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CITYTRIP LILLE TEKST EN FOTOGRAFIE 
BERT TIELEMANS

TIKJE 
ANDERS
Lille is niet alleen de meest Vlaamse stad van Frankrijk, het 
is ook een onbekend pareltje. Op een paar uur rijden van 
Nederland vind je rond Lille ook nog eens twintig golfbanen. 
Zoals de Mérignies Golf Country Club. 

Golfbaan Mérignies 
afficheert zich als de 
meest heuvelachtige 
golfbaan in het vlakke 
Noord-Franse land.

Lille
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VANUIT DE AUTO SCHIET 
HET VLAKKE NOORDE-
LIJKE DEEL VAN FRANK-
RIJK RAZENDSNEL AAN 
JE VOORBIJ. Uitgestrekte 

landbouwgronden met mais, gras, aard-
appels of koeien. Maar Noord-Frankrijk 
biedt heel veel meer. Wie iets verder kijkt 
in dit gebied, Frans-Vlaanderen, net over 
de grens met België, ontmoet veel inte-
ressants. De stad Lille bijvoorbeeld met 
haar Vlaams-Nederlandse invloeden. Tot 
de zeventiende eeuw maakte deze grens-
streek onderdeel uit van de Nederlanden. 
Tot Koning Lodewijk XIV daar een eind 
aan maakte en Frans-Vlaanderen vanaf 
dat moment Frans grondgebied werd. 

MÉRIGNIES GOLF & COUNTRY CLUB
Voordat we Lille verkennen eerst maar 
eens een balletje slaan. De keuze is hier 
reuze. In de grensstreek rond Lille 
 bevinden zich in een straal van zo’n dertig 
kilometer twintig verrassend leuke golf-
banen. Zowel in België als in Frankrijk. 
Banen die de moeite zeker waard zijn: 
Golf De Sart, Golf de Brigode, Ieper Open 
Golf (België) en de prachtige Golf & 
Countryclub de Palingbeek CV, ook bij 
onze zuiderburen. Wij kozen voor een 
rondje Mérignies Golf & Country Club. 
Een ambitieuze 27-holesbaan met 
rondom een schitterend aangelegd park 
met de prachtigste designvilla’s en land-
huizen. Hier woont de upper class van 

Philippe 
 Vanbremeersch 
droomde van 
een baan 
naar Schots 
of Iers model 
in het vlakke 
Noord-Franse 
landschap

Lille. Golfbaan Mérignies afficheert zich 
als de meest heuvelachtige golfbaan in het 
vlakke Noord-Franse land. En daar valt 
helemaal niets op af te dingen. Het ge -
accidenteerde terrein is keurig aangelegd 
in het van nature al mooie landschap. 
Maar het hoogteverschil maakt Mérignies 
net een beetje anders. Baanarchitect 
Michel Gayon kon zijn creatieve brein 
de vrije loop laten met de 1,5 miljoen 
kubieke meter aarde en zand die werd 
aangevoerd. Om dat in perspectief te 
plaatsen: vijf jaar lang reed er dagelijks 
een stoet van honderd vrachtwagens naar 
Mérignies om aarde te storten. Daarnaast 
liet hij ook zo’n vijftigduizend planten en 
bomen plaatsen om de baan karakter en 
sfeer te geven.

RUIMTE
Initiatiefnemer en eigenaar van Mérig-
nies Golf, Philippe Vanbremeersch, 
droomde in 1990 al van een bijzondere 
golfbaan in het vlakke Noord-Franse land. 
Het moest een course naar Schots of Iers 
model worden. De droom van Vanbre-
meersch, van oorsprong een invloedrijke 
boer met verstand van koeien en gewas-
sen, kwam uit. Het project kostte hem 

• TIJDENS ONS RONDJE KOMEN WE OPVALLEND VEEL MET HUN OUDERS SAMEN SPELENDE KINDEREN  TEGEN.

•

HOTEL BARRIÈRE LILLE
Mérignies Golf opent binnen enkele jaren 
een eigen hotel-spa. Tot die tijd is uitwijken 
naar de stad een prima alternatief. Lekker 
dicht bij de restaurants en winkels. Lille 
heeft vele hotelmogelijkheden. Van eenvou-
dig en betaalbaar tot luxe en comfortabel. 
Hotel Barrière de Lille, op loopafstand van 
het centrum van de stad, valt in de laatste 
categorie. Voorzien van werkelijk alle com-
fort en luxe, zoals een heerlijke spa, fitness-
zaal en een gezellige ruime bar is dit een 
sterrenhotel met Las Vegas-uitstraling. 
Geniet in het restaurant van een heerlijk 
diner om daarna een bezoek te brengen 
aan het Theater-Casino met slotmachines, 
roulettetafels en bijna dagelijks een 
 uitgebreid entertainmentprogramma. 
Jan Smit en Gerard Joling zullen er niet 
optreden, hun Franse collega’s vast wel. 

GOLFARRANGEMENT
RESORT BARRIÈRE LILLE
•   3 nachten 2-pk Superior / LO
•   2 greenfees Mérignies Golf

 
Vanaf € 329,- € 239,- p.p.
 
