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Als het toeristische jaar niet over water gaat, dan gaat het nergens over. WAW 
besloot echter ook wat verder te gaan kijken dan het toeristische aspect ervan en 
een, uiteraard onvolledig, beeld te schetsen van allerlei activiteiten die verband 
houden met water.
We wilden ons lentenummer wijden aan dit element, zo essentieel voor ons 
lichaam, ons toerisme, onze cultuur en onze economie. Of het nu zout is of niet, 
de smaak van het bier bepaalt of centraal staat in een industrieel proces – dit 
nummer 44 zit vol water.

Wallonië is een gastvrije regio, zo wordt gezegd, maar het is eveneens een 
waterrijke regio.

Veel leesplezier ! 

Over water ! 

— Jean-Willy Lardinoit, Hoofdredacteur



Wallonië weerspiegeld

Ontdek alle recreatiemogelijkheden op, in en langs het water op 
waterrijkwallonie.be

WBTPRD0270-Magazine WAW annonces WTE_310x225_NL.indd   1 10/12/18   10:41
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De in 1992 geboren Laurent Henrion is 
een Luikse fotograaf die afstudeerde aan 
de ESA Saint-Luc.

Hij maakte eerst tekeningen en 
stripverhalen, maar koos dan voor 
fotografie, omdat hij zich daar beter kon 
mee uitdrukken.

Hij liet zich ook inspireren door mode en 
door teken-, beeldhouw- en 
schilderkunst – allemaal invloeden 
waardoor hij verscheidene stijlen met 
elkaar kan mengen en zo een eigen en 
zeer gevoelige wereld scheppen.

Hij werd in 2016 de laureaat van de  
19e uitgave van de Prix Picto voor  
jonge modefotografen.

Zijn volgende individuele tentoonstelling 
vindt plaats in Luik, op 26 juni in de 
galerij Satellite.

TENTOONSTELLINGEN

2016

Identity as a Trademark 
cultuurcentrum  

Hasselt

2016

Exposition
Quai 4 - Luik

2016

Exsudat 
La Châtaigneraie - Flémalle

2017

Le silence des choses  
La Châtaigneraie - Flémalle

2017

Monolithe
AccattoneCaffè - Luik

2017

LARMUR
Château de Waroux - Luik

2018

Pussy 
Space Collection - Luik
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“ Over het algemeen tracht ik de 

toeschouwer altijd een moment van 

bezinning en bevrijding te bieden.”
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Het jongetje dat vol 
bewondering opkeek naar de 
zeelieden die de oceanen 
gingen bevaren, is geworden 
wie hij droomde te zijn, 
namelijk een transoceanische 
zeiler ! Jonas Gerckens maakte 
die droom helemaal waar door 
als 14e te eindigen in de 
fabelachtige ‘Route du Rhum’. 
Deze Bretoense Luikenaar, die 
zowel zeeman en pedagoog is, 
alsook militant voor onze 
blauwe planeet, is de  
WAW-vedette van dit aan water 
gewijde nummer.

 I Jean Fauxbert 

LU I K

Luik

Jonas Gerckens

EEN GESLAAGDE 
‘ROUTE DU RHUM’

Star WAW
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Het leven was echter niet altijd even 
rustig voor Jonas. Want hoewel de 
‘Route du Rhum’ tussen Saint-Malo 
en Guadeloupe de verwezenlijking 

van een kinderdroom was, dreigde die droom 
schipbreuk te lijden nog vóór Jonas buitengaats 
was. “In 2016 scheelde het niet veel of ik hing mijn 

zuidwester weer aan de haak”, bekent hij. “Ik had de 

ronde van de Mini Klasse gedaan – en was zelfs 

wereldkampioen geworden – maar had geen geld om 

verder te gaan. Op een dag riep een grote Zweedse 

scheepsbouwer me bij zich en vernam ik tot mijn grote 

verrassing dat die me al twee jaar in het oog hield en 

me wilde helpen ! Hij bood me een meerjarenpartner-

schap aan, met daarin een jaar voorbereiding voor de 

‘Route du Rhum’ en een tweede om aan die wedstrijd 

mee te doen”.  De Adeps, de ‘Fédération 
Francophone du Yachting Belge’ (FFYB) en de 

vereniging ‘Good Planet’ sloten zich aan bij het 
plan, dat voor iedereen voordeel opleverde, maar 
dat vooral een zeer goede zeiler de kans bood om 
deel te nemen aan een van de meest emblemati-
sche wedstrijden.
Uiteindelijk betekende die koers voor Jonas een 
eenzame tocht van 21 dagen, tijdens dewelke hij, 
soms tussen twee zes meter hoge golven in, 
moest zorgen voor de zeilen, de routering, het 
eten, het slapen en het oplossen van moeilijkhe-
den : “In de Golf van Biskaje moest ik me door drie 

opeenvolgende stormen slaan en wegens technische 

problemen moest ik naar Portugal uitwijken. Daarna 

verloor ik een van mijn twee roerbladen, maar kon 

toch de eindmeet halen… Toch was die koers eigenlijk 

niet de moeilijkste uit mijn loopbaan. Dat was de ‘Mini 

Transat’ tussen La Rochelle en La Martinique, met 

boten van 6,50 meter, zonder radio of computer ! ”
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Loïc Peyron : een held en een vriend
Je zou kunnen zeggen dat Jonas op het water had leren 
lopen, aangezien hij tot zijn 6 jaar met de gezinsboot op 
zee leefde. Later vestigde de familie Gerckens zich te 
Saint-Malo, waar Jonas ooit het vertrek van de ‘Route 
du Rhum’ bijwoonde en bedelde voor handtekeningen 
van de zeilers. Prachtige herinneringen, die hij met stra-
lende ogen ophaalt : “Een held uit mijn kindertijd – en nog 

steeds – is Loïc Peyron, die trouwens de vorige uitgave van de 

‘Rhum’ won. Toen ik 9 was, vroeg ik hem een handtekening 

en toonde hij me zijn schip. Veel later ontmoetten we elkaar 

en vertelde ik hem die toen voor mij zo belangrijke anekdote. 

We lachten erom en nu zien we elkaar geregeld weer ! ”

Solidariteit en verdeling van het werk zijn kernbegrip-
pen voor zeelui, die dikwijls alle of een deel van de tech-
nische, lichamelijke en/of mentale voorbereiding samen 
uitvoeren. “Ik had dezelfde lichaamscoach als Jérémie Beyou 

en Franck Cammas. Daarnaast omvat de voorbereiding oefe-

ningen op zee, technische opleidingen (weersvoorspelling, 

routering, informatica, elektriciteit, motor…) en EHBO-stages. 

We moeten immers alles zelf kunnen doen op het schip.” 

Sommige zeilers hebben ook een mentale coach, maar Jonas 

niet. “Niet nodig”, glimlacht de schipper. “Enkel wat sofro-

logieoefeningen. Ik ben veeleer een doorbijter ! ”

Ambassadeur van ‘Good Planet’
Jonas Gerckens is ook ambassadeur van ‘Good Planet’, 
de stichting die Yann Arthus-Bertrand in 2005 
oprichtte om de aandacht te vestigen op de 
bescherming van de oceanen en van heel de planeet. 
Elk jaar spreekt onze kampioen kinderen toe over het 
essentiële element dat water is. “Je ziet soms foto’s van 

vervuilde stranden, maar in volle zee is het nog erger. Daar 

vind je kisten, ijskasten en zelfs containers ! Overigens is 

water een bron van leven, die veel mensen moeten ontberen. 

Ik ga naar zes scholen in Frankrijk en drie in België. De 

koers gaf ook aanleiding tot de wedstrijd ‘En route, 

moussaillon’, waarvoor kinderen van 9 tot 12 jaar afval 

moesten gaan opruimen en daarmee een boot bouwen. Ze 

konden een rit met een zeilwagen winnen en/of mijn schip 

bezoeken ! ” 

Hoewel de ‘Route du Rhum’ de verwezenlijking van een 
kinderdroom was, dreigde die droom schipbreuk te lijden nog 
vóór Jonas buitengaats was. “In 2016 scheelde het niet veel of  

ik hing mijn zuidwester weer aan de haak”, bekent hij. 
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“ Ik wil meedoen aan de 

komende Olympisch Spelen 

die in 2024 plaatsvinden in 

Frankrijk. Het Internationaal 

Olympisch Comité heeft 

immers besloten de koers  

in volle zee vanaf die  

uitgave op te nemen als 

Olympische sport.”

nr 44



15

@AlainColard

@AlexisCourcoux@AlainColard

nr 44Star WAW

Jonge zeilers opleiden
Na de mediabelangstelling voor de ‘Rhum’, wachten er Jonas twee taken in 2019 : buitengaatse koers, 
dat wil zeggen in volle zee, met vier grote wedstrijden op het programma, steeds in Klasse 40 (40 
voet = 12,19m), waaronder de ‘Transat Jacques Vabre’ (Le Havre - Salvador de Bahia) die van start 
gaat op 27 oktober en waarvoor de schipper een ploegmaat zoekt, want de overtocht is voor duo’s. 
De tweede taak is het ontwikkelen van de ‘Sailing Academy’, een school voor zeezeilen. “Er zat een 

gat tussen enerzijds het leren zeilen met de steun van de clubs, de FFYB en de Adeps, en anderzijds de vervol-

making van het zeezeilen”, aldus Jonas, die zelf lid is van de SNEH, een club die haar basis heeft aan de 
‘Lacs de l’Eau d’Heure’. “Met mijn drie voornaamste partners en met de clubs heb ik een ‘Sailing Academy’ 

opgericht, waarbinnen verscheidene stages gepland zijn in 2019. Ik hoop dat die een aantal jonge mensen in 

staat zullen stellen om binnen enkele jaren met mij op zee te gaan.”

Jonas Gerckens bij de aankomst  
van de ‘Route du Rhum’ 2018
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Met het oog op de Olympische Spelen 
van 2024
In de agenda voor 2020 van Jonas Gerckens staan 
al verscheidene wedstrijden genoteerd, waaron-
der de transatlantische wedstrijd ‘Québec - Saint-
Malo’, die om de vier jaar wordt georganiseerd 
en samenvalt met de Olympische Spelen. “Ik neem 

dus deel aan deze uitgave, omdat ik wil meedoen aan 

de komende Olympisch Spelen die in 2024 plaatsvin-

den in Frankrijk. Het Internationaal Olympisch 

Comité heeft immers besloten de koers in volle zee 

vanaf die uitgave op te nemen als Olympische sport. 

