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Met zijn 150 selecties voor Standard Luik en zijn 
voorliefde voor rijsttaartjes is Paul-José Mpoku, « Polo » 
genoemd, wellicht de meest Belgische van alle spelers 
van het nationale team van Congo. Hij is ook de 
grootste ambassadeur van Verviers, zijn geboortestad.

n° 40Star WAW

Paul-José Mpoku 

DE VOETEN BIJ STANDARD,
HET HART IN VERVIERS

I Laurence Cordonnier

Eens Verviersenaar, altijd Verviersenaar. 
De s t ad  d ie  Vic tor  Hugo e en 
onbeduidende stad noemde (« ville 

insignifiante »), is het bastion van deze 
speler. Het is immers in de wolstad, vandaag de 
Waalse hoofdstad van het water, dat hij is 
geboren en zijn eerste voetbalpasjes zette. Hij 
speelde er voetbal met grotere jongens. 
Waarschijnlijk is het daardoor dat hij toch al 
voor enkele prestigieuze clubs heeft gespeeld. Nu 
is de middenvelder van Standard terug in het 
land en zijn we bij hem thuis te gast, in alle 
eenvoud en gemoedelijkheid, voor een gesprek 
zonder taboes. We praten over zijn stad, zijn 
voorliefdes, zijn echtgenote, zijn geloof …

V E R V I E R S

Luik

© Guy Focant // © Elodie Timmerman
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Le Pays des tartes
Zo hij een buitenhuisactiviteit zou moeten voor-
zien, dan geeft hij toe – na enkele lange seconden 
te hebben nagedacht – dat de Luikenaars met hun 
oktoberkermis en zijn geuren van lackmansen 
en oliebollen wel enkele troeven hebben  ! Op het 
vlak van lokale gastronomie is er volgens hem 
niets dat opweegt tegen een lekkere rijsttaart. 
« Een Verviersenaar herkent een lekkere rijsttaart 

alleen al aan het uitzicht. » Paul-José Mpoku heeft 
het dan met de nodige affectie over de winkel 
van de persoon die in de wijk « Tonton Hugo » 
werd genoemd. « Volgens mij vind je de beste rijst-

taart in Le Pays des tartes. » Hoe herken je nu eigen-
lijk een goede rijsttaart  ? « Als de textuur wat 

lopend is, dan is de taart perfect, dat is een teken van 

maturiteit. Is de rijst gesloten, hard, opgesloten in een 

textuur die onvoldoende vloeibaar is, dan zal de taart 

niet lekker zijn. Wat belangrijk is, is te weten waar 

je een lekkere rijsttaart kunt vinden. » En hoe gaat 
een sportman die op een hoog niveau speelt dan 
om met zijn voorliefde voor rijsttaart  ? « Vaak 

gaan mijn ouders rijsttaart halen wanneer ze weten 

«Een Verviersenaar 
herkent een lekkere 
rijsttaart alleen al 
aan het uitzicht. »

dat ik op bezoek kom. Het is niet de beste voeding voor 

een sportman, maar nu en dan een stukje kan geen 

kwaad !  » Dan licht zijn gezicht op. Staat er niet 
ergens nog wat rijsttaart in de koelkast  ? 

L’Atlas
Een zonnig terras, een traditionele houtoven 
voor pizza’s, dit restaurant is nog niet zo lang 
geleden overgenomen door vrienden van Paul-
José. « De diversiteit van de kaart bevalt me : je kunt 

er niet alleen pizza’s of geroosterd vlees eten maar ook 

proeven van de Afghaanse keuken. »

Slagerij Ceylan
Deze slagerij, een familiezaak, stilt de zin in vlees 
van « heel Verviers ». « Je komt er vaak kennissen 

tegen die je al een tijdje niet hebt gezien. Bovendien 

is de bediening er uitstekend, het personeel is zeer 

vriendelijk. » Bij de familie Ceylan vind je echter 
meer dan alleen maar lekker vlees. De slagers zijn 
de ouders van Mucahid Ceylan, ook een beroeps-
voetballer, en ook de oom en tante van Enes 
Saglik, die in de eerste afdeling speelt, bij 
Charleroi. Mucahid, Enes en Paul-José voetbal-
den als kinderen met elkaar en zijn altijd vrien-
den gebleven.
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Het Hôtel Verviers
Dit hotel telt een honderdtal kamers en het is er 
altijd bijzonder druk tijdens de Grote Prijs F1 in 
Francorchamps. Ook ter gelegenheid van belang-
rijke evenementen in Spa of in Theux wordt dit 
hotel stormenderhand ingenomen. « Het wekt 

verbazing, en het is positief, dat je zo’n prestigieus 

hotel vindt in zo’n klein stadje. Het hotel heeft ook een 

uitstekende brasserie waar de mosselen of de balletjes 

met frieten best wel een omweg waard zijn. »

Saint-Remacle
In de kerk Saint-Remacle in Verviers ontdekte 
Paul-José Mpoku wat godsdienst betekent. Tot 
aan zijn tienerjaren kwam hij met zijn ouders 
naar de parochie. Hij heeft ook in het koor 
gezongen. De kerk, die open is voor het publiek 
bij grote godsdienstige plechtigheden, dateert 
van de 19de eeuw en weerspiegelt de welvaart van 
die tijd die het gevolg was van de wolindustrie.

De wijk Prés-Javais
« Dit is de wijk waar ik ben opgegroeid, waar ik op 

straat begon te voetballen. Ik was een van de kleinste 

jongens en speelde met de groten. Vandaag gaan ze 

het veld renoveren waar ik heb leren voetballen. 

Overigens heb ik me achter de aanvraag tot renovatie 

bij de gemeente geschaard en ik steun het project ook 

financieel. Dat lijkt me normaal, deze wijk betekent 

nog steeds veel voor mij. Ik heb er bepaalde leefregels 

geleerd : nooit opgeven, leren hoe je samen moet leven. 

Het is wat ze een multiculturele wijk nomen : je vindt 

er Afrikanen, Belgen, Albanezen, christenen, mos-

lims… Dat geeft soms wel aanleiding tot debat, maar 

diep in onszelf weten we dat we allemaal gelijk zijn. 

Als kinderen noemden we onze ploeg naar de wijk 

waar we woonden : Prés-Javais tegen Linaigrette, 

Abattoir tegen Hodimont … Hoewel het terrein nog 

niet opnieuw is aangelegd, komt iedereen bij ons spe-

len, zo is het altijd geweest. Vraag me niet hoe dat 

komt. Eens het terrein gerenoveerd zal zijn, zal dat 

nog meer zo zijn  !  »

« Het wekt verbazing, en het is positief, dat je zo’n 
prestigieus hotel vindt in zo’n klein stadje. Het hotel 
heeft ook een uitstekende brasserie waar de 
mosselen of de balletjes met frieten best wel een 
omweg waard zijn. »
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Melissa, zijn vrouw
Op zijn Instagram-account herkennen we, tussen 
zijn sportieve exploten en zijn voetbalvrienden, 
de vrouw van zijn leven, Melissa. De account van 
de speler opent overigens met de foto van het 
lachende koppel, als bewijs van wat voor hem 
voorrang geniet. De vrouw die in de eerste plaats 
zijn beste vriendin was, is nu al 5 jaar zijn echt-
genote. Hij was destijds 20 jaar, zij 18. « Mijn geloof, 

mijn familie en mijn vrouw zijn voor mij steeds op de 

eerste plaats gekomen. Vandaag is mijn vrouw mijn 

eerste familie. Als ik wat goede raad mag geven, dan 

zou ik zeggen dat je van je vrouw « je beste vriend » 

moet maken. » Zij is voor mij elke dag opnieuw zeer 

belangrijk, of ik nu op een voetbalveld sta of in het 

gewone leven. Ze is aanwezig, ze steunt me. Ze geeft 

me de vrijheid om mijn eigen keuzes te maken, ook al 

zegt ze zelf ook wel wat ze denkt. We zijn bijna zes 

jaar getrouwd. En we zijn gelukkig samen. »

Terrorisme
« Ik ken enkele personen die vertrokken zijn, mensen 

uit de wijk. Als je wat met de mensen praat, dan besef 

je dat er te weinig werk is en dat sommigen zich laten 

beïnvloeden door beloftes van geld en vrouwen. De 

stad onderneemt nu pogingen om al die jongeren te 

helpen. We zouden echter nog meer moeten doen, we 

zouden al die buitenlandse gemeenschappen moeten 

helpen om een beter leven te hebben in Europa, in 

België, om zich te integreren. Eigenlijk is Verviers 

gewoon een gezellig stadje. Het is jammer dat het nu 

vooral bekend is omdat sommige terroristen van hier 

afkomstig waren. »

Star WAW

BIO EXPRESS
  

1992 
Geboren in Verviers

2004

Begin van zijn opleiding bij 
Standard Luik

2008

Gaat naar het opleidings- 
centrum van Tottenham,  

in Noord-Londen

2011

Tekent een 4-jarig contract bij 
Standard Luik 

2015

Sluit een contract bij een club uit 
Qatar en speelt vervolgens op 
uitleenbasis in Italië, eerst voor 
Cagliari Calcio en daarna voor 

Chievo Verona. Wordt 
vervolgens getransfereerd naar 
Griekenland, naar de mythische 

club Panathinaikos

2017

Terugkeer van « Polo » naar 
België, naar Sclessin
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Tweestrijd tussen Verviers en Brussel in 
het teken van liefdadigheid
Sinds enkele jaren, als gevolg van een grapje in 
de kleedkamer van Standard tussen Geoffrey Bia 
en Polo Mpoku die elkaar wat treiterden in ver-
band met de talenten van hun respectieve 
geboortestad, is er een traditie ontstaan. Elk jaar 
in de zomer nemen Verviers en Brussel het tegen 
elkaar op in een voetbalwedstrijd, de ene keer in 
Brussel en een jaar later in Verviers. Door de 
jaren is het concept voortdurend groter gewor-
den. De laatste editie werd bijgewoond door meer 
dan 3.000 mensen in het stadion Bielmont in 
Verviers. Op het veld vind je spelers als Dolly 
Menga, Luis Pedro Cavanda, Clinton Mata, 
Mehdi Carcela en natuurlijk ook Polo Mpoku in 
het “team Verviers ». Geoffrey Bia, Anthony 
Vandenborre of nog Michy Batshuayi verdedigen 
de kleuren van de hoofdstad. Niet minder dan 
zo’n zestig professionele voetballers met een 
groot hart maken samen plezier voor een goed 
doel. De opbrengst van deze galawedstrijden gaat 
naar verenigingen die steun bieden aan jongeren 
in Brussel, naar weeshuizen in Afrika of naar de 
Stichting Junior Malanda die werd opgericht als 
eerbetoon aan de kapitein van de Belgische belof-
teploeg die in 2015 bij een auto-ongeluk om het 
leven is gekomen.

EEN STAD IN VOLLE HERONTWIKKELING
 

Verviers is vandaag de Waalse hoofdstad van het water. Vroeger was de wolindustrie de voornaamste economische 
activiteit van de stad. Het is overigens de vader van John Cockerill, William, die de beweging naar welvaart op gang 
heeft gebracht toen hij zijn knowhow in het domein van de mechanisering van de textielarbeid op het einde van de 
18de eeuw naar deze regio overbracht.
Na vele magere jaren met economische stilstand heeft Verviers vandaag opnieuw de ambitie om te vernieuwen.  
Er worden vele initiatieven genomen om de stad mee te nemen in een positieve spiraal : zo levert de gemeente de 
nodige inspanningen om haar infrastructuur te renoveren en haar bewoners te mobiliseren. In de lente van vorig jaar 
presenteerde Mourad Touati, een amateur-regisseur uit Verviers, zijn reportage « Verviers vers le renouveau » 
(Verviers op weg naar vernieuwing), waarin hij de vernieuwende initiatieven van burgers onder de aandacht bracht : 
een project voor een lokale munt, ontmoetingen tussen kunstenaars en ambachtslieden, culturele initiatieven, 
start-ups … Er bestaat in Verviers zelfs een creatieve hub, een ecosysteem van spelers uit de economische wereld, 
de onderzoekswereld en de culturele sector die de sociaaleconomische uitdagingen van de regio rond Verviers 
benaderen vanuit een nieuwe invalshoek : de stadsherwaardering en de ontwikkeling van een creatieve economie.

Ondernemerschap
« Ik stel vast dat er in Verviers steeds meer handels-

zaken komen die het goed doen. Mensen durven het 

aan om een zaak te starten, ze hebben een project. Ze 

proberen het, ook al is het niet altijd gemakkelijk. Niet 

iedereen is geroepen om arts of voetballer te worden, 

iedereen moet zijn eigen weg zoeken, elk op zijn 

manier. Ik hou vooral van het dynamisme van onder-

nemers. Ik vind het fijn om te zien hoe iemand succes 

heeft in een ander domein. Om te slagen, moet je dur-

ven en soms ook meerdere pogingen wagen. Niemand 

is ooit geslaagd zonder eerst een paar tegenslagen te 

overwinnen. Onderweg naar succes moet je obstakels 

kunnen overwinnen.»

Star WAW
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Zijn geloof
« Mijn geloof is in de eerste plaats een persoonlijk 

initiatief dat ik heel bewust ben beginnen te beleven 

toen God in mijn leven is gekomen, toen ik ongeveer 

15 jaar was. Het feit dat religie steeds in mijn leven 

aanwezig is geweest, heeft geholpen om Hem te 

ontmoeten. Andere mensen kunnen God ontmoeten 

zonder dat ze daarom in hun kinderjaren vaak naar 

de kerk zijn gegaan. »

© Elodie Timmerman

nr 40 Star WAW
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ELODIE 
TIMMERMANS
FOTOGRAFE

V Elodie Timmermans

 BIO EXPRESS
  

1986 
Geboorte in Luik

2000

Gaat naar Sint-Lucas om beeldende 
kunst (middelbaar) en dan fotografie 

(hoger) te studeren

2002

Ontdekt haar passie voor fotografie

De 2002 à 2018

Reist naar India, Vietnam,  
hailand, Syrië, Egypte, Burkina Faso, 

Albanië, Montenegro,  
Verenigde Staten…

2004

Opleiding fotografie aan Sint-Lucas 

2009

Begint als fotografe, specialiseert 
zich in portretten, mode en lifestyle.
Werkt voor Le Soir, La Libre, L’Echo, 

MYA BAY, Galler Chocolatier, 
Lilliputiens, Ice-Watch,…

2011

Wint een prijs van de voor 
Weekend/Le VIF georganiseerde 

Weekend Photo Award

2017

Tekent voor de in Marokko 
gefotografeerde campagne voor  
het 10-jarig bestaan van het merk 

Ice-Watch
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De Venanzi-  

VERZAMELING
Filatelisten zijn dichters die postzegels gebruiken als tickets  
m door tijd en ruimte te reizen. Bruno Venanzi, de voorzitter  
van Standaard Luik, vormt met zijn broers Marco en Luca  
een originele reeks. 

I  Alain Voisot 

Er was een tijd dat postzegelverzamelaars 
een internationaal netwerk vormden. 
Toegegeven, het aantal berichten was 
belachelijk laag, maar de inhoud, het 

onderwerp en het voorwerp waren van heel wat 
meer waarde en konden zelfs iemands levenslot 
veranderen. Tijdens het interbellum was er in de 
streek van Luik een Belg en in het protectoraat 
van Libië een Italiaan die berichten en postzegels 
uitwisselden... Zowel de ene als de andere was 
landbouwer. Beide vrienden konden het goed met 
elkaar vinden en onderhielden geregeld contact, 
ondanks alle wederwaardigheden uit die woelige 
t ijd. Toen de dochter van de Belgische 
correspondent in de jaren ’50 Rome wilde 
bezoeken, vroeg hij aan zijn Italiaanse vriend of 
die de jonge vrouw onderdak kon geven. Toen 
ze in het in station van Roma Termini aankwam, 
werd ze dan ook verwelkomd door de vriend van 
haar vader. De zoon van die vriend was 
landmeter en werkte in Milaan. Enkele jaren 
later, in 1958, kwam de gastvrijheid van de 
andere kant. De Italiaanse vader vroeg aan zijn 
Belgische vriend om zijn zoon te ontvangen, die 
de Wereldtentoonstelling in Brussel wilde 
bezoeken. Het was dus in Brussel dat die beide 
« postzegel »-kinderen elkaar ontmoetten en het 
tussen hen klikte. Zo werd de diptiek verzegeld, 
afgestempeld en voor het leven verzonden. Ze 
vestigden zich in Milaan en maakten dus in 
tegengestelde richting de reis die zoveel Italianen 
naar België ondernamen. Ze gaven zelf een eerste 
reeks van drie uit. Na de geboorte van Marco in 
Rome, in 1963, kwam het gezin terug naar België 
en vervolledigden de reeks met Luca in 1967 en 
Bruno in 1970.

Portret

Met wie van de drie u ook  
het eerst in contact komt, u hebt 
altijd het winnende trio.  
De broers Venanzi zijn nooit ver 
van elkaar, ook al volgen ze een 
heel verschillende levensweg. 
Marco tekent stripverhalen, 
uitgever Luca verkoopt 
«vakboeken» en Bruno is een 
geslaagd zakenman. 

Italianen of Belgen  ?
Met wie van de drie u ook het eerst in contact 
komt, u hebt altijd het winnende trio. De 
gebroeders Venanzi zijn nooit ver van elkaar en 
ze zorgen voor elkaar, ook al volgden ze een heel 
verschi l lende levensweg. Marco tekent 
str ipverha len, u itgever Luca verkoopt 
«vakboeken» en Bruno is een geslaagd zakenman. 
Drie succesverhalen die te danken zijn aan de 
daadkracht die ze zowel van hun Italiaanse als 
van hun Belgische afkomst meekregen. Maar 
naar welke kant gaat hun hart eigenlijk uit ?
«Mijn banden met Italië zijn sterker, maar eigenlijk 

behoor ik echt tot beide landen en culturen», 
antwoordt Marco. «In mijn jeugd hield ik van de 

figuur van Alix, omdat hij tegelijk Galliër en Romein 

is en ik mezelf daar een beetje in herken ». Luca en 
Bruno, die in België werden geboren, zijn 
duidelijk meer van het noorden, maar hun 
Italiaans temperament is voelbaar in hun 
creativiteit op economisch gebied.
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Marco, Bruno, Luca, drie succesverhalen 
die de vrucht zijn van een gepassioneerde 
en vasthoudende ondernemingszin en een 
onafhankelijke geest.
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Het geheim van het succes
Als je ze vraagt of ze het geheim van het succes kennen, 
is het de voorzitter van Standaard die het eerst schiet : 
«Men is te bang om te mislukken, wat men hier dan heel zijn 

leven meedraagt», meent Bruno. «De sociale en culturele 

mentaliteit zet aan tot voorzichtigheid. Onze ouders hebben 

ons altijd vrij laten reizen, ook naar Turkije, met Interail-

passen. Zin voor avontuur en met risico’s omgaan, dat kan 

men leren». Luca plukt de bal uit de lucht : «Er zijn veel 

jongeren die uit noodzaak iets ondernemen. En dit is het 

moment daarvoor. België heeft een goede faam inzake peda-

gogie, menswetenschappen en stripverhalen». «Lampiris 

oprichten was een echte uitdaging», gaat Bruno voort. «Je 

moet doen wat je graag doet en je niet beperken tot opportu-

niteiten. Je moet proberen, om later geen spijt te hebben. 

Eigenlijk moet je van je passie je beroep maken ». 

Een passie voor voetbal
Waarom hebt u Standaard gekocht ? «Van ons gedrieën 

ben ik het meest geboeid door voetbal, reeds als kind. 

Bovendien vind ik dat er nog veel sluimerende mogelijkheden 

zitten in het voetbal en de afgeleide diensten ervan. Het is een 

onderneming met een zeer sterk groeipotentieel, ook al hangen 

de commerciële prestaties af van de resultaten op het veld. Het 

is dus een grootse uitdaging. Je moet steeds vlugger kunnen 

anticiperen vóór alles verandert.» 
Marco, Bruno, Luca, drie succesverhalen die de vrucht 
zijn van een gepassioneerde en vasthoudende onderne-
mingszin en een onafhankelijke geest. Hun ouders en 
grootouders waren geen zakenmensen, maar ze hebben 
hun de open geest gegeven, die nodig is om te durven. 
Een echte kracht in een landje waar iedereen elkaar kent 
en waar mislukken verboden is. Zeker na tien jaar eco-
nomische stilstand.

Portret
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KUNSTENAAR MARCO
 

Marco, de oudste van de drie, studeerde 
illustratie en striptekenen aan het Sint-
Lucasinstituut in Luik. In 2003 werden enkele van 
zijn verwezenlijkingen bekroond op het 
internationaal festival van het stripverhaal in 
Angoulême, maar hij is vooral bekend om zijn 
bijdrage aan de «Alix»-reeks. Het «Auriac»-album 
(met een scenario van Benoît Despas) over de 
avonturen van een jonge Galliër in Palestina,  
won de internationale prijs voor het Franstalige 
christelijke stripverhaal. In 2008 sloot hij zich aan 
bij het tekenaarsteam dat met Jacques Martin 
samenwerkt bij Casterman.

UITGEVER LUCA
 

Luca begon bij Wolters Kluwer, waar hij 
gedurende zes jaar het uitgeversvak leerde.  
In 1998 had hij een ontmoeting met de leiders 
van de Luikse kamer van koophandel en 
industrie, die leidde tot de oprichting van een 
naamloze vennootschap waarvan 70% in 
handen was van de kamer van koophandel en 
30% van hemzelf. Zo ontstonden de «Éditions 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
SA», met «Edi.Pro» als logo. Eind 1998 ging 
Luco op zijn eentje aan de slag. Hij geeft enkel 
hoogwaardige vulgarisatiewerken uit voor 
KMO-managers en hun accountants, maar ook 
voor leerkrachten en hun studenten. In die 
werken worden onderwerpen in verband met 
bedrijfsbeheer behandeld door specialisten. 
Als van nul vertrokken onderneming won Edi.
Pro in 2007 de «Livre du Manager»-prijs  
van «L’Écho».

ONDERNEMER BRUNO
 

Bruno, die een passie heeft voor letterkunde en vinologie, haalt een licentie geschiedenis aan de Universiteit 
van Luik en een in de economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij begint zijn loopbaan bij Belgcam,  
MCI WorldCom en Certipost. Als bestuurder is hij sterk betrokken bij Meusinvest en is voorzitter van het 
netwerk «Wallonie entreprendre», dat jonge ondernemers helpt bij het starten en het nemen van initiatieven. 
In 2003 komt zijn loopbaan in een stroomversnelling. Bij de liberalisering van de markt voor energiedistributie 
richt hij Lampiris op. Het segment van «Belgische en groene productie» is een goede keuze. In juni 2016 
verkoopt hij, met zijn medevennoot Bruno Vanderschueren, Lampiris, dat toen al meer dan een miljoen 
Belgische en Franse klanten telde, aan de petroleumreus Total voor een bedrag van liefst 180 miljoen euro. 
Wat moet hij aanvangen met zulk een fortuin ? Zoals veel Italianen is hij een voetbalfanaat. Hij investeert zijn 
geld in Standaard Luik en wordt er voorzitter van. Zo simpel is dat.

Portret
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DUPUIS al 120 jaar 

bijzonder  

leuk werk 

Je zou het zo niet 
zeggen, maar  
de uitgever van  
Les Nombrils  
(The Bellybuttons) en 
Largo Winch viert dit jaar 
zijn … 120ste verjaardag  ! 
Het is voor Dupuis de 
ideale gelegenheid om 
niet terug te blikken 
maar vooruit te kijken. 
Naar het oneindige…  
en zelfs nog verder  ! 

Wat een lotsbestem-
ming !  Wat een 
avontuur  ! Toen de 
krant L’Union in 

Charleroi hem aan de deur zette 
omdat hij op paaszondag naar de 
mis ( !) was gegaan in plaats van te 
komen werken, kon de jonge Jean 
Dupuis zich wellicht niet voorstellen 
welke gevolgen zijn vrome gebaar 
zou hebben.
Het is 1894. De jongeman slaagt erin 
het nodige geld bijeen te brengen om 
zijn eerste drukpers te kopen. Na 
eerst prospectussen en etiketten te 
hebben gedrukt voor de handelaars 
in de streek, publiceert hij in 1898 
zijn eerste boek, L’Histoire de Saint-
Hubert, geschreven door een plaat-
selijke landmeter. Zo ontstond de 
uitgeverij Les Editions Dupuis 
(Typographie – Lithographie – 
Timbrage), gevestigd op het adres 41, 
rue des Hauchies (later rue Destrée) 
in Marcinelle.