Voor meer informatie en boekingen: 
pinhigh.nl of (023) 556 96 92

• VIJFTIGDUIZEND PLANTEN EN BOMEN 
 WERDEN GEPLAATST OM DE COURSE KARAKTER 
EN SFEER TE GEVEN. 
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behalve ettelijke miljoenen, bijna 
twintig jaar aan denkwerk en voorberei-
dingen voordat de eerste bal in 2008 werd 
geslagen. Bovendien leverde het hem de 
nodige frustraties en vertragingen op om 
de complexe vergunningen rond te krij-
gen. Maar inmiddels ligt er een prachtige 
baan met restaurant, zalencentrum 
annex clubhuis en uitgewerkte plannen 
voor een hotel met luxueuze spa. 

27 HOLES
De huidige 27-holesbaan is ruim van 
opzet en opgebouwd uit drie lussen van 
negen holes. Daardoor kun je heerlijk 
variëren, ook omdat iedere lus een eigen 
karakter heeft. In 2008 werd Val de 
 Marque (3200 meter, par 37) geopend. 
Dit deel van de course kenmerkt zich 
door verschillende interessante water-
hindernissen. Hier ligt ook een stuk weg 
met de karakteristieke Noord-Franse 
 kasseien, die we kennen uit de beroemde 

•LINKS HET BELFORT VAN DE KAMER VAN 
KOOPHANDEL, RECHTS HET OPERAGEBOUW 
AAN HET HET PLACE DU THÉÂTRE. 

•BOEKENMARKT IN LA VIEILLE BOURSE AAN DE PLACE DU GENERAL DE GAULLE. wielerwedstrijd Parijs – Roubaix. Tot 
midden jaren tachtig reden de renners 
ook daadwerkelijk over dit toen nog 
 verlaten landweggetje. De tweede lus is 
La Valutte (2600 meter, par 34). Geopend 
in 2010. Deze lus biedt de meeste hoogte-
verschillen. Twee jaar later opende 
Rupilly (3300, par 37), de meest vlakke 
holes die ook het minst moeilijk zijn en 
daarmee geschikt voor beginners. Hier 
komen we tijdens ons rondje ook opval-

lend veel kinderen spelend met hun 
ouders tegen. Zou golf dan toch echt de 
toekomst hebben voor de jonge genera-
tie? De plannen voor lus vier, Croisette, 
liggen klaar, de eerste vier holes worden 
nog dit jaar geopend, de overige in 2019. 
De tees, fairways en greens van Mérignies 
zijn volledig gedraineerd en geïrrigeerd. 
Daarmee is het een all-weatherbaan die 
nagenoeg het hele jaar door bespeelbaar 
is. Alleen als de grond bevroren is wordt 
de golfcourse gesloten. Mérignies speelt 
fantastisch. Ruim van opzet, rustig in de 
baan en met voldoende variatie voor een 
fijn rondje. De fairways zijn over het alge-
meen breed wat de moeilijkheidsgraad 
ten goede komt. Hier kun je gewoon voor 
een lekkere kaart spelen. De holes bieden 
ook verschil. Eigenlijk een ‘voor-ieder-
wat-wilsbaan’, zonder dat het saai wordt. 

VOOR DE NIET-GOLFENDE PARTNER
Terug na de stad. Een onontdekt pareltje 
mag Lille, of Rijsel op z’n Belgisch, gerust 
genoemd worden. Toch crosst half Neder-
land zomers er op weg naar het zuiden 
vooral zo snel mogelijk voorbij. Jammer, 
Lille heeft veel te bieden. Golfers die hun 
niet-golfende partner willen overhalen 
voor een weekendje naar ‘het Parijs van 
het Noorden’: Lille is een paradijs voor 
winkelliefhebbers. Kleine boetiekjes en 
modehuizen van alle grote merken wis-
selen elkaar af. Compact bij elkaar in het 
prachtig opgeknapte centrum rond de 
Rue Leppeletier en Rue Comtesse. Tegen 
het centrum aan kun je ook terecht in de 
honderdtwintig winkels en restaurants 
van Euralille. Een nieuw overdekt shop-
pingcenter met voor elk wat wils. Ook net 

buiten het centrum zijn er verschillende 
mooie winkelcentra. Gastronomisch 
biedt Lille een keur aan betaalbare en 
meer exclusieve restaurants. Met over-
wegend een Franse keuken met een 
tintje Vlaams. Dus frieten en speciaal 
bier aan tafel zijn hier heel gewoon. Ook 
voor de cultuurliefhebbers heeft de stad 
heel wat in petto. De Grand Place, het 
centrale plein van de stad, is een mooi 

•TOT IN DE JAREN TACHTIG GING DE 
BEROEMDE WIELERRONDE PARIJS-
ROUBAIX OVER DEZE OUDE KASSEIEN. 

Half Nederland 
crosst Lille voorbij

•
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startpunt voor een stadswandeling. 
Aan dit plein bevinden zich enkele 
prachtige gebouwen zoals het karakte-
ristieke beursgebouw La Vieille Bourse. 
Een aanrader is ook het Palais des Beaux 
Arts, het museum voor schone kunsten 
van Rijsel met een enorme collectie 
stukken. Ook een bezoek aan de kathe-
draal, de Notre Dame de la Treille, loont 
zeer de moeite. •