De koers zou worden betwist in Marseille.” Terwijl 
hij al die plannen uitlegt, stralen de ogen van de 
Luikse schipper en wordt zijn glimlach breder. 
Te meer daar hij binnen enkele dagen Luik ver-
laat om naar zijn ‘basis’ in de buurt van Lorient 
te gaan, waar hij wordt opgewacht door zijn twee 
kinderen van 8 en 10 jaar en door… zijn boot, die 
er overwintert. Voor onze zeiler zelf is er even-
wel geen sprake van overwinteren. Hij staat altijd 
met een brede glimlach aan de kikker… De wind 
van achter, kampioen ! 

www.sailing-jonas.com

BIO EXPRESS
1980

Geboorte in Luik

1982-1986

Toeren van Europa  
met de gezinsboot

1986-1989

Het gezin vestigt zich 
 in Saint-Malo

1989-1999

Sport en studie

2000-2002

Zeilschool ‘Les Glénans’

2006-2007

Stratificator bij Artech. 
Teamgenoot-voorbereider bij 
CDK waar hij op de ‘Foncia’  

van Michel Desjoyaux werkt. 
Eerste 'Mini-Transat'

2006-2013

Trainingskern 
 van Douarmenez

2010

Sportverdienste van  
de Stad Luik

2012

1ste op de wereldranglijst van  
de Mini Klasse (6,5m) 

2014

Overwinning in  
‘Sables d’Olonnes - Azoren - 

Sables d’Olonnes.’

2017

Debuut in Klasse 40. 
Overwinning ‘Fastnet’

2018

14e in de ‘Route du Rhum’.  
7e op de wereldranglijst  
Klasse 40. ‘Safran d’Or’ 

trofee van de FFYB.  
Verkozen tot  

“Beste zeeman 2018”, 
een titel die hij al in  
2013 en 2017 won

Fédération Francophone de Yachting Belge
5000 zeilers aan boord

De ‘Fédération Francophone de Yachting Belge’, die wordt voorgezeten door de 
dynamische Marie-Blanche Rouchet-Wiame, omvat 44 clubs die verspreid liggen 
over Wallonië en Brussel en in totaal ongeveer 5.000 leden tellen. Hoewel het 
opleiden van jongeren een van de voornaamste taken van de clubs is, behandelt en 
coördineert de federatie alles wat betrekking heeft op het varen : de vergunningen, 
de opleidingen, de regatta’s, de plezierscheepvaart en de wedstrijden op hoog 
niveau. De FFYB krijgt daarvoor de steun van de Adeps en, sinds kort, via de 
nieuwe Sailing Academy, van een vervolgopleiding voor het varen in volle zee.

www.ffyb.be
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CORTO YERLÈS, 
VICEWERELDKAMPIOEN 4.70

Bij de kandidaten voor de door Jonas Gerckens opgerichte ‘Sailing 
Academy’ staat een 21 jarige jongeman die onze WAW-vedette goed kent, 
aangezien Corto Yerlès zijn ploegmaat is geweest tijdens een 
begeleiding. Net zoals de Luikenaar was Corto nog een knaapje toen hij 
zijn vader al vergezelde aan boord van de gezinsboot. De rest is het 
gekende verhaal. Corto werd al vlug lid van de zeilclub van Dave, die ook 
de zeilschool van de Stad Namen is. Eerste stages op 9 jarige leeftijd, 
regatta’s op zijn 10e, in de ‘Lazer radial’, Europese Klasse, 4.20, 4.70…

En dit jaar, op zijn 21e, is Corto al de vicewereldkampioen van de ‘Master’ 
in klasse 4.70, een titel waardoor hij de door de FFYB toegekende ‘Safran 
d’Or 2018’ kon winnen. Wat zijn schoolopleiding betreft, begon de jonge 
kampioen aan een drie jaar durende studie luchtvaarttechniek, die hij dit 
jaar zal beëindigen met een vier maanden durende stage op een zeilwerf 
te La Rochelle. Zijn ambities : wereldkampioen 4.70 worden in 2019 en, op 
middellange termijn, deelnemen aan de ‘Mini-Transat’ ! 

Zijn ambities : 
wereldkampioen 4.70 
worden in 2019 en, op 
middellange termijn, 
deelnemen aan de 
‘Mini-Transat’ ! 
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De kleine Chloé 

IN HET SPOOR  
VAN CATERPILLAR
Het komt niet elke dag voor dat een Amerikaanse 
productievestiging een Chinese eigenaar krijgt !  
In 2020, een halve eeuw nadat de eerste 
elektromotoren bij ACEC werden gemaakt, begint de 
elektrische-autofabrikant Thunder Power op het 
voormalige Caterpillar-terrein in Charleroi met de 
productie van zijn stadsautootje Chloé.

 I Didier Albin

C H A R L E R O I

Henegouwen

© Catch
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We gaan even terug in de tijd. Na de sluiting in 
september 2016 van de Amerikaanse vestiging 
waar meer dan 2000 mensen werkten, 
onderhandelen de Waalse autoriteiten over de 

terugkoop van de terreinen en gebouwen voor het symbolische 
bedrag van 1 euro. De intercommunale voor economische 
ontwikkeling Igretec en het Waalse investeringsfonds Sogepa 
slaan daarna de handen ineen om de omschakeling te begeleiden. 
Ze moeten wel nog een herstructureringsstrategie uitstippelen : 
dat wordt het Catch-plan, een verwijzing naar de naam 
Caterpillar en het Engelse werkwoord ‘to catch’ (vangen). In 
dat verband wordt een kleine afdeling voor wederopleving en 

dynamisering van de economische centra opgericht, die 
investeerders moet aantrekken en de expansie moet 
ondersteunen. Een van haar voornaamste opdrachten is het 
vinden van een koper voor het grote industriecomplex.

Het Caterpillar-terrein, dat een omvang heeft van 93 hectare, 
omvat drie productiehallen, twee kantoorgebouwen, twintig 
laadperrons en een parking met plaats voor 2850 voertuigen. 
De manager van de Catch-afdeling legt uit dat er drie strategieën 
zijn opgesteld : de eerste loopt af na één jaar, wat weinig is om 
een witte raaf te vinden, de tweede beslaat een periode van twee 
tot drie jaar en de derde is gericht op de langere termijn.
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Charleroi : een fantastische geschiedenis
De afdeling knoopt binnen korte tijd banden aan met 
een kleine honderd potentiële kandidaten, maar 
langzamerhand ontstaan er voorkeursbetrekkingen met 
Thunder Power. De eerste contacten tussen de streek 
van Charleroi en de Chinese groep worden in 2017 
gelegd tijdens de grootste autotentoonstelling ter wereld 
in Frankfurt. Hoewel de voorwaarden voor de 
overdracht van de activa al zijn vastgesteld, is de 
Caterpillar-fabriek dan nog geen eigendom van 
Wallonië. Maar gaandeweg de ontmoetingen wordt de 
interesse van de Chinese investeerder bevestigd : de 
leden van de Catch-afdeling reizen meerdere keren naar 
het Rijk van het Midden om er het project in het hart 
van Europa, in een regio met een rijk industrieel 
verleden, te presenteren.
Want Charleroi heeft een fantastische geschiedenis : de 
stad was een van de speerpunten van België in de tijd dat 
het land de op één na grootste industriemacht ter wereld 
was. Er zijn innovatieve procedés voor glas uitgevonden, 
de mijnen leverden er steenkool aan ijzer- en 
staalfabrikanten die met de productie van speciale 
staalsoorten nog steeds aan de top staan en de voormalige 
Ateliers de Constructions Electriques de Charleroi 
(ACEC) hebben er zelfs elektromotoren vervaardigd. Tot 
slot verkeert het Caterpillar-complex in perfecte staat : 
de machines die er stonden, zijn ontmanteld en de 
bedrijfshallen zijn sinds hun ingebruikneming in de jaren 
zestig weliswaar een beetje verouderd, maar wel netjes 
en met enkele aanpassingen direct te gebruiken. De komst 
van Thunder Power sluit aan bij de strategie om Chinese 
investeringen aan te trekken.

Doelstelling 2020
Eén jaar na het eerste contact in Frankfurt sluiten de 
autofabrikant en Sogepa een partnerschaps- en 
financieringsovereenkomst voor de oprichting van een 
montagelijn op het voormalige Caterpillar-terrein in 
Charleroi. Het plan is aanvankelijk om er de Sedan te 
assembleren, een vierdeursmodel dat direct met de Tesla 
S concurreert, maar uiteindelijk wordt het de Chloé, een 
stadsautootje. De reden is dat voor de productie van de 
Sedan het dak van een van de bedrijfshallen verhoogd 
zou moeten worden. Maar de tijd dringt voor Shen Wei 
Wellen, de CEO van Thunder Power, die op bezoek is 
gekomen. Het bedrijf uit Hongkong wil vanaf 2021 op 
de markt aanwezig zijn en de Chloé is zijn instapmodel 
(zie verderop).

Het Caterpillar-terrein, dat een  
omvang heeft van 93 hectare,  
omvat drie productiehallen, twee 
kantoorgebouwen, twintig laadperrons 
en een parking met plaats voor  
2850 voertuigen.

© Catch

© Catch
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Als het gaat om individueel vervoer, zijn elektrische 
auto’s de toekomst. Hoewel het marktaandeel in ver-
gelijking met diesel-, benzine- en lpg-auto’s nog erg 
klein is, blijven de aanschafkosten dalen en worden 

de batterijen steeds krachtiger, wat bijdraagt aan de democra-
tisering van de technologie. Dat is wat marktonderzoeken zeg-
gen. In 2018 is het niveau van 1,2 miljoen elektrische auto’s 
bereikt (165 modellen). De markt wordt duidelijk aangevoerd 
door China (49,5 % van de verkopen), gevolgd door Europa 
(25,6 %). Volgens een onderzoek van BCC Research in december 
2017 heeft de wereldmarkt een waarde van 75,7 miljard dollar 
en dat bedrag zou tussen nu en 2022 bijna kunnen verdubbelen. 
In 2030 zou het marktaandeel van elektrische auto’s stijgen tot 
14 %, oftewel 15,26 miljoen stuks, tegenover 28 % hybrides.