I  Thierry Tinlot

M A R C I N E L L E

Henegouwen
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Een fabriek van striphelden
In 1938 draait uitgeverij Dupuis goed en halen de tijd-
schriften Le Moustique en Les Bonnes Soirées goede 
verkoopcijfers. Er is echter een deel van het publiek dat 
de uitgever maar niet kan bereiken, i.e. de kinderen. In 
die tijd was er op de markt niets voor hen te vinden, met 
uitzondering van Le Petit Vingtième en diens held 
Kuifje. Jean Dupuis koesterde de ambitie om de jonge 
generatie gezonde lectuur voor te schotelen en besloot 
dan maar een weekblad te lanceren met de titel Spirou, 
een Waals woord dat niet alleen «eekhoorn» maar ook 
«deugniet» betekent. Het blad waarmee ieder van ons 
vertrouwd is, had een obscure voorouder. Op het einde 
van de 19de eeuw immers circuleerde er een krantje uit 
Luik dat om de twee weken verscheen in het Waals met 
als titel Li Spirou !
Na een zeer geslaagd debuut – gevolgd door een tijdelijke 
onderbreking tijdens de Bezetting – beleefde Spirou 
(Robbedoes) gouden tijden in de jaren vijftig en zestig. 

Schepper van universums
Tot hier de geschiedenisles. In 2018 viert uitgeverij 
Dupuis dus haar 120-jarig bestaan. Hoewel de uitgever 
op talentvolle en creatieve wijze hulde brengt aan zijn 
prestigieuze erfgoed, kijkt hij toch hoofdzakelijk voor-
uit. Vandaag omschrijft hij zichzelf niet langer als een 
«uitgever van stripverhalen». «Ik herinner me, verklaart 

Serge Honorez, editoriaal en creatief directeur, dat Dupuis 

aanvankelijk een drukker was, geen uitgever. Jean Dupuis 

had zijn kinderen steeds ingeprent dat ze een zekere nederig-

heid in acht dienden te nemen ten aanzien van het vak, dat 

bovendien een vak is dat evolueert. Vandaag maken kinderen 

en tieners geen onderscheid meer tussen een boek, een tablet, 

een tekenfilm, een strip, een film, een videospel … Ze consu-

meren al die producten, de hele tijd, op een heleboel verschil-

lende dragers. Dus is de voorbije jaren het idee gegroeid om 

van Dupuis veeleer een “schepper van op grafische wijze ver-

telde universums” te maken. In het Engels klinkt dat beter. 

Dupuis is een producent van “graphic storytelling” geworden, 

maar blijft daarbij steunen op zijn kennis van het boek.»
De dragers zijn geëvolueerd en logischerwijze volgde 
het creatief proces deze ontwikkeling. De formaten 
hebben zich sterk vermenigvuldigd. Nemen we bijvoor-
beeld Stoppeltje. Aanvankelijk maakt deze reeks voor 
kinderen (gecreëerd door de Luikenaars Pierre Bailly 
en Céline Fraipont) deel uit van de collectie «Mijn eerste 
strip». Intussen is dit een animatiereeks geworden die 
in meerdere landen wordt verspreid. De reeks bevat 
echter ook boeken voor kinderen.«De reeks is inhoudelijk 

sterk», voegt Serge Honorez toe. «Hij valt in de smaak bij 

kinderen die nog niet kunnen lezen. Het is onze taak, als 

uitgevers, hun de vorm voor te stellen die hun het meest zal 

bevallen zodat ze kunnen toetreden tot het universum.»

Portret

Wie de nummers van die tijd doorbladert, vindt de klas-
sieke helden terug : Robbedoes en Kwabbernoot, Baard 
en Kale, Lucky Luke, Buck Danny, Gil Jourdan, Bollie 
en Billie, de Smurfen, Johan en Pirrewiet, Guust Flater… 
Ze behoren stuk voor stuk tot wat vandaag de «Ecole 
de Marcinelle» wordt genoemd. Destijds werd er in elk 
Belgisch gezin als het ware elke week gevochten om de 
twee mythische weekbladen toch maar als eerste te kun-
nen lezen : Robbedoes en Kuifje.
Later creëerden nieuwe generaties van auteurs in de 
krant onvergetelijke reeksen zoals De Blauwbloezen, 
Yoko Tsuno, Natasja, G. Raf Zerk, Agent 212, Vrouwen 
in ‘t Wit, Ragebol, De Kleine Robbe, Kid Paddle, Les 
Nombrils (The Bellybuttons), Dad, FRNCK enzovoort. 
Allemaal samen gaat het om duizenden albums die 
Dupuis ook vandaag nog doen blozen van geluk als 
trotse uitgever van al deze heerlijke verhalen.

In 2018 komen er niet minder dan  
drie langspeelfilms in de bioscoop. 
«Guust Flater», «Tamara Deel 2» en 
«Robbedoes en Kwabbernoot».
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Van het album tot het grote scherm
De voorbije jaren heeft Dupuis (dat deel uitmaakt van de 
Franse groep Média-Participations) zijn betrokkenheid 
in de audiovisuele productie sterk ontwikkeld. In 2018 
komen er niet minder dan drie langspeelfilms in de bio-
scoop. Robbedoes en Kwabbernoot van Alexandre Coffre 
komt uit in februari en zal worden gevolgd door Guust 
Flater (Pierre-François Martin-Laval) en Tamara deel 2 
(Alexandre Castagnetti). «Er is wel een belangrijke nuance», 
merkt Serge Honorez op. «In tegenstelling met de animatie-

reeksen, een domein waar we al een twintigtal jaar actief zijn, 

heeft Dupuis niet de ambitie een producent te worden van «live» 

series of films, i.e. met echte acteurs. Onze deelname aan een 

coproductie bestaat er dus in de bewerkingsrechten te leveren. 

Bovendien hebben we, met de ontwikkeling van de systemen 

van steun vanwege de overheid (de federale tax shelter), reële 

knowhow ontwikkeld op het vlak van fiscale optimalisatie. Het 

is bijvoorbeeld op die manier dat we hebben deelgenomen aan 

de coproductie van “The Red Turtle”, de jongste langspeelfilm 

van de mythische Japanse studio Ghibli.»

Dreamwall, Keywall…
Wie binnenstapt op het nummer 52 in de rue Destrée, 
stelt vast dat lang niet alles in het teken van het stripver-
haal staat. De bezoeker vindt er ook Dreamwall, een 
animatiestudio voor 2D en 3D die zowel voor de interne 
vennootschappen (Belvision in België en Dupuis 
Audiovisuel in Frankrijk) als voor derde klanten werkt. 
Een van de mooiste realisaties, Asterix en de Romeinse 
lusthof, is uitgekomen in 2014.
Dit is echter nog niet alles. Wie nog iets verder gaat, komt 
terecht in het zeer «matrix»-achtige universum van 
Keywall, een geheel van zowel reële als virtuele studio’s 
die werken voor televisie, film of internet. Zo wordt het 
weerbericht van de RTBF er elke dag «live» geprodu-
ceerd. Keywall heeft ook de «digitale» studio ontworpen, 
waarvan France 2 gebruik heeft gemaakt ter gelegenheid 
van de jongste presidentsverkiezingen. Keywall is een 
joint venture tussen de RTBF, Dupuis, Sambrinvest, 
Wallimage, TéléSambre en RTC Liège. Zeer veel mooi 
volk bij elkaar !

Nog een laatste project om af te ronden
Kent u R/O Institute ? Het is een incubator van artistieke 
projecten die het bijzondere kenmerk bezitten dat ze kun-
nen worden ontwikkeld op verschillende dragers, i.e. 
online, op papier, op televisie, film of ook een app waar-
van u of wij nog nooit hebben gehoord … daar het om 
een app gaat die op dit eigenste moment wordt uitgevon-
den ! Het zijn zogenaamde «transmediaprojecten». 
Eigenlijk gaat het om een opleiding van 5 tot 7 maanden 
tijdens dewelke de creatieve geesten worden begeleid door 
specialisten die hen helpen alle aspecten van hun werk te 
ontwikkelen : ontwerp, fabricage, marketing, commer-
cialisering, internationale markten, contracten, netwer-
king… Vandaag begeleidt R/O aldus een tiental cursisten 
die de eerste «afstudeergroep» vormen. Ook hier zagen 
verschillende spelers het potentieel en beslisten ze het 
initiatief te ondersteunen : Média-Participations, 
Sambrinvest, Wallimage, Quai 10, de RTBF en de Stad 
Charleroi.
Verwijzend naar een beroemde tekenfilm waarin speelgoed 
de hoofdrol vertolkt : Dupuis viert zijn 120ste verjaardag 
door naar het oneindige … en zelfs nog verder te kijken !

Portret
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FLORENCE MIXHEL
First Lady

Sinds eind 2017 staat er voor het eerst een 
vrouw aan het hoofd van de redactie van het 
doorluchtigste Waalse tijdschrift dat dit jaar 80 
kaarsjes mag uitblazen. Ze heet Florence 
Mixhel, is afkomstig van Luik, is 36 jaar oud en 
heeft een heleboel ideeën. In het glazen huis 
van Uitgeverij Dupuis, in Marcinelle, gaf ze 
antwoord op de vragen van Thierry Tinlot, haar 
voorganger in deze functie van 1993 tot 2004.

I  Thierry Tinlot

Wat is er Waals aan u ?
Ik vind dat ik het gewest vrij goed vertegen- 
woordig. Ik ben geboren in Luik, heb gestudeerd 
in Namen en Louvain-la-Neuve, ik werk in 
Charleroi… Met een oma in Aarlen en een 
geliefde in Bergen was het plaatje volledig 
geweest. Helaas, mijn partner is ook een 
Luikenaar. 

Wat is er typisch Waals aan het blad Spirou  ?
Eigenlijk is hij een «Carolo». Volgens mij heeft 
het personage toch wel veel van de schalksheid 
van de jongeren in deze regio. Ik denk dat het 
blad die onbeschaamdheid ook vandaag nog in 
zich heeft. Zo is Le Petit Spirou vrij trouw geble-
ven aan die oproerige geest. Een klein voordeel 
ligt in het feit dat ik, bij mijn weten, de eerste 
Waalse vrouw ben aan het hoofd van het maga-
zine. Yvan Delporte, de historische hoofdredac-
teur, was afkomstig van Charleroi maar woonde 
en werkte in Brussel. 

Is het belangrijk dat de redactie in Marcinelle 
is gevestigd ? 
Ik vind het belangrijk dat de redactie een centrale 
plaats inneemt binnen de uitgeverij. De kantoren 
van Spirou waren gedurende vele jaren gevestigd 
in Brussel. In de huidige context, waarbij de edi-
tie meerdere aspecten beslaat (audiovisueel, mul-
timedia, internationale markten), is het belang-
rijk dat we samen en snel kunnen werken en van 
gedachten kunnen wisselen op een en dezelfde 
plek. 

Is er in de geschiedenis van Spirou iets te 
vinden dat u heeft gemaakt tot de persoon die u 
vandaag bent ? 
Mijn ouders zijn gescheiden. Bij mijn vader thuis 
lagen er exemplaren van Spirou die van zijn eigen 
kinderjaren dateerden. Ik heb dus leren lezen in 
het blad van zijn tijd, dat van de jaren zeventig. 
Mijn eigen cultuur heeft zich veeleer via albums 
dan via tijdschriften ontwikkeld. Sinds ik hier 
ben aangekomen, heb ik echter een hele achter-
stand ingelopen. Het was een bijzonder fijne 
herontdekking : het blad was veranderd, en ook 
de personages, maar de geest is dezelfde 
gebleven.

U werkte al een tiental jaar op de redactie 
alvorens u er de leiding van heeft overgenomen. 
Wat heeft u daarvan onthouden ?
Het is een baan waar het menselijk aspect van het 
grootste belang is. Je werkt immers met auteurs en 
de relaties tussen mensen staan centraal in de job. 
Ook al is het een cliché, Dupuis blijft een bedrijf 
met familiale inslag. Elke dag opnieuw sta ik op met 
hetzelfde plezier en de zin om naar hier te komen, 

EEN RIJK GEDOTEERDE PRIX SPIROU
 

In samenwerking met het Stripfestival in Brussel en de 
Atomiumprijzen ervan, schrijft ROBBEDOES voortaan elk jaar een 
prijs (voor creatieve hulp) van 15.000 euro uit voor een project dat 
humor met avontuur combineert, in de grote traditie van de 
beroemde helden van het weekblad : Robbedoes en Kwabbernoot, 
Bard en Kale, De Blauwbloezen...
Info  : http ://www.spirou.com/prixatomium

M A R C I N E L L E

Henegouwen
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ondanks de afstand van 120 km tussen Soumagne, 
waar ik woon, en mijn bureau. Daarnaast heb ik 
geleerd om discipline te hebben en om te gaan met 
stress, onvermijdelijke elementen in ons vak, ook 
al lijkt het – van buitenaf – wel vrij cool en relax 
om te werken voor een blad als Spirou.

Was er iets dat u angst inboezemde toen u deze 
functie aanvaardde bij een zo prestigieus blad ?
Net als iedereen heb ook ik bepaalde angsten, 
maar ik probeer die te bedwingen. Om de 80ste 

verjaardag van het blad de nodige luister bij te 
zet ten, maken we in 2018 de digita le 
omschakeling. Naast de editie op papier zullen 
we een sterk en origineel aanbod uitwerken op 
de website van het blad. Mijn voornaamste 
doelstelling – en tegelijk mijn grootste bron van 
stress – bestaat erin om beide aspecten, die elk 
een verschillende benadering vereisen, behoorlijk 
te beheren. Vervolgens zal een van mijn 
uitdagingen erin bestaan een evenwicht te 
vinden tussen mijn beroeps- en privéleven, want 
het werk legt beslag op een groot stuk van mijn 
tijd. We zijn op deze planeet echter met miljarden 
personen die allemaal het hoofd moeten bieden 
aan dezelfde uitdagingen ! Tot slot, zoals elke 
editoriaal verantwoordelijke, ben ik natuurlijk 
ook wel bang om een superidee voor een 
stripverhaal te laten liggen.

Kunt u uw plannen voor Spirou in 2018 kort 
voorstellen ?
Ik zou graag het karakter “voor alle leeftijden” 
van de krant versterken, door ons meer te richten 
op de jeugd. We willen bijvoorbeeld bereiken dat 
een kind zich het blad toe-eigent, er zijn weg in 
vindt en er iets vindt dat hem aanspreekt. Dit 
moet gebeuren op het vlak van zowel inhoud als 
vorm. Het gaat werkelijk om een grote uitdaging, 
want als je even bekijkt welke magazines je vindt 
bij de krantenboer, dan besef je dat ze vaker zijn 
gesegmenteerd – volgens leeftijd, interessesfeer 
– dan algemeen zijn en zich richten tot alle 
leeftijden en bevolkingsgroepen. We moeten 
beseffen dat Spirou een uitzondering vormt in 
het Franstalig perslandschap. Tevens zou ik ook 
graag de wisselwerking met de lezers versterken, 
natuurlijk door gebruik te maken van de website 
en de sociale media. Tot slot, zoals eerder al 
gezegd, zullen we een inspanning leveren om het 
digitaal aanbod en nieuwe reeksen te ontwikkelen. 

Hoe relevant is een Spirou op papier nog in 
tijden van virtuele realiteit ? 
Gelukkig voor ons zet het blad mensen nog 
steeds aan het dromen en blijft het een voorwerp 
van verlangen en plezier waarover men ruziet 
om het toch maar als eerste te kunnen lezen. 
Zolang dat verlangen blijft bestaan, zal er plaats 
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ROBBEDOES IN HET ECHT ! 
 

Dit jaar zit ROBBEDOES vol nieuwigheden. In de herfst zal de stad 
Charleroi haar beroemdste kluns vieren met een hele reeks 
evenementen (Guust-tentoonstelling, concert ter ere van de 

flaterfoon, voordrachten, vertoningen, attracties in de stad en de 
handelszaken...).  En in de zomer zal er al een echt 

ROBBEDOESPARK opengaan in Salon-de-Provence. 

www.parc-spirou.com

zijn voor een papieren versie van Spirou. Dit zal 
ons echter niet beletten een aanvullend digitaal 
aanbod uit te werken dat mensen rechtstreeks 
op hun tablet of smartphone zullen kunnen 
lezen (*). 
(*)  demo van het digitale stripverhaal :  

www.spirou.com/webtoonfactory

Zult u uw kinderen voortaan verplichten om 
Spirou te lezen ?
Daarvoor hebben ze niet op mij gewacht. Mijn 
zoon is fan van Stoppeltje en ook mijn dochter 
van 5 is al gek op het blad, ook al leest ze de 
teksten natuurlijk nog niet. Ik merk dat ze zich 
identificeert met eender welke heldin. Voor haar 

bestaan de personages echt. Ze heeft me al 
gevraagd of we naar Canada kunnen gaan om er 
de drie jongeren van de reeks Les Nombrils (The 
Bellybuttons) te ontmoeten. Zo zijn mijn kinde-
ren er ook van overtuigd dat Robbedoes mijn 
collega op kantoor is. 

Is Spirou volgens u een blad voor jongens of 
voor meisjes ? 
Dat is een terechte vraag en we voeren momen-
teel een studie in dit verband. Duidelijk is alvast 
dat er de jongste jaren heel wat lezeressen zijn 
bijgekomen. Ook belangrijk om weten is dat zes 
stripverhalen op tien vandaag door vrouwen 
worden gekocht. 

De klassieke helden uit de Robbedoes  
en Kwabbernootreeks, zoals die zullen 
verschijnen in het Robbedoespark dat 
deze zomer opengaat in de streek van 
Salon-de-Provence. 
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DREAMWALL
Een succesverhaal tegen  

een groene achtergrond

Business

DreamWall, dat in 2007 werd opgericht, maakt virtuele decors.  
Sinds zijn verslaggeving van de laatste Franse presidents- 
verkiezingen maakt de animatiestudio snel furore in het buitenland. 
Zo heeft het mkb-bedrijf uit Charleroi onlangs een contract gesloten 
met Canal+. Een belangrijk signaal naar de markt. 

I  Florence Thibaut

De geschiedenis van DreamWall begint met een 
partnerschap tussen de groep Dupuis en de 
RTBF. De twee partners besluiten een anima-
tie- en graphicsstudio op te richten die gespe-

cialiseerd is in het maken van animaties en infographics. 
Thibaut Baras, de algemeen directeur van de studio, 
interesseert zich algauw voor virtuele technologie, een 
terrein dat toen nog nauwelijks verkend was. «Ik heb altijd 

geloofd in Augmented Reality en virtuele technologieën op 

televisie, ook al vormden we toen maar een kleine groep. Die 

technologieën zijn lang genegeerd door art directors en produ-

cers. De trend is nu omgedraaid en er is sprake van een over-

loopeffect naar de grote zenders», legt hij uit. 
De ontwerpstudio, die nog steeds in Marcinelle is geves-
tigd, berust op meerdere pijlers : 2D-animatie (series, 
speelfilms, teasers, webformats), 3D-animatie, bouw 
van virtuele decors, 3D-virtualisatie en televisievorm-
geving (bv. aftitelingen, Augmented Reality). «Ons voor-

deel is dat we een voorsprong hebben genomen», benadrukt 
Thibaut Baras. «Wij weten hoe we verhalen moeten vertellen 

en de toeschouwer naar een andere wereld moeten voeren.»De 
RTBF en Les Editions Dupuis (Groupe Media 
Participations, Wallimage Entreprise, Sambrinvest en 
Léon Pérahia) zijn de huidige aandeelhouders van het 
bedrijf. 

Om zijn deskundigheid ter zake te ontwikkelen, stichtte 
DreamWall vijf jaar geleden KeyWall, een complex van 
virtuele (greenscreening) opnamestudio’s. Dit bedrijf 
heeft dezelfde aandeelhouders maar dan aangevuld met 
Télésambre en RTC Liège, twee lokale tv-zenders. Een 
van de beschikbare studio’s is de grootste van Europa. 
Deze hightechinstallaties zijn bedoeld om decors voor 
op tv, in de bioscoop of op internet te ontwerpen. 
Virtuele decors, die minder duur zijn, bieden ook onein-
dige mogelijkheden in verhalend opzicht. «In mijn ogen 

hebben deze technologieën meerdere belangrijke voordelen, 

met name op entertainmentgebied», legt Thibaut Baras uit. 
«Onze softwareprogramma’s zijn onze grondstof. Bij de pro-

ductie kunnen we daarmee niet te verwaarlozen besparingen 

realiseren op het gebied van verlichting, platformbouw en 

onderhoud van installaties. Virtuele technologieën leveren 

daarnaast echte redactionele meerwaarde op.» 
Het volgende marktsegment dat wordt ontwikkeld, zijn 
speelfilms en documentaires, die nog weinig ‘gevirtu-
aliseerd’ zijn. «In 2018 gaat virtual nog andere technische 

innovaties mogelijk maken. We staan pas helemaal aan het 

begin van deze revolutie. De technologieën zijn nu rijp om in 

de behoeften van de zenders te voorzien. We kunnen nu al 

onmogelijke decors in hard materiaal maken. De creatieve 

mogelijkheden zijn eindeloos.»

Meer Franse dan Belgische klanten
De televisievormgeving van de laatste Franse presi-
dentsverkiezingen voor France Télévisions, waarbij 
Laurent Delahousse tegen een groene achtergrond werd 
gefilmd tussen geanimeerde figuren van de kandidaten, 
was een keerpunt in de geschiedenis van het jonge 
bedrijf. Dit project werd in april en mei uitgevoerd in 
samenwerking met Zero Density, een specialist op het 
gebied van Augmented Reality uit Izmir (Turkije). 
«Dankzij infographics, virtuele decors en animaties konden 

de televisiekijkers uit de werkelijkheid stappen om het verhaal 

op een andere manier te beleven. We hebben ze meegenomen 

naar andere oorden», voegt Thibaut Baras eraan toe. «Dat 

M A R C I N E L L E

Henegouwen
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is inderdaad een keerpunt voor ons geweest. Hierdoor 

werd de interesse gewekt van de andere zenders, die 

in gedachten opeens de mogelijkheden zagen voor hun 

eigen programma’s.» France 2 heeft zijn promi-
nente uitzending ‘Envoyé Spécial ’ ook aan 
DreamWall toevertrouwd. 
Het mkb-bedrijf heeft inmiddels meer Franse 
dan Belgische klanten. Ze bevinden zich ook in 
de Verenigde Staten en Finland. Er zijn contacten 
gelegd in China en het Midden-Oosten. «Er zijn 

maar weinig bedrijven in de wereld die de hele keten 

beheersen en artistieke, technische en studio-ontwerp-

kennis combineren. Dat is aantrekkelijk, zowel in 

België als in het buitenland.» Een paar weken gele-
den heeft DreamWall een contract met Canal+ 
gesloten voor de televisievormgeving van een 
sportprogramma dat op zondagavond wordt uit-

gezonden : een zeer prestigieuze samenwerking. 
«Canal+ is altijd een vooruitstrevende zender geweest. 

Het is een mooie erkenning van ons werk en vergroot 

onze geloofwaardigheid op de markt», zegt Thibaut 
Baras blij.

Internationale prijzen
De vele internationale prijzen die DreamWall al 
in de wacht heeft gesleept, dragen ook bij aan de 
reputatie van het bedrijf. Zo werkte een van zijn 
teams in 2014 mee aan de film ‘Loulou, l’incro-
yable secret’, die de César voor de beste anima-
tiefilm won. Dankzij dit succes kon het bedrijf 
meerdere nieuwe medewerkers aannemen. 
Afhankelijk van de projecten werken nu tussen 
de 100 en 120 mensen bij DreamWall, terwijl 
KeyWall ongeveer tien medewerkers heeft. 
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IN CIJFERS
 

€ 7,2 miljoen
de omzet van DreamWall  

2007 
het oprichtingsjaar  

Tussen de 100 en 120 
het aantal werknemers 

€ 2,1 miljoen  
de omzet van KeyWall  

Factor 4  
de groei van het team van KeyWall in 15 maanden tijd  

Daarbij gaat het om ontwikkelaars, ingenieurs, 
computer artists, tv-producers, decorontwerpers 
en decorbouwers. De laatste vijftien maanden 
neemt het aantal medewerkers alleen maar toe. 
«We hebben jonge talenten uit de videogamewereld 

kunnen aannemen. Dat is boeiend. En des te interes-

santer omdat videogametechnieken zich lenen voor 

televisie. Er gaat een nieuwe wereld voor ons open !»
De teams zijn momenteel met ongeveer tien pro-
jecten tegelijk bezig. De twee hoogtepunten van 
dit jaar zijn het Wereldkampioenschap voetbal 
en de volgende Belgische gemeenteraadsverkie-
zingen, die in oktober worden gehouden. «Al deze 

projecten tot een goed einde brengen, dat zal voor ons 
de grootste uitdaging zijn !” 

