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tekst         Ulrike KlaasHALLO 
    ONTSPANNING!

 HET KLINKT RAAR, MAAR DE SEEZEITLODGE IS EEN HOTEL WAAR JE TIJDENS JE OPONTHOUD BIJNA 

NAAR SLECHT WEER VERLANGT. BIJVOORBEELD OM ZONDER SLECHT GEWETEN UITGEBREID AAN HET 

ONTBIJTBUFFET TE BLIJVEN ZITTEN TOT JE HELEMAAL VOL BENT. OF OM OP DE GEZELLIGE KAMER ROND 

TE BLIJVEN HANGEN. OF OM DE HELE DAG IN HET RUIME WELLNESSGEDEELTE TE KUNNEN BLIJVEN, 

INCLUSIEF MASSAGES EN SAUNABEZOEK. WIJ HADDEN GELUK: HET REGENDE. 

Duitsland magazine

D
e mist ligt uitgespreid over het water, alsof het 
Bostalmeer is ingepakt en de dag nog niet kan 
beginnen. ik loop vanuit mijn kamer het balkon 
op en twijfel even. Gelukkig maar, want anders 

was ik zo in de gespiegelde versie van het ochtendland-
schap in het meer gelopen. aan de scheidingswanden tus-
sen de balkons zijn namelijk spiegels bevestigd, waardoor 
het uitzicht op het meer zich lijkt te verdubbelen.

toen we gisteravond aankwamen, viel er niet veel te zien. 
Het regende pijpenstelen en het meer lag ergens in een 
donker gat. een leeg spiegelbeeld. Geen lichtjes die van 
civilisatie getuigden. Goed te herkennen echter was de im-
posante toegangspoort, zoals je die kent van safari-lodges 
in afrika. toen we erdoorheen reden, wisten we nog niet 
dat we pas weer bij het vertrek door diezelfde poort zou-
den komen.  Ons voornemen voor dit weekeinde was om te 

ontspannen en veel te ondernemen in de frisse lucht, ook 
als de weersvoorspellingen niet goed zouden zijn.

’s Morgens staat er eerst een ontbijt op het programma. 
Dat wordt ook tijd. We hebben al veel te lang op de kamer 
getreuzeld. Maar in een kamer die ‘Wohlfühlkoje’ wordt ge-
noemd gaat dat ook bijna niet anders. De 98 kamers van 
de Seezeitlodge zijn strak en licht vormgegeven en warm 
ingericht in zand-, witte en bruine kleuren, met een geolie-
de parketvloer en meubels van inheems hout zoals eiken, 
de vitrage en kussens zijn van katoenen stoffen, de lampen 
van wol en macramé en de bank is van riet. eerst spring ik 
nog even onder douche, waar ik word afgeleid door kleine, 
in de bodem van de douche ingemetselde kiezelsteentjes. 
terwijl uit de regendouche warm water op mij neervalt, 
worden de onderzijden van mijn voeten door de kiezels ge-
masseerd. een onverwachte voetrelexzonemassage. Later 
hoor ik dat de kiezels uit rivieren in de omgeving zijn opge-
vist. net als de vuistgrote stenen waar later bij het diner de 
kruidenboter als appetizer op wordt geserveerd. Die stenen 
werden door de schoonouders van een keukenmedewerker 
uit de isar gehaald, zo vertelt de vriendelijke bediening ons. 
Maar liefst 150 stuks! De liefde voor details kun je in de 
Seezeitlodge onmogelijk over het hoofd zien. net als de 
zorg en hartstocht die in dit project is gestopt. 

De Seezeitlodge is een gigantisch hotelproject in het 
Saarland, dat in juni van dit jaar de eerste gasten mocht 
ontvangen. als een kolossale gevelde boomstam ligt de 
wellnessoase boven het Bostalmeer. De gevel, die uit hou-
ten lamellen bestaat die in de loop der tijd zilvergrijs zullen 
verkleuren, onderstrepen de natuurlijke uitstraling nog 

Ook de berkenstam-

men in de rustruimte 

van de spa duiden de 

Keltische invloeden.
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O 
Täler weit, o 

Höhen, O schö-

ner, grüner Wald, 

Du meiner Lust und We-

hen, Andächt´ger Aufen-

thalt“, ontschoot mijn 

moeder elke keer onwil-

lekeurig als ze, allang ge-

pensioneerd, met mijn 

vader relatief lange wan-

delingen over de hoogtes 

van het Sieger-, Sauer- of 

W i t t g e n s t e i n e r l a n d 

maakte en een mooi uit-

zichtpunt bereikte. Deze 

zin komt uit het gedicht 

‘Abschied’ van Joseph 

von Eichendorff (1810), 

dat in de vertolking van 

Mendelsohn-Bartholdy, 

het bekendste Duitse 

volkslied werd. 