Tussen de 12.000 en 15.000 euro
Met zijn Chloé wil Thunder Power de elektrische auto voor 
vrijwel iedereen betaalbaar maken : de prijs van dit stadsautootje 
ligt tussen de 12.000 en 15.000 euro. De Chloé, die zo groot is 
als een Smart, beschikt dankzij een batterij van 50 kW over een 
actieradius van 350 kilometer. Maar omdat de afstanden volgens 
de NEDC-testcyclus worden berekend, valt met de nieuwe, 
internationale WLTC-norm als referentie eerder een actieradius 
van 300 kilometer te verwachten. Tijdens zijn bezoek aan 

Charleroi zei Shen Wei Wellen, de CEO van het bedrijf, dat hij 
voorstander is van draadloos opladen. Hij wil geen 
Supercharger-laadpunten zoals Tesla die aanbiedt, omdat daar-
door filevorming kan ontstaan.

Een toegangspoort tot Europa
Hoewel er een prototype voor de carrosserie bestaat, rijdt de 
Chloé nog niet op onze wegen. Thunder Power heeft trouwens 
nog geen enkel model in productie genomen. Charleroi wordt 
zijn toegangspoort tot Europa, waar anders dan in China geen 
quota voor elektrische auto’s worden opgelegd. Voor zijn model 
stimuleert Thunder Power de zelfparkeerfunctie, waarmee de 
auto zelfstandig een parkeerplaats kan vinden en zichzelf kan 
opladen. Maar autonoom rijden wordt helemaal niet aangemoe-
digd, omdat dit – voorlopig althans – als volledig nutteloos 
wordt beschouwd.
Op termijn hoopt het merk jaarlijks 30.000 Chloés in Charleroi 
te produceren, die bestemd zijn voor Europa, de Verenigde 
Staten en zelfs Zuid-Korea. In tweede instantie opent Thunder 
Power misschien andere montagelijnen in zijn vestiging te 
Charleroi, waar een testbaan voor auto’s zal worden aangelegd. 
Daarbij gaat het om de eerdergenoemde Sedan en een SUV waar 
door het ontwerpbureau aan wordt gewerkt. Maar niet alles 
tegelijk…

DE Chloé IN  
DE SCHIJNWERPERS

Op termijn misschien wel 4000 banen
De overeenkomst heeft betrekking op een investering van 175 
miljoen, waarvan 50 miljoen door Sogepa wordt ingebracht om 
een holding op de Britse Maagdeneilanden te vestigen. Maar 
deze krijgt wel een dochter met een kapitaal van 100 miljoen 
in België. Zal de gok lonen ? Het Chinese bedrijf kondigt aan 
dat door de zeer hoge robotiseringsgraad 350 arbeidsplaatsen 
zullen ontstaan vanaf 2020, wanneer de productie van start 
gaat. Maar als de verkoop succesvol is, zou dat cijfer in 2023 
verdubbeld kunnen zijn. Het Chinese merk beweert zelfs dat 
het goed is voor wel 4000 banen in België ! Volgens de CEO 
komen deze zowel bij de onderaannemers en leveranciers als bij 
het Europese hoofdkantoor van de onderneming, die haar cen-
trale afdelingen (IT, administratie, marketing, juristen en onder-
zoeks- en ontwerpbureau, nu gevestigd in Italië) mogelijk in 
Charleroi concentreert. Dat heeft alle schijn van een goede deal. 
Nu maar afwachten of dat ook zo is.

Eén jaar na het eerste contact in Frankfurt sluiten de  
autofabrikant en Sogepa een partnerschaps- en 
financieringsovereenkomst voor de oprichting van een 
montagelijn op het voormalige Caterpillar-terrein in Charleroi.

© Catch
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 « GEEL BLOED IN DE ADERS » 

De mooie en langdurige relatie tussen Charleroi en het 
Amerikaanse bedrijf Caterpillar werd verbroken op 2 
september 2016 : precies 51 jaar en één dag na de 
ondertekening van de officiële geboorteakte van de 
fabriek (1 september 1965). Verslaggever/journalist 
Francis Groff heeft er een boek over geschreven. De 
titel van het boek, ‘Du sang jaune dans les veines’ (geel 
bloed in de aders), is een uitdrukking die werd gebruikt 
voor de vergaande affiniteit, toewijding en loyaliteit van 
de medewerkers van het Amerikaanse bedrijf met zijn 
kenmerkende gele machines. “Net als in een relatie 
waren er zonnige en stormachtige dagen, heel mooie en 
droevige momenten tot aan de onvoorstelbare 
scheiding na de gouden bruiloft, het 50-jarige huwelijk”, 
schrijft de auteur. Zijn boek laat zich doorbladeren als 
een familiealbum. In Charleroi had trouwens iedereen 
wel iets met Caterpillar : iedereen had er wel een 
familielid, vriend of buurman werken. Die industriële en 
liefdevolle relatie heeft twee tot drie generaties 
geduurd en voor ongelooflijke anekdotes gezorgd, zoals 
het ongewone avontuur van Nicolas Bronchart, een 
ingenieur die bijna Europees astronaut was geworden. 
Na een voorselectie van 2000 kandidaten eindigde hij 
bij de laatste twintig.
In een tempo van veertig stuks per maand rijden in 1967 
de eerste wielladers uit de werkplaatsen van Caterpillar 
Belgium. Het jaar daarop volgen de eerste 
dieselmotoren. De activiteit maakt vervolgens een 
spectaculaire groei en diversificatie door : er worden 
verschillende soorten machines en andere producten 
vervaardigd. Het tempo van de montagelijnen wordt 
opgevoerd tot 800 machines per maand. De 
orderboeken zijn gevuld. In 1972 wordt op het terrein 
een tweede productiehal van 8 hectare gebouwd. Daar 

worden de hydraulische graafmachines in elkaar gezet. 
Tijdens haar hele bestaan speelt de fabriek een 
belangrijke rol in de geschiedenis van de streek. In 
Wallonië bestaat geen andere fabriek van deze omvang : 
Caterpillar is de belangrijkste speler in zijn sector. In 
2000 verschijnt de eerste elektromotor. Drie jaar later 
wordt de C9 geïntroduceerd, waarmee het bedrijf de 
Europese bron van motoren van 110 tot 520 pk wordt.

Werk voor wel 4000 mensen bij Caterpillar
In tegenstelling tot de steenkoolwinning en de 
staalindustrie, die het landschap met littekens hebben 
bedekt, heeft het vertrek van Cat Belgium geen 
zichtbare sporen nagelaten. De gebouwen en terreinen 
– inmiddels zonder logo of merk – zijn het enige wat 
rest. In Charleroi was het bedrijf veel meer dan een 
fabriek. “De aankondiging van de sluiting is de mensen 
echt bijgebleven”, zegt Francis Groff. “Iedereen kan zich 
herinneren wat hij op dat moment deed, net als tijdens 
de aanval op de Twin Towers in New York op 11 
september 2001 of de val van de Berlijnse muur in 
1989.” Toen de auteur het nieuws vernam, moest hij zich 
in de arm knijpen. “Het is gedaan met Caterpillar. Ze 
gaan dicht ! Ik geloofde mijn oren niet”, zegt hij. De 
sociale aardschok roept internationale reacties op, want 
de fabriek in Charleroi Gosselies was het bruggenhoofd 
in Europa. In de jaren van hoogconjunctuur werkten er 
wel 4000 mensen. En als de onderaannemers en 
leveranciers worden meegeteld, konden dubbel zoveel 
mensen ervan leven. Met de komst van Thunder Power 
begint een nieuwe hoofdstuk in de Waalse industriële 
geschiedenis. Maar ditmaal wappert er een Chinese 
vlag in de wind.

© Catch



24

nr 44

–
 0

1
BU

SI
N

ES
S



2525

Eloy Water

EEN GOEDE 
BEHANDELING  
VAN AFVALWATER

De Luikse groep Eloy, die 
sinds 1965 actief is op het 
gebied van civiele techniek en 
bouw, beschikt sinds 2009 
over een tweede divisie,  
Eloy Water, die een groot 
aantal oplossingen voor 
afvalwaterzuivering aanbiedt. 
Wij gingen er op bezoek.

 I Marc Vanel

S P R I M O N T

Luik

Business nr 44
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Sergio Napolitano, die 
verantwoordelijk is voor de 

afdeling Marketing 
Communication van  

Eloy Water.

Eloy, dat gevestigd is in Sprimont, ten 
zuiden van Luik, maakt sinds zijn 
oprichting in 1965 een sterke groei door. 
De onderneming bestaat tegenwoordig 

uit twee divisies onder leiding van de kleinzonen 
van de oprichter : de divisie Bouw, die geleid 
wordt door David Eloy en zijn neef Pierre-
Etienne, en de in 2009 gevormde divisie Water 
met Olivier Eloy aan het hoofd.
Het grote witte gebouw met het logo van Eloy, 
dat zichtbaar is vanaf de autosnelweg, is slechts 
het topje van de ijsberg. De vestiging omvat 
namelijk meerdere loodsen, waar de door Eloy 
gebruikte materialen vervaardigd en in elkaar 

gezet worden. Het bedrijf heeft bijna 
400 mensen in dienst, van wie er 

280 in de bouw en het grond-
verzet en 110 bij de divisie 
Eloy Water werken.

“Het bedrijf is in de jaren zestig 

van de vorige eeuw opgericht”, 

zegt Sergio Napolitano, die 
verantwoordelijk is voor de afde-

ling Marketing Communication van 
Eloy Water, “en dankt zijn succes aan het feit dat het 

een fabriek kon bouwen die het mogelijk maakte om 

alle fasen van het proces te bundelen en alles in de 

hand te houden. Wij kopen de basismaterialen in om 

al onze producten zelf te vervaardigen en in elkaar te 

zetten, zodat we de beste kwaliteit kunnen garande-

ren. Zo hebben we in 2010 onze eigen betoncentrale 

opgezet om met name onze verschillende producten te 

vervaardigen die bedoeld zijn voor afvalwaterzuive-

ring en regenwateropvang. » 