Business

D R E A M W A L L

Rue Jules Destrée 52
B-6001 Marcinelle (Charleroi)
+32 71 60 01 60
 
http  ://fr.dreamwall.be
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CDEL
EEN LUMINEUS IDEE

Nadat hij ervaring inzake openbare ver-
lichting heeft opgedaan als projectlei-
der in de jaren 2000 bij Electrabel in 
Brussel (dat later Sibelga zal worden), 

werkt François Brogniet twee jaar als accountbe-
heerder bij Philips Lighting. Naast zijn technische 
ervaring, maakt hij zich tijdens die periode een 
commerciële basis eigen en zorgt voor verlichtin-
gen zoals die van de grote bruggen van Luik (pont 
Kennedy, pont des Arches en pont Albert). 
Tegelijk is hij ook verantwoordelijk voor accounts 
(SPW, Netmanagement…) die bijna 6 miljoen 
euro omzet vertegenwoordigen. Zijn deskundig-
heid werd opgemerkt door Hess A.G., een Duitse 
onderneming uit het Zwarte Woud, die gespeci-
aliseerd is in hoogwaardige verlichtingstoestellen 
en hem in dienst neemt als commercieel directeur. 
Hoewel Hess helemaal niet aanwezig was op 
Waals grondgebied, haalt de firma er na slechts 
drie jaar een omzet van bijna een miljoen euro.
Maar François Brogniet heeft een idee dat hem 
niet loslaat en neemt in december 2011 ontslag bij 

De in de streek van Namen gevestigde onderneming CDEL is op  
zeer korte tijd de bevoorrechte partner voor openbare en privéverlichting 
geworden in een groot aantal Waalse steden. Aan de bron ervan :  
François Brogniet, een man met een verlichte loopbaan.

I  Muriel Lombaerts

Business

B O N N E V I L L E

Namen
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Hess. Hij wil projecten voor openbare verlichting aan-
bieden, die zo nauwkeurig mogelijk kunnen worden 
aangepast aan de wensen van de gemeenten, door een 
waaier van constructeurs voor te stellen. Toen hij CDEL 
oprichtte, legde de onderneming zich eerst toe op het 
uitwerken van projecten, het bestuderen van de plaatsing 
ervan (CDEL is geen studiebureau) en het leveren van 
het materieel.
Van de vele verwezenlijkingen die aan de firma werden 
toevertrouwd, zijn de voornaamste de verlichting van 
de Leeuw van Waterloo, van het Doyardsmeer in 
Vielsalm en van de speciale dorpsverlichting van Ny, 
alsook de renovatie van de verlichting van de kerk van 
Marche-en-Famenne. Maar de jaren gaan voorbij en 
François Brogniet doet een spijtige vaststelling, namelijk 
dat de voornaamste distributienetwerkbeheerders dik-
wijls niet willen horen van moderne verlichtingsoplos-
singen ! Zo zal CDEL de eerste firma zijn die de gemeen-
ten LED-verlichtingstoestellen aanbiedt. Waarom ? Om 
de werkings  en de verbruikskosten te drukken. De 
nieuwe oplossingen die op de markt komen, maken het 
uiteindelijk mogelijk aan de technologische spits te staan.  

Intelligente openbare verlichting
In 2014 zet CDEL opnieuw een stap vooruit door in 
Waver een intelligente installatie voor openbare ver-
lichting te plaatsen. Daardoor profiteren de inwoners 
van de «Village Expo»-wijk in Limal van een stadsver-
lichtingssysteem waarvan men kan zeggen dat het echt 
«op maat» is gemaakt (1). Die uitrusting, die in België 
een primeur vormt op dat vlak, biedt de mogelijkheid 
om de lichtsterkte automatisch aan te passen aan het 
soort weggebruiker dat zich op straat bevindt : voetgan-
ger, fietser, automobilist... Doordat elke verlichtingspaal 
onafhankelijk van de andere werkt, stelt die «intelligen-
tie» de gemeenten – en indirect de belastingbetalers – in 
staat veel te besparen op energie, aangezien de verlich-
ting slechts op verzoek werkt en de verschillende soor-
ten weggebruikers herkent. 

Een juist tarief
Maar CDEL zit niet stil en stelt in 2017 voor alle door 
een gemeente benodigde diensten te leveren en wel 
tegen een tarief dat aanzienlijk lager ligt dan dat van de 
distributienetwerkbeheerders. Bovendien is er een opti-
male herstellingsdienst. De firma wordt in reële tijd 

C E D E L

Rue de Bruyère 102
B-5300 Bonneville (Andenne)
+32 473 71 07 65
 
www.cdel.eu

gewaarschuwd wanneer er zich een probleem voordoet 
en kan de volgende dag al een ploeg sturen. Een ander 
voordeel is, dat de gemeente voor de openbare verlich-
ting van CDEL ook de juiste prijs betaalt en geen for-
faitair bedrag meer op basis van een benaderende 
raming van de in de gemeente geplaatste verlichtings-
punten. De scenografische verlichting, de verlichting 
van overheidsgebouwen, kerken, monumenten... wordt 
ten laste genomen door de onderneming. Die sluit een 
contract met de gemeente, waardoor deze laatste gedu-
rende 10 jaar kosteloze ingrepen op dat soort verlichting 
krijgt !
En de toekomst ? Dankzij het door de gemeenten 
geschonken vertrouwen, zullen er dit jaar nog nieuwe 
installaties komen in Wallonië. Zo zal de stad Aat ook 
een intelligente openbare verlichting krijgen. De 
Naamse onderneming, die ook kantoren in Louvain-la-
Neuve heeft, kreeg onlangs vier belangrijke projecten 
in Waver. En ook het noorden van Frankrijk behoort 
op min of meer korte termijn tot de doelstellingen.

(1) Zie WAW nr. 30 (Herfst 2015)

Business

Zo zal CDEL de eerste firma zijn die de 
gemeenten LED-verlichtingstoestellen 
aanbiedt. Waarom ? Om de werkings en de 
verbruikskosten te drukken. De nieuwe 
oplossingen die op de markt komen,  
maken het uiteindelijk mogelijk aan de 
technologische spits te staan.
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HET GOEDE 
KEUKENRECEPT

In oktober 2017 vierde keukeninstallateur èggo zijn  
tienjarig bestaan. Op tien jaar tijd is de KMO uit Profondeville 

opgeklommen tot de Belgische marktleider,  
met 53 verkooppunten, met meer dan 100.000 in het land 

verkochte en geplaatste keukens en met de aanzet tot 
internationale expansie.

Met haar emoties, geuren en familiegewoon-
ten, neemt de keuken een speciale plaats 
in ons leven in. Al meer dan 25 jaar 
beheerden Phi l ippe en Frédér ic 

Taminiaux de Waalse winkels van een keten voor huis-
houdtoestellen, waar ze net zo goed ingerichte keukens 
als stofzuigers, wasmachines, tv-toestellen en computers 
verkochten. Op een dag voelden ze aan dat er «iets 
anders kon gedaan worden». Die intuïtie kreeg vorm 
naar aanleiding van een bezoek aan het «Salone del 
mobile» in Milaan. In de aan keukens gewijde ruimte 
beseften ze dat die zodanig konden worden gepresen-
teerd, dat ze de bijbehorende emoties en belevingen tot 
uitdrukking konden brengen. «De keukenwereld was altijd 

gericht op techniek, van de scharnieren tot de kookplaten», 
stelt Frédéric Taminiaux, de CEO. «Maar wij wilden een 

cocon rond de keuken creëren door ze in een ander verkoop-

punt te plaatsen, in een gezellige sfeer die aanzet tot een 

bezoek en tot emoties, in plaats van tot rekenen.» Vader en 
zoon zetten zich aan het werk en wilden niets aan het 

toeval overlaten. Een jaar lang hebben architecten, inte-
rieurontwerpers en kleurenspecialisten met vereende 
krachten aan die cocon gewerkt, die «èggo» werd 
genoemd en gebaseerd was op kwalitatieve en kwanti-
tatieve onderzoeken. 

I  Gilles Bechet

èggo

P R O F O N D E V I L L E

Namen

nr 40
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Nationale zichtbaarheid
De eerste klanten die door de rustige gangen van hun 
«Kitchen House» wandelden, waren verrast. Geen mar-
ketingtaal meer, maar foto’s, close-ups van gezichten, 
mensen die in het bos lagen.«Sommigen moeten gedacht 

hebben dat het zeer duur was wegens de heel kwalitatieve 

sfeer, terwijl onze prijzen best betaalbaar zijn.»
Vanaf het begin wilde èggo mikken op volume, met een 
ambitieus programma van 47 winkels in drie jaar en in 
de drie gewesten van het land. «Dat was natuurlijk een 

uitdaging inzake snelheid, maar het was van belang vlug 

nationale zichtbaarheid te verwerven en de volledige controle 

te behouden over het imago en het concept.» Vanaf het begin 
is de onderneming gaan luisteren naar haar klanten. 
Eerst moesten die het nieuwe concept leren kennen en 
informatie krijgen over de prijzen. De kracht van het 
geïntegreerde netwerk is dat eender welke winkel net-
toprijzen zonder verrassingen kan bieden. «Bij ons zijn 

er nooit kortingen en geen speciale prijzen voor speciale klan-

ten. Ik zou dat niet normaal vinden.» Zeer vlug kwamen 
er ook aanvragen voor aanvullend meubilair voor was-
plaatsen en dressings. «De klanten dwingen ons om ons 

opnieuw uit te vinden. We hebben een studiebureau gevormd 

dat trends analyseert en objectiveert, bijvoorbeeld door punten 

te geven aan beelden die rondgaan op Pinterest. We halen 

daaruit aanwijzingen voor het vernieuwen van onze 

showrooms, waar 25% van de tentoongestelde keukens elk jaar 

worden vervangen met streekgebonden accenten.»

Avalrecyclage
Om tegemoet te komen aan de belangstelling voor 
milieu en duurzame ontwikkeling, heeft de onderne-
ming het «èggo life»-progamma geïntroduceerd, dat 
meer bepaald de steun aan ontwikkelingsprojecten voor 
beschermde natuurzones coördineert. Uiteraard 
gebruikt èggo enkel hout met een PEFC-label voor duur-
zaam beheer (1), maar bovendien heeft de firma een 
ambitieus project opgestart voor het recycleren van 
karton  en frigolietafval, die naar een centrale worden 
gebracht om er opnieuw te worden verwerkt en ver-
kocht. «We zijn ervan overtuigd dat dit project binnen één 

of twee jaar rendabel is.»
Vandaag is het web het zenuwstelsel van de handel 
geworden. Bij èggo is het dikwijls het eerste contactpunt 
met de klant geworden, die er interactieve catalogi en 
onlineconfiguratietools op vindt. «We ontwikkelen ook 

«My èggo». Daarop kunnen onze klanten alle plannen en 

documenten in verband met hun bestelling vinden. Intern 

hebben we tevens planningsalgoritmen geïnstalleerd voor het 

optimaliseren van het beheer van het wagenpark en de 

montageteams.

Wanneer de klant een showroom binnenstapt, heeft hij al dik-

wijls zijn keuze gemaakt. Wat hij er komt zoeken is een beves-

tiging en een niet-virtuele ervaring, namelijk het contact met 

de materialen en de ruimtelijke perceptie van de volumes. 

Sommige klanten verwachten ook advies voor de stijl die het 

best bij hun interieur past. Aangezien onze verkopers een project 

moeten verkopen en niet alleen maar meubels, worden ze opge-

leid in de ‘èggo academy’, waar zes voltijdse instructeurs hun 

modules inzake techniek, stijl en design aanleren.»
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Een Europese stijl
Nadat hij de Belgische markt heeft veroverd, werkt de 
keukeninstallateur vol vertrouwen voort aan zijn ont-
wikkeling in het buitenland. Met zijn vier winkels in 
Spanje begint èggo bekend te worden op het Iberisch 
schiereiland. «We kwamen daar aan in volle economische 

crisis, terwijl – op één na – alle ketens die onze concurrenten 

hadden kunnen zijn, zich hadden teruggetrokken. We kunnen 

rekenen op drie dynamische en ambitieuze managers. We 

hopen dat we ons tempo zullen kunnen verhogen dankzij die 

drie of vier jaar voorsprong.» In het Groothertogdom 
Luxemburg telt het èggo-netwerk al twee winkels. En 
in het taalverwante Nederland opent het eerste «Kitchen 
House» binnenkort zijn deuren. «Zelfs al moeten er van 

land tot land enkele aanpassingen gebeuren, zoals ook voor 

de gewesten in België, toch is de stijl van èggo Europees. We 

ervaren dezelfde emoties in Madrid als in Marche-en-

Famenne.» De verscheidenheid is niet enkel geografisch. 
Met «èggo Pro» richt de keukeninstallateur zich op een 
markt en tot een klantenkring die hem tot nu toe ont-
snapten. De nieuwe tussenpersonen zijn de vastgoed-
makelaars. «Zo kunnen we klanten bereiken die niet naar 

de winkel zouden gekomen zijn. Dit is een belangrijke kracht-

lijn voor de ontwikkeling in het noorden van het land. Op 

twee jaar tijd hebben we onze verkoop verdubbeld, die nu al 

10% van onze omzet vertegenwoordigt.»

È G G O

Rue Léon François 6-8
B-5170 Bois-de-Villers (Profondeville)
+32 81 43 24 24
contact@eggo.be
 
www.eggo.be

Het «aandeel van de mondreclame »
Wanneer we hem vragen wat het geheim van het ver-
bluffende succes van èggo is, benadrukt Frédéric 
Taminiaux zonder aarzelen dat dit vooral schuilt in de 
kwaliteit van de medewerkers. «We investeren veel geld 

en energie in de aanwerving, de opleiding en de organisatie 

van een motiverende en aangename werkomgeving. Wanneer 

het personeel zich goed voelt in zijn winkel, dan is het altijd 

geneigd zijn eigen prestaties te overtreffen.» Frédéric 
Taminiaux weet waarover hij praat, want hij is niet een 
van die managers die zich opsluiten in hun kantoor of 
enkel in contact komen met leveranciers. Hij leert veel 
tijdens de bezoeken die hij geregeld aan de winkels 
brengt. In de centrale is de formule «Leef mijn leven» 
wijdverbreid. In dat kader vullen bedienden hun dag 
met hun eigen taken en verantwoordelijkheden, maar 
trekken ook een overall van een monteur of chauffeur 
aan. «De boodschap luidt : elk beroep is belangrijk. Zo krijgt 

men ook meer respect voor en kennis van wat de ander doet.»
Wanneer je Frédéric Taminiaux vraagt hoe hij denkt 
dat de zaken er binnen tien jaar zullen voorstaan, zet 
hij in op de ontwikkeling van èggo in Europa, steeds als 
kampioen inzake klantenbegeleiding en  service. «We 

dromen er ook van geen marketing meer te moeten doen», 
zegt hij met een glimlach. «Daar zullen onze klanten voor 

zorgen, want ze zijn onze beste ambassadeurs.» Vandaag zijn 
er al zes klanten op tien die naar een showroom komen 
op aanbeveling van een ander. Binnen de onderneming 
let men zeer goed op wat men het «aandeel van de 
mondreclame» noemt, namelijk het beeld dat iedereen 
van de onderneming geeft. «We stellen statistieken op voor 

de chauffeurs, de verkopers en de magazijniers. Iedereen moet 

de klant een buitengewoon goede ervaring geven. Het is een 

werk dat ons elke dag motiveert en dat nooit ophoudt !»

(1) 

 Zie Dossier Hout & Habitat, pagina 57 

Philippe en Frédéric Taminiaux 
«Maar wij wilden een cocon rond 
de keuken creëren door ze in een 
ander verkooppunt te plaatsen,  
in een gezellige sfeer die aanzet  
tot een bezoek en tot emoties,  
in plaats van tot rekenen. » 

Business
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ECUREUIL VERT

Boomverzorging 

in franchisevorm

De boomverzorgers van Ecureuil Vert kunnen binnenkort alles, van takken 
snoeien tot bomen rooien en stobben verwijderen ! De bedenkers van de 
formule bieden kant-en-klare franchises aan, wat een grote primeur is in 
deze sector. In Namen en Lille lopen twee proeven om de formule te 
testen. Dit voorjaar gaan ze van start.

I  Florence Thibaut

Business

M O N T- S A I N T- G U I B E R T

Waals-Brabant
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Marc Delaby, François Bertholet en Nicolas 
van de Werve, die allemaal in de boom-
verzorging werken, zijn elkaar op ver-
schillende momenten in hun carrière 

tegengekomen. Ze vonden elkaar in hun liefde voor het 
vak, hun streven naar goed werk en hun aandacht voor 
het milieu. Samen besloten ze enkele maanden geleden 
om «Ecureuil Vert» op te richten, een franchiseorgani-
satie van boomverzorgingsspecialisten, die uniek is in 
de sector. 
«In 2016 zijn we naar de franchisebeurs geweest. Toen we naar 

buiten kwamen, waren we overtuigd van de mogelijkheden 

voor ons werkterrein», zegt Marc Delaby, zaakvoerder en 
oprichter van Ecureuil Vert. Voor de vorm van hun 
formule lieten de drie oprichters zich met name inspi-
reren door franchiseorganisaties in de bouw. «Dat is een 

dienstverlenende sector die grote investeringen vergt, net als 

onze sector.» Het project, waarover lang is nagedacht, is 
sinds eind 2017 aan het proefdraaien.  

€ 37.000 voor een compleet pakket
De Ecureuil Vert-formule biedt iedere ondernemer die 
een beetje handig is, de mogelijkheid om met boomver-
zorging te beginnen. Omdat voor coaching, trainingen 
en materieel wordt gezorgd, is er sprake van een kant-
en-klare oplossing. Marc Delaby : «Onze aanpak is alles-

omvattend. Dankzij een verplicht trainingstraject van onge-

veer twintig dagen en modules naar keuze stellen we 

zelfstandigen in staat om alle deskundigheid te verwerven die 

wij in de loop der jaren hebben verkregen.» Voor een bedrag 
van € 37.000 voor de aanschaf van de licentie levert de 
organisatie een compleet pakket met alle noodzakelijke 
gereedschappen om aan de slag te gaan. De geïnteres-
seerde ondernemer heeft alleen een terrein nodig om 
de geleverde container neer te zetten. «Werken als fran-

chiser is vooral een kwestie van training. Ondernemers met 

weinig of geen kennis van het vak krijgen van ons de moge-

lijkheid om eraan te beginnen. We bieden in zekere zin bege-

leide toegang tot het vak.» Het is van het hoogste belang 

om op de grote dag te kunnen starten. 
De oprichters fungeren in eerste instantie zelf als trai-
ners. «De franchiseorganisatie is streng gereglementeerd. 

Ondernemers kunnen daardoor met zo veel mogelijk garanties 

aan het avontuur beginnen. De relatie tussen franchisegever 

en franchisenemer is strak afgebakend. Een kandidaat heeft 

bijvoorbeeld het recht om inzage te vragen in de statistieken 

van de hele franchiseorganisatie. Hij komt gauw te weten of 

er faillissementen zijn geweest. Beide successen hangen nood-

zakelijkerwijs met elkaar samen.»   

Proefprojecten in Lille en Namen
De ontwikkeling van het concept in Frankrijk en België 
heeft prioriteit bij het testen. Andere Franstalige landen 
zouden snel kunnen volgen. Ecureuil Vert is het eerste 
Waalse bedrijf dat hierop heeft ingezet. Vóór de ver-
wachte aftrap in het voorjaar van 2018 zijn onlangs twee 
proefprojecten van start gegaan in de omgeving van 
Lille en Namen. «We zijn gecoacht door franchiseontwik-

kelingsexperts. Dat was een van hun adviezen”, legt de oprich-

ter uit. “Door proefprojecten op te zetten in gebieden waar we 

niet aanwezig waren, kunnen we de kwaliteit van de formule 

en de keuze van de gereedschappen testen voordat we 

beginnen.» 
In de regio van Lille wordt het project geleid door lokaal 
directeur Julien Vanhaecke, die later vermoedelijk de 
gangmaker van de formule wordt. Marc Delaby bena-
drukt dat het delen van goede praktijken belangrijk is 
om van het project een succes te maken. «Wij willen onze 

franchisenemers echt stap voor stap begeleiden. De start is de 

meest beslissende fase. Het uitwisselen van kennis met andere 

zelfstandigen die dezelfde problemen hebben ondervonden, is 

uiterst nuttig in dit stadium.» 
De klanten zijn beheerders van grote en kleine openbare 
ruimtes, bedrijven, maar ook particulieren. «De klant 

blij maken, dat is ons parool. Dat kleine beetje extra maakt 

vaak het verschil. Dat is wat ons inspireert en wat we als 

boodschap willen meegeven aan onze franchisenemers. Een 

klant die je voor je hebt gewonnen, is de beste ambassadeur.»  

Business
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PASPOORT VOOR 
FRANCHISING  
 

Ecureuil Vert won in juni 2016 de vierde editie van 
de Franse wedstrijd «Passeport pour la Franchise» 
en werd daarmee het eerste Waalse mkb-bedrijf 
dat deze waardevolle onderscheiding in de wacht 
sleepte.  En dus ook het eerste mkb-bedrijf uit de 
bijzondere boomverzorgingssector !
Geïnteresseerden kunnen rekenen op persoonli-
jke begeleiding, met name op economisch en 
juridisch gebied, om franchisenemer te worden. 
«Onder de kandidaten waren heel weinig verte-
genwoordigers uit onze sector, wat in de smaak 
viel bij de jury.  We waren ook heel goed voorbe-
reid», zegt François Bertholet, de manager van 
het netwerk. Met de deelname aan de wedstrijd 
waren in totaal enkele honderden uren werk 
gemoeid. 

Milieuvriendelijkheid
Le réseau veut se différencier par des valeurs fortes et 
De organisatie wil zich onderscheiden door sterke waar-
den en een gemeenschappelijke cultuur van ethiek en 
nederigheid. Dit verlangen vertaalt zich in een handvest 
dat door alle zelfstandigen wordt onderschreven. 
«Betrouwbaarheid, inzet, technische innovatie en naleving 

van deadlines, dat is wat we van ze vragen», zegt Marc 
Delaby nog. «We zoeken ondernemers in hart en nieren. Het 

is absoluut essentieel om de franchisenemers goed te kiezen. 

Het imago en het succes van Ecureuil Vert hangen ervan af.» 

Enkele criteria om de kandidaten te selecteren, zijn inte-
resse voor het vak, managementdeskundigheid en erva-
ring als ondernemer. 
Bij de selectie wordt verder gelet op milieuvriendelijk-
heid, want dit aspect geeft steeds vaker de doorslag voor 
klanten. «Onze activiteiten beginnen waar die van de tuin-

man ophouden. Het stuk grond waar we aan de slag gaan, 

beschouwen we als één geheel. Vanaf onze oprichting nemen 

we onze verantwoordelijkheid voor het milieu. Dat is een 

fundamentele keuze. We gebruiken bijvoorbeeld biobrandstof 

en biologisch afbreekbare kettingzaagolie om de gevolgen voor 

het milieu zo veel mogelijk te beheersen. Al ons plantaardig 

afval (takken, bladeren, houtsnippers, stammen) wordt her-

gebruikt. Tegenover onze franchisenemers zijn we even 

veeleisend.» 
Vanuit dat oogpunt en als beloning voor de verrichte 
arbeid heeft de organisatie besloten om zich te laten 
certificeren door het European Forest Institute, een 
langdurige opgave en investering. «Het is een blijk van 

kwaliteit voor onze klanten, maar ook voor onze teams. Al 

onze inspanningen worden hierdoor bevestigd», besluit Marc 
Delaby. Naast de start van de formule en de versterking 
van het team staan de oprichters dit jaar voor nog een 
uitdaging, namelijk het vertalen van al het trainings-
materiaal om een uitbreiding op grotere schaal te over-
wegen. 2018 belooft een druk jaar te worden.

Business

E C U R E U I L  V E R T

Rue de la Fosse 4 
1435 Mont-Saint-Guibert 
+32 10 65 65 49
 
https  ://ecureuilvert.be
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WHO IS 
WAW   !
Een Belgische primeur. Het 
«Théâtre de Liège» richt een «Club 
van Partnerondernemingen» op
Met dit nieuwe initiatief wil het «Théâtre de Liège» een tiental 
bedrijfsleiders en leidinggevende stafmedewerkers uit allerlei 
sectoren bijeenbrengen rond de activiteiten waarmee de Luikse 
schouwburg de internationale uitstraling en de economische, 
sociale en culturele ontwikkeling van Wallonië wil bevorderen, 
allerlei artistieke creaties wil steunen en bekendheid geven, als-
ook pedagogische en sensibiliseringscampagnes voor het grote 
publiek organiseren en krachten bundelen om te streven naar 
internationale erkenning van de instelling en de kunstenaars, de 
knowhow en de tewerkstelling 
stimuleren, steun verlenen aan 
de educatieve ontwikkeling, het 
samenleven promoten en het 
delen van ervaringen, uitdruk-
kingsvormen, ontmoetingen, 
synergieën en uitwisseling tus-
sen ondernemingen en de 
schouwburg bevorderen. 
Zo werd er een kapitaal van 
110.000 euro gevormd voor het 
financieren van een publiek-pri-
vate samenwerking ten voordele 
van creatief werk. Een even 
groot bedrag zal de drie volgende 
jaren worden bijeengespaard. 
«We hopen dat er een tiental Luikse 

firma’s aan dit mooie project zullen 

deelnemen», besluit Stéphane 
Uhoda, een in het Prinsbisdom 
welbekende mecenas.