Nu zou je kunnen zeg-

gen: in vredesnaam, wat 

een aardsromanticus! 

Zo’n emotioneel gemij-

mer past toch niet meer 

in de huidige tijd van cy-

berspace? Kan goed zijn, 

maar als je in het Sauer-

land om je heen kijkt, dan 

kan het best zijn, dat je 

ook door zulke gevoelens 

wordt meegesleept.

En toen, in de tijd van 

de wandelingen van mijn 

ouders, was een verge-

zicht vanuit het diepe, 

dichte dennenbos van 

het Sauerland echt iets 

bijzonders. Dat verander-

de door de dramatische 

kaalslag van de storm Ky-

rill in 2007 voor de wan-

delaars tenminste nog 

op een positieve manier.

Nergens anders in het 

Sauerland is het verge-

zicht zo weids en zo ver 

als op de hoogvlakten 

rondom de Kahlen Asten. 

Dat zou ook zonder Kyrill 

zo zijn geweest, want de 

top is ‘dennenvrij’. Het 

doet er niet toe vanuit 

welke richting je met de 

auto naar de berg toe 

rijdt, overal leiden diepe 

dalen als die van de Len-

ne of de Ruhr, naar de 

parkeerplaats van de 

Kahlen Asten op een 

hoogte van ongeveer 841 

meter. De rit erheen doet 

sterk denken aan de da-

len van het noordelijke 

Zwarte Woud.

Als je denkt de hoog-

ste top van het Sauerland 

bereikt te hebben, vergis 

je je. Achthonderd meter 

is weliswaar de hoogte 

van meerdere bergtop-

pen in het Sauerland, 

maar de Kahlen Asten is 

niet het hoogste punt; er 

ontbreken net een paar 

meters. De hoogste top, 

die je vanzelfsprekend 

vanaf de Kahlen Asten 

ziet liggen, is met 843 me-

ter namelijk de Langen-

berg, tegen de grens van 

Hessen. Desondanks 

overvleugelt de ‘Vater 

der tausend Berge’ – zo-

als de Kahlen Asten ook 

wel wordt genoemd– de 

Langenberg in ieder ge-

val voor wat betreft be-

kendheid en populariteit.

Het moment is geko-

men om de wandel-

schoenen aan te trekken 

en er op uit te gaan. De 

mogelijkheden zijn onbe-

grensd: van pittige dag-

tochten tot aan ontspan-

nen wandelingen. De 

wandeltochten kunnen 

op veel plaatsen worden 

afgebroken;  je gaat lo-

pend terug naar het 

startpunt, of vanaf Lan-

gewiese, Hoheleye of in 

het dal vanuit Westfeld 

met de bus. Als je het 

Lennedal tot op het eind 

naar boven loopt, be-

draagt de afstand onge-

veer 15 kilometer. En dat 

willen we vandaag gaan 

doen. 

Eerst loopt de wandel-

weg vanaf de parkeer-

plaats van de Kahlen As-

ten door de uitgestrekte, 

prachtige heide; hier 

groeit de struikhei als on-

kruid, verder groeien er 

bosbessen, vossenbes-

sen, jeneverbessen, maar 

ook solitaire berken, wil-

gen en lijsterbessen vind 

je hier. En als het een en-

kele den gelukt is groot 

te worden, dan kun je 

aan hem zien uit welke 

richting de wind waait, 

namelijk uit het westen.

Uiteindelijk kom je uit 

bij de bron van de Lenne, 

die krap 20 meter onder 

de top ligt en daarmee 

het predicaat van de 

hoogstgelegen bron in 

Noordrijn-Westfalen voor 

zich opeist. De Lenne is 

met haar 129 kilometer 

lengte van de bron op de 

Kahlen Asten tot aan de 

monding de langste ri-

vier in het Sauerland. 

