getest. Meteen heb je
minder oog voor het prachti
ge landschap (knusse dorpjes
met vakwerkhuizen afgewis
seld met landerijen en vier
kantshoeves). Vooral het
kwartet KruisbergEyserbos
wegFrombergKeutenberg
zuigt elke sprankel energie uit
je benen met iedere pedaal
slag richting de top. Na
80 kilometer Limburgse
heuvels is de douche in de
Xperience dan ook zeer wel
gekomen. Net als het pilsie
overigens. (dhj)
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sfeertje brengt. Tussen het zilver
werk, porselein en de gesteven
servetten wachten onder meer
een mand kraakverse broodjes,
een kaasplank met een zestal half
harde kazen, een glaasje fruitsla
(framboos, aardbei, perzik), een
bordje charcuterie, drie soorten
huisgemaakte jam en marmelade,
yoghurtjes, een aan te snijden grof
brood en een vers gemaakte smoo
thie met aardbeien, veenbessen
en munt. De tafel illustreert hoe
geen moeite de gastvrouw te veel
is om het de gasten naar hun zin
te maken. Hoewel we ons al de ko
ning te rijk voelen, krijgen we niet
veel later ook nog een roereitje
kunstig gepresenteerd.
Na het ontbijt lopen we nog
even door de grote tuin, in het
spoor van de drie langharige huis
katten Gijs, Piep en Maus. Zelfs als
de villa volgeboekt is, vinden alle
gasten hier wel een zithoekje om
in alle rust van het groen te genie
ten. Het is duidelijk: op dit adres
ben je van een mooie portie joie de
vivre verzekerd.

Kunstig roerei
Ook al ligt onze kamer aan de
straatkant, van het verkeer mer
ken we nauwelijks wat. Na een on
gestoorde nachtrust en een welda
dige regendouche trekken we
’s ochtends naar het ontbijt. En
dat is een grote troef van Villa
Voorenburg. Want het ontbijt hier
is vurrukkulluk, om het met
Remco Campert te zeggen.
We schuiven aan in de zonover
goten veranda met zicht op de
grote tuin, aan een perfect gedek
te tafel, terwijl Vivaldi een lente

Praktisch
Ons oordeel
Een ideale plek voor wie in
Nederlands Limburg in alle rust
van een persoonlijke hotel
ervaring wil genieten.

Het ontbijt is pure
verwennerij. © dhj

De kamerprijs varieert tussen
140 euro en 180 euro (suite)
per nacht, ontbijt inbegrepen.
Op aanvraag schakelt Ria de
huiskok in voor een diner. Er
zijn een privéparking en een
schuur om fietsen te stallen.
www.villavoorenburg.nl