Twee topproducten
Volgens de Waalse wetgeving “moet elke woning 
in een gebied met autonome riolering over een 
zuiveringssysteem beschikken”, maar dorpsbe-
woners weten dat niet overal in het gewest een 
rioolnet aanwezig is. Zowel huishoudens als 
ondernemingen moeten daarom zelf de opvang 
en individuele zuivering van hun afvalwater 
vóór lozing organiseren, zodat dit geen schade 
toebrengt aan de natuur.
Eloy Water is een van de markleiders in deze 
sector en geniet tegenwoordig wereldwijde 
erkenning vanwege de superieure en compro-
misloze kwaliteit van zijn installaties. De 
Oxyfix® microstations en compacte X-Perco® 
filters zijn de twee topproducten van het bedrijf. 
Deze twee modellen zijn voorzien van meerdere 
compartimenten om water te zuiveren en zijn 
allebei gemaakt van zelfverdichtend vezelbeton. 
Het verschil zit in het zuiveringssysteem. 
Oxyfix® bevat kunststofkogels met een doorsnee 
van ongeveer 7-8 cm, die voorzien zijn van hol-
tes, waardoor ze gekoloniseerd kunnen worden 
door de bacteriën in het afvalwater, die zich aldus 
voortplanten en het zuiveringsproces versnellen. 
In het tweede model, X-Perco®, stroomt het 
afvalwater door een dikke laag Xylit. Xylit, een 
miljoenen jaren oud materiaal dat uit natuurlijke 
houtvezels bestaat, heeft een tweeledige rol : het 
filtert het afval als een zeef, maar maakt ook 
kolonisatie door bacteriën mogelijk om de ver-
ontreiniging af te breken. Het is 100 % natuurlijk 
en volledig composteerbaar na twaalf of dertien 
jaar dienst te hebben gedaan.
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E L O Y  W A T E R

+32 (0) 4 382 44 00 
info@eloywater.be
 
www.eloywater.be

WAALSE 
ZUIVERINGSSUBSIDIE

 

Hoewel de Waalse wetgeving voorschrijft dat  
alle bestaande woningen een individueel 
zuiveringssysteem moeten hebben, heeft het 
gewest ook een subsidie daarvoor, althans voor 
woningen die gebouwd zijn “voor de datum van 
goedkeuring of wijziging van het algemene 
gemeentelijke rioleringsplan of het saneringsplan 
voor het deelstroomgebied waarin ze zijn 
geklasseerd.” Afhankelijk van de regeling en de 
vraag of de installatie vrijwillig of verplicht is, 
varieert de hoogte van deze subsidie van 2.500 tot 
5.000 euro. Meer informatie is te vinden op de site  
environnement.wallonie.be  
 (tabblad ‘Eau’).

Prefabricage in Sprimont
Hoewel de groep vertegenwoordigingen in verschillende 
landen heeft, wordt alles vervaardigd en in elkaar gezet 
in Sprimont : betonnen kuipen, regenwatertanks kogels 
enz. “Bij rioleringsprojecten voor heel grote bedrijven storten 

onze concurrenten het beton ter plaatse”, zegt Sergio 
Napolitano. “Wij hebben ervoor gekozen om alles hier in 

Sprimont te prefabriceren. Zo kunnen we de kwaliteit beheer-

sen zonder afhankelijk te zijn van de weersomstandigheden. 

En wie kan het zich trouwens veroorloven dat er wekenlang 

een groot gat voor zijn bedrijf ligt ? Door deze prefabricage 

in de fabriek kunnen we kuipen van ongeëvenaarde kwaliteit 

maken en vooral de installaties zeer snel ter plaatse in gebruik 

nemen om de bouwkosten te verlagen. We gaan zelfs nog een 

stap verder, want we hebben een team dat het onderhoud van 

meer dan 3000 stations in België verzorgt. Daardoor kunnen 

we ons zelfs na installatie van de kwaliteit van de zuivering 

vergewissen.”

Meer dan 45.000 geëxporteerde stations ! 
Het feit dat de microstations volledig gemonteerd en 
voorbereid worden geleverd, belet Eloy Water niet om 
bijna 70 % van zijn productie te exporteren. Dat komt 
neer op meer dan 45.000 zuiveringsstations. Frankrijk 
loopt voorop in de markt (meer dan 30.000 huishou-
dens), maar de Waalse stations zijn ook te vinden in 
Rwanda, Zweden, Mexico en zelfs Nieuw-Zeeland. “Wij 

ontwikkelen ons vooral in landen waar de waterwetgeving 

heel streng is. We onderscheiden ons ook van onze concur-

renten doordat we aan de meest vergaande keurmerken pro-

beren te voldoen. In Frankrijk bijvoorbeeld hebben wij de 

meeste certificeringen. En de kwaliteit van ons beton is ons 

sterkste punt.”

Een gemoedelijke sfeer
Eloy is een bedrijf dat jongeren aantrekt : bijna alle arbei-
ders en bedienden zijn afkomstig uit naburige dorpen 
op minder dan 10 tot 15 kilometer afstand. Het ont-
werpbureau van Eloy Water, dat uit ingenieurs, biolo-
gen, scheikundigen en IT’ers bestaat, ontwikkelt com-
plete productlijnen die aan de kenmerken van elke 
markt zijn aangepast. Creativiteit en motivatie zijn hier 
natuurlijk belangrijke eigenschappen. Wie door de lood-
sen en kantoren van Eloy loopt, wordt aangenaam 
getroffen door het algemene werkklimaat en de dyna-
miek die daar op een natuurlijke manier uit voortkomt. 
Bij de receptie wordt op een videoscherm aangekondigd 
wie er die dag jarig is, iedereen groet elkaar hartelijk en 
de baas lijkt de voornamen van al zijn arbeiders en 
bedienden te kennen. Misschien is dat ook een van de 
redenen voor het succes van Eloy Water. 
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Sigoji

HET WARE VERHAAL VAN 
DE CHOCOLADEVROUW

C I N E Y

Namen

Euphrasie Mbamba van chocolaterie Sigoji in Ciney, die door 
Gault&Millau is uitgeroepen tot beste Waalse chocolademaker van 2019, 
werd geboren op een cacaoplantage in Kameroen. Ze wil haar chocolade 
vooral rauw, krachtig en naar de Afrikaanse bodem laten smaken, want 
daaraan bewaart ze nog steeds zintuiglijke herinneringen.

 I Carole Depasse

Euphrasie en haar  
oudste zoon hebben  
hun passie voor 
streekchocolade gemeen.

© Sigoji
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Grootvader Mbamba zou het ware ver-
haal van zijn kleindochter Euphrasie, 
die naar een ver land vertrok om cho-
colade van bonen van zijn cacaoplan-

tage te verkopen, graag aan de kinderen van zijn 
dorp verteld hebben. Het is een mooi verhaal, dat 
klinkt als een fabel die onder een Afrikaanse 
vergaderboom wordt verteld. In zijn jonge jaren 
sneed grootvader Mbamba, die cacaoboer was, 
de rijpe vruchten open om de cacaobonen vol 
smakelijke beloften eruit te halen. Zijn vriend 
was de Kameroense zon, die de kostbare bonen 
met zijn warme stralen verwarmde om ze te dro-
gen en daarna hun schil bruin te laten worden. 
Verborgen achter een muur vol scheuren keek 

Euphrasie gehypnotiseerd naar het werk van 
haar grootvader, die jaar na jaar dezelfde liefde-
volle handelingen herhaalde. Toen ze hem zware 
jutezakken op zijn fiets zag laden, wist Euphrasie 
dat de toverbonen, die op de lokale markt werden 
verkocht, naar een verre bestemming vertrok-
ken. De jaren gingen voorbij en Euphrasie 
groeide op. Op een dag besloot ze zich in een zak 
te laten opsluiten om de bonen te volgen op hun 
geheimzinnige reis. Eenmaal aangekomen stak 
Euphrasie, die sterk naar cacao geurde, haar 
hoofd uit de zak. “Welkom ! ” zei toen het Waalse 
land, “dit is nu jouw thuis. Aan het werk, Euphrasie, 

je bonen willen ons dolgraag hun chocoladegeheimen 

onthullen.” 

Ethisch geëngageerd
Na het overlijden van haar grootvader erft 
Euphrasie een verwaarloosde cacaoplantage van 
16 hectare. Als vertaalster heeft ze geen binding 
met het beroep van cacaoboer. Maar Euphrasie 
voelt de chocolade door haar aders stromen : ze 
neemt de familieplantage over en stelt zich ten 
doel om 100 % Kameroense chocolade te produ-
ceren, want die bestaat nog niet. “Niemand heeft 

de Kameroense cacaoboeren ooit laten zien hoe ze hun 

bonen moeten bewerken om van de internationale 

markten de erkenning te krijgen dat ze eersteklas zijn. 

Met mijn plantage en de hulp van drie Afrikaanse 

ingenieurs heb ik als missie om dat voorbeeld te 

geven”, zegt Euphrasie, die in 2014 Sigoji 
oprichtte. Aan die chocolaterie worden nog 
steeds de cacaobonen van de familie geleverd.
Want een boon van goede kwaliteit groeit niet 
vanzelf, terwijl de grillige cacaoboom vocht en 
zon in de juiste dosering verlangt. “De regel op een 

plantage is om cacaobomen af te wisselen met bana-

nenbomen. Die zorgen voor de gewenste schaduw en 

filteren tegelijkertijd het licht. Een plantage is net als 

een mens : bij een goede verzorging draagt hij goede 

vruchten.” Euphrasie Mbamba ziet dus nauwlet-
tend op haar plantage toe door er regelmatig 
heen te gaan. Het ecologische, sociale en econo-
mische belang van deze handelwijze is essentieel. 
De industriële chocoladewereld is verre van vol-
maakt en de traceerbaarheid van de chocolade 
die we eten is, een vraagstuk dat meer dan ooit 
actueel is. De ambachtsvrouw biedt daarom cho-
colade aan van bonen met een bekende herkomst 
(Kameroen en Madagaskar) en zonder conser-
veermiddelen, plantaardige of dierlijke oliën en 
kunstmatige kleurstoffen. Ze verkoopt haar pro-
ducten natuurlijk in haar twee winkels, in Ciney 
en Rochefort, maar exporteert ook naar 
Marokko (Casablanca en Tanger) en staat open 
voor alle nieuwe exportaanvragen.

“ Wanneer ik in mijn werkplaats ben, vorm 

ik één geheel met de boon en druk ik mijn 

gevoelens uit in mijn chocolaatjes. Mijn 

emoties zijn vervat in mijn bereidingen en 

mijn recepten.”

© Sigoji
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Een mix van Waalse en Afrikaanse invloeden
Euphrasie laat niets aan het toeval over : de naam van haar chocolaterie is ontleend aan de voornamen 
van haar twee zonen, Siméo en Ugo, en de gojibes, een zoete, rode vrucht die ze erg lekker vindt. 
Ze loopt bovendien over van nieuwe ideeën. Een daarvan is meer bekendheid geven aan de bijzondere 
Afrikaanse bodems. Na Kameroen en Madagaskar is chocolade uit Congo een project dat langzaam 
vorm begint te krijgen. Een ander idee is het combineren van Afrikaanse bonen met producten van 
Waalse bodem. “Chocolademakers wilden zo ver gaan en zulke originele dingen aanbieden dat ze uiteindelijk 

het gevoel voor het goede en eenvoudige zijn kwijtgeraakt. Eenvoud betekent voor mij dat je de cacaomassa 

bewerkt zonder toevoegingen of met lokale producten die je om hun kwaliteit hebt geselecteerd.”