Vanaf de bron van de 

Lenne gaat het verder 

over de bergkammen. De 

route is grotendeels de-

zelfde als van de Rot-

haarsteig, langs Lenne-

plätze en Neuastenberg 

en verder naar Lange-

wiese en Hoheleye. Tij-

dens de hele route kun je 

genieten van de fascine-

rende vergezichten over 

het ‘Land der tausend 

Berge’. Op veel plaatsen 

lijkt deze route op de 

‘chemin des crêtes’, de 

route van de bergkam-

men, in de Vogezen.

Neuastenberg, Lange-

wiese en Hoheleye zijn 

bij veel mensen bekend 

door de wintersport. 

Maar ook als het ‘land 

van de duizend bergen’ 

niet onder een dikke laag 

sneeuw ligt, is het een at-

tractie.

En wellicht iets over-

dreven durf ik tocht nog 

steeds te beweren, dat 

voor degenen uit het 

vlakke noorden of wes-

ten, die hierheen komen, 

deze bijna eindeloos wer-

kende heuvelruggen een 

intens gevoel van sprake-

loze bewondering veroor-

zaken, dat kenmerkend is 

voor een dergelijke bele-

venis in de natuur.

Behalve de grandioze 

natuur is langs de kant 

van de weg steeds iets 

nieuws te ontdekken.  

Zoals de ‘landschapsbio-

scopen’, dat zijn grote 

houten lijsten, die een 

filmdoek moeten voor-

stellen en een bijzonder 

mooi beeld van het land-

schap vertonen. Je kunt 

er over discussiëren of 

dat zo mooi is, origineel 

is het in ieder geval wel. 

Net als het blote voe-

ten-pad, dat we in Lange-

wiese ontdekten. Het is 

voor velen een misschien 

allang vergeten ervaring, 

om de steeds verande-

rende structuur van de 

bodem aan je voeten te 

voelen. Het pad is liefde-

vol aangelegd en kan 

‘zonder enig gevaar’ wor-

den betreden.

Als je rond de Kahlen 

Asten gaat wandelen, is 

dit niet alleen een streling 

voor het oog. Samen met 

Eichendorff kan ik nog 

meer beloven: een ge-

zondheid stimulerende, le-

vensverlengende wer-

king. Want de dichter 

besluit zijn ‘Abschied’ met 

de woorden “Und mitten 

in dem Leben wird deines 

Ernsts Gewalt, mich 

Einsamen erheben, so 

wird mein Herz nicht alt.”, 

waarmee hij wil uitdruk-

ken dat de diepgaande 

passie voor het bos, zo’n 

enorme betekenis heeft 

dat het zelfs jong houdt.

Info
Wandelen  
GPS wandelroutes, de 
mooiste attracties, 
bezienswaardigheden, 
horecagelegenheden en nog 
veel meer informatie en tips 
over wandelwegen rondom 
de Kahlen Asten vind je op 
de website www.ich-geh-
wandern.de/kahler-as-
ten-rundwanderweg.

Toeristische informatie
Alle informatie voor een 
bezoek aan het Sauerland: 
www.sauerland.com.
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meer. “Wij vinden het belangrijk dat de lodge de omgeving 
weerspiegelt”, verduidelijkt de nog jonge hoteldirectrice 
Kathrin Sersch, die we op weg naar het ontbijt ontmoeten. 
“Wij hebben ook bewust gekozen voor de naam ‘lodge’ in 
plaats van hotel”, vult ze aan. Met ‘wij’ bedoelt ze haar 
man Christian en zichzelf. Beiden stammen uit de regio. 
Het is hun uitdrukkelijke wens dat de Seezeitlodge een be-
stemming op zich is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
het complex midden in het bosrijke natuurpark Saar-Huns-
rück ligt, vlak bij de Luxemburgse grens en ver weg van 
drukte en lawaai. in de buurt bevinden zich behalve het 
meer veel bossen en een paar heuvels.  voor de rest niet zo 
heel veel. Maar de Seezeitlodge op zich is genoeg.

De tijd vliegt voorbij. eerst doen we ons tegoed aan het 
uitgebreide ontbijtbuffet met bioyoghurt, eieren van de 
boer uit de buurt en zelfgebakken brood. Daarna zoeken 
we het grote spagedeelte op, het hart van de Seezeitlodge. 
We laten ons er verwennen met een Keltische massage 
met warme en koude stenen. vervolgens vertoeven we in 
de binnen- en buitensauna’s, waarvandaan je al transpire-
rend over het meer uitkijkt, en gaan we zwemmen in het 
verwarmde binnen- en buitenbad.