Business
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De «Vaurien». 
Dat is nog eens wat  !
Sinds 2014 herleeft het kasteel van Grandvoir. Na de opening van een hotel met 8 prachtige kamers, 
een restaurant en een zaal voor seminars, evenementen of huwelijken, gaat er in het kasteel nu 
ook een microbrouwerij aan de slag. Die maakt het nieuwe bier «Le Vaurien», dat verwijst naar 
de bijnaam van de inwoners van de dorpen Grandvoir en Petitvoir. Dit lichte bier van hoge gisting 
heeft een alcoholgehalte van 5,7° en wil vooral een dorstlesser zijn. Ideaal voor de derde halftimes. 

http ://terredevaurien.be/

Business

Vésale Pharma.
Nieuwe mogelijkheden voor het onderzoek naar 
infectiewerende behandelingen  
Vésale Pharma (Eghezée), de leider in het Onderzoek en de Ontwikkeling van microbiotische oplossingen, heeft 
onlangs, dankzij de «sonificatie» -technologie, een nieuw pad geopend in de ontwikkeling van een nieuwe generatie 
alternatieven voor antibiotische en infectiewerende behandelingen. Vijf jaar na Intelicaps, een revolutionaire en unieke 
technologie op vlak van probiotische microencapsulatie, heeft Vésale Pharma dankzij de ontwikkeling van een op 
probiotica toegepaste sonificatie een belangrijke doorbraak gemaakt in infectiewerende behandelingen, met name in 
het geval van urogenitale infecties. Voor deze ontdekking werd een wereldwijd octrooi ingediend.
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WHO IS 
WAW   !

Een Europese groep
Chateauform (omzet 200 miljoen in 2017) biedt 
ondernemingen een zeer gezellig onthaal aan voor al dan 
niet residentiële seminars. Hun kernidee is rust. «Wij 

ontvangen onze gasten op een zodanige manier, dat ze maar aan 

één ding hoeven te denken, namelijk aan het hoofddoel van hun 

komst. Wij zorgen voor alle details, van A tot Z, tegen een vaste 

all-in-prijs. Onze permanente zorg is onze gasten comfort en 

efficiëntie bieden», vervolgt Julie. Voortaan kan de firma 
een juweel meer bieden aan haar klanten, die niet enkel 
zullen profiteren van 
de troeven van het 

kasteel, maar ook van alle culturele en 
erfgoeddiensten waaraan Luik zo rijk is : Opera, Filharmonisch 
Orkest, musea zoals Curtius en La Boverie-Louvre… 
Vandaag schittert Luik een beetje meer op de Europese kaart.

Business

Het Kasteel van Val Saint Lambert. 
Deze keer, goede keer  !
De site van Val Saint Lambert in Seraing heeft zowel gouden tijden als 
financieel krappe gekend. Vandaag mogen we redelijkerwijze aannemen dat 
de toekomst van het kasteel (we hebben het niet over de kristalfabriek) nu 
in goede handen is. De Franse groep Châteauform die, met zijn 60 vestigin-
gen in Europa, gespecialiseerd is het bieden van een onderkomen aan semi-
nars en bedrijfsevenementen, heeft met Immoval, de vastgoedvennootschap 
die de site van Val Saint-Lambert beheert, een concessieovereenkomst van 
2 jaar gesloten om er zijn activiteiten te ontplooien.
Het is niet de eerste vestiging vn Chateauform in België, aangezien de groep 
sedert 2008 al de Abbaye de la Ramée uitbaat te Geldenaken. «Het is daar dat 

ik de heel speciale aanpak voor ondernemingen leerde kennen», zegt Julie 
Grivegnée, de Benemux-aùmbassadrice van Châteauform. «Toen ik vernam 

dat het Kasteel van Val Saint Lambert geen activiteiten meer had, heb ik de groep 

voorgesteld het in zijn aanbod op te nemen.» Na twee jaar van besprekingen en 
werkzaamheden (1 miljoen euro als vastgoedinvestering voor de eigenaar, 
de groep ImmoVal, en evenveel voor het meubilair ten laste van de huurder, 
die een contract van 12 jaar sloot), is het project vandaag afgerond.
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NAMUR 
CONGRÈS
een aanbod

afgestemd op uw

evenementen

D O S S I E R  Z A K E N TO E R I S M E
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Terwijl toeristen die een streek willen ontdek-
ken, vooral geïnteresseerd zijn in cultuur, 
bezienswaardigheden, wandelingen, gastrono-
mie, sport en spel, zijn directeuren van bedrijven 
regelmatig op zoek naar voorzieningen om een 
vergadering, evenement of teambuildingactiviteit 
voor hun personeel te organiseren. 

Binnen de Federatie voor Toerisme van de 
Provincie Namen bestaat al tien jaar een afdeling 
voor zakentoerisme om hen bij hun zoektocht te 
begeleiden. Deze afdeling genaamd Namur 
Congrès is een unieke gesprekspartner en waar-
devolle schakel tussen het aanbod en de vraag 
naar Meetings, Incentives, Congressen en Events 
(MICE).

Namur Congrès verenigt en coördineert het aan-
bod van de ongeveer 150 MICE-bedrijven in de 
provincie Namen (zakenhotels en -onderkomens, 

conferentie- en congrescentra, evenementen- 
locaties, incentiveactiviteiten). Dankzij deze  
continu bijgewerkte database (www.namur-

congres.be) en zijn grondige kennis van de sec-
tor biedt Namur Congrès logistieke hulp aan 
zakelijke beslissers en bestuurders van vereni-
gingen door hen snel, gratis en efficiënt naar de 
plaatsen en dienstverleners te sturen die het beste 
aan hun verwachtingen voldoen. 

Concreet gaat het team van Namur Congrès bij 
elke aanvraag persoonlijk te werk. De afdeling 
wint eerst zo veel mogelijk informatie bij de klant 
in om de aanvraag af te bakenen, waarna ze haar 
partners raadpleegt en hun beschikbaarheid con-
troleert. De klant ontvangt zo in zeer korte tijd 
meerdere goede en gerichte aanbiedingen, die hij 
rustig kan bestuderen voordat hij een keuze 
maakt. Dit levert ontegenzeglijk gemak en tijd-
winst op !

N A M U R  C O N G R È S

Federatie voor Toerisme  
van de Provincie Namen
Avenue Reine Astrid 22/2
B-5000 Namur
+32 (0)81 77 67 58 
info@namurcongres.be
 
www.namurcongres.be

Namur Congrès  

IN DIENST VAN HET 
ZAKENTOERISME
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Namur Congrès reageert elk jaar op heel wat aanvragen 
van evenementenbureaus, bedrijven en verenigingen 
die MICE-activiteiten in de provincie Namen willen 
organiseren.

Deze provincie, die rijk is aan valleien, tradities, cultuur en 
gastronomie, heeft een uitzonderlijk leefklimaat en is door haar 
strategische positie zeer in trek bij het bedrijfsleven. Namen ligt 
namelijk in het hart van Wallonië en op het kruispunt van twee 
belangrijke autosnelwegen (Brussel-Luxemburg en Bergen-
Luik) en is om die reden een voortreffelijke bestemming voor 
zakelijke beslissers. 

Verder willen de Namenaren zich openstellen voor verande-
ringen, een economische omschakeling doorvoeren en zaken-
toeristen ontvangen. De lokale ondernemers doen al jarenlang 
hun best om in te spelen op de vraag van het bedrijfsleven naar 
klassieke, prestigieuze of aparte evenementenlocaties. Ze stellen 
alles in het werk om een originele en unieke wereld voor hun 
klanten te scheppen en bedenken daarvoor gedurfde concepten, 
variërend van luxueuze hotels en vakantiewoningen tot sprook-
jeskastelen, oude molens, centra voor technologisch onderzoek 
en tentoonstellingshallen. Hoewel de toeristische topattracties, 
zoals het domein van Chevetogne, de meren van de Eau d’Heure, 
het domein van de grotten van Han en de citadellen van Namen 
en Dinant, meer dan ooit vooroplopen in de strijd om de zaken-
toerist, worden ze tegenwoordig bijgestaan door een leger van 
zeer uiteenlopende ondernemers, die de regio op dat punt nog 
aantrekkelijker maken. 

Het succes hangt ook samen met de overweldigende natuur en 
het rijke verleden van de provincie. Van de Beneden-Samber 
tot de Semoisvallei en van de Maas in Andenne tot de meren 
van de Eau d’Heure hult de provincie zich in een groene mantel 
met een uniek natuurlijk en architectonisch erfgoed. Dit is de 
ideale omgeving om ver weg van de dagelijkse drukte seminars 
« in het groen » te organiseren. Het golvende reliëf, de vlaktes 
en door waterlopen doorsneden bossen vormen de ideale plek 
om incentive- en teambuildingactiviteiten gericht op sport, 
gastronomie of cultuur te organiseren. Watersporten op de 
Hoge Maas, familiedagen rond het thema boerderij, teambuil-
dingparcours onder de grond of in de lucht onder het bladerdak 
van de bomen, kennismaking met de golfsport of speleologie, 
wandel- en fietstochten, brouwerijbezoeken en het proeven van 
lokale producten zijn slechts enkele voorbeelden van mogelijke 
activiteiten uit een aanbod dat elk jaar groter wordt.

De MICE-kant VAN 
DE PROVINCIE NAMEN 
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Het Commissariaat-Generaal voor Toerisme 
(CGT) wijdt nu al enkele jaren het toeristische 
jaar aan een bepaalde thematiek. Na de fiets in 
2016 en Lekker Wallonië verleden jaar, wordt in 
2018 het ongewone onder de aandacht gebracht. 

Wie in Wallonië op zoek gaat naar het ongewone, krijgt 
een andere kijk op ons gewest, verlaat de platgetreden 
paden, neemt een duik in een verbluffend landschap, 
dringt een sprookjesachtige site binnen, brengt de nacht 
door in een andere wereld, wandelt in de lucht, danst 
op het water... en ontwaart een ander aspect van 
Wallonië, dat de verschillende actoren uit de toeristische 
sector maar al te graag zullen tonen tijdens dit thema-
tisch jaar.

Het ongewone is alomtegenwoordig ! Terwijl het grote 
publiek, kinderen, senioren en buitenlandse bezoekers 
hun nieuwsgierigheid en hun zucht naar avontuur 
bevredigen, blijft het zakentoerisme niet achter. 
Vergaderingen, logementen, incentives en teambuil-
dings..., heel het aanbod van MICE (Meetings, 
Incentives, Conventions & Events) opsommen, is 
gewoon onmogelijk.

In samenwerking met de firma Kazanou stelt het 
Provinciaal Domein van Chevetogne een gegaran-
deerd 100 % «transcendente » wijsgerige hut ter beschik-
king van groepen. Die hut voor het «oplossen van con-
flicten » biedt plaats aan 8 personen, die er in alle rust 
kunnen vergaderen. Ongewoon, als je weet dat het om 

ONTDEK 
ongewoon Wallonië

een boomhut gaat. Op zes meter boven de grond heeft 
men er alle belang bij met elkaar overeen te komen en 
– vooral – «zen » te blijven…

Ook de logementen zijn niet minder ongebruikelijk. Het 
Domein van Béronsart, in Gesves, laat u met zijn 
bivakformule terugkeren naar uw tijd bij de jeugdbewe-
ging. Op papier biedt de organisator een «residentiële 
studiedag op de site van een oude molen » aan, maar na 
een gezellige avond, terwijl de personeelsleden denken 
dat ze in een hotel in de buurt zullen overnachten, wacht 
hun de verrassing van hun leven: een reeks tenten die 
in het geheim werden opgesteld in een grote en prachtig 
ingerichte serre op het domein. 

Voor incentives en teambuildings heeft het ongewone 
vooral wortel geschoten in de vruchtbare verbeelding 
van de plaatselijke professionals. In Namen biedt 
Cuisine sauvage, een jonge vereniging die het gebruik 
van eetbare wilde planten wenst te promoten, een sma-
kelijke rally aan in de vorm van een afdaling van de 
citadel in een fietswagen. Een «wilde escapade » voor 
de maag op een helling van 5 % !

Een concert in een gigantische ondergrondse grot in 
Han-sur-Lesse, een partij «hoevegolf » te midden van 
de koeien, een «Fort Bayard » in de kelders van het 
Chateau de Namur, een «Escape Game » in een vroegere 
groeve aan het Château de la Poste in Maillen, een schat-
tenjacht in elektrisch aangedreven bootjes op de Maas, 
aquagolf op de Lacs de l'Eau d'Heure… Nu hoeft u enkel 
nog maar uw keuze te maken ! 
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© Château Bayard 

De evenementenlocaties in de provincie Namen 
zijn ongelooflijk divers wat betreft grootte, stijl 
en uiterlijke verschijning en variëren van kleine 
cursuslokalen tot grote banketzalen met plaats 
voor honderden mensen. Ook hun geschiedenis 
is heel verschillend. 

Zo hebben de conferentiecentra zich langs de autosnel-
wegen ontwikkeld (Bijvoorbeeld Espace UCM in 
Wierde en Burogest Office Park in Loyers), zich in de 
buurt van grote toeristencentra gevestigd (Centre d’af-
faires des Lacs de l’Eau d’Heure) of voormalige indus-
trieterreinen (Moulins de Beez) en luisterrijke histori-
sche gebouwen (La Bourse, le Théâtre en l’Arsenal in 
Namen) overgenomen.

De provincie Namen is ook een bestemming waar fijn-
proevers aan hun trekken komen. Dat bewijzen de 
steeds talrijkere restaurants die hun voorzieningen aan 
de eisen van het bedrijfsleven hebben aangepast om 
MICE-evenementen te organiseren, zoals L’Atelier de 
Bossimé (Loyers), waar de jonge chef-kok Ludovic 

MEET 
Gastvrij Naams 

erfgoed

Vanackere sinds een aantal jaren de familieboerderij 
verbouwt om bedrijven steeds beter van dienst te zijn, 
le D’Arville (Wierde), dat vorig jaar zijn inrichting heeft 
veranderd, en La Plage d’Amée (Jambes) aan de oevers 
van de Maas.

Tot slot wordt het MICE-aanbod van de provincie 
aangevuld door tal van ondernemers die landelijk 
erfgoed exploiteren. In deze categorie vallen het 
Domaine de Béronsart met zijn reusachtige serres 
(Gesves), het Château de Franc-Waret (Fernelmont), het 
Château Bayard met uitzicht op het park en de vijver 
vanuit de orangerie (Dhuy), de Ferme de l’Abbaye de 
Moulins (Anhée) en de Ferme de Mehaignoul, waar wel 
800 mensen terecht kunnen in de enorme schuur 
(Meux). Deze landgoederen beschikken over goede 
audiovisuele apparatuur en zijn voorbereid op 
grootschalige evenementen, zoals personeelsfeesten en 
netwerkbijeenkomsten.

Het aanbod is trouwens niet alleen van goede kwaliteit 
maar ook voor elk budget bereikbaar. Het Château de 
Courrière (eigendom van Les Scouts de Belgique) en het 
Domaine de Mozet (eigendom van de Guides 
Catholiques de Belgique) zijn twee opmerkelijke voor-
beelden daarvan.
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ENJOY 
Voor elk wat wils

Wanneer een bedrijf zijn medewerkers voorstelt 
om in teamverband aan boeiende, verrijkende 
en vaak leuke activiteiten deel te nemen, moeten 
ze wel enthousiast worden. En na afloop hopen 
ze het uitstapje snel met familie of vrienden te 
kunnen herhalen. In de provincie Namen hebben 
organisatoren het een stuk gemakkelijker, omdat 
bedrijven door de uitzonderlijke schoonheid en 
ongelooflijke diversiteit van de landschappen 
onvergetelijke momenten kunnen beleven.

Daarbij denken we natuurlijk in de eerste plaats aan de 
schitterende bossen. Deze « groene longen » vormen een 
natuurlijke omgeving voor oriëntatietochten en 
mountainbikeroutes. Maar bomen kunnen ook gesnoeid, 
uitgerust en met elkaar verbonden worden om ze 
geschikt te maken voor diverse activiteiten, waarvan 
de ene nog gekker is dan de andere. In Dinant biedt 
Dinant Evasion in het midden van zijn 18 ha grote park 
verschillende uitdagingen voor bedrijven aan, zoals 
touwbruggen, een tokkelbaan, een deathride, een 
kabelbaan en onderaardse routes. Genoeg om uw 
collega’s of uzelf eens flink op de proef te stellen !

De provincie Namen is ook rijk aan waterlopen, die zich 
lenen voor sport- of ontspanningsactiviteiten. De 
Capitainerie is een watersportcentrum aan de voet van 

de citadel van Namen, dat peddeltochten organiseert en 
zijn beroemde «catamosans » (4, 8 of 12 plaatsen) aan 
groepen ter beschikking stelt. Deze comfortabele boten 
liggen altijd klaar om het water te doorklieven onder 
bevel van een kapitein zonder vaarbewijs (het 
afdelingshoofd, de directeur of uzelf). En dan zijn er nog 
de waterplassen, zoals de Lacs de l'Eau d'Heure, die zo 
uitgestrekt zijn dat u er kunt strandzeilen, een 
introductieles in waterskiën kunt volgen of een 
rondwandeling kunt maken. Het moeilijkste is een keuze 
maken uit de vele activiteiten die worden aangeboden.

De provincie Namen is een fijnproeversbestemming bij 
uitstek. Het kost dan ook geen moeite om incentive- en 
teambuildingactiviteiten te vinden die streekproducten, 
bier of wijn als thema hebben. Zo zijn er wandelingen 
met zoete en/of hartige hapjes door het oude Namen, 
excursies om eetbare wilde planten te ontdekken, 
brouwerijbezoeken (Bocq, Bertinchamps, Houppe) en 
kookcursussen voor groepen door bekende chef-koks, 
zoals Pierre Résimont (Espacy Medissey in Bois-de-
Villers) en Olivier Bourguignon (Villa Barabas in 
Wierde).

Als u nog steeds niet weet waar u naartoe wilt of wat u 
moet kiezen, kunt u aankloppen bij gespecialiseerde 
bureaus, zoals Step Up, AJP events, Pépites en New 
Dimension. Dankzij hun creativiteit en uitstekende 
kennis van de regio kunt u tussen alle mogelijkheden 
die worden aangeboden, het arrangement vinden dat 
het beste bij uw wensen en uw budget past.
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ENJOY 
Voor elk wat wils

© ND

N E W  D I M E N S I O N  S P R L

 
+32 (0)475 90 16 54

www.newdimension.be

Het evenementenorganisatiebureau New Dimension 
heeft een uitgebreid aanbod van arrangementen die 
volledig op de wensen en het budget van elk bedrijf 
worden afgestemd, of het nu gaat om seminars, team-
buildings, incentives, personeelsfeesten of familiedagen. 
Het team loopt over van de ideeën en bedenkt onop-
houdelijk vernieuwende en dynamische concepten. Deze 
worden op verzoek gerealiseerd op diverse geprivati-
seerde locaties die zich bijzonder goed daarvoor lenen, 
zoals de Ferme de Foy in het Molignéedal, de citadel van 
Dinant en het kasteel van Halloy, niet ver van Ciney. 

Een gevarieerd aanbod van meer dan  
50 incentive- en teambuildingconcepten

Deze activiteiten die door New Dimension worden aan-
geboden, kunnen bijvoorbeeld de vorm krijgen van een 
culinaire workshop, zoals «Le dîner parfait », waarbij 
de deelnemers hun ideale menu moeten samenstellen 
op basis van een groot aantal beschikbare ingrediënten, 
specerijen en smaken. 
Nieuwe technologieën worden ook gewaardeerd. Het 
exclusieve concept « CSI-Les Experts » is gebaseerd op 
de beroemde tv-serie en speelt zich af in een interactief 
laboratorium. Daar moeten de rechercheurs in de dop 
onder meer chemische analyses uitvoeren, GPS-sporen 
onderzoeken en uv-detectors gebruiken. Kortom, echt 
veldonderzoek om de moordenaar achter slot en grendel 
te krijgen !
Terwijl sommige teambuildings perfect zijn afgestemd 
op groepen van 5 tot 20 personen, zijn andere activitei-
ten juist bedoeld om de samenhang en communicatie 
binnen grotere groepen te bevorderen. Zo is het de 
bedoeling van «Lipdub » dat de deelnemers in een halve 

NEW DIMENSION  
VERNIEUWENDE 
TEAMBUILDINGS

dag een videoclip van een liedje naar keuze maken. Bij 
de activiteit «Dominos » worden de teams dan weer 
betrokken bij het bouwen van soms verrassende vormen 
en figuren. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een 
riksja of het in elkaar zetten van een reusachtig speel-
bord. Verder is het mogelijk om meer dan 70 miniacti-
viteiten naar keuze te doen («The Game »). Kortom, 
voor elk wat wils !

Laborator, een ongewone escape room  

Sinds de oprichting van New Dimension in 2004 is de 
waaier van activiteiten van het bureau voortdurend 
breder geworden, zoals directeur Damien Mayart uit-
legt : «In 2018 gaan we verschillende concepten presen-
teren, waaronder «Laborator », een rondreizende tech-
nologische escape room. » Het decor van de activiteit is 
een geheim laboratorium, dat de spelers pas kunnen 
verlaten nadat ze een brandkast hebben geopend. Het 
doel is om de escape room, die in oktober 2017 is geïn-
troduceerd, op verzoek neer te zetten op de plek die de 
klant voor zijn seminar, werkvergadering of personeels-
feest heeft uitgekozen. «We hebben ook een manier 
bedacht om dit concept te integreren in een autorally 
waarbij de deelnemers een aantal aanwijzingen moeten 
verzamelen terwijl ze enkele van de mooiste plekjes en 
landschappen van de provincie Namen ontdekken. »
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D O M A I N E  D E S  G R O T T E S  D E  H A N

 
Rue J. Lamotte, 2

B-5580 Han-sur-Lesse
+32 (0)84 37 72 13

www.grotte-de-han.be

Het Domaine des Grottes de Han dompelt de bezoeker 
volledig onder in de natuur, maar staat ook garant voor 
verwondering en terugkeer naar de bron. De 250 hec-
tare grote vallei, waar zo’n 600 dieren (wolven, lynxen, 
beren, bizons, edelherten, damherten, steenbokken) in 
volledige of gedeeltelijke vrijheid leven, is in 2015 uit-
geroepen tot «Beste Wildlife Dierenpark van België ». 
Het door de Lesse gevormde grottenstelsel en de onder-
aardse zalen met hun betoverende weerspiegelingen zijn 
bovendien met drie sterren bekroond in de Groene 
Michelingids. 

Deze twee parels van het domein worden aangevuld 
door « PrehistoHan », een interactieve expositie over de 
archeologische schatten die op de bodem en de oevers 
van de Lesse zijn ontdekt, en «Han 1900 », een museum 
dat laat zien hoe het dagelijks leven van de boeren in die 
tijd was. Sinds kort kan het publiek ook twee speleolo-
gische routes volgen door de Grotte du Père Noël, die 
ooit op 26 december is ontdekt en daarom naar de kerst-
man is genoemd. De ene route is een eerste kennisma-
king, terwijl de andere voor meer ervaren speleologen 
is bedoeld. 

De aanpasbare ruimtes en voorzieningen van het 
domein stellen bedrijven in staat om zeer uiteenlopende 
evenementen te organiseren. Het weiland van 5 hectare 
leent zich uitstekend voor de organisatie van een fami-
liedag, terwijl personeelsfeesten, concerten en recepties 
110 meter onder de grond gehouden kunnen worden in 
de grote Salle d’Armes, waarvan de verlichting onlangs 
volledig is vernieuwd. Dit is een ervaring die de deel-
nemers altijd zal bijblijven. 

Drie andere, kleinere zalen kunnen ook aan bedrijven 
ter beschikking gesteld worden. Een daarvan is de 
beroemde Cabane du Trappeur, die zich vlak naast de 
kuil van Willy en Marlène (de twee bruine beren van 
het domein) bevindt. Een aparte, maar hoog aangeschre-
ven locatie, waar bezoekers eenvoudig maar comfortabel 
kunnen overnachten in een inrichting die aan een ber-
ghut doet denken. En wees gerust, de ramen zijn 
afgesloten !

