
Rijsel revisited

3x Rijselse nachten
Lille komt van l’île en Rijsel verwijst 
naar ijssel. De oorsprong van de stad 
heeft dus iets met water te maken. Ster-
ker nog, ooit was Rijsel als Venetië, 
Brugge of Gent. Vol rivieren en kanaal-
tjes, bruggen en gondels. Maar de indu-
striële revolutie maakte een einde aan 
dit idyllische plaatje. De metaalindu-
strie en textielfabrie-
ken hadden ruimte 
nodig, veel ruim-
te. De Deule 
werd dicht-
gegooid, net 
als een ander 
dozijn water-
wegen en ka-
nalen. Daarrop 
verrezen fabrie-
ken, maar ook: 
rijke patri-
ciërshuizen. 
De gevels 
waar Rijsel 
vandaag mee 
pronkt stam-
men uit die tijd. 
En zelfs oude fa-
brieken bewij-
zen nu al eens 
hun nut... als cul-
tureel centrum of 
B&B.

N
ooit was 
Noord-Frank-
rijk zo populair 
als vandaag. In 
het zog van de 

bioscoopfilm Bienvenue chez les 
Ch’tis lopen onze zuiderburen 
zelf het noordelijk deel van 
hun land plat. Tijd om ook 
nog eens poolshoogte te gaan 
nemen, dachten wij. Want 
Rijsel ligt amper 35 TGV-
minuten ver.

Tekst & foto’s: 
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La Maison BLeue
De chambres d’hôtes (2 kamers) van Gregory 
en Anne-Lorraine Willaume ligt in Wa-
zemmes, de wijk die bekend werd met haar 
Maison Folie in 2004, toen Rijsel zich cul-
turele hoofdstad van Europa mocht noe-
men. La Maison Folie ligt nog steeds om de 
hoek, maar zo ver hoef je niet te lopen. Ook 
de B&B van de Willaumes heeft zo zijn fo-
lietjes. Laten we beginnen met de jacuzzi. 
Die staat op de overdekte binnenkoer van 
de voormalige tweewoonst. Bij goed weer 
schuift het dak open. In het achterste ge-
deelte, tegen de voormalige chicoreifabriek 
aan, kan je je wellnessparcours vervolgen 
met een bezoek aan het stoombad en even-
tueel massage. Want Gregory is masseur. 
Na vele reizen besliste hij zich hier met 
Anne-Lorraine te settelen. Geen wonder 
dat La Maison Bleue een kosmopolitische 
sfeer uitademt, met vaandels uit Tibet, Rus-
sische matroesjka’s, oosterse parasols, Chi-
nese lampions, koffietafelboeken over de 
Mekong, enz. De vrolijke kleuren en origi-
nele details wisselen elkaar in sneltempo af. 
Bonte koetjes in alle maten en gewichten 
zorgen voor een grappig accent.

PRIJS: Budgetvriendelijk, 
75 euro voor tweepersoonskamer 
met ontbijt. Gebruik wellness 

15 euro p.p.
TIP: Markt (dinsdag, donder-
dag, zondag van 7u tot 14u) en 
Maison Folie met hammam in 
voormalige textielfabriek.

Maison Carrée
Kunst speelt de hoofdrol in het huis van 
Marc Larivière. Deze architect, kunstver-
zamelaar, fotograaf, enz. gebruikt zijn cham-
bres d’hôtes als kunstgalerie. In de vijf ka-
mers, traphal, keuken, woonkamer, salon, 
enz. hangen overal schilderijen en foto’s. 
Het bekendste werk is van Alechinsky, het 
meest intrigerende een foto van een Japanse 
in een zwembad. “Meer dan een van mijn 
gasten kiest bewust de plaats aan de over-
kant van de ontbijttafel, zodat hij haar de 
hele tijd kan zien”, aldus Larivière. La Mai-
son Carrée vormde altijd al een buitenbeen-
tje, ook zonder de kunstwerken. Het werd 
in 1926 gebouwd als jachtpaviljoen, want 
toen reikte de stad nog niet tot hier. De vo-
rige eigenaars renoveerden het pand, voor-
aleer naar België te verhuizen. Marc Lari-
vière herstelde het huis in zijn waarde. Elk 
van de drie chambres d’hôtes heeft een eigen, 
luxueuze stijl. Maak je keuze uit een ko-
baltblauwe glazen kroonluchter, een Vic-
toriaans bad op pootjes of een jacuzzi in 
kerselaar. Wie houdt van ruimte, kan op-
teren voor een van de dépendances in de tuin. 
Met zicht op het zwembad of zolderkamer 
voor de kinderen.
PRIJS: 140 euro voor tweepersoonskamer 
met ontbijt, 230 euro voor een tuinsuite.
TIP: De gastheer is ook een begenadigd 
kok.
INFO: www.lamaisoncarree.fr

LiLLe fLottante
Aangemeerd in Vieux-Lille: centraler ver-
blijven dan op Lille Flottante kan niet. Deze 
charmante chambres d’hôtes biedt twee ka-
mers op een woonboot. Eens aan boord 
word je aangemaand - in het Neder-
lands, want de gastvrouw is met een 
Belg getrouwd - om je schoenen uit te 
doen. Dat hoort blijkbaar zo op een 
boot. Op kousenvoeten stommelen 
we verder naar de twee kamers. Fris 
en in marinestijl, met de vuurtoren 
als rode draad. Hier werd inven-
tief met ruimte omgesprongen: 
de badkamer bevindt zich in 
de spiegelkast die op zijn beurt 
een ruimtelijk gevoel geeft 
aan het geheel. Beide chambres
d’hôtes bieden zicht op de 
Deule, maar geniet ervan 
met mate. Je bevindt je 
immers (deels) onder 
de waterspiegel en dat 
kan zorgen voor speci-
ale gewaarwordingen. 
Ontbijten gebeurt in 
de grote leefruimte 
annex moderne keu-
ken. Ook hier geen 
gebrek aan vuurto-
rens. In de zomer is 
het heerlijk toeven 
op het tuinterras 
van ruim 150m². 
Rijsel ahoi!
PRIJS: 120 à 150 euro 
voor tweepersoons-
kamer met ontbijt 
en parking.
TIP: Vooraan in het 
schip bevindt zich 
een schattig boot-
appartementje voor 
jonggehuwden. 
Met eigen badka-
mer, kitchenette en 
afwasmachine.
INFO:
www.lilleflottante.com

3x Op de thee
Rijsel is een mekka voor lekkerbekken. 
Daar zullen de Vlaamse roots wel niet 
vreemd aan zijn. 
slag kunnen op elke straathoek terecht. 
De stad blijkt vooral een voorliefde voor 

thee te hebben. De 
klassiek tot heel trendy. Je kan er niet al

leen thee krijgen, maar ook allerlei lekker
nijen waarbij versheid de maatstaf is. 

Wie na al die 
op zijn benen kan staan, neemt de 
moderne riksja naar het volgende 
adres of terras.

3x Made in Lille
Shopaholics zijn in Rijsel aan het juiste 
adres. De stad heeft vandaag meer te bieden 
dan Le Furet du Nord, waar boeken voor 
het eerst ooit in 
geboden. Vieux-Lille bulkt van de trendy 
boetiekjes en originele adressen. Draaior
gels zorgen voor een authentieke sfeer in 
de stad. Loop zeker eens langs de Oude 
Beurs. Op de binnenkoer van dit prach
tige gebouw vindt dagelijks (behal
ve maandag) een boekenmarkt 
plaats.

reizen
zaterdag 19 en zondag 20 april 2008
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