Baden als de Kelten? De band met dit historische volk loopt 
als een rode draad door de Seezeitlodge. Je ziet het ook 
terug in het 2700 vierkante meter grote spagedeelte. Ber-
kenstammen, waaraan de Kelten een grote geneeskrachti-
ge werking toeschreven, staan in de rustruimte in rijen op-
gesteld. Het buitenbereik van de sauna lijkt wel een Keltisch 
dorp, met een rituele plek en een vuurplaats. Keltische 
symbolen versieren de muren in de spa en ook elders in de 
lodge. een glanzende messing band op de vloer in de lobby 
symboliseert de as van de zonnewende. Wie zich meer wil 
verdiepen in het Keltische erfgoed van de regio, kan een 
bezoek brengen aan de ringmuur in het nabijgelegen Ot-
zenhausen, een enorm Keltisch verdedigingswerk.

’s Middags klaart het op. als holbewoners die dagenlang 
op hun gemak onder de aarde hebben geluierd, kijken we 
in het zonlicht. naar de ringmuur rijden? Liever blijven we 
hier! Het is hier immers zo prettig. een van onze lievelings-
plekjes is de open vuurplaats op het terras, voor de bar 
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Info
Seezeitlodge

Am Bostalsee 1, 

66625 Gonnesweiler

Tel. +49(0)6852/80980

www.seezeitlodge.de

Prijzen
De prijzen voor een 

overnachting beginnen bij ² 

258 voor 2 personen in de 

Wohlfühlkoje. De suites 

kosten vanaf ² 318 voor 2 

personen. Alle prijzen zijn 

incl. ontbijtbuffet plus ‘s 

avonds een menu naar keuze.

Bereikbaarheid
Met het vliegtuig naar 

Saarbrücken en dan met de 

trein naar station Türkis- 

mühlen. Vanaf daar kun je  

de gratis shuttle naar de  

lodge nemen.

Met de auto ca. 3 uur en  

15 minuten over de A61 en  

A1 vanaf Venlo.

Tip
Het is raadzaam de spa- 

behandelingen vooraf te 

boeken; zo kun je het tijdstip 

naar wens reserveren. 

Keltische rituelen zoals 

zonnewendevieringen, 

maanfeesten en de 

Walpurgisnacht worden 

d.m.v. speciale arrangemen-

ten aangeboden.

nox, waar je een prachtig uitzicht over het meer hebt. 
Met een cocktail met Keltische kruiden in de hand 
kijken we naar het kleurenspel voor ons. De perfecte 
plaats voor een Sundowner. Rechts van ons bolt het 
witte zonnedoek op dat over het terras van het res-
taurant is gespannen. Weer krijgen we even dat afri-
kaanse lodge-gevoel. totdat het begint te druppelen. 
Maar dat vinden we niet zo erg.

We gaan naar binnen in de warm verlichte lobby, een 
grote open ruimte met een gezellige ronde zitbank. 
naast de coconachtige stoel die aan het plafond 
hangt, spelen een moeder met haar kind met blok-
ken. er loopt een hond door de lobby en het geluid 
van stemmen uit bar nox en het restaurant Lumi 
dringt in een gedempte toon door. Het is hier echt 
mooi en ontspannen.

Het diner is degelijk, maar ook creatief en bijzonder. 
Chef de cuisine Daniel Schöisch tovert ons in restau-
rant Lumi drie gangen voor, zonder al te veel poespas 
en met seizoenproducten en regionale ingrediënten 
zoals paddenstoelen, gestreepte bietjes, palmkool en 
forel. Schöisch hecht naast het gebruik van regionale 
producten ook veel waarde aan oude groentesoorten, 
die bij veel mensen allang in de vergetelheid zijn ge-
raakt. vergeten kan ik in ieder geval niet het verrukke-
lijke, zelfgebakken brood. Het recept zou Kathrin Sersch 
van haar grootvader, ernst Wagner, gekregen kunnen 
hebben. Wagner, diepvriespizza-goeroe en oprichter 
van de bekende Wagner Pizza’s, bezat naast een bak-
kerij ook het pension Peterberger Hof in het naburige 
Braunshausen. Op het gebied van bakkunsten en hotel-
lerie is men in de Seezeitlodge goed op de hoogte.

en wat gaan we morgen doen? ik hoop dat het regent!

“Wij vinden het belangrijk 
dat de lodge de omgeving 

weerspiegelt.“
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