MAKE LIFE TASTY ! 

Met een nipte voorsprong is Sigoji door de anonieme proevers van 
Gault&Millau uitgeroepen tot Waalse chocolaterie van 2019 ! Omwille 
van haar uitstekende producten natuurlijk, maar niet alleen daarom. 
“Sigoji is ook een mooi verhaal, namelijk dat van een ambachtsvrouw 
die trots is op haar Kameroense wortels en bezeten is van haar vak, 
waarop ze een zeer samenhangende visie heeft”, zegt Mark Declerck, 
CEO van de beroemde fijnproeversgids. “Kameroen is een land waar 
vrouwen niet altijd de eerste viool mogen spelen. Gault&Millau beloont 
chocolademaakster Euphrasie Mbamba daarom graag voor haar 
chocolade- en ondernemerstalent.”

www.chocolatierpatissier.be

© Sigoji
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CHRISTOFFEL 
COLUMBUS HIELD NIET 
VAN CACAO
De cacaoboom kwam oorspronkelijk uit 
Zuid-Amerika, waar hij eerst door de Maya’s 
(meer dan 2000 jaar voor Christus !) en daarna 
door de Azteken werd gebruikt. Cacao was 
een heilige drank, die uitsluitend werd 
gedronken tijdens offers aan de goden. Deze 
drank genaamd xocoatl (xoco = bitter en atl = 
water) bestond uit een mengsel van 
geroosterde en gemalen cacaobonen met 
water en pikante specerijen (piment, peper, 
kruidnagel). Toen Christoffel Columbus in 1492 
Amerika ontdekte, werd hij uitgenodigd om 
xocoatl te drinken. Hij verafschuwde het ! Pas 
in de tijd van de beruchte conquistador Cortés 
staken de noodzakelijke ingrediënten om 
chocolade te bereiden de oceaan over en 
bereikten ze het Spaanse hof. Met suiker erbij 
werd chocolade een doorslaand succes in 
Europa ! Om aan de vraag van de consumenten 
te voldoen, werden de cacaobomen toen ook 
aangeplant in Afrika, waar deze gevoelige 
bomen een gastvrije bodem vonden.

De chocolaterie heeft ambachtslieden in het zonnetje 
gezet door voor de feestdagen van 2018 een doosje te 
ontwikkelen met bonbons die Waalse en Afrikaanse 
invloeden combineren, zoals ‘La Mielleuse’ met honing 
uit Pessoux, ‘La Houblonnière’ met bier van de Brasserie 
du Condroz in Sovet, ‘La Dinantaise’ met koffie uit 
Sorinnes en speculaas uit Dinant, en ‘L’Arrangée’ met 
rum van distilleerderij Dr. Clyde in Trois-Ponts.  
Een hit ! 
Omdat nieuwe ambachtelijke producenten een beroep 
op haar hebben gedaan, denkt Euphrasie na over de 
manier waarop ze haar chocoladeassortiment in 2019 
kan vernieuwen. Dat is nog een geheim. Maar ze gaat 
wel bezoeken voor kinderen en volwassenen 
organiseren. Omdat de cacaoboon het uitgangspunt voor 
een uitstekende chocolade is, wil ze mensen uitnodigen 
om ermee te werken. 

S I G O J I 

Rue du Commerce 123
B-5590 Ciney 
+32 (0) 83 65 57 50 

Rue Jacquet 2 
B-5580 Rochefort
+32 (0) 84 46 70 26

www.sigoji.be
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Mitral 

Technologies

HART VOOR  
HET WERK
Op de site van Val Benoît heeft Mitral 
Technologies onlangs zijn eerste verjaardag 
gevierd. Het bedrijf, dat onderzoek doet naar 
een hartklep – de mitralisklep – heeft Luik 
uitgekozen om een nieuwe technologie te 
ontwikkelen die uniek is in de wereld. 

 I Charline Cauchie

LU I K

Luik
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Het avontuur van deze gespecialiseerde start-up 
in medische technologieën begon in decem-
ber 2017, toen voor meer dan 3,2 miljoen 
euro aan kapitaal werd gemobiliseerd. Terwijl 

het toekomstige hulpmiddel binnen enkele maanden 
getest kan worden, ontmoeten we Jean-Paul Rasschaert, 
een ‘serial entrepreneur’ die met Mitral op grootse wijze 
terugkeert in Wallonië na meer dan twintig succesvolle 
jaren in Amerika.
“We zitten hier prima in Val Benoît. Qua architectuur waren 

mijn start-ups nog nooit op zo’n mooie locatie gevestigd”, zegt 
de oprichter van Mitral Technologies, die verbaasd lijkt 
dat hij tot nu toe nog geen problemen is tegengekomen. 
“We zijn nu één jaar verder en alles loopt heel goed. Geen 

vertragingen of hogere kosten dan verwacht. In een start-up 

weet je waar je naartoe gaat, maar niet hoe je daar komt. Wat 

dat betreft, zijn we pioniers. Onze procedure loopt hier op 

rolletjes. Dat komt niet per se dankzij mij, maar we hebben 

minder uitgegeven dan verwacht en we liggen op schema.”
‘Pioniers’ is eigenlijk een understatement. Zoals de naam 
van het bedrijf al zegt, doet Mitral Technologies onder-
zoek naar de mitralisklep, die zich in het hart bevindt. 
“Wereldwijd zijn we met maximaal 200 onderzoekers, van 

wie er drie in België zitten : twee van mijn medewerkers en 

ik ! ” Dat onderzoek moet leiden tot het op de markt 
brengen van een nieuw medisch hulpmiddel voor de 
behandeling van mitralisklepinsufficiëntie via mini-
maal-invasieve chirurgie. “Wij vinden iets uit wat mis-

schien wel twee miljoen mensen kan helpen”, legt Jean-Paul 
Rasschaert uit. Wereldwijd zijn er namelijk vier miljoen 
patiënten die aan mitralisklepinsufficiëntie lijden. Twee 
miljoen van hen kunnen geholpen worden door de klep 
te vervangen. Maar de overige twee miljoen zijn niet 
‘operabel’ wegens het invasieve karakter van de chirur-
gische ingreep. “Die mensen hebben beroerde overlevings-

kansen. Momenteel kunnen we niks voor ze doen. Dat is de 

groep waar we ons op richten.”

WAAR HEBBEN WE  
HET OVER ? 
•  De biotechnologie omvat alle 

ondernemingen die onderzoek doen naar 
moleculen, scheikunde en biologie.  
Dat leidt meestal tot het op de markt brengen 
van nieuwe geneesmiddelen via de 
farmaceutische sector.

•  De medische technologie richt zich op 
engineering en probeert nieuwe medische 
hulpmiddelen uit te vinden om het lichaam 
van de patiënt te opereren of repareren.

Zoals de naam van het bedrijf 
al zegt, doet Mitral 
Technologies onderzoek naar 
de mitralisklep, die zich in 
het hart bevindt.  
“Wereldwijd zijn we met 

maximaal 200 onderzoekers, 

van wie er drie in België zitten : 

twee van mijn medewerkers  

en ik ! ” 
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Medische technologie : een sector van 
knutselaars
Vier mensen vormen momenteel het team dat op de site 
van Val Benoît werkt. Het zijn ‘knutselaars’, zoals de 
baas ze omschrijft. “We zijn tegelijkertijd onderzoekers en 

doeners. Dat onderscheidt medisch-technologische start-ups 

van biotechnologische start-ups. Voor ons werk gebruiken we 

de computer als gereedschap. Dat gaat sneller (vijf tot zeven 

jaar), waardoor je in vergelijking met biotechnologie goedko-

per en met kleinere teams kunt werken. Op termijn zullen 

ongeveer vijftien mensen zich bezighouden met de R&D, het 

opstellen van de voorschriften en het aanvragen van de 

octrooien.”
Er zijn ook indirecte voordelen, ook al zijn die moeilijk 
te becijferen. “We gaan bijvoorbeeld samenwerken met teams 

van artsen en dierenartsen van het CHU de Liège voor de tests 

en met het bedrijf Sirris, dat de hechtmaterialen ontwikkelt. 

Over vijf tot zes maanden weten we voor 85-90 % hoe het 

product eruit zal zien. Dat is een belangrijke fase. Daarna 

voeren we chronische tests uit om te kijken hoe proefdieren 

op het product reageren. Vervolgens kunnen we overgaan tot 

de preklinische en klinische tests (d.w.z. op mensen, 
n.v.d.r.).”
Over vier tot vijf jaar kan de productie van het 
hulpmiddel beginnen : “Ondertussen moeten we de koppen 

bij elkaar steken om oplossingen te bedenken, een beetje zoals 

het team van de Apollo 13 deed om gezond en wel terug te 

keren naar de Aarde. Een van mijn medewerkers is trouwens 

afkomstig uit de ruimtevaart. Uiteindelijk zijn er veel 

overeenkomsten, met name als het gaat om de moeilijkheid 

van de tests”, zegt de hoofdonderzoeker.

Jean-Paul Rasschaert, een ‘serial entrepreneur’ 
die met Mitral op grootse wijze terugkeert in 
Wallonië na meer dan twintig succesvolle jaren  
in Amerika.

De levensloop van een pionier : tussen de 
Verenigde Staten en Luik
Dat Jean-Paul Rasschaert zo goed weet waar hij naartoe 
gaat, komt omdat hij niet zonder ervaring is. Deze Belg, 
die nu de Amerikaanse nationaliteit heeft, stond de 
laatste twintig jaar aan de wieg van negen start-ups, 
allemaal op het gebied van medische technologie. 
Daarbij richtte hij zich met name op innovaties ten 
behoeve van de interventiecardiologie (d.w.z. cardiologie 
die zware chirurgie aanvult of vervangt).
“Ik ben in 1989 naar de Verenigde Staten vertrokken. Ik werkte 

destijds voor de wereldleider in medische apparatuur. Ik hield 

me bezig met hartstimulatie. In 1992 werd ik benaderd door 

een Israëlisch-Amerikaanse groep met het voorstel om samen 

een start-up te beginnen. Ik wist toen niet wat dat was, maar 

ik vond het wel spannend ! Ik heb mijn baan opgezegd en daar 

nooit spijt van gehad.”
J e a n - P a u l  R a s s c h a e r t  v e r w i e r f  z o  e e n 
‘pioniersmentaliteit’, die ook inhoudt dat je op een 
gegeven moment de teugels overdraagt. “Meestal heb je 

zelf niet de financiële middelen om het product op de markt 

te brengen. Dus sluit je een strategische overeenkomst met een 

grotere partner of verkoop je de zaak.” Dat wordt streven 
naar een ‘exit’ (letterlijk : uitgang) genoemd en in 1996 
pakte dat goed uit voor Jean-Paul Rasschaert, toen hij 
zijn eerste start-up doorverkocht.