Neolithische challenge
«Bedrijven kunnen ons vragen om een incentivepro-
gramma op maat samen te stellen », zegt Stéphane 
Géron, de commercieel directeur van het domein. 
«Naast een bezoek aan de grotten en een rondleiding 
door het wildpark gevolgd door een klassieke maaltijd, 
barbecue of picknick, kunnen we speciale wandelingen 
organiseren waarbij bieren of streekproducten worden 
geproefd. Het is zelfs mogelijk om een aantal hapjes hoog 
in de bomen op een balkon onder het bladerdak te 
proeven. »

Het Domaine des Grottes de Han is natuurlijk de ideale 
omgeving om op de natuur gerichte teambuildingacti-
viteiten te organiseren. Boogschieten, oriëntatielopen, 
vlotten bouwen en de Lesse oversteken zijn enkele van 
de vele mogelijke activiteiten. Daarnaast kan een «neoli-
thische challenge » georganiseerd worden, waarbij de 
deelnemers een katapult moeten bouwen, vuur moeten 
maken en eten moeten bereiden zoals de mensen in de 
prehistorie dat deden. We zeiden het al : terugkeer naar 
de bron.

DOMAINE DES GROTTES DE HAN 
EÉN GROOT AVONTUUR 
VOOR BEDRIJVEN
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D I N A N T  É V A S I O N

 
Place Baudouin I 2
B-5500 Dinant
+32 (0)82 22 43 97

www.dinant-evasion.be

Toerisme

Een cruise op de Maas, een rally met elektrische bootjes, 
de Lesse afdalen in een kajak, een parcours in de bomen, 
een dropping ’s nachts of overdag, een avontuurlijke 
tocht... «Ertussenuit gaan », dat betekent precies de 
naam van het vrijetijdscentrum Dinant Évasion en dat 
is wat het biedt aan liefhebbers van sport of activiteiten 
op het water, van ontspanning of van natuurverkenning.

In 2018 plaatst Dinant Évasion vier activiteiten op de 
voorgrond. De eerste, namelijk de «Teambuilding 

Challenge », vindt plaats in het Dinant Aventure-park. 
Ze is speciaal gemaakt opdat de deelnemers met elkaar 
zouden overleggen, naar elkaar luisteren en eenieders 
sterke punten benutten om te slagen in verscheidene 
proeven: een menselijke piramide, een «bouw »-par-
cours, een spinnenweb… Tijdens het tweede deel van 
de dag moet iedereen zijn grenzen proberen te verleggen 
met behulp van verscheidene apenbruggen, een grote 
brug van 60 meter hoog (de hoogste in België), een tok-
kelbaan, een ondergronds traject vol verrassingen...

Activiteiten op het water liggen ook goed in de markt, 
zoals blijkt uit de «Lesse Trophy »- wedstrijd tussen 
teams. Tijdens een twaalf kilometer lange afdaling van 
de Lesse aan boord van een tweepersoonskajak maken 
de deelnemers kennis met een woelige rivier vol hin-
dernissen, raadsels en uitdagingen. Voor de «ecorally 

in elektrische bootjes » heb je geen vaarbewijs nodig. 
In teams van vijf tot zeven personen gaan de deelnemers 
de charmes van de vallei ontdekken. Maar om de raad-
selachtige vragen te beantwoorden, moeten ze op alle 
details letten en heel scherpzinnig zijn. 

Wie zich wil ontspannen, kan deelnemen aan een bar-
becue-cruise tussen Dinant en Waulsort, aan boord van 
«Le Sax », een schip met 250 plaatsen dat de trots van 
Dinant Évasion is. «Voor die cruise kan er een pro-
gramma naar keuze worden gemaakt, al dan niet in 
combinatie met een seminar aan boord, een tussenstop 

DINANT EVASION
ESCAPADE IN HET HOGE 
MAASGEBIED  

aan het prachtige Kasteel van Freÿr, of een ongewone 
teambuildingactiviteit binnen », leggen de leiders van 
Dinant Évasion uit.

Een geïndividualiseerd residentieel verblijf
In samenwerking met verscheidene partners biedt 
Dinant Évasion aan bedrijven een «aangename combi-
natie van werkvergaderingen en teambuildingactivitei-
ten ». De residentiële seminarformule, die kan worden 
aangepast aan de wensen en het budget van de onder-
neming, omvat een vergadering aan de kade op  
«Le Sax », een cruise op de Maas tussen Dinant en Freÿr 
met een driegangenmenu en een overnachting in com-
fortabele houten chalets; de tweede dag is dan gewijd 
aan team-building in het Dinant Aventure-park. 
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Het succes van de vakbeurs Bois & Habitat  
is daarvan het bewijs. Hout is een belangrijk 
marktaandeel in de bouw aan het veroveren. 

Omdat 33 procent  
van het Waalse 
grondgebied uit  
bos bestaat, is de 
bosbouwsector blij  
met de economische 
rol van deze natuurlijke 
hulpbron.

TERUG VAN  
WEGGEWEEST :  
HOUT VINDT WEER 
ONDERDAK  ! 

nr  40Dossier

I Christian Sonon
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OOIT ONBEMIND,  
NU RAZEND POPULAIR
De vakbeurs Bois & Habitat wordt dit voorjaar alweer voor  
de twintigste keer gehouden in de hallen van Namur Expo.  
Het thema van dit jaar is «hout in de bouw, vroeger, nu en in 
de toekomst», wat aantoont dat dit materiaal inmiddels 
blijvend in onze gewoonten is verankerd.

Etienne Bertrand, een ondernemer met een pas-
sie voor architectuur, is ervan overtuigd dat 
hout het woonklimaat kan verbeteren. In 1999 
kondigt hij aan dat hij een vakbeurs wil orga-

niseren om dit materiaal weer dezelfde rol te laten spe-
len als in de tijd van onze verre voorouders. De aanwe-
zige professionals zijn stomverbaasd. Velen roepen dat 
hij gek is. Mensen die geboren zijn met een baksteen in 
hun maag en elke dag verleidelijke combinaties van 
beton, staal en glas voorgeschoteld krijgen, zijn moeilijk 
ervan te overtuigen dat hout ook interessant kan zijn. 
Maar Bertrand is niet gek. Hij heeft lef en een goed 
ontwikkeld gevoel voor communicatie. Hij houdt nog 
meer lezingen om de aandacht van het grote publiek te 
trekken en wanneer de beurs Bois & Habitat in Namen 
voor het eerst haar deuren opent, worden de circa zestig 
exposanten overweldigd door maar liefst 5000 bezoe-
kers. Hoewel ze goed hebben aangevoeld dat deelnemen 
aan het evenement beter is dan wegblijven, geloven deze 
«verkenners» er niet echt in. En de bezoekers geloven 
er eigenlijk niet veel meer in. Velen zijn niet gekomen 
met de bereidheid om zaken te doen maar met een zak 

vol vooroordelen : een houten huis is iets uit de 
Middeleeuwen, is alleen goed voor chalets en blokhut-
ten, brandt binnen de kortste keren af en vernietigt 
bovendien de mooie Waalse bossen ! Kortom, veel 
bezoekers zijn alleen uit nieuwsgierigheid afgereisd. Ze 
zijn ervan overtuigd dat de beurs bij de eerste tegenslag 
in elkaar zal storten, waar ze bij het haardvuur nog lang 
om zullen lachen in hun stevige betonnen bouwsels.
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Tussen de 15.000 en 20.000 bezoekers
Twintig jaar later lacht niemand meer. De beurs is niet 
in elkaar gestort, maar trekt juist drie keer zo veel 
bezoekers en in sommige jaren zelfs vier keer zo veel. 
Dankzij dit succes is de beurs geleidelijk uitgebreid met 
interieurinrichting en meubilair. En omdat de 10.000 m2 
grote beursvloer plaats biedt aan maximaal 180 expo-
santen, is in 2007 een kleinere beurs genaamd Energie 
& Habitat ontstaan, die in oktober op dezelfde locatie 
wordt georganiseerd.
De herhaalde inspanning van de beursorganisatie, de 
onophoudelijke informatieverspreiding door professi-
onals, de technologische ontwikkelingen in de houts-
ector en de energiecrisis (waarschijnlijk het zwaarst 
wegende argument) hebben ertoe geleid dat hout niet 
meer in het verdomhoekje zit. Na drie eeuwen in de 
schaduw van beton en staal te zijn weggekwijnd, staat 
hout nu weer in de schijnwerpers. En de talrijke kwali-
teiten van het materiaal lijken plotseling vanzelfspre-
kend. Het is een levend, gezond en warm materiaal, dat 
bijdraagt aan het wooncomfort. Door zijn uitzonderlijke 
mechanische eigenschappen zorgt hout bovendien voor 
zeer sterke en duurzame constructies, terwijl een grote 
bouwkundige flexibiliteit mogelijk blijft. Maar hout is 
vooral ecologisch, hernieuwbaar en recyclebaar. Het is 
een natuurlijk isolatiemateriaal met hogere thermische 
waarden dan veel andere bouwmaterialen, terwijl voor 
de verwerking ervan veel minder energie nodig is. 
Kortom, de Belgen hebben eindelijk begrepen dat het 
voor hun gezondheid interessant kan zijn om voor een 
ander materiaal te kiezen dan baksteen. Dit betekent 
dat één op de tien huizen tegenwoordig van hout is, 
zonder rekening te houden met de renovatie, aanbouw 
en ophoging van bestaande woningen. 

Voor particulieren
«Het goede idee van Etienne Bertrand is dat hij deze beurs 

voor het grote publiek heeft ontwikkeld en ontmoetingen 

tussen professionals en particulieren eraan toe heeft gevoegd», 
zegt Muriel Hunin, hoofd van de beurs Bois & Habitat. 
«EasyFairs, dat het evenement in 2010 heeft overgenomen, 

volgt dezelfde koers. Wij willen de bezoekers tevredenstellen 

die naar de beurs komen om diensten en oplossingen in ver-

band met wonen te vinden. Zoals elk jaar staan onafhanke-

lijke deskundigen bij de ingang om hun vragen te beantwoor-

den en hen de weg te wijzen, terwijl anderen hen informeren 

over de opleidingen en beroepen in de houtsector. Wat de 

ontmoetingen betreft, komen professionals vertellen over de 

verschillende aspecten van de houtbouw. Er is een architec-

tuurwedstrijd georganiseerd om de belangstelling te wekken 

van de ingenieursbureaus. We hebben een ‘pleintje’ ingericht 

voor designers die we in het zonnetje proberen te zetten. 

Kortom, besluit Hunin, het is een beurs met passie. Het ruikt 

direct bij binnenkomst al naar hout en de mensen hebben zin 

om de materialen aan te raken !  »
De houtsector is zich ten volle bewust van de verdien-
sten van de vakbeurs. «Relatief gezien is de beurs Bois & 
Habitat de industriële revolutie van de houtsector geweest», 
erkent Hugues Frère, directeur van Hout Info Bois, de 
Belgische organisatie voor technische inlichtingen over 
hout. En die revolutie is tweeledig, want enerzijds zijn 
de bezoekers niet meer blind en anderzijds rusten hun 
dromen op de balk die ze in hun oog hadden.

S A L O N  B O I S  &  H A B I T A T

Namur Expo
Avenue Sergent Vrithoff 2
B-5000 Namur
+32 81 36 00 42
easyfairsexpo@easyfairs.com
 
www.bois-habitat.be

OVER  
EASYFAIRS
 

EasyFairs, dat in 2003 werd opgericht door de 
Brusselse ondernemer Eric Everard, organiseert 
momenteel 218 evenementen in 17 landen, waarvan 
33 in de verschillende delen van België (8 bij  
Namur Expo). De groep heeft meer dan 750 mensen 
in dienst.   De slogan van EasyFairs luidt :  
«Visit the future». Ter herinnering : Eric Everard  
werd in 2012 uitgeroepen tot Manager van het Jaar. 

Eric Everard heeft  
een passie voor het 
organiseren van beurzen
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« EEN BOS DAT BLIJFT 
BESTAAN, IS EEN BOS 
DAT WAT OPLEVERT  !»

In Wallonië zijn 8000 ondernemingen en ongeveer 18.000 mensen 
werkzaam in de houtsector. De bouw vormt een steeds groter deel 
daarvan. Welke gevolgen heeft dat voor de sector en de 
ondernemingen ? En wat vinden de bossen ervan ? We hebben deze 
vragen voorgelegd aan de directeur van Hout Info Bois, de 
Belgische organisatie voor technische inlichtingen over hout.

Hugues Frère, kunt u een 
beschrijving geven van de 

houtsector ?
Als het om de bosproductie- en houthan-

delssector gaat, moeten we een onderscheid maken tus-
sen de eerste en de tweede verwerking. De eerste ver-
werking omvat de bosbouwers, de zagerijen, de 
houtsnij- en houtschilbedrijven en de bedrijven die 
gespecialiseerd zijn in drogen en impregneren. Deze 
ondernemingen worden overkoepeld door de Belgische 
Houtconfederatie, waarvan Hout Info Bois het technisch 
informatiecentrum is. Deze organisatie geeft objectieve 
informatie en adviezen aan de betrokken beroepsgroe-
pen (ingenieurs, architecten, ondernemers, timmerlie-
den enz.) en garandeert dat de houtbewerking goed 
wordt uitgevoerd, zodat de hele sector ervan profiteert. 
De tweede verwerking omvat de bedrijven die hoofd-
zakelijk de producten van de eerste verwerking gebrui-
ken om platen, parketvloeren, meubels, kisten en ver-
pakkingen, en k leine houten voorwerpen te 
vervaardigen. Ze worden overkoepeld door een orga-
nisatie die Fedustria heet. En hoewel de overgrote meer-
derheid van de bosbouwers in Wallonië is gevestigd, 
wat logisch is omdat 80% van het Belgische bosareaal 
hier te vinden is, zijn de zagerijen evenwichtig over het 
noorden en het zuiden van het land verdeeld, terwijl de 
bedrijven die het hout verwerken (meubels, papierpulp 
enz.), overwegend in het Nederlandstalige deel actief 
zijn. Hout is dus een rijkdom die, als we naar de hele 
sector kijken, zowel Vlaanderen als Wallonië ten goed 
komt. 
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Hoe hebben de bouwondernemingen 
gereageerd op de groeiende belangstelling 
voor dit materiaal ?
Er zijn enorme veranderingen geweest. In 2011 waren 
er nog veel kleine bedrijven, waarvoor houtbouw niet 
de enige activiteit was. Het aantal kleine bouwbedrijven 
is langzamerhand verminderd ten gunste van grote 
ondernemingen die zich hebben gespecialiseerd. Dit 
verschijnsel is vergelijkbaar met wat zich in de landbouw 
heeft voorgedaan. Deze ontwikkeling was natuurlijk 
om economische redenen onvermijdelijk, maar ook 
omdat de eisen, met name op het gebied van energie-
prestaties, zo hoog zijn geworden dat meer deskundig-
heid, hogere opleidingen en veel vakmanschap vereist 
zijn. Deze grote ondernemingen, die zich tegelijkertijd 
toelegden op prefabricage in de werkplaats en sleutel-
klare gebouwen, hebben zich vooral in het noorden van 
het land ontwikkeld. Hoewel slechts 25% van de hout-
bouwondernemingen in Vlaanderen zijn gevestigd, 
produceren die dus meer huizen dan hun Waalse tegen-
hangers. Meer dan het dubbele per bedrijf ! Maar 
Wallonië is dezelfde kant op aan het gaan. We stellen 
in toenemende mate vast dat er een tendens is naar 
bedrijven waarvoor houtbouw de enige activiteit is.

Zijn gebouwen van hout veelzijdiger 
geworden ?
Inderdaad. Het relatieve marktaandeel van de eenge-
zinswoningen stijgt niet veel. Maar hout wordt wel 
steeds vaker gebruikt voor de bouw van openbare 
gebouwen, zoals scholen, sporthallen, culturele centra 
en huurwoningen. Een van de redenen is waarschijnlijk 
dat deze grote projecten interessanter zijn voor de 
ondernemingen. Maar nieuwe technieken, zoals CLT 
(cross-laminated timber), spelen daarbij ook een rol. 
Hierbij worden massieve houten platen gebruikt die in 
kruislings verlijmde of gespijkerde lagen op elkaar zijn 
aangebracht. Met name door de snelle plaatsing van deze 
platen is het gemakkelijker om grotere gebouwen neer 
te zetten. 

Hout heeft natuurlijk een flinke impuls 
gekregen door thema’s als klimaatverandering 
en duurzame ontwikkeling.
We surfen inderdaad op een interessante golf. Het bij-
zondere van hout is dat het een oneindig hernieuwbare 
grondstof is. Je kapt een boom en plant weer een nieuwe. 
Zo eenvoudig is het. Tijdens zijn groei slaat een boom 
bovendien voor lange tijd C02 op – meer dan de hoe-
veelheid die bij de ademhaling vrijkomt – en die C02 
blijft in het hout zitten wanneer de boom wordt gebruikt 
om te bouwen. Als je het hout laat doodgaan, gaat het 
schimmelen en komt de C02 weer in de atmosfeer. 
Ecologisch gezien is het gebruik van hout dus heel inte-
ressant. Mensen geven zich steeds meer rekenschap van 
de gevolgen van hun keuze. Des te beter ! De vraag is 
tegenwoordig meer op inheems hout gericht dan op 
exotisch hout. 

In 2015 heeft de firma Lamcol (Marloie) op 
het terrein van een toekomstige ecowijk 
in Mont-sur-Marchienne het eerste houten 
gebouw van vijf verdiepingen in België 
gebouwd : een complex van negentien 
appartementen dat is opgetrokken uit 
CLT-platen. © Lamcol-LTS
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De firma Mobic die gespecialiseerd is in 
houtskeletonelementen, is erin geslaagd om in 
slechts 4 weken 5000 m² van geïsoleerde dragers 
voor de beurshal van Libramont te produceren.  
Een hoogstandje die slechts mogelijk was dankzij 
hun volledig gerobotiseerd productieproces  
dat ze intern hebben ontwikkeld.

In 2017 heeft TS Construct uit Jodoigne de 
opdracht voor het bejaardentehuis van 
Ramillies (architectenbureau Alain Jaume) 
gekregen, omdat het bedrijf dankzij de 
CLT-laminaattechniek de bouwtijd kon 
verkorten tot twaalf maanden, waarvan 
slechts dertig dagen voor het monteren van 
de platen.

Dankzij zijn houten 
overkapping heeft dit 

tankstation in Bastenaken 
geen uithangbord meer nodig.
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IN CIJFERS 
(Bron : Panorabois 2017/OEWB)

 

 556 200 ha Waals bos 
(33% van het Waals grondgebied). Productieaandeel : 85%.

 57 % van onze bossen bestaat uit loofbomen 
(17% eikenbomen, 9% beuken...) en 

43 % naaldbomen (26% lidstengenbossen)

Jaarlijks oogstvolume  : 

870 000 m3 loofhout   
3 137.000 m3 

naaldhout. 
Gemiddeld oogstpercentage  : 110% van de aangroei 
(66% voor de loofbomen en 135% voor de 
naaldbomen)

8 003 ondernemingen (waarvan 3200 hout-
bewerkings-bedrijven en 1939 bosbouwondernemingen)

18 325 directe arbeidsplaatsen   
(12.548 werknemers en 5780 zelfstandigen)

Welke houtsoorten worden in de bouw 
gebruikt ?  
Voor de constructiedelen gebruikt de sector uitsluitend 
naaldbomen, die de beste prijs-kwaliteitverhouding 
bieden. De spar, die 22% van het Waalse bosareaal 
vormt, is daarbij duidelijk in de meerderheid. Wat hoe-
veelheid betreft, wordt hij op de hielen gezeten door de 
Europese douglas (Oregon pine), die ook in onze bossen 
groeit en nu een mooie ontwikkeling doormaakt, met 
name omdat hij als voordeel heeft dat hij sterker groeit, 
wat een hoger volume per oppervlakte-eenheid bete-
kent. Bij de loofbomen gaat de eik, in termen van areaal, 
ruimschoots aan kop, gevolgd door de beuk en de es. 
Deze houtsoorten zijn vooral bestemd voor de interi-
eurinrichting. Maar er zijn projecten die ten doel heb-
ben om meer beukenhout voor constructiedelen te 
gebruiken. Omdat de prijs van beukenhout sterk is 
gedaald, is dit het moment voor een herwaardering door 
de uitstekende mechanische eigenschappen ervan te 
benadrukken.  

Komt het hout dat we in België gebruiken uit 
onze eigen bossen ?
Naar areaal gerekend behoort België tot de meest bos-
rijke landen, want ongeveer 23% van ons grondgebied 
bestaat uit bos. Desondanks is dat niet voldoende om 
zelfvoorzienend te zijn. Ons verbruik is altijd hoger 
geweest dan wat we produceren en dat blijft het geval. 
We zijn dus verplicht om hout te importeren. Daarbij 
gaat het voornamelijk om naaldhout uit Scandinavië. 
We importeren heel weinig exotische houtsoorten, want 
90% van het hout dat we in de bouw gebruiken, komt 
uit Europa. 

Als we het over kappen hebben, denken we 
aan ontbossing. Maar in België is het 
bosareaal in 150 jaar tijd met ongeveer  
50% toegenomen !
Dat is een ingewikkeld probleem. Zoals ik net heb 
gezegd, komt het hout dat in België wordt gebruikt 
voornamelijk uit Europa. Maar op Europees niveau 
wordt de volumegroei van de bomen voor slechts 64% 
weggenomen. Dat wil zeggen dat het totale volume van 
het bos elk jaar toeneemt. In België ligt dat iets anders. 
Tot 2012 werd er iets minder gekapt dan er aangroeide, 
waardoor ons land een licht positieve balans vertoonde. 
Tegenwoordig bestaat echter de neiging om minder 
nieuwe bomen aan te planten, maar ook om iets meer 
te kappen dan de naaldbomen aangroeien. Met name 
om historische redenen, want het is tijd om bepaalde 
bomen uit het bos te halen en daarvoor nieuwe bomen 
aan te planten. Op een bepaalde leeftijd begint een boom 
namelijk veel minder C02 op te slaan dan in zijn jonge 
jaren. Wanneer hij dat punt bereikt, is het dus veel inte-
ressanter om hem te rooien en te vervangen door een 
jongere boom, die exponentieel weer C02 begint op te 
slaan. Anders dan in Vlaanderen, waar het lastiger is 
om houtsoorten nuttig toe te passen, heeft het bos in 
Wallonië naast zijn educatieve functie en bijdrage aan 
het milieu en de biodiversiteit duidelijk een economisch 
doel. We zeggen wel eens : een bos dat blijft bestaan, is 
een bos dat wat oplevert. 
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HOUTSKELETBOUW DRAAGT 
DE MARKT, TERWIJL CLT DEZE 
OMHOOGSTUWT

Houtskeletbouw, palen-balkensysteem, systeem met massief houten 
platen (CLT) en houtmassiefbouw (1). Van deze vier systemen is 
houtskeletbouw veruit het meest wijdverbreid : 80% van de houten 
gebouwen berust op deze techniek. Maar voor grote gebouwen wordt 
de voorkeur gegeven aan CLT. 

Door de prefabricagemogelijkheden, het vervoers- en 
hanteringsgemak en het isolatiepotentieel is houts-
keletbouw de ideale techniek om vrijstaande huizen 
te bouwen, te meer omdat de flexibele en modulaire 

constructie het mogelijk maakt om de woning eenvoudig aan 
de veranderende behoeften van gezinnen aan te passen. De 
grote fabrikanten van ‘sleutelklare’ woningen, zoals Jumatt, 
Maisons Paquet en TomWood, de houtspecialist van Thomas 
& Piron, hebben daarom voor deze techniek gekozen. 
«Houtskeletbouw heeft zich zo positief ontwikkeld dat het een must is 

geworden», luidt het commentaar van Maisons Paquet (Nalinnes), 
een familiebedrijf dat weet waar het om gaat, omdat het al aan 
het einde van de Tweede Wereldoorlog begon met de bouw van 
houten chalets als weekendhuis. «Kandidaat-bouwers zijn tegen-

woordig op zoek naar energieprestaties, milieuvriendelijkheid en 

comfort. Maar de snelheid waarmee een houtskeletwoning wordt 

neergezet, is ook erg verleidelijk. Een kandidaat-bouwer betrekt zijn 

huis in de regel 110 dagen nadat de fundering is gelegd. Onze fabri-

cagetechniek is erop gericht om zo veel mogelijk in de werkplaats te 

bouwen. Daardoor kunnen we de constructie van de woning in één 

dag realiseren, zodat deze aan het einde van de middag beschermd is 

tegen weer en wind.»
En ‘sleutelklare’ woningen zijn natuurlijk ook populair omdat 
ze tegemoetkomen aan de algemene wens om niet extra belast 
te worden op een moment dat het voor mensen niet altijd even 
gemakkelijk is om hun gezins- en beroepsleven in evenwicht 
te houden. En hoewel de kandidaat-bouwers hun droomhuis 
moeten uitzoeken in een min of meer samenhangende catalo-
gus, houden de bedrijven altijd de mogelijkheid voor hen open 
om een persoonlijk accent aan hun woning te geven. Een ander 
geruststellend gegeven is dat de prijzen transparanter zijn en 
meestal niet voor verrassingen zorgen. «Omdat de overheid het 

eigenwoningbezit probeert te faciliteren en de bouw van gemeenschap-

pelijke woningen bevordert, vertonen de prijzen een dalende tendens. 