De comeback met het Awex
De ondernemer probeert dan een bedrijf in Europa op 
te richten, maar de situatie is op dat moment niet ideaal. 
“Er was geen geld en geen investeerders die bereid waren om 

grote risico’s te nemen. In de Verenigde Staten was het een 

ander verhaal.” Het duurt twintig jaar voordat de 
ondernemer kansen in België ontdekt. Via de honoraire 
consul in Minnesota hoort hij van het Awex. “Ik geef toe 

dat ik met vooroordelen bij het Awex op bezoek ben gegaan, 

maar het feit is dat ik tegenover een tiental uitstekend 

geïnformeerde medewerkers zat. Dat was opmerkelijk en 

gaandeweg heb ik geld bij elkaar gebracht in België, 

voornamelijk in de vorm van subsidies.” Een heel andere 
situatie dan in de Verenigde Staten, waar subsidies niet 
bestaan.
“In Wallonië moet je de aandacht trekken, een gunstig klimaat 

scheppen. Met Miracor (een andere in Luik gevestigde 
start-up op het gebied van interventiecardiologie, 
n.v.d.r.) en onszelf begint er beweging in te komen. Wallonië 

is al succesvol op het gebied van biotechnologie en moet nu 

ook een plaats vinden in de medische technologie.”

Waarom geen kunsthart ? 
Om daaraan bij te dragen, beschikt Jean-Paul Rasschaert 
over meerdere ideeën. Na Mitral Technologies en het 
onderzoek naar de mitralisklep is het goed mogelijk dat 
deze onvermoeibare oprichter van start-ups een nog 
grotere uitdaging aangaat, namelijk de ontwikkeling 
van een kunsthart ! “Dat zou een primeur zijn. Dat kan er 

nog wel bij, dus waarom niet ? Als het me lukt om het project 

in het Waals Gewest te vestigen, is dat een grote stunt ”, 
glimlacht hij. Op dit moment is Jean-Paul Rasschaert 
met de overheden in gesprek over de haalbaarheid van 
het project. Eén ding is zeker : we willen snel weer van 
hem horen.
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Seaplane

EEN WATERVLIEGTUIG 
OP DE EAU D’HEURE
Een merkwaardige vogel, met enorme poten, die toch sierlijk vliegt, gaat 
landen op het kalme water van het meer. Een alledaags schouwspel in 
Canada, maar niet in Wallonië, waar watervliegtuigen een zeldzaamheid zijn. 
Maar we zullen eraan moeten wennen, want de vzw Seaplane heeft onlangs 
de eerste watervliegbasis van België geopend op het meer van La Plate-Taille.

 I Thierry Desiraut

Business n°44
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Samen met twee andere piloten, Laurent Gilson 
en Yves Car t i l l ier,  waagde Rodolphe 
Vanbellingen in februari 2016 de sprong in het 
diepe met dit project. “Van origine ben ik piloot bij 

Brussels Airlines en instructeur in de kleine luchtvaart. Een 

van mijn leerlingen had net zijn watervliegbrevet gehaald en 

dat vond ik te gek. Ik heb dat brevet daarna ook gehaald. 

Maar om dit project voor de oprichting van een watervlieg-

basis in België te realiseren, moesten we op een heel bijzondere 

gelegenheid wachten. Dat was de Pairi Daiza-missie (zie 
kadertekst, n.v.d.r.). Dat was zo’n avontuurlijke ervaring 

dat we daarna besloten om een watervliegbasis op te richten. 

Zo is Seaplane ontstaan, een vzw die als doel heeft om een 

permanente watervliegbasis op de Meren van de Eau d’Heure 

op te richten en te beheren.”

Het idee is goed, want er zijn in Europa maar drie water-
vliegbases, waarvan één in Italië (Comomeer) en twee 
andere in Frankrijk (Biscarosse, bij Bordeaux, en het 
Étang de Berre, bij Marseille). In België zijn watervlieg-
tuigen niet echt nodig. Maar in Frankrijk en Spanje 
worden de beroemde Canadair-vliegtuigen veel gebruikt 
in de strijd tegen bosbranden. België heeft een verdrag 
met Frankrijk, dat zijn blusvliegtuigen in geval van 
nood naar de stuwmeren van La Gileppe en Eupen kan 
sturen om water in te nemen. In ruil kunnen de Franse 
vliegtuigen ingezet worden tijdens grote bosbranden in 
Wallonië. Tot nu toe is dat nog nooit gebeurd.

F R O I D C H A P E L L E

Henegouwen
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VAN LA PLATE-TAILLE NAAR PAIRI DAIZA
Eric Domb, de oprichter van het dierenpark Pairi Daiza, houdt wel van gekke uitdagingen. Hij had een 
watervliegtuig nodig als blikvanger boven het water van de ‘Terre du Froid’, de achtste wereld van zijn park. 
Dus liet hij zijn keus vallen op een Beech D18S, een Amerikaans toestel uit 1952. Nadat het toestel in 
Vancouver was opgestegen, Canada had doorkruist en tussenlandingen in Groenland, IJsland en Schotland 
had gemaakt, landde het in de zomer van 2015 op het meer van La Plate-Taille, vanwaar het per uitzonderlijk 
transport naar Pairi Daiza werd gebracht. Hoewel de eerste twee etappes door een Amerikaanse en een 
Canadese piloot werden afgelegd, verzorgde de Belgische piloot Laurent Gilson het laatste stuk van deze 
9500 km lange reis. En diezelfde Gilson stond mede aan de wieg van Seaplane…

Voorrang voor windsurfers
Bij watervliegtuigen denken we meteen aan Canada of 
Alaska, waar dergelijke toestellen alomtegenwoordig 
zijn. Bij ons is het vooral een vrijetijdsbesteding en een 
andere manier van vliegen met verschillende gewaar-
wordingen. “Je bent dicht bij de natuur. Je bent niet verplicht 

om een beton- of grasvlakte te gebruiken. Omdat je met ons 

toestel ook op de grond kunt landen, is het mogelijk om water, 

lucht en aarde te combineren”, zegt Rodolphe, die enthou-
siast zijn verhaal vervolgt : “Dat is een droom voor piloten 

die nieuwe indrukken willen opdoen. In de lucht is er niet echt 

een verschil met een traditioneel chartervliegtuig, maar het 

opstijgen en landen op het water zijn veel heftiger ! Het contact 

met het water is altijd indrukwekkend en het opstijgen is 

ingewikkelder, omdat je met meer dingen rekening moet 

houden.”

Hoewel piloten in België geen vaarbewijs nodig hebben 
zolang ze op een kalm wateroppervlak blijven, moeten 
ze een opleiding van acht uur volgen om het vliegtuig 
op het water te beheersen. In het programma zit ook 
wat scheepvaart, met aandacht voor de nautische basis-
beginselen en de maritieme regelgeving (o.a. met 
betrekking tot termen, lichtbakens en voorrangsregels). 
Zo hebben zeilers en windsurfers op het meer van La 
Plate-Taille voorrang op watervliegtuigen, want die zijn 
wendbaarder.
“Er bestaan momenteel geen andere erkende oppervlakken waar 

watervliegtuigen mogen landen”, zegt Rodolphe, “maar we 

proberen wel nieuwe te ontwikkelen. We moeten ze in kaart 

brengen en dan de verschillende gesprekspartners overtuigen. 

Allereerst het Directoraat-generaal Luchtvaart, dat ons project 

voor een permanente basis direct heeft gesteund. De waterop-

pervlakken worden beheerd door het Waals Gewest, maar 

vanwege de geluidshinder moeten we ook de gemeentelijke 

ambtenaren zien te overtuigen. De contacten met Cerfontaine 

en Froidchapelle, de twee gemeenten waarin de Meren van de 

Eau d’Heure liggen, waren gelukkig heel positief.”

Binnenkort passagiersvluchten
Iedereen die een vliegbrevet heeft, kan een water-
vliegopleiding volgen, maar in België heeft dat voorlopig 
weinig zin, omdat er niet genoeg geschikte plekken voor 
watervliegtuigen zijn. Toch biedt Seaplane al opleidin-
gen voor beroepspiloten aan. Ze kunnen hun brevet 
halen of het vliegtuig huren. Voorlopig beschikt 
Seaplane over slechts één toestel, een Lake LA-4-200 
Buccaneer, een eenmotorig amfibievliegtuig met één 
romp. Het is overgenomen van een aan de Côte d’Azur 
wonende Engelsman en aangepast aan zijn nieuwe oplei-
dings- en recreatietaken.
“Het doel is allereerst om watervliegtuigen meer bekendheid 

te geven en deze manier van vliegen bij ons te ontwikkelen. 

Dat houdt in dat we het grote publiek ontvangen en kennis 

laten maken met het toestel. Daarom gaan we ‘ontdekkings-

vluchten’ organiseren, want over een luchtdoop kun je het niet 

meer hebben ! We moeten eerst een ontvangstruimte inrichten 

aan de oever van het meer, met een inscheepkade voor de 

passagiers. Aan boord is plaats voor twee volwassenen of één 

volwassene en twee kinderen. Dat is een kwestie van gewicht.”
De eerste passagiersvluchten zouden aan het einde van 
de lente moeten plaatsvinden. Het begin van een nieuw 
avontuur…

www.seaplane.be

Business

Samen met twee andere piloten, 
Laurent Gilson en Yves Cartillier, 
waagde Rodolphe Vanbellingen in 
februari 2016 de sprong in het diepe 
met dit project.
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De Sonaca 200 wordt 
gebouwd in Temploux 
In ons dossier over de luchtvaart presenteerden we in het najaar van 2017 de Sonaca 200, een nieuw 
eenmotorig tweezitsvliegtuig dat speciaal ontworpen en aangepast is voor vlieglessen en recreatie-
vluchten. Sonaca Aircraft, een dochter van de groep Sonaca, besloot dit toestel te ontwikkelen en op 
de markt te brengen om zich te diversifiëren en zijn imago te veranderen. De Sonaca 200 is een 
nicheproduct waar zowel in België als in het buitenland veel vraag naar is en dat heel wat sterke 
punten heeft. Dankzij de deskundigheid van een luchtvaartgroep van wereldformaat onderscheidt 
het zich door zijn sterke, volledig metalen constructie, zijn uiterst evenwichtige besturingsgedrag, 
zijn hoge startgewicht en zijn zeer lage exploitatiekosten.

Maar hoewel het orderboek van het bedrijf zich snel vulde, moest nog een assemblagelocatie met een 
vliegveld gevonden worden, want met uitzondering van de constructiedelen, die binnen de groep 
worden vervaardigd, zijn de onderdelen afkomstig van verschillende onderaannemers over de hele 
wereld. De keuze viel algauw op Temploux, een complex dat volledig wordt geherstructureerd, met 
een ideale ligging in het midden van het land, waar Sonacraft vanaf januari 2018 een tijdelijk gebouw 
in gebruik kon nemen in afwachting van de bouw van een nieuwe hal van 1700 m2, die dit voorjaar 
operationeel zou moeten zijn. 

Omdat de certificering van de Sonaca 200 in juni 2018 was gebeurd, kon vaart worden gemaakt met 
de assemblage, zodat de eerste vier tweezitters in oktober aan New CAG en de Belgian Flight School 
zijn geleverd. Deze twee vliegscholen leiden in Gosselies lijnpiloten op voor luchtvaartmaatschappijen 
over de hele wereld. “De Sonaca 200 vervangt en versterkt de vloot van deze twee grote Belgische vliegscholen”, 
zegt Pierre Van Wetter, medeoprichter en commercieel verantwoordelijke van Sonaca Aircraft, die 
eraan toevoegt dat de volgende exemplaren onder meer Oostende, Turkije, Duitsland en Engeland als 
bestemming hebben. “Ons orderboek is gevuld met 21 toestellen voor 2019 en eenzelfde aantal voor 2020. Maar 

onze productiecapaciteit wordt uitgebreid wanneer we in onze nieuwe assemblagehal kunnen werken. We 

verwachten ook dat het aantal fte’s bij ons in Temploux van dertig naar vijftig zal stijgen.”
 

www.sonaca-aircraft.com

Business
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Dim3 begeleidt 1200 patiënten in Italië

Dim3, een specialist in connected health, ontwikkelt 
oplossingen ter ondersteuning van de medische besluit-
vorming. Het Luikse bedrijf heeft met name een plat-
form ontwikkeld voor het beheer van en toezicht op de 
klinische voeding van patiënten in de ziekenhuis- en 
thuisomgeving.
“Dim3 heeft zo aangetoond dat zijn zelfontwikkelde 

IT-oplossing een ontbrekende schakel in de zorgketen – van 

ziekenhuis tot thuis – was voor patiënten die kunstmatige 

voeding moeten krijgen. Naast de tijdwinst voor de medische 

en zorgteams kunnen zorginstellingen bijna in realtime en 

zonder overschrijffouten toezien op de voedingstoestand van 

een patiënt en zo bijdragen aan zijn optimale herstel”, ver-
duidelijkt Jean-Claude Havaux, CEO van Dim3, die 
benadrukt dat een gebrekkige klinische voeding zeer 
negatieve gevolgen kan hebben voor het herstel van een 
patiënt en de kans vergroot dat hij opnieuw in het zie-
kenhuis moet worden opgenomen.
Tegen die achtergrond heeft het bedrijf een eerste aanbesteding gewonnen in de omgeving van Rome. 
Het contract heeft in eerste instantie betrekking op het toezicht gedurende vijf jaar op 1200 patiënten 
in de omgeving van Rome die elke dag kunstmatig worden gevoed. Andere regio’s in Italië zouden 
daarna moeten profiteren van de oplossing die Dim3 heeft aangedragen.

Vésale Pharma tekent een distributieovereenkomst  
in Mexico

Vésale Pharma, een specialist in het onderzoek naar en de ontwikkeling van innovatieve oplossingen 
op basis van probiotica, zet zijn opmars op het Amerikaanse continent voort. Na de oprichting van 
een joint venture in september 2018 met particuliere partners uit Texas heeft het Naamse bedrijf, 

tijdens het Belgische staatsbezoek aan Mexico in februari van dit 
jaar, met het Mexicaanse bedrijf Grin Laboratorios een belangrijke 
distributieovereenkomst gesloten voor een van zijn prominente 
producten, Bacilac Instant.
“Deze overeenkomst ter waarde van 4 miljoen euro – volgens de eerste 

inschatting – die we met een zeer groot farmaceutisch bedrijf hebben 

getekend, heeft betrekking op de distributie gedurende vijf jaar van een 

historisch product van Vésale”, verklaart Jehan Liénart, CEO van 
Vésale Pharma. “Nu we toegang hebben tot deze belangrijke en strate-

gische markt, zullen we op zeer korte termijn ook andere oplossingen 

anbieden die ons bedrijf heeft ontwikkeld.” 
De introductie van Bacilac Instant op de Mexicaanse markt wordt 
in juni van dit jaar verwacht.

—  Gezondheid 

Business
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Een vlot  

IN EEN RUGZAK !
De uit Canada gekomen packraft is een heel licht vlot dat je kunt  
opblazen, maar ook in een handomdraai opplooien en in je rugzak steken. 
Natuurminnaar Luc Van Ouytsel is geboeid door de uitvinding en  
biedt trektochten over land en op het water aan in de buurt van het  
meer van Nisramont.

 I Christian Sonon

H O U F FA L I Z E

Luxemburg

Luc Van Ouytsel heeft de natuur in zich. Tijdens 
een bezoek aan zijn grootouders in Ortho, een 
dorp van La Roche-en-Ardenne, vatte deze 
Waals-Brabander een hartstochtelijke liefde op 

voor onze Ardense wouden en rivieren. Zo viel hij als 
kind in de Ourthe, een rivier die hij al vlug leerde afva-
ren in een kajak, en is hij verkenningstochten gaan uit-
voeren in de omliggende wouden. Aangetrokken als hij 
is door de weelderige natuur en de grote ruimten, wilde 
deze gediplomeerde agronoom zijn passie met anderen 
delen en besloot hij expedities te organiseren op ver-
scheidene waterlopen in de Alpen, Nieuw-Zeeland, 
Afrika, Lapland, Equador… alsook trektochten in de 

natuur, zoals die wereldreis met de rugzak die hij met 
zijn echtgenote uitvoerde in 2008, vóór de geboorte van 
hun beide kinderen. Tot de dag waarop hij in 
Bourgondië twee mannen een rivier zag afvaren met 
een opblaasbaar vlot.
“Ik was heel verwonderd toen ik merkte hoe licht dat vaartuig 

was. Het woog amper drie kilogram. Maar mijn verbazing 

werd al vlug bewondering toen ik zag hoe die kerels hun vlot 

en hun demonteerbare roeispanen opplooiden en in hun rug-

zak staken, waarna ze al fluitend een heuvel begonnen te 

beklimmen. De packraft, die ontstond in Canada, het land 

van jagers en trappers, is niet enkel een geniale uitvinding 

omdat hij zo licht is, maar ook omwille van zijn opblaassys-



4242

nr 44 Toerisme

teem met behulp van een eenvoudige zak van valschermdoek. Ik was 

meteen verkocht ! Aangezien ik met de packraft mijn beide passies zou 

kunnen combineren, moest ik hem ontwikkelen in mijn eigen streek.”

Een lusvormige tocht van 5-6 uur in het Natuurpark 
van de twee Ourthes
Zo komt het dat onze man, die in zijn hart een Ardenner is (en 
die nu in Hogne woont, in de buurt van Marche-en-Famenne) 
packrafting aanbiedt op de Ourthe, de rivier die hij het beste 
kent, en wel vanuit een door hem geliefkoosde site, namelijk 
het meer van Nisramont, met zijn schitterende natuur, die niet 
onder het massatoerisme te lijden heeft. Wat hij organiseert, 
zijn groepstochten die naar hun vertrekpunt terugkeren en dus 
een lus vormen die, naargelang het niveau van de groepen, in 
vijf tot zes uur kan worden afgelegd. Als ervaren gids, zorgt Luc 
voor alles.
“We vertrekken niet vanop de oever van de Ourthe, maar vanuit 

Nadrin, een schilderachtig dorp. Daar duiken we de bossen in, langs 

paden die ons, via het heel mooie dorp Ollomont, naar het meer bren-

gen. Na ongeveer 1u15 tot 1u30 bereiken we de plaats van inscheping 

aan de samenloop van de beide Ourthes. Een ideale plek om te 

picknicken.”

DE TRANSBELGICA : 
HET AVONTUUR IN DE ACHTERTUIN
De Ourthe, dat is heel mooi, maar waarom zou je je beperken tot 
die éne rivier, terwijl je op de Semois, de Lesse, de Amblève en 
de Maas evengoed kunt gaan roeien ? Met drie vrienden – Rudy, 
Bertrand en Geoffrey – die even grote liefhebbers zijn van 
natuurwandelingen, heeft Luc Van Ouytsel aan het einde van de 
winter van 2017-2018 een packrafting en wandeltocht door heel 
Wallonië gemaakt. Liefst 260 kilometer over het water en een 
honderdtal te voet door velden, weiden en bossen, met in hun 
rugzak een opblaasbaar vlot en hun kampeermaterieel.
Nadat ze hun uitrusting – en de stevigheid ervan – hadden 
getest in de winterkoude, begon de tocht over het water op 10 
maart in Tintigny, aan de Semois, en eindigde op de 17e in de 
‘Cercle nautique’ van Luik. Die acht dagen totale vrijheid zullen 
altijd in hun geheugen gegrift blijven. “Je hoeft niet naar het 
uiteinde van de aarde te gaan om uitzonderlijke dingen te 
beleven in een weelderige natuur die voor iedereen toegankelijk 
is”, vertrouw Luc ons vandaag toe. “Het avontuur ligt in je 
achtertuin te wachten !”

www.packandraft.be/transbelgica

DE TRAJECTEN 

•  per vlot op de Semois vanuit Tintigny  
tot aan Alle-sur-Semois :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 km

• te voet tot aan Daverdisse  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 km

•  per vlot op de Lesse tot aan Chanty : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 km

•  te voet tot aan Berguème (Tenneville),  
langs de Fourneau Saint-Michel en dwars  
door het grote bos van Saint-Hubert  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 km

•  per vlot op de westelijke Ourthe tot aan het meer  
van Nisramont en vervolgens over de Ourthe tot aan  
Hotton, via het kasteel van La Roche-en-Ardenne  :  . . . . . . .70 km