Maar de stedenbouwkundige, energie- en milieuregels die erbij komen, 

werken in tegengestelde richting. Daarom moeten we anticiperen door 

de energiekosten van onze woningen te verlagen.»

(1)

Meer info op www.houtinfobois.be



65

© A-Cube

nr 40Dossier

In Gouvy, in de provincie Luxemburg, heeft Naturhome 
zich gespecialiseerd in de bouw van moderne houten 
woningen. De onderneming heeft de nodige ervaring, want 
in 1972 werd al begonnen met de bouw van massief houten 

chalets die op het Noorse model waren gebaseerd en voldeden 
aan de toen al strenge Duitse criteria voor duurzame ontwik-
keling. «Van het traditionele chalet zijn we overgegaan naar de hout-

stapeltechniek», zegt Olivier Louis, plaatsvervangend algemeen 
directeur van Naturhome. «Toen er strengere normen voor isolatie 

en luchtdichtheid kwamen, hebben we halverwege de jaren negentig 

gekozen voor het palen-balkensysteem en de houtskelettechniek. En 

begin jaren nul, toen scheidingswanden op industriële schaal in de 

werkplaats vervaardigd konden worden en computergestuurde werk-

tuigen tot ontwikkeling kwamen, zijn we begonnen met het realiseren 

van grotere gebouwen, zoals scholen en tehuizen. Tegenwoordig bestaat 

80% van ons werk uit eengezinswoningen in houtskeletbouw en 20% 

uit gebouwen die van massieve platen (CLT) zijn gemaakt. We hebben 

ons eigen ontwerpbureau voor de stabiliteit, geluids- en warmte-iso-

latie, maar we werken altijd samen met onafhankelijke architecten, 

zodat elke constructie uniek is.»
Het komt ook voor dat beide technieken in hetzelfde project 
aanwezig zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval met de toekomstige 
ecowijk van Wanze, waarvoor de bouwopdracht door het 
Luxemburgse bedrijf in de wacht is gesleept. «Het gaat om een 

bijzonder bouwproject en een nieuwe stap vooruit voor ons, want we 

moeten 156 houten woningen bouwen rond de golfbaan van Naxhelet. 

Voor deze huizen, die voornamelijk nulenergiewoningen zullen zijn, 

combineren we houtskeletbouw met CLT. We wachten op de bouwver-

gunning voor de eerste fase.»

VOOR HET WOONCOMFORT
 

Na 40 jaar ervaring in de bouw is Thomas & Piron uiteindelijk ook gezwicht voor hout. Eind 
2011 heeft het bedrijf uit Paliseul dus een houtskeletbouwtechniek met de naam TomWood op 
de markt gebracht. De gelijknamige dochteronderneming, die in Gembloers is gevestigd, 
biedt nu ongeveer twaalf ‘sleutelklare’ woningen aan, waarvan de gemiddelde verkoopprijs 
rond de € 250.000 (all-in) ligt. «De Waalse markt is relatief stabiel, maar we denken dat we 
ons marktaandeel kunnen vergroten met projecten voor klanten die eigen grond bezitten en 
dan bedoel ik vooral projecten met een zeker karakter, een gedurfdere architectuur, een 
strakkere look», stelt directeur Fernando de Sousa. Hoewel de trend eerder in de richting van 
moderne architectuur gaat, zoals gebouwen met platte daken of uitkragingen, krijgen we vrij 
vaak het verzoek om een houten accentje aan de buitenkant toe te voegen. In het algemeen 
stellen we dan vergrijsd cederhout voor. Maar mensen kiezen vooral voor een 
houtskeletwoning vanwege het wooncomfort.»

EEN ECOWIJK MET  
156 HOUTEN WONINGEN  
IN WANZE
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In Achêne (Ciney) heeft de bouwonderneming 
Chimsco ook besloten om zich naast de fabricage 
van industriële constructies, carports en tuinhuisjes 
op houtskeletwoningen te richten. Sinds de oprich-

ting in 2009 realiseert de afdeling ‘Maisons Bois 
Meunier’ van het bedrijf gemiddeld vijftien eengezins-
woningen en bijna dertig uitbreidingen in houtskelet-
bouw per jaar. «Houtskeletbouw heeft een groot marktaan-

deel, vandaar dat we ervoor hebben gekozen om ons op deze 

techniek te richten», zegt Xavier Michaux, directeur van 
de Chimsco-groep. «En omdat energiezuinigheid tegen-

woordig bij meer dan 90% van de aanvragen een centraal 

aandachtspunt is, hebben we ons gespecialiseerd in dat soort 

huizen. In 2008 hebben we in Attert overigens het eerste gecer-

tificeerde passief huis van Wallonië gebouwd.»

Maar het bedrijf ontwikkelt nog een ander product, dat 
één op de vier huizen betreft en dus eveneens populair 
is. Het gaat om zelfbouw of bouwen met hulp. «Er is veel 

vraag naar deze manier van bouwen, want mensen willen 

niet alleen geld besparen, maar ook hun hele ziel leggen in de 

bouw van hun huis. De klant kan kiezen uit het klassieke 

pakket, met gedetailleerde tekeningen en technische onder-

steuning tijdens de hele bouw, of het voorgemonteerde pakket, 

waarbij een van onze ervaren timmermannen hem helpt om 

de wanden van het skelet in elkaar te zetten.» Het spreekt 
voor zich dat deze methoden bedoeld zijn voor klussers. 
Mensen met twee linkerhanden kunnen er beter niet 
aan beginnen !

ZELFBOUW  
IS POPULAIR
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Ongeveer 40% massieve platen, 30%-35% 
palen-balkensysteem en de rest houtskelet- of 
houtmassiefbouw. Dat zijn de marktaan-
delen van de verschillende bouwsystemen 

die worden gebruikt door Stabilame, een in 
Mariembourg (Couvin) gevestigd familiebedrijf, dat 
geen keuze heeft gemaakt, maar juist alle technie-
ken wil beheersen om aan de meest uiteenlopende 
wensen te kunnen voldoen. De bouwonderneming 
heeft daarvoor een troef achter de hand. Stabilame 
kwam begin jaren zeventig voort uit het indus-
triële houtbewerkingsbedrijf Riche en bezit dus 
eigen productiewerkplaatsen, die zich voortdu-
rend aan de technologische ontwikkelingen 
hebben aangepast, van het besturen van digitaal bediende machi-
nes op basis van 3D-tekeningen tot het gebruik van drones om 
terreinhoogten tussen twee gebouwen te kunnen opmeten.
«Terwijl anderen hun materialen laten aanleveren en ermee volstaan 

om ze in elkaar te zetten, vervaardigen wij ze zelf naar gelang de 

vraag van onze klanten. “Dat geeft ons meer flexibiliteit en stelt ons 

in staat om hout te besparen», zegt Bruno Riche, wiens onderne-
ming tot het uiterste is gegaan om verliezen te vermijden door 
machines aan te schaffen waarmee zaagsel en ander afval omge-
zet kunnen worden in brandstofbriketten. 
Na twintig jaar lang zijn houtbewerkingskennis te hebben toe-
gepast door eerst woningen te bouwen via de houtskelettech-
niek, vervolgens via het houtstapelsysteem en tot slot via het 
palen-balkensysteem, staat het bedrijf in 2007 op een keerpunt 
wanneer een nieuwe ontwikkeling vanuit Duitsland de voor-
delen aantoont van massieve wanden, die met name betere 
geluids- en warmteprestaties mogelijk maken.

Eerste fabrikant van massieve verlijmde platen in de 
Benelux  
«Wij willen onze materialen altijd zelf vervaardigen op basis van 

lokaal ruw hout en met behulp van regionale arbeid. In 2017 hebben 

we daarom € 5 miljoen geïnvesteerd om nieuwe machines voor de 

CLT-techniek aan te schaffen. Afgelopen zomer zijn we zo het eerste 

bedrijf in de Benelux geworden dat massieve platen vervaardigt op 

basis van planken die door verlijming zijn verbonden. We produceren 

er 10.000 m3 per jaar van, zowel voor onze eigen constructies als voor 

de verkoop aan professionals. Deze platen worden natuurlijk veel 

gebruikt voor grote constructies, maar ook voor het renoveren en met 

name het verhogen van gebouwen. Zo hebben we onlangs boven op de 

Caméo-bioscoop in Namen kantoren onder de dakconstructie 

gebouwd.»

STABILAME VINDT 
ZIJN OORSPRONG  
IN HOUT

Om de verschillende technische uitdagingen het hoofd te bieden 
en afhankelijk van het budget de beste oplossing te kiezen, 
beschikt Stabilame over een eigen ontwerpbureau, waar twee 
ingenieurs en tien technici werken. “Zo kunnen we technische 

begeleiding bieden voor de onafhankelijke architecten die hier met 

hun projecten komen, want er zijn niet veel opleidingen die aandacht 

besteden aan de specifieke eigenschappen van hout», benadrukt 
Bruno Riche. 
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Dat het Naamse dochterbedrijf van het 
Brusselse stabiliteitsonderzoeksbureau Ney 
& Partners in 2013 besloot om zich in hout 
te specialiseren, hangt samen met de bewust-

wording van het belang van een deskundige stabiliteit-
singenieur bij het ontwerpen van houten constructies. 
Hout maakt constructieve en architecturale oplossingen 
zonder weerga mogelijk, maar vereist een specifieke 
scholing die nog te weinig deel uitmaakt van de alge-
mene ingenieursopleiding, die wel aandacht besteedt 
aan andere traditionele materialen, zoals staal en beton. 
De directie van het bureau vindt dat deze tekortkoming 
belangrijke gevolgen heeft voor het gebruik en het 
imago van het materiaal, want ofwel stelt de ingenieur 
of architect wegens gebrek aan kennis liever een stalen 
of betonnen variant voor aan zijn klant, ofwel riskeert 
hij ontwerpfouten ten koste van de veiligheid, kwaliteit 
en duurzaamheid van het project te maken. 
De ingenieurs van het houtonderzoeksbureau willen 
hier iets aan doen door hun kennis aan te bieden om zo 
goed mogelijk tegemoet te komen aan de architecturale 
ambities en actuele eisen van de projectontwikkelaars. 
Op die manier willen ze hout de plaats geven die het 
materiaal verdient in eigentijdse constructies.
«We wilden een rol spelen in deze ontwikkeling, omdat de 

markt in België achterblijft», zegt Alexandre Rossignon, 
een van de managers van het Naamse bureau. «Dan 

hebben we het niet over de markt voor eengezinswoningen, 

waar hout nu is ingeburgerd, maar over de nieuwe markt 

voor meergezinswoningen, kantoorpanden en openbare gebou-

wen, zoals scholen en crèches. Voor die grotere en complexere 

gebouwen is een stabiliteitsbureau met hout als specialisatie 

essentieel om de constructie, bestanddelen en verbindingen 

volledig en gedetailleerd te onderzoeken. Zo bieden we onze 

diensten momenteel aan architecten aan. Tijdens de hele 

onderzoeksfase van het project, van de schets en het aanbe-

stedingsdossier tot en met de follow-up van de uitvoering, 

zorgen we voor begeleiding». 

Technische hoogstandjes in het centrum van 
Namen 
Een voorbeeld van een lastige constructie waarbij de 
projectontwikkelaar het aandurfde om hout te gebrui-
ken ? Alexandre Rossignon noemt graag Ki-Etudes, een 
gebouw aan de Rue de l’Inquiétude, midden in het cen-
trum van Namen, waarvoor zijn bureau het volledige 

onderzoek heeft uitgevoerd. «We hebben samengewerkt 

met architectenbureau Specimen, dat ook in Namen is geves-

tigd en dat een geplooide gevel met overstekende delen op elke 

verdieping had ontworpen. Het stabiliteitsonderzoek was dus 

ingewikkeld. Een andere moeilijkheid was dat dit apparte-

mentencomplex van vijf verdiepingen in de bocht van een 

doodlopende straat moest worden gebouwd. Met onze partners 

hebben we gekozen voor de CLT-techniek, die een snelle mon-

tage mogelijk maakt. »

HOUT BESTUDEREN 
OM DE STABILITEIT TE 
GARANDEREN  !
De specifieke eigenschappen van hout vragen om gerichte 
deskundigheid. In Namen wil houtonderzoeksbureau Ney & Partners 
WOW architecten, bedrijven, projectontwikkelaars en opdrachtgevers 
helpen om hun houtbouwprojecten tot een goed einde te brengen.

De ingenieurs van het 
houtonderzoeksbureau willen 
hier iets aan doen door hun 
kennis aan te bieden om zo 
goed mogelijk tegemoet te 
komen aan de architecturale 
ambities en actuele eisen van 
de projectontwikkelaars.  
Op die manier willen ze  
hout de plaats geven die  
het materiaal verdient in 
eigentijdse constructies.  
Hier het gebouw «Ki-Etudes» 
in Namen.
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Wij houden erg van hout, maar proberen het 

niet tegen elke prijs in onze projecten te 

integreren. We prijzen het alleen aan als 

het meerwaarde oplevert.» André 
Lecomte is een van de drie oprichters van hélium3, een 
Luiks bureau van bouwkundig ingenieurs en architecten 
die bijna tien jaar geleden hun kennis bundelden om 
gebouwen met positieve effecten voor mens en milieu 
te ontwerpen. Het bureau heeft zich gespecialiseerd in 
wooncomplexen, bejaardentehuizen, bedrijfsgebouwen 
en openbare gebouwen. Deze projecten hebben met 
elkaar gemeen dat criteria voor duurzame ontwikkeling 
een belangrijke rol spelen. Hout maakt daarom vanaf 
het begin deel uit van de plannen van hélium3.
«We kiezen het type materiaal natuurlijk volgens de wensen 

van onze klanten, maar ook op basis van de kennis die onze 

ingenieurs hebben van de eisen, zoals op het gebied van sta-

biliteit, akoestiek en brandwerendheid. Als beton of metsel-

werk zich beter leent voor een project, kiezen we voor dat 

materiaal. Maar als er redenen zijn om hout de voorkeur te 

geven, aarzelen we evenmin.» De ingenieur noemt als 
voorbeeld de uitbreiding van een crèche in Momalle 
(Remicourt), waarmee hélium3 in de prijzen is gevallen 
tijdens de architectuurwedstrijd die de beurs Bois & 

Habitat had georganiseerd. «Deze crèche moest absoluut 

open blijven tijdens de werkzaamheden. We hebben dus voor 

houtskeletbouw gekozen, omdat we met deze techniek de bouw-

tijd konden verkorten en geluidshinder, rommel en vocht 

konden beperken.» 

Hout geïntegreerd in andere materialen
« Bij de meeste projecten waar we uitgaan van hout, passen 

we ook andere materialen toe», benadrukt André Lecomte. 
«Houtskeletbouw en in mindere mate de CLT-techniek kennen 

namelijk het probleem van oververhitting. Om dat tegen te 

gaan, moet je massa aan de constructie geven met zware 

elementen, zoals metselwerk of beton, zodat je de juiste inertie 

krijgt.»
En morgen ? Volgens de ingenieur biedt hout nieuwe 
mogelijkheden, omdat het een goede katalysator is om 
materialen van biologische oorsprong aan toe te voegen. 
«Met kalkhennepbeton kun je vocht goed reguleren, terwijl 

isolatiematerialen als ingeblazen cellulose of stro het houts-

keletsysteem doeltreffend aanvullen. Die methoden kosten 

misschien geld, maar bieden kandidaat-bouwers wel de moge-

lijkheid om ecologische samenhang te krijgen in hun 

denkwijze.»

« HOUT, JA.  
MAAR WEL OP EEN 
VERSTANDIGE MANIER  ! »

�

Dossier nr 40
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Het Programme for Endorsement of 
Forest Certification Schemes (PEFC), 
dat in de tropen is ontstaan, 
garandeert de kwaliteit van het 

bosbeheer in de wereld. Het is een veilig en 
transparant systeem, waarmee de houtstroom 
van het bos tot de consument gevolgd kan 
worden. PEFC-certificaten worden op twee 
manieren toegekend : aan boseigenaren 
(bosbeheercertificaat) en aan bedrijven die hout 
verwerken (controleketencertificaat).
Boseigenaren die voor een PEFC-certificaat in 
aanmerking willen komen, zijn verplicht om hun 
bos te beheren volgens strenge regels die in een 
charter voor vijf jaar zijn vastgelegd. Enkele 
voorbeelden van deze verplichtingen zijn 
diversificatie van het bos door soorten, leeftijden 
en structuren te combineren, geen gebruik van 
kunstmest, bescherming of zelfs herstel van 
gebieden met een bijzonder biologisch belang (bv. 
bosranden, open plekken, poelen, vijvers) en 
toegang onder voorwaarden en met respect voor 
de bosecosystemen tot privéwegen voor 
culturele, educatieve, ontspannings- of 
recreatieactiviteiten. Er worden regelmatig 
controles uitgevoerd door onaf hankelijke 
certificeringsinstanties. Uit de resultaten hiervan 
blijkt duidelijk dat in Wallonië, waar 50% van de 
bossen in handen van de overheid en 50% in 
handen van particulieren is, werkelijk de wil 

aanwezig is om bossen duurzaam te beheren, 
vooral bij het Département Nature et Forêts 
(DNF), dat de openbare bossen beheert. De 
overgrote meerderheid hiervan is namelijk 
PEFC-gecertif iceerd, net als 11% van de 
privébossen. In de regio’s Vlaanderen en Brussel, 
die voor het FSC-label (Forest Stewardship 
Council) hebben gekozen, is slechts 15% van de 
bossen gecertificeerd.

Een commercieel voordeel
Houtverwerkende bedrijven (bv. bosbouwers, 
zagerijen, meubelfabrieken, houthandels, impor-
teurs, papierfabrieken, drukkerijen) die in aan-
merking willen komen voor een certificaat, 
krijgen ook bezoek van een onafhankelijke con-
troleur. Deze gaat eerst na of het gekochte hout 
zelf PEFC-gecertificeerd is en controleert dan 
het toezicht op de administratieve procedures, 
met name het toezicht op de hout-/papierstro-
men. Als de bedrijven voor deze jaarlijkse con-
trole slagen, mag hun hout of papier onder het 
PEFC-label worden verkocht. Als alle schakels 
in de keten gecertificeerd zijn, heeft de eindaf-
nemer dan de garantie dat het product afkomstig 
is uit duurzaam beheerde bossen. In 2017 waren 
376 bedrijven in de Belgische houtsector in het 
bezit van dit label. Een niet te verwaarlozen com-
mercieel voordeel !

BOSSEN MET 
PEFC-LABEL

Wel hout kopen, maar niet  
met de ogen dicht. In het kader 
van duurzame ontwikkeling 
willen consumenten een 
verantwoorde keuze kunnen 
maken en dus geïnformeerd 
worden. Het internationale 
PEFC-label waarborgt dat het 
hout afkomstig is uit een 
duurzaam beheerd bos.
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In 2015, toen consumenten steeds gevoeliger begonnen 
te worden voor thema’s als korte ketens en milieube-
scherming, introduceerde de Waalse houtsector het 
merk ‘Bois local’, een initiatief dat aandacht vraagt voor 
de natuurlijke rijkdommen van Wallonië en de 
knowhow van haar ondernemingen, of ze nu enkelvou-
dige producten (bv. gezaagd hout, panelen, gevelbekle-
ding, vloeren, paaltjes, houtblokken, pellets) of samen-
gestelde producten (bv. meubels, kozijnen, deuren, 
bouwelementen, kisten en verpakkingen) vervaardigen. 
‘Bois local’ garandeert zo dat deze producten gemaakt 
zijn door ondernemingen die hun hoofdkantoor in 
Wallonië hebben en met hout dat afkomstig is uit bossen 
die zich dicht bij de plaats van verwerking bevinden. 
Het merk benadrukt de knowhow van deze onderne-
mingen en hun belang voor de regionale economie via 
de rijkdom en werkgelegenheid die ze creëren. Het sluit 
bovendien volledig aan bij de logica van de korte ketens, 
wat niet alleen wil zeggen dat de vervoersafstanden 
worden verkort, maar ook dat er transparant wordt 
gehandeld in een korte keten die producenten en con-
sumenten dichter bij elkaar brengt. 

BIJ U IN DE BUURT 
GEKAPT  !

Ondersteuning voor de loofbomen  
«Dit initiatief is voornamelijk op touw gezet om de loofbomen 
te ondersteunen», zegt Emmanuel Defays, directeur van 
het Office économique wallon du bois (OEWB). «Terwijl 

een groot deel van de naaldbomen uit de bossen in het zuiden 

van België op Waalse bodem wordt verwerkt, is datzelfde lot 

namelijk voor slechts een kwart van het zaagbare hout van 

onze loofbomen weggelegd. Het merk is zo een soort reactie 

op de toenemende export van een grondstof waarvan alle 

toegevoegde waarde verloren gaat en een aanmoediging om 

meer lokale houtsoorten, zoals eiken, te gebruiken in toepas-

singen die meestal aan hun exotische concurrenten zijn 

voorbehouden.»
Door hun handtekening onder de licentieovereenkomst 
te zetten, beloven de deelnemers dat ze zich aan de toet-
singscriteria houden en zich aan controles onderwerpen. 
Ze mogen dan het merk ‘Bois local’ op hun producten, 
verpakkingen en reclamemateriaal zetten, waardoor ze 
gemakkelijk herkenbaar zijn voor de consument. Iets 
meer dan twee jaar na de start van dit initiatief zijn er 
ongeveer 25 gecertificeerde ondernemingen actief in de 
bouwsector, waarvan de helft zagerijen.

HET OFFICE 
ÉCONOMIQUE WALLON 
DU BOIS  
 

Het Office économique wallon du bois 
(OEWB), dat op 1 januari 2012 werd 
opgericht, heeft als belangrijkste doel  
om gunstige voorwaarden voor de 
economische ontwikkeling en 
werkgelegenheid in de houtsector in 
Wallonië te scheppen. Het OEWB is met 
name verantwoordelijk voor het opstellen 
van een ontwikkelingsstrategie voor de 
nuttige toepassing en het gebruik van 
hout om zo veel mogelijk toegevoegde 
waarde door het Waalse bedrijfsleven  
te genereren.
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Het Office économique wallon du bois (OEWB) 
leidt of coördineert diverse technische en 
economische onderzoeken naar innovatieve 
methoden, waarbij de hogetemperatuurbe-

handeling van hout het meest in de belangstelling staat. 
Bij verhitting verandert de chemische structuur van de 
bestanddelen, waardoor de maatvastheid en duurzaam-
heid van het materiaal sterk verbetert. Deze eigenschap-
pen zijn interessant wanneer hout als bekleding (par-
ketvloeren, terrassen en gevelbekleding) en meubilair 
wordt gebruikt. Dat maakt een herwaardering mogelijk 
van het loofhout uit de Belgische bossen, vooral beu-
kenhout, dat uitstekende mechanische eigenschappen 

bezit. Te meer omdat beukenhout weliswaar het meest 
geoogste loofhout in Wallonië is (46% tegenover 28% 
eikenhout), maar nog te vaak voor de export bestemd 
is. Het gebruik van beukenhout voor exterieurtoepas-
singen zou niet alleen korte ketens bevorderen, maar 
ook de afhankelijkheid van tropische houtsoorten ver-
minderen en dus de druk op de bossen in de tropen 
verlichten.

Dossier

DE NIEUWE 
EXTERIEURTOPPER  
Tegen de achtergrond van de gemondialiseerde economie heeft 
de Waalse houtsector begrepen dat overleven niet alleen 
mogelijk is door op R&D in te zetten en nichemarkten met een 
hoge toegevoegde waarde aan te boren. Een belangrijke rol is 
weggelegd voor de nuttige toepassing van inlands loofhout,  
dat een plaats in de exterieurbouw zou kunnen veroveren.
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Scidus innoveert in Etalle
Zo heeft het OEWB de recente omschakeling van zage-
rij Scidus in Etalle, in het zuiden van de provincie 
Luxemburg, welwillend gadegeslagen. Achter die naam 
gaat een heel oud familiebedrijf uit de regio schuil, 
namelijk zagerij Dusausoit, die in 2015 werd overgeno-
men door Mobic, een in Harzé (Aywaille) gevestigde 
groep die gespecialiseerd is in het ontwerpen en pro-
duceren van geprefabriceerde houtskeletelementen. Om 
de toekomst van de zagerij veilig te stellen, besloot de 
Luikse onderneming om tegelijkertijd een omvangrijk 
R&D-programma op touw te zetten. Mobic wilde daar-
mee een twintigtal eindproducten of halffabricaten 
ontwikkelen en zo een deel van de tweede verwerking 
overnemen die voorheen door haar klanten werd 
gedaan. Dit heeft geleid tot de aanschaf van een warm-
tebehandelingsoven om loofhout tegen schimmels en 
insecten te beschermen.

«We gebruiken voornamelijk gewone beuk, want dat is hard-

hout, met een zeer hoge dichtheid en dus sterkte», zegt Marc 
Wilmet, de directeur van de zagerij. «Je moet wel weten 

hoe je het bewerkt, van het zagen en drogen tot de afwerking 

en uiteindelijke aanbrenging door middel van spijkers of lijm. 

Met beukenhout is het proces lastiger te beheersen dan met 

zachtere houtsoorten. Dat hout wordt niet voldoende benut, 

maar we zijn ervan overtuigd dat er enorm veel afzetmoge-

lijkheden zijn. Als het thermisch is behandeld, trekt het zich 

samen, waardoor het bijna geen vocht meer opneemt en geen 

voedsel meer biedt aan insecten. Dat zogeheten ‘gebrande’ hout 

wordt dan ideaal voor het leggen van terrassen en is een 

geweldige concurrent van exotisch hout. Maar het kan ook 

voor CLT-constructies worden gebruikt in de vorm van mas-

sieve platen die je heel eenvoudig kunt monteren om schei-

dingswanden te maken. Tegelijkertijd doen we onderzoek om 

vanuit Europa de technische goedkeuring te krijgen die het 

gebruik van beukenhouten panelen mogelijk maakt bij de 

constructie van gebouwen met meerdere verdiepingen. »

Waals eikenhout als troefkaart
Dat inlands loofhout bezig is om zich geleidelijk een 
plaats op de markt voor terrassen te verwerven en exo-
tisch hout tot zijn herkomstgebieden terug te dringen, 
blijkt uit het feit dat Belgisch eikenhout uit duurzaam 
beheerde en PEFC-gecertificeerde bossen in 2014 werd 
geselecteerd om 600 m2 azobé te vervangen op het Place 
des Sciences in Louvain-la-Neuve. Dit plein, dat veertig 
jaar eerder in het centrum van de nieuwe vestigings-
plaats van de Université catholique de Louvain (UcL) 
werd aangelegd, begon op pijnlijke wijze het gewicht 
van de jaren en de studenten te voelen. 
Hoewel je voor terrassen gewoonlijk niet aan eiken 
denkt, is deze houtsoort toch perfect geschikt voor dat 
soort toepassingen. Maar bij de uitvoering moesten wel 
bepaalde voorzorgsmaatregelen worden genomen. Zo 
kwamen de experts die in opdracht van de UcL werkten 
op het ingenieuze idee om een metalen rooster als dra-
gende structuur voor de vloer te gebruiken. Deze 
methode maakt een perfecte ventilatie onder het beschot 
mogelijk en voorkomt dat het hout in aanraking komt 
met de grond en stagnerend water.  

Het plein is volledig heringericht door 
het Naamse bedrijf De Graeve, dat de 

opdracht voor de renovatie van de wijk 
Grognon in de wacht heeft gesleept, 
en ziet er weer mooi uit, met behoud 
van zijn unieke aanzicht aan de voet 

van de voormalige Bibliothèque  
des sciences appliquées, een 

beeldbepalend gebouw van architect 
André Jacqmain dat tegenwoordig 

dienst doet als museum (1). 

(1) 

Zie WAW nr. 38 (herfst 2017)

Accoya® in Nederland en Kebony®  
in Noorwegen
Om externe afzetmarkten aan te boren, hebben som-
mige bedrijven innovatieve technologieën ontwikkeld 
om hout duurzamer te maken. Zo is Accoya® in 
Nederland een gepatenteerde houtbehandeling door 
middel van acetylering met azijnzuur, terwijl Kebony® 
in Noorwegen de naam is van een soort hout waarvan 
de celwanden zijn gewijzigd door middel van furfury-
lering op basis van alcohol uit plantaardig afval. «Deze 

behandelingsmethoden door middel van schone chemie zijn 

milieuvriendelijk en bieden tot wel 50 jaar garantie», zegt 
Dominique Wibrin, die een franchiseovereenkomst 
heeft gesloten met Grad, de Elzasser specialist in houten 
terrassen, om diens knowhow en producten te mogen 
verkopen in Mont-Saint-Guibert in Waals-Brabant, 
waar hij in 2010 het bedrijf DomiWood heeft opgericht. 
De houtsoort die bij deze twee technieken wordt 
gebruikt, is montereyden, afkomstig uit gecontroleerde 
bosbouw in Nieuw-Zeeland. 
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TE WINNEN : Een ongewoon verblijf voor 10 personen met

• een overnachting in de pelsjagershut met ontbijt

• een volledige maaltijd (aperitief, barbecue of raclette naargelang het seizoen, 
dessert en dranken tijdens de maaltijd)

• activiteiten zoals de beren voederen, speleo, PassHan tickets

Hoe deelnemen ?

1. Ga naar de homepagina van de 
website van Namur Congrès :

 www.namurcongres.be

2. Beantwoord de vragen en vul
 het deelnemingsformulier in.

De prijs wordt toegekend aan de 
persoon die het formulier invulde zoals 
het hoort, de eerste twee vragen juist 
beantwoordde en het juiste antwoord op 
de schiftingsvraag het dichtst benadert.

Deelnemen aan deze wedstrijd houdt 
de volledige aanvaarding van het 
wedstrijdreglement in, dat te lezen is op
www.namurcongres.be

DOE MEE AAN ONZE WEDSTRIJD
OM EEN UNIEKE BELEVENIS TE WINNEN

OP HET DOMEIN VAN DE GROTTEN VAN HAN

« SLAPEN BIJ DE BEREN »

Lottrekking op 17 december 2018

Meer info op www.grotte-de-han.be/nl/pelsjagersnacht

Verblijf geldig in 2019 tijdens de openingsperiode van het Domein van de Grotten van Han, onder voorbehoud van 
beschikbaarheid en niet op feestdagen en op de vooravond van feestdagen en in de nacht van zaterdag op zondag.
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U wist natuurlijk al dat u voor hout kunt 
kiezen dat uit een duurzaam beheerd 
bos of de korte keten afkomstig is. 
Maar wist u ook dat u uw interieur op 

een milieuverantwoorde manier kunt inrichten 
door originele en vernieuwende materialen uit 
het kringloopcircuit te gebruiken ? Olivier 
Deruyterre heeft een eigen collectie houten 
meubels ontworpen op basis van grof huisvuil 
dat in de hele provincie Namen wordt ingezameld 
– 15 tot 20 ton per dag ! – door de Ressourcerie 
namuroise, een onderneming met een 
maatschappelijk doel die de arbeidsintegratie 
bevordert. Op de beurs exposeert hij tafels, 
stoelen en decoratieve artikelen die een tweede 
leven hebben gekregen door zijn creativiteit. Het 
zijn mooie, stijlvolle en eigentijdse voorwerpen 
die je wilt aanraken, waarop je wilt leunen en 
waarop je wilt gaan zitten. Maar voordat ze in 
zijn werkplaats belandden, waren het niet meer 
dan oude planken, resten van kozijn, stukken van 
tafels of deuren die niemand meer wilde hebben !
«Het idee om met herfabricage te beginnen, ontstond 

toen ik stukken hout tegen elkaar aanzette die bij de 

verbouwing van mijn huis waren overgebleven”, zegt 

de designer, die zelf aan een tweede leven is begonnen, 

want voordat hij maatschappelijk ondernemer werd, 

zat hij in de verkoop. “Hout is een materiaal dat me 

eenvoudig te begrijpen leek, te meer omdat je met 

gelijmd gelamineerd hout elk willekeurig stuk in een 

groter geheel kunt opnemen. Het Bureau économique 

de la Province de Namur (BEP) heeft me geholpen bij 

de ontwikkeling van mijn project. Zo kon ik een 

werkplaats van 400 m2 openen, die ik heb ingericht 

met de nodige machines en werktuigen, zoals 

schaafmachines, plaatwerkmachines, persen, 

sorteermachines en een digitaal gestuurde frees. Er 

werken nu vijf schrijnwerkers, terwijl ik alleen of 

samen met enkele externe krachten het ontwerp doe. 

We hebben vrijwel niets op voorraad. We werken op 

bestelling, op verzoek van particulieren die hun huis 

willen inrichten met duurzame meubels, maar we 

vervaardigen ook balies, toonbanken en meubilair 

voor bedrijven en restaurants. De Ferme du Biéreau 

in Louvain-la-Neuve en het Ecomusée du Bois-du-Luc 

in La Louvière behoren tot onze klanten.»
Soms probeert Olivier zich te amuseren en laat hij 
zijn verbeelding de vrije loop. Zo heeft hij zich 
onlangs gestort op het maken van elektrische gita-
ren. «Wij bouwen de kast van de gitaar voor de instru-

mentenmaker, die vervolgens de verschillende onder-

delen erop monteert. Het is heel speels, maar verhoogt 

tegelijkertijd het aanzien van de Ressourcerie. »

DE RESSOURCERIE 
NAMUROISE GEEFT HOUT 
EEN TWEEDE LEVEN 
Hout is meer dan alleen panelen en balken. Het hoort natuurlijk ook thuis in  
onze interieurs. Olivier Deruyterre is een creatieve ambachtsman die als geen  
ander het beste – en soms het meest verrassende – uit dit materiaal weet te halen.  
 de beurs is hij aanwezig op het «ontwerperspleintje ».

L A  R E S S O U R C E R I E 

N A M U R O I S E

Chaussée de Waterloo 484
5002 Namur 
+32 81 26 04 00
 
wwww.laressourcerie.be.
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Waterloo Connection
Halfweg tussen Charleroi en Brussel, op de zogenaamde Walenweg (de oude steenkoolroute) ligt de wereldwijd 
bekende site van de Slag van Waterloo. Tegenwoordig kunnen we spreken van een «Waterloo Connection»…  
aangezien 124 plaatsen ter wereld die naam dragen !
En de leeuw op de top van de heuvel die in de buurgemeente Eigenbrakel ligt, is een niet minder bekend symbool.

Gin et whisky in de Mont-Saint-Jeanhoeve
Tegenwoordig beginnen de trendy microbrouwerijen ook de nevensectoren te veroveren. 
Na het bier, vinden we er nu ook de gin en de whisky van Waterloo, echte producten van bij 
ons, die door John Martin worden gemaakt in een plaats die bol staat van geschiedenis, 
karakter en authenticiteit : de indrukwekkende Mont-Saint-Jeanhoeve op de site van de Slag 
van Waterloo.
Hier wordt de traditie weer tot leven gebracht, aangezien het distillatieproces, dat teruggaat 
op de middeleeuwse boeren, 100% ambachtelijk is. Het is ook een terugkeer naar de bron 
voor deze hoeve, die vroeger zowel een brouwerij als een alcoholstokerij bezat. Het distilleren 
van alcohol was immers een methode om, onder andere, vervallen bier «terug te winnen». 
En een distillaat is trouwens een graanalcohol op basis van gegiste tarwe en dus van bier. 
We kunnen ons enkel maar verheugen over die Waalse initiatieven (zie ook het whisky-avon-
tuur van Belgian Owl, op pagina 84). Welke andere producten zouden immers zowel de 
traditie als de streekproducten, de voedingsambachten, de ondernemingszin en het toerisme 
met elkaar combineren ? Op het kruispunt van wegen en smaken...

THE PLACE TO 
BE WAW  !
—  Ontdek onze ambassadeurs

Verscheidene handelszaken onder 
het dak van de WAGG
De WAGG (Waterloo Antiques Garage Gallery) is een 
vintageruimte die aan verscheidene handelszaken een 
onderkomen biedt : ba.ba (restaurant), Wagg on Music 
(vinyl en vintagemuziek), Be S’Wagg (confectiekledij)  
n Tailored Design (meubels, keukens…). In de WAGG 
vinden ook concerten en tentoonstellingen plaats.

Cultuur
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In de «avouerie» van 
Anthisnes maakte de 
rechtspraak plaats voor 
proeverijen
Eerlijk gezegd, wij wisten ook niet hoe een middel-
eeuwse «avouerie» eruit zag. Tenminste, voor we 
door het dorpje Anthisnes wandelden. Aan de kant 
van de weg, als je van Comblain-au-Pont komt, 
wenkt ons een zonovergoten terrasje dat zowat tegen 
een kasteel aanleunt. Een leuk duo, je kan er niet aan 
voorbij. Éric Hendrikx is de gids die de bezoekers 
meeneemt tot boven in de 12de eeuwse donjon. Hij 
legt ons uit wat die avouerie is. «Dit is het kasteel van 

de avouerie van Anthisnes. Het begrip avouerie gaat terug 

tot in de Karolingische tijden. Het was een instituut dat 

geleid werd door een ‘avoué’, een soort advocaat. Die 

moest kerkelijke eigendommen beschermen en vertegen-

woordigen. Blijkbaar ging het hier, in Anthisnes, om 

verschillende stukken grond die sinds de 12
de

 eeuw toebehoor-

den aan de abdij van Waulsort, in de buurt van Dinant.»

Cultuur

Aat, Burbant-toren,  
wieg van de stad
Aat (Ath), de hoofdstad van het Pays vert beschikt 
over een aantal pronkstukken : de donjon uit de 
12de en het barokke stadhuis van Cobergher uit de 
17de eeuw. Deze twee voortreffelijk gerestaureerde 
parels waken over de reuzen, die andere parels die 
door de Unesco erkend zijn als meesterwerken van 
het orale en immateriële erfgoed van de mensheid.
De man aan wie we het ontstaan van Aat te danken 
hebben, is Boudewijn IV, hertog van Hennegouwen. 
De bouw van het kasteel (of de toren) Burbant is 
ongetwijfeld zijn levenswerk. De overblijfselen van 
het kasteel maken het mogelijk om zijn levensloop 
te reconstrueren. Boudewijn IV, bijgenaa md «de 
Bouwer», had va n Gilles de Trazegnies, een nota-
bele uit de streek, moerasland gekocht. Daarmee 
wou hij enerzijds zijn domein beschermen tegen 
vijanden uit het noorden (waar geen afgebakende 
grens was), en anderzijds de adellijke families die 
(te) graag hun vrijheid wilden behouden, in de gaten 
houden en onderwerpen aan zijn hertogelijke gezag.
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De glasfabriek, een menselijke 
bijenkorf  ?
De glasproductie was, samen met het staal, de textiel en de steenkool, een 
van de vier basisnijverheden die hebben bijgedragen tot de industriële bloei 
van Wallonië in de 19e eeuw. De glasindustrie, die veel steenkool gebruikte, 
had zich al onder het Franse en Hollandse bewind in de streek van Luik, 
Charleroi, Namen en Bergen gevestigd. En elk van die regio’s begon zich 
mettertijd ook te specialiseren : vensterglas, drinkglazen, spiegelglas 
enzovoort.

In de streek van Charleroi is de glasnijverheid even oud als de territoriale entiteit zelf. Denken we slechts 
aan de glasfabriek van Colnet in Hamendes en aan die van Condé in Faubourg de Charleroi.
Het is onbegonnen werk om al die glasfabrieken sinds de stichting van de Spaanse citadel te bespreken. 
Laten we gewoon zeggen dat ze heel talrijk waren en dat ze al vlug profiteerden van die nieuwe energie, 
namelijk steenkool, die onontbeerlijk was om glas te doen smelten. In 1896 telde men er 21, die gespreid 
waren over de gemeenten Lodelinsart, Jumet, Dampremy, Charleroi, Gilly en Courcelles. Later kwamen 
daar nog Marchienne-au-Pont, Gosselies, Ransart en Roux bij. Tot 27 mei.
www.leboisducazier.be

THE PLACE TO 
BE WAW  !
— Expo’s onder de loep

Cultuur

« Otchi Tchiornie» in Le Grand’Hornu. Verbluffend !
Een verbluffende ontmoeting met het oeuvre van Adel Abdessemed, die internationaal wordt erkend als 
een van de meest opzienbarende kunstenaars van zijn generatie. Deze Frans-Algerijnse kunstenaar werd 
geboren in Constantine, stelt in heel de wereld tentoon en is bekend voor zijn intrigerende werken, zoals 
zijn groot beeld van de “Kopstoot” van Zidane tijdens de finale van de Wereldbeker in 2006.

Momenteel houdt hij in Le Grand-Hornu een manifest-tentoonstelling 
met daarvoor speciaal gemaakte nieuwe werken, waarmee hij de 
tragiek van onze huidige wereld uitbeeldt met de brutaliteit van degene 
die de «gestrafte onschuld» openbaart.

«Otchi Tchiornie» («De zwarte ogen», naar een lied van het Koor van 
het Rode Leger) is een van de twee actuele ontmoetingen met Adel 
Abdessemed in de lente van 2018. De tweede, die «Het tegengif» heet, 
wordt tot 8 juli georganiseerd door het museum voor hedendaagse 
kunst van Lyon en staat in het teken van de autobiografie. Voor beide 
manifestaties geven de twee instel lingen, samen met het 
Mercatorfonds, een gezamenlijke catalogus uit.



Hostellerie Le Charme de la Semois
Rue de Liboichant 12 - Alle-sur-Semois
T +32 (0)61/50.80.70
@ info@charmedelasemois.com
W www.charmedelasemois.be

U wil eens wat anders voor uw seminaries?
Onze wondermooie vallei is ideaal om te herbronnen!
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LOUNGEATUDE
In de toren van BAB’L

Het restaurant dat zich achter de Biéreau-hoeve in 
Louvain-la-Neuve bevindt, heeft zopas zijn tienjarig 
bestaan gevierd. Tot grote tevredenheid van de 
klanten en van de uitbater, die zijn aanbod verder 
wil diversifiëren met de BAB’L-ruimte, een huurzaal 
in de kelder die alles van een grote heeft.

I  Gilles Bechet

Wie de deur van de Loungeatude opent, 
zal misschien wat verbaasd zijn. Een 
zeer ruim salon beslaat een groot 
gedeelte van de ruimte met zachte 

zetels, een goed gestoffeerde bibliotheek, een open haard 
en zelfs een piano. De eetzaal met de tafels bevindt zich 
aan de andere kant, in een even knusse sfeer.
Toen Paul van Havere in 2005 de «Scavée du Biéreau» 
overnam, stond dat café-restaurant er al een jaar verla-
ten bij. Hij wist echter precies wat hij voor zijn restau-
rant wilde en dat was totaal in strijd met alles wat er in 
de studentenstad gebeurde. «Ik herinner me dat, wanneer 

mijn ouders vrienden te eten ontvingen, iedereen zich netjes 

kleedde en de tijd nam vooraleer men aan tafel aanschoof. 

Het is die warme en gezellige sfeer uit ons ouderlijk huis, die 

ik opnieuw tot leven wil wekken».

In het begin bleken de klanten een beetje verrast te zijn 
wanneer men hun voorstelde eerst naar de salon te gaan 
en hun tijd te nemen. Tien jaar later is het omgekeerde 
waar. Iedereen neemt met genoegen plaats in de salon 
en gaat later pas aan tafel. Op sommige avonden is er 
zelfs geen zetel vrij.
Vanaf het begin heeft Paul van Havere goed nagedacht 
over zijn plan en mikte hij op een welbepaalde klanten-
kring. De universiteitsstad Louvain-la-Neuve is ook een 
kweekplaats voor ondernemingen en start-ups met 
hongerige kaderleden die maar wat blij zijn dat ze niet 
ver van hun kantoor een restaurant hebben dat comfort 
combineert met rust en gastronomie. Dankzij een han-
dig marketingbeleid heeft de uitbater al een bestand van 
bijna 5000 trouwe klanten, die worden verwend met 
speciale aanbiedingen en boekingsfaciliteiten.

LO U VA I N - L A- N E U V E

Waals-Brabant
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Voorrang aan korte ketens
De tevredenheidsenquête die naar aanleiding van 
de tiende verjaardag werd uitgevoerd, bevestigt 
dat de Loungeatude op het goed spoor zit. «Onze 

klanten hebben bevestigd dat ze dol zijn op de plek, 

maar ook dat ze graag een snellere formule zouden 

hebben, alsook speciale attenties voor de meest getrou-

wen.» Het antwoord kwam met het «Chrono 
Gourmand»-menu : een voorgerecht, een hoofd-
schotel en een dessert voor € 37, met daarbij een 
app om met drie klikken een tafel te boeken en 
te shoppen in de virtuele boetiek.
Geen restaurant zonder keuken. In de 
Loungeatude ligt de nadruk op de kwaliteit van 
de producten, die wordt gesublimeerd door een 
Franse keuken met toetsjes van creatieve fusie. 
De korte ketens krijgen voorrang. Het vlees komt 
van de Noyers-hoeve in Corroy-le-Grand, de 
groenten van de «aux Sources»-hoeve in Autre-
Eglise en de kazen van «chez A table !» in 
Hannuit. Wat er op het bord ligt, is hoofdzakelijk 
bereid in de keuken onder de leiding van chef 
Pascal Marcin en de rest komt van plaatselijke 
ambachtslieden. 

Beheerssoftware voor restaurants
Paul van Havere, die industrieel designer van 
opleiding is en ondernemer in hart en nieren, 
had geen enkele restaurantervaring. Dat was 
ongetwijfeld de reden waarom hij sommige 
gewoonten kon afschaffen en nieuwe initiatieven 
nemen. Toen hij het pretpark van Bellewaerde 
en Plopsaland beheerde, had hij een gulden regel : 
elke zone moest rendabel en winstgevend zijn. 
«Elke dag pluisden we de ontvangsten van elk profit 
center uit tot na de komma. Ik heb hetzelfde gedaan 

in de Loungeatude en moest vaststellen dat restauran-

thouders over geen enkel beheersinstrument beschik-

ken.» Hij heeft dan maar zelf een beheerssoftware 
ontwikkeld, die Clearway werd gedoopt en die 
hij nu aanbiedt aan zijn collega’s restauranthou-
ders. De komst van de witte kassa heeft de hore-
casector op zijn kop gezet. Doordat ze al vele 
jaren gewend waren aan een dubbele boekhou-
ding, werden de restauranthouders van hun stuk 
gebracht door die nieuwe doorzichtigheidsver-
plichting. «De winstmarges zijn niet overal evident 

in de sector. Soms moet er worden gecompenseerd met 

nieuwe inkomstenbronnen, die echter de hoofdactivi-

teit niet in het gedrang mogen brengen. Clearway heeft 

het voordeel alle voor de activiteit nuttige informatie 

samen te brengen onder een enkele code.»

De drie ruimten bleken elkaar aan  
te vullen. De klanten van de eetzaal 
hebben dikwijls belangstelling voor de 
polyvalente zaal en omgekeerd. 
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L O U N G E A T U D E  –  E S P A C E  B A B ’ L

Scavée du Biéreau 2
B-1348 Ottignies Louvain-la-Neuve
+32 10 45 64 62
hello@loungeatude.be
 
www.loungeatude.be
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BAB’L : een ruimte van 275   m2

De winstposten diversifiëren, dat is wat Paul van Havere 
heeft gedaan door een derde ruimte in te richten. Onder 
een interne luifel daalt een trap af naar de BAB’L, wat 
staat voor Business After Business Lounge. Een poly-
valente zaal met witte gecapitonneerde muren en met 
dezelfde knusse sfeer als de rest van het huis. Niets laat 
vermoeden dat dit een huurzaal is. Het meubilair is com-
fortabel, de dienstverlening is heel voorkomend en de 
muren zijn versierd met werk van de uitgenodigde kun-

stenaar van de maand. De onafhankelijke en perfect van 
het restaurant afgezonderde zaal is geschikt voor veel 
verschillende evenementen, zoals productintroducties, 
privéavonden, after works, proefavonden... «In 2010 heb 

ik beslist die zaal in te richten omdat ik voelde dat er behoefde 

aan was. Je vindt gemakkelijk zalen voor grote bijeenkomsten, 

maar weinig voor evenementen met 200 deelnemers.» De  
275 m2 grote ruimte is volledig uitgerust. De huurprijs 
omvat het meubilair, de bar, de projectie  en geluidsin-
stallatie, de Wifi en het afzonderlijke sanitair. «We zijn 

voorzichtig met het aanvaarden van aanvragen, want we 

willen de activiteit van boven niet hinderen.»
De drie ruimten bleken elkaar aan te vullen. De klanten 
van de eetzaal hebben dikwijls belangstelling voor de 
polyvalente zaal en omgekeerd. Paul van Havere heeft 
het beheer van de BAB’L toevertrouwd aan de in 
Louvain-la-Neuve goed bekende Haïfa Rachid. Deze 
dynamische en proactieve dame zal het onder de opper-
vlakte slapende potentieel tot leven wekken. Afspraak 
binnen tien jaar.
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De 

moutkoortsalt
In Fexhe-le-Haut-Clocher heeft 
stokerij The Belgian Owl  
(De Belgische Uil) zopas de  
10e verjaardag gevierd van haar 
befaamde Single Malt. Terugblik  
op een succesverhaal vol aroma’s.

I  Marc Vanel // V Belgian Owl

F E X H E - L E - H AU T- C LO C H E R

Luik
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Alles begint in 2004, in Grâce-Hollogne, waar 
Etienne Bouillon, likeurstoker van opleiding 
en in Schotland gevormde meester-distilleer-
der, het eerste vat Belgische Single Malt 

Whisky vult, die hij gestookt had met een oude stooma-
lambiek en zo een oude droom had verwezenlijkt. 
Enkele maanden later begint hij op het internet met de 
voorverkoop van de 800 eerste f lessen die pas vanaf 
november 2017 beschikbaar zullen zijn en waarvan nog 
niemand had geproefd… Het wordt een daverend succes, 
dat Etienne Bouillon en zijn vennoten Pierre Roberti 
en Christian Polis ertoe aanzet de proef te veranderen 
en ongeveer 20.000 flessen per jaar te produceren. Dat 
Jim Murray die kostbare drank in zijn «Whisky Bible»in 
2011 uitroept tot de «beste Europese whisky», versterkt 
de geestdrift nog. The Belgian Owl zal al vlug worden 
nagemaakt door verscheidene stokerijen in Vlaanderen 
en door Radermacher in Wallonië.
De keerzijde van die succesmedaille is de geregelde uit-
putting van de voorraad Belgian Owl Whisky in de 
handel, maar uitbreiden is moeilijk en distillatiemate-
rieel is niet zomaar te vinden. Dankzij zijn contacten in 
Schotland, meer bepaald met Jim Mc Ewan op het eiland 
Bruichladdich, verneemt Etienne Bouillon dat twee van 
de vier alambieks van de vroegere stokerij van 
Caperdonich (in Speyside) beschikbaar zouden zijn. 
Maar er is één probleempje : dat soort materieel mag in 
theorie Schotland niet uit, aangezien het plaatselijk erf-
goed is !

Een 100% Belgisch product
Na veel onderhandelen en met de steun van Mc Ewan, 
koopt The Belgian Owl twee prachtige alambieks die in 
2013 in België toekomen. Met dat nieuwe materieel kan 
de stokerij ongeveer 80.000 f lessen per jaar maken. 
Voortaan zijn de twee sterproducten van de stokerij, de 
Spirit Drink (whisky zoals hij uit de alambiek komt, wit 
en niet verouderd, met 46% alcohol) en de Single Malt 
Whisky (36 maanden) nu altijd verkrijgbaar. 
Het eerste distillaat kwam in oktober 2016 uit de nieuwe 
koperen alambieks. «Wat wij willen», vertrouwt Etienne 
Bouillon ons toe, «is een Belgische whisky maken met 

Belgische ingrediënten en voor Belgen ! Ook al voeren we nu 

een deel van onze productie uit naar Europa, Amerika en 

Azië. Wij werken met zeven personen en ik heb in de stokerij 

het compagnonschap willen herhalen, dat ik zelf ooit heb 

gekend. Wij produceren tweemaal per dag, in twee ploegen, 

die elkaar aflossen van 4u tot 20u. Maar zelf sta ik nu niet 

meer op om 4u.» 

De 3 vennoten : 
Pierre Roberti, 
Etienne Bouillon en 
Christian Polis

Tienjaarlijkse metamorfose
Naar aanleiding van de 10e verjaardag, heeft Belgian 
Owl besloten een ander uitzicht te geven aan zijn eti-
ketten en een andere naam aan zijn producten. Het 
kleurloze distillaat (want niet verouderd op vat) heet nu 
«Origine» en heeft 46% alcohol. Vervolgens is er 
«Identité» (3 jaar oud), dat zonder mengsel van jaargan-
gen wordt gemaakt en ook 46% alcohol bevat, net zoals 
«Passion», de Single Cask die, zoals de naam het zegt, 
uit één enkel vat van 3 jaar komt. De vierde naam is ten 
slotte «Intense», die gebotteld wordt met hetzelfde alco-
holgehalte als op het vat (Cask Strength) ofwel ongeveer 
70%. Niet geschikt voor eender wie... 
Aangezien de stokerij haar eigen gerstvelden heeft en, 
dankzij contracten met andere landbouwers, kan 
beschikken over 72 ha tarwe, ziet de toekomst er roos-
kleurig uit.

EEN 
VEELBELOVENDE 
SINGLE MALT 
 

We hebben de Single Malt van  
3 jaar (46%) geproefd. De neus is 
heel verfijnd en oprecht, zonder  
de liefhebber te willen vleien met 
kunstgrepen. De mond is zacht en 
zijig en vergt wat concentratie om 
de zuiverheid en complexiteit te 
beoordelen. De smaken van 
appeltaart, zoethout en munt 
komen heel elegant met elkaar  
in aanraking en de finale is heel 
zuiver en droog. Deze eerste 
whisky uit de nieuwe alambieken 
is veelbelovend (ong. € 55  
voor 50 cl.)

T H E  B E L G I A N  O W L

Hameau de Goreux 7
B-4347 Fexhe-le-Haut-Clocher
+32 4 223 07 17
 
www.belgianwhisky.com
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Voor deze 17de editie van de  
Prix national Photographie Ouverte 
was er een overweldigende 
deelname ! Niet minder dan  
269 inzendingen dongen naar de 
gunst van een jury die een echte 
marathondag beleefd heeft.

Zoals bij de vorige edities werden de fotografen 
volledig vrij gelaten bij de keuze van het 
behandelde thema in hun werk. Wanneer voor 
sommigen die afwezigheid van bakens desta-

biliserend kan blijken, laat zij voor de meesten toe elk 
van hen de gevoeligheid en de motivaties de vrije loop 
te laten. Tijdens de jurering mondt dit uit in de confron-
tatie van authentieke fotografische demarches geïnspi-
reerd door een waarachtige blik, eerder dan door het 
vergelijken van de behandeling van een opgelegd thema.
En het zijn wel degelijk fotografische demarches die 
door de jury gebruikt worden om het onderscheid te 
maken, demarches die versterkt worden door de kwa-
liteit van de voorgestelde beeldenselectie.

MUSÉE DE 
LA PHOTOGRAPHIE
Prix national 

Photographie 

Ouverte
C H A R L E R O I

Henegouwen

Uit 269 anonieme dossiers heeft de jury van  
de 17e Prix national Photographie Ouverte de achttien 
laureaten geselecteerd die zullen deelnemen aan de 
tentoonstelling in het Museum van 9 december 2017  
tot 22 april 2018  :

Céline Bataille, 
Téo Becher, 
Joëlle Bosmans, 
Quentin Bruno, 
Paul Bulteel, 
Christophe Collas, 
Paul D’Haese, 
Laurent Gélise, 
Brigitte Grignet, 
Pierre Moreau, 
Frédéric Pauwels, 
Johan Poezevara, 
Brenda Lou Schaub, 
Herman van den Boom, 
Antoine Vanoverschelde, 
Pierre Van Steene, 
Simon Vansteenwinckel, 
Annabel Werbrouck.
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P A U L  B U LT E E L  
Antwerpen (BE), 1948 

Lauréat du 17e prix national photographie ouverte
Prix de la Sofam

B R I G I T T E  G R I G N E T   
Liège (BE), 1968 

Lauréat du 17e prix national photographie ouverte
Prix de la Ministre de la Culture
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S I M O N  V A N S T E E N W I N C K E L       
Uccle (BE), 1978 

Lauréat du 17e prix national photographie ouverte
Prix Nikon Belux
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J O H A N  P O E Z E V A R A     
Drancy (FR), 1991 

Lauréat du 17e prix national  
photographie ouverte

Prix du Soir

H E R M A N  V A N  D E N  B O O M      
Essen (BE), 1950 

Lauréat du 17e prix national  
photographie ouverte
Prix fotografie-circuit vlaanderen

Tendens
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I’m the new kid  
in the hood !

Fast, Casual, Healthy & Delicious

M

okoz_food_truck 
 
okoz 

Restaurant: Nationalestraat 92, Antwerpen    Food Truck: private or corporate events    

Reservation: +32 476 944 932

Okoz_Restaurant_Add_225x155.indd   1 13/03/2018   19:27
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F R É D É R I C 
P A U W E L S    
Anderlecht (BE), 1974 

Lauréat du 17e prix 
national photographie 
ouverte
Prix national  
photographie ouverte



TEL. +32 (0)82 22 43 97  -  FAX +32 (0)82 22 64 64
Place Baudouin 1er, 2 - 5500 DINANT 

event@dinant-evasion.be  •  www.dinant-event.be

Teambuilding - Meeting - Incentive - Family day... Vos events 100% sur mesure



9292

nr 40

Chez Soi Chez Moi
Chaussée de Huy 224

B-1325 Chaumont-Gistoux
+32 10 88 93 98

www.chezsoi-chezmoi.be

meer dan twintig personen. Vanaf de eerste mooie 
dagen kunt u ook genieten van het terras...
Voor de keuken heeft Cinzia een tegelijk origineel 
en uniek concept gekozen. In Chez Soi Chez Moi 
reist u naar de vier streken waarvan de Cheffin 
zoveel houdt : Italië, de Maghreb, Spanje en het 
Zuiden van Frankrijk. Of u nu kiest van het 
zwarte bord waarop ze de gerechten schrijft die 
met het seizoen en het marktaanbod veranderen, 
dan wel van de opzettelijk beperkt gehouden kaart 
met slechts een voorgerecht en drie gerechten per 
streek, u vertrekt voor een heel lekkere reis.

Vier culinaire horizonten
Zet u eerst aan de «Italiaanse tafels», waar u 
natuurlijk pasta kunt eten, maar ook Siciliaans 
geïnspireerde schotels. Laat u dan verleiden door 
de «Oosterse warmte», waar de gastronomie van 
de Maghreb en meer bepaald van Algerije aan de 
eer is. U zult er genieten van de heerlijke en over-
vloedig geserveerde tajines en couscous. Daarna 
komen de «Iberische lekkernijen» aan de beurt, 
die u typisch Spaanse gerechten zoals paëlla en 
empanadillas zullen leren waarderen.  Uw reis 
besluiten doet u met de «Provençaalse liederen» 

CHEZ SOI CHEZ MOI

de zon in uw bord 

Leuke adresjes

In Chaumont-Gistoux verwelkomt Cinzia Tirone 
u al bijna drie jaar in haar knusse restaurant 
Chez Soi Chez Moi met de zonnige keuken uit 
de Maghreb, en uit Spanje, Italië en het Zuiden 
van Frankrijk. I Muriel Lombaerts

Dankzij haar in Algerije geboren moeder en haar 
Siciliaanse vader, haar lange verblijven in Spanje 
en in Frankrijk, heeft Cinzia Tirone altijd al een 
passie gehad voor gastronomie. Na een opleiding 
in het hotelwezen, waarvan twee jaar bij het Ceria, 
volgde ze ten slotte een specialisatie om professor 
in de kookkunst te worden. Maar toen begon er 
een plannetje te rijpen… In Chaumont-Gistoux, 
waar ze met haar man Laurent en haar twee kin-
deren woont, opende ze op 2 juli 2015 haar eerste 
restaurant. 
Langs de steenweg naar Hoei, een beetje achte-
rinspringend langs de weg, bevindt zich het res-
taurant waar u kennis kunt maken met de wereld 
van Cinzia. In het kleurige en gezellige interieur 
vindt u een bar, een hoge tafel en andere kleinere 
tafeltjes, bankjes met daarop zachte kussens in 
fleurige kleuren, die samen plaats bieden aan iets 
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en een keuze van gerechten die lekker naar het Zuiden geuren. 
Dan zijn er nog de desserts, natuurlijk, waarbij u desgewenst een 
traditionele Marokkaanse muntthee of een pittige Italiaanse 
koffie kunt drinken. De kaart verandert om de drie maanden, 
maar bevat altijd enkele gerechten die nooit mogen ontbreken. ’s 
Avonds serveert Cinzia ook «all-in themamenu’s» (€ 50), maar 
vergeet ook de zeer voordelige (€ 18,50) lunch niet (enkel in de 
week). 
De keuze om een zo gevarieerde kaart aan te bieden, kan enige 
verbazing wekken. Maar de Cheffin wil u echt laten kennismaken 
met de vier culinaire streken die haar inspireren en die ze wil 
delen met haar steeds trouwer wordende cliënteel. «Er is geen enkel 

ander concept zoals het mijne en ik wil dat mijn klanten andere keukens 

en verschillende specerijen ontdekken», legt Cinzia uit. «Ik geef de 

klanten graag de kans om nieuwe smaken te proeven. Het is prettig om 

zien dat ze durven eten wat ze niet kennen». 

Hemelse wijnen
Ook de wijnliefhebbers worden verwend bij Chez Soi Chez Moi.  
Laurent koos de wijnen op de kaart. U vindt er Spaanse, 
Italiaanse, Portugese en Franse wijnen, en hier en daar een 
juweeltje uit Libanon of Marokko. Naast die ontdekkingen zijn 
er ook enkele flessen met befaamde etiketten, om eveneens de 
liefhebbers van klassiekere wijnen een plezier te doen. En dat 
allemaal voor een vriendenprijsje.

« Ik geef de klanten 
graag de kans om nieuwe 
smaken te proeven.  
Het is prettig om zien 
dat ze durven eten wat 
ze niet kennen »

Leuke adresjes
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De op 1 september 2017 geopende «Le Grill, 
Le Resto du Boucher Jo» serveert geroosterd 
vlees, burgers, slaatjes en ‘café-restaurant’-
schotels. Het concept ? Een restaurant, een 
s lager i j ,  e en t ra i teur  en  re g iona le 
kwaliteitsproducten. Eenvoudig, maar 
vleesliefhebbers weten wel beter : ze komen 
immers terug ! I Bernadette Pâques

Slagerij Jo in Andenne bestaat al sinds 2010. 
Geoffrey Pollet verwierf al vlug professionele 
faam. Hij verkoopt vlees dat hij bij de kwekers uit 
de streek gaat kiezen en laat in zijn zaak befaamde 
vleessoorten rijpen. Hij verzorgt ook een trai-
teursdienst. Caroline Albert, zijn meewerkende 
echtgenote, is de dochter van de gekende kunst-
schilder Dusch, vriend van Jacky In den Bosch. 
Dusch staat ook in voor de marketing van Thomas 
& Piron en Jacky is ondernemer en leidt een wel-
bekend ‘B-to-B’-consultancybedrijf. Een vriend-
schap die al meer dan dertig jaar bloeit. De ene 
leeft met het hoofd in de wolken en de andere 
zweert bij cijfers. Samen begonnen ze een 
grill-restaurant boven de slagerij, waarvoor ze de 
medewerking kregen van een ondernemer uit 
Rochefort. Het is niet de eerste keer dat Jacky In 
den Bosch zich in de horecasector waagt. U her-
innert zich waarschijnlijk dat hij, met twee ven-
noten, in 2007 een slabakkende wijngaard in de 
Minervois kocht om die weer rendabel te maken 
en internationale bekendheid te geven. Het zijn 
onder andere zijn wijnen die hier worden geschon-
ken. Een ‘Tentation’, een rode ‘Trois-Pointes’ en 
een ‘Clos Mathieu’ van het Domaine de Sainte 
Luchaïre…

nr 40

Le Grill, Le Resto du 
Boucher Jo

Rue de la Papeterie 7
B-5300 Andenne
+32 85 31 53 30
www.restodu 
boucher.com

HET RESTAURANT 
VAN SLAGER JO

vlees, zei u ? 

Leuke adresjes
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«Aan troeven is er geen tekort», vindt Jacky. «Het product is uitstekend 

en de slagerij staat heel goed bekend. De ruimte op de verdieping is groot 

en biedt plaats aan een mooie keuken en aan een restaurant voor 70 

personen. Caroline is dynamisch en kan die uiteenlopende zaken beheren. 

Er is een uitgestrekte parking, de E42 bevindt zich op tien minuten van 

hier en de grote baan Namen-Luik op dertig seconden. We wilden een 

restaurant creëren dat het verschil zou maken. Vlees van topkwaliteit 

hadden we al. We moesten enkel nog het concept uitwerken en volk 

trekken, zowel mensen van hier als van elders…».  

Een restaurant op maat met een artistiek tintje
Dusch, van zijn kant, ging zorgen voor een knusse en sympa-
thieke sfeer. «Het moest een vleesrestaurant blijven», zegt hij. 

«Eenvoudig en efficiënt, maar aangenaam. Een soort praatrestaurant, 
waar men ook privéavonden zou kunnen organiseren. We moesten de 

ruimten dus afbakenen, een lounge inrichten en een bar maken, maar 

vooral een grill creëren waarover men zou spreken !» Hij is het, die 
aan Alain Roulive, de baas van «Outils Tradition» in Anhée, 
vraagt om een grill op maat te ontwerpen en te bouwen. Hij is 
het, die beslist de enorme koeltoog aan de voorkant van de open 
keuken te plaatsen. Hij is het ook, die de kasten voor de bar 
opsnort, de clubzetels van cowboyleder en de prachtige radio’s 
die tegen de muren van industriële baksteen staan. Hij is het, die 
het schilderij maakt dat de bezoekers bovenaan de trap verwel-
komt, net zoals de twee andere die heel de inrichting warmte en 
samenhang geven.

Gerijpt vlees
Wie het verschil wil maken met zijn producten, moet dat ook 
doen door de kwaliteit van zijn onthaal. «Horecapersoneel vinden 

is niet gemakkelijk», benadrukt Jacky. «We zijn ons bewust van onze 

kinderziekten...  We hebben begrepen dat we ons personeel moeten opvol-

gen, het moeten opleiden voor het open-keukenconcept, het over gerijpt 

vlees leren spreken. Als u dat nog nooit gegeten hebt, hoe gaat u dan de 

sprong wagen ?» Nu wordt hij bijgestaan door een jong en sympa-
thiek team, dat meesterlijk wordt geleid door Gaëtan Patteux, de 
chef, die de gasten aan het einde van de maaltijd komt groeten. 
Iedereen is belangrijk. Het zaalteam prijst het “assortiment gerijpt 
vlees» aan bij de nieuwsgierigen, legt de textuur en de oorsprong 
ervan uit en, voor wie minder van vlees houdt,  biedt het de 
burgers aan (‘de JO Grill’). Verder wijdt het de klanten in de 
geheimen van het huis in, zoals de ‘gegrilde mergpijp’ (een ‘gewel-
dige lekkernij’), de gegratineerde aardappelen en de in ossenwit 
gebakken frieten, de bietenpuree en de vele sauzen... De chef zal 
precies zeggen hoeveel dagen het vlees van bijvoorbeeld het 
Belgische witblauwras of van de Aubrac- of de Sares-runderen  
gerijpt heeft en op welke manier men elk van die vleessoorten 
op de smakelijkste en heerlijkste manier moet bereiden. 
Professioneel, ja, en ook sympathiek. Een mooie en betaalbare 
pauze voor zakenvrouwen en  mannen, voor vrienden en voor 
gezinnen.

De chef zal precies zeggen hoeveel 
dagen het vlees van bijvoorbeeld het 
Belgische witblauwras of van de 
Aubrac- of de Sares-runderen  gerijpt 
heeft en op welke manier men elk van 
die vleessoorten op de smakelijkste en 
heerlijkste manier moet bereiden. 
Professioneel, ja, en ook sympathiek. 

Leuke adresjes
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® Elodie_Timmermans
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Chez Silvano
Bergerue 13

B-4000 Liège
+32 04 223 40 60

www.chez-silvano.be

In 1971 heette dit restaurant 
«Le Bergerue». Vandaag voert 

«Chez Silvano» de Italiaanse 
kleuren hoog in het vaandel. 
Het ligt verscholen achter de 

gevel van een herenhuis in de 
Luikse «Carré». Maar daar 

wacht het geluk u op !  
I Alain Voisot

CHEZ SILVANO

Italië in de Carré

Leuke adresjes
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Om het niveau van een restaurant te beoordelen, hoeft 
men slechts de wijnkaart te overlopen. Zo kan men zich 
een idee vormen van de creativiteit, het zoeken en het 
oprechte verlangen om echte keukenliefhebbers te ver-
leiden. Een klassieke «standaard»-kaart zal slechts karak-
terloze gerechten bevatten. Maar als ze keuzes durft 
maken, dan betekent dit dat ze wil tonen dat ze «het ver-
schil kan maken». De wijnkaart van «Chez Silvano» 
neemt u mee op reis doorheen het Italië van de uitmun-
tende ambachtslieden. Normaal, aangezien de wijnkelner 
die zijn tijd grotendeels steekt in het zoeken naar de zeld-
zame parels van de Italiaanse wijnproductie, Silvano zelf 
is. Hij werkt uitsluitend met de firma Vignalpi, die voor 
de import zorgt.   
Een kleine terugblik vóór we aan tafel gaan. Het waren 
de ouders van Silvano, Domenico en Adelma, die het 
avontuur begonnen met de Luikse nachtraven als klanten. 
Die kwamen er genieten van de befaamde ‘pasticcio San 
Martino’ of de ‘panzerotti à la truffe’. Een traditionele en 
zeer authentieke streekgebonden Italiaanse keuken.
In 1989, toen Silvano zes maanden op stage in Italië was 

geweest, verdiende hij zijn eerste sporen met nieuwe 
ideeën. Het restaurant werd toen «Chez Silvano». In 2006 
trokken zijn ouders zich terug en nam zijn echtgenote, 
Anne Varrasso, het fornuis over. Tien jaar later werd ze 
tot vrouwelijk chef van het jaar 2016 verkozen door Gusto 
Cultura.be. De metamorfose brengt de nieuwe Italiaanse 
keuken naar Luik. Die licentiate in de economische 
wetenschappen kiest voor creativiteit en verfijning om 
zin te geven aan deze veeleisende kunst. De kaart veran-
dert natuurlijk met de seizoenen en wordt beperkt tot 
enkele creaties die zonder enige voorkeur geïnspireerd 
zijn door de Italiaanse streektradities. Door er te gaan 
lunchen kan men te weten komen of men er goed aan 
doet er terug te keren met degenen die dat waard zijn. 
Aan de klanten, namelijk Luikse personaliteiten, te zien, 
heeft dit restaurant zijn doelgroep gevonden, ook al gaat 
het schuil in een herenhuis in een straat van de «Carré».

De wijnkaart van «Chez Silvano» neemt 
u mee op reis doorheen het Italië van de 
uitmuntende ambachtslieden. Normaal, 

aangezien de wijnkelner die zijn tijd 
grotendeels steekt in het zoeken naar de 

zeldzame parels van de Italiaanse 
wijnproductie, Silvano zelf is.

Leuke adresjes



CosyNE5T

4 Suites & 2 Duplex
From authenticity to High tech

Privatized Hotel between 12 and 18 persons
 HASTENS's Bedding

WellNE5T

Indoor pool & Hammam
Massages and facial skincare

*7/7 possible for non-residents too.

LinkNE5T

Seminar room & projection
Restaurant for groups between 8 and 16

persons
Professional meeting

info@ne5t.com - 003281588888 - Namur - Belgique - www.ne5t.com
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... parmi plus
de 100 concerts ! 

Vendredi 20/7

FRANCIS CABREL
CATS ON TREES // OZARK HENRY

SUAREZ // ALEX GERMYS // ARCADIAN
PALE GREY // SONNFJORD 

CHARLOTTE // JÉRÔME MARDAGA

Jeudi 19/7

LOST FREQUENCIES
ROMÉO ELVIS X LE MOTEL
GIRLS IN HAWAII // DELTA
TODIEFOR // LA SMALA // LÉA PACI
L’OR DU COMMUN // CLARA LUCIANI
BACON CARAVAN CREEK

Dimanche 22/7

VIANNEY // CŒUR DE PIRATE
HENRI PFR // THE HUMAN LEAGUE

CABALLERO & JEANJAS // BLANCHE 
FÙGÙ MANGO // CHANCE

MAT BASTARD // FAON FAON

Samedi 21/7

CALOGERO // CHRISTOPHE WILLEM
MOSIMANN // TYPH BARROW
SOLDOUT // PIANO CLUB // DAAN
GRANDGEORGE // TIM DUP // DARAN

Avec le soutien 
de la Wallonie

LES FINES CHARCUTERIES DU TERROIR