•  te voet tot aan Barvaux-sur-Ourthe  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 km

•  per vlot op de Ourthe tot aan Bomal  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 km

•  te voet tot aan Aywaille  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 km

•  per vlot op de Amblève tot aan Comblain-au-Pont  :  . . . . . . . 15 km

•  per vlot op de Ourthe tot aan de Maas in Luik, via de 
stuwdammen van Tilff en van Angleur  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 km

De rotswand van Le Hérou
Maar het is niet omdat de maag gevuld is, dat ook de dorst naar 
avontuur is gelest. Vlug de packrafts opblazen en iedereen kan 
het meer op. De drie kilometer die de oever scheiden van de 
stuwdam, worden in een klein uur afgelegd, maar dat hangt af 
van de richting en de kracht van de wind. Aan de stuwdam gaat 
iedereen aan land en draagt zijn (uiterst licht vaartuig, zoals 
gezegd) 400 meer verder om weer de Ourthe te bereiken. “Vanaf 

die plaats hoeft men niet meer te roeien”, legt Luc uit. Hij laat zijn 
tochtgenoten dan ongeveer twee uur lang de rivier afdalen en 
genieten van het prachtige uitzicht op de bochten die de Ourthe 
daar maakt. “We komen aan de rotswand van Le Hérou, een als 

‘Uitzonderlijk Waals erfgoed’ beschermde rotsblok. Wie er de moed 

voor heeft, kan hem beklimmen en genieten van het prachtige uitzicht 

over de rivier en het natuurpark. Daar moet je wel een uur méér voor 

uittrekken”.
Een beetje verder eindigt de afdaling. Na weer voet op de grond 
te hebben gezet en de packraft te hebben afgelaten, moet men 
de heuvel beklimmen langs een weg die recht naar het vertrek-
punt in Nadrin voert. Daar eindigt die bijzonder aangename 
tocht !

Een formule met bivak
Luc wil altijd nieuwe dingen uitproberen en biedt ook een twee-
daagse formule aan, met bivak op een terrein dat zijn eigendom 
is in Marcourt, een beetje vóór Rendeux. Vertrekken doet men 
dan vanuit Engreux en men gaat het water op ter hoogte van 
de voordam van de westelijke Ourthe. Het programma biedt 
natuurlijk packrafting, maar evenzeer mooie boswandelingen, 
een bezoek aan het kasteel van La Roche, enkele uitzonderlijke 
zichten op de Ourthe, onder meer vanuit de kapel en de kluis 
van de heilige Thibaut in Hodister (tegenover Marcourt), dat 
een merkwaardig Waals landschap is. 

www.packraft.be
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Het 47 hectare grote meer van Nisramont ligt tussen de 
samenvloeiing van de beide Ourthes en de waterstuw-
dam met dezelfde naam. De ene oever bevindt zich op 
het grondgebied van de gemeente La Roche-en-

Ardenne en de andere op dat van Houffalize. Het is een bijzonder 
mooi meer, dat omringd is door het woud en waarboven enkele 
steile rotsen steken, waar fauna en flora zich vrij kunnen ont-
plooien, ver van de drukte van de buitenwereld. Gezinnen en 
natuurliefhebbers komen er om voorzichtig te vissen, kajakken 
of kanovaren, maar ook heel gewoon om er zich te herbronnen 
en te genieten van de daar alomtegenwoordige rust.
De site wordt ook bijzonder gewaardeerd door de liefhebbers van 
wandeltochten in de natuur. Het bewegwijzerde pad van 14 kilo-
meter dat rond het meer loopt, is heel verleidelijk voor een prach-
tige wandeling, hoewel het een tamelijk grote moeilijkheidsgraad 
heeft doordat het zelden langs de oevers loopt, maar heel ondeu-
gend de voorkeur geeft aan de berghellingen en aan het bos, om 
enkele keren een uitzonderlijk zicht te geven op het meer en de 
omgeving ervan. Vertrekken doet u bij voorkeur vanop de par-
king aan de dam, om dan de bewegwijzering in de ene of de 
andere richting te volgen. Ter hoogte van de beide voordammen 
steekt het pad de westelijke en de oostelijke Ourthe over. Het 
traject is voorzien van rustplaatsen met tafels voor een picknick 
of een barbecue. Neem de tijd en vergeet uw verrekijker en foto-
toestel niet, zodat u kunt kijken naar de vogels en de bevers, die 
ook grote liefhebbers van dammen zijn. 

EEN ADEMBENEMENDE 
TOCHT OP HET MEER  
VAN NISRAMONT ! 

Neem de tijd en vergeet uw verrekijker 
en fototoestel niet, zodat u kunt kijken 
naar de vogels en de bevers, die ook grote 
liefhebbers van dammen zijn.

Toerisme
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L E S  P L U S  B E A U X  V I L L A G E S  
D E  W A L L O N I E

Laforêt, DORP 
VAN GEHEIMZINNIGE LEGENDEN 
EN FANTASTISCHE VERHALEN

Laforêt, een Ardens dorpje van de gemeente 
Vresse-sur-Semois, ligt op de linkeroever 
van de Semois. Een rustig, wild en uiterst 
charmant dorpje… Een dorp met 

geheimzinnige legenden en fantastische verhalen, 
zoals dat van Adrien de Prémorel. De brede, zeer 
bijzondere daken, ‘ faisiaux’, bedekken diepe 
leistenen gebouwen. Het beeld wordt afgewerkt 
met een typisch Ardens decor : geluksbrengers 
(veelal in hartvorm) op de schuren, ronde vensters 
in Franse steen of heel lage deuren passend bij de 
kleine lichaamsbouw van de dorpelingen twee 
eeuwen geleden ! Aan het eind van het dorp zijn 
er nog een wasplaats, een drenkbak, evenals een 
aantal tabakschuren die nu voor andere doeleinden 
gebruikt worden. Wat het erfgoed betreft, bevelen 
we de kerk van Sint-Agatha aan, waarin 
kunstwerken van de gerenommeerde Naamse 
kunstenaar Jean-Marie Londot te bewonderen 
zijn. Tijdens de zomermaanden moet u zeker eens 
de Semois oversteken via de verrassende Pont de 
Claies.

V R E S S E - S U R - S E M O I S

Namen

nr 44
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De Sint-Agathakerk en de dorpskern
De dorpskern, die tussen twee evenwijdige 
wegen rond de Sint-Agathakerk gelegen is, heeft 
zijn erfgoedrijkdom en zijn harmonieuze 
dichtheid grotendeels bewaard. De straten en 
steegjes slingeren tussen de huizen, bijgebouwen, 
binnenplaatsjes en groenzones die samen een 
straten- en ruimtelandschap vormen. Door hun 
omvang dragen de muurtjes van opeengestapelde 
breuksteen bij tot dat beeld, terwijl ze mooie 
open ruimten vormen in het dorp.

Fontein, wasserijen en drinkplaatsen -  
Beschermde monumenten
Deze groep van gebouwen, opgericht aan een 
van de grenzen van het dorp, illustreert goed de 
drie functies in verband met water in het platte-
landsleven van vroeger. Onder de bescherming 
van de overdekte wasplaats, die in het begin van 
de 20e eeuw werd opgetrokken in zandsteengroe-
veschalie, konden de dorpelingen ook bij slecht 
weer hun was doen. Vlak daarnaast konden het 
vee en de gemeenschappelijke kudden in die tijd 
hun dorst lessen aan een prachtige ronde drink-
bak van natuursteen. Ten slotte was er een 
gemeenschappelijk fonteintje dat schuilging 
onder een 19e eeuwse constructie.

De tabaksdrooginstallaties
Zoals de naam reeds zegt, dienden deze 
construct ies om tabak de drogen. Die 
ostentatieve getuigen van een activiteit die de 
rijkdom en de faam van de Semois uitmaakten, 
zijn nog altijd aanwezig aan de rand en in het 
midden van het dorp, maar doordat ze niet 
werden gerestaureerd of geen nieuwe 
bestemming kregen, gaan ze stilaan dood en is 
er een heel stuk plaatselijke geschiedenis dat 
beetje bij beetje vervaagt.

Traditionele Ardense boerderij - 
Monument onder monumentenzorg
Dit haaks op de straat staande oude gebouw  
getuigt van de rijke verscheidenheid aan texturen 
en materialen die in de regio gebruikt werden. 
Ruwe bepleistering, gehouwen Franse steen, 
dikke schiefer en hout maken samen het bouw-
werk nadrukkelijk aanwezig. Het spel van kleu-
ren en contrasten, met hun mengsel van wit, 
rood en grijs, versterkt de identiteit ervan.

De lattenbrug
Vlak bij het dorpje baant de Semois zich tussen 
beboste hellingen een weg door de weilanden. 
De oversteek naar het eilandje wordt gemaakt 
met de “Pont de Claies”, de enige resterende lat-
tenbrug in de vallei. Deze rustieke brug kan 
enkel bij lage waterstand worden gebruikt. Na de 
zomer wordt ze trouwens afgebroken en in de 
volgende lente weer opgebouwd. Tijdens het 
mooie seizoen kunt u uw moed tonen door er 
over te lopen. 

Toerisme
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Mélin, 

HET WITTE DORP

J O D O I G N E

Waals-Brabant

Op 6 km van Jodoigne lonkt een kleine agglo-
meratie die, gelegen in een heuvelachtig en 
bebost landschap met uitzichtpunten, een 
belangrijk gebied met zes gehuchten ver-

bergt. Mélin is onweerstaanbaar vanwege het licht. Het 
riviertje Gobertange met zijn vele zijriviertjes, de kleine 
vijvers en smeedijzeren bruggetjes, de wilgen en popu-
lieren maken van het dorp een van de mooiste natuur-
plekjes. Wandel langs de geplaveide straten vanaf het 
driehoekig pleintje en geniet van de frisse aanblik van 
de stenen en bakstenen boerderijtjes met hun rode en 
zwarte dakpannen, de kerk Notre-Dame de la Visitation. 

De grote boerderijen met de geplaveide voorplaatsen en 
ingang aan de straatweg herinneren nog steeds aan de 
tijden van de landheren. Ze heten : Ferme Fortemps, 
Cense du Seigneur, Ferme de la Hesserée. De inwoners, 
« Mélinois » in hart en nieren, en de opvolgers van de 
steenhouwers, zijn nog steeds onder de indruk van deze 
« op en top Provençaals » harmonie. Dankzij de talrijke 
wijn-, tuin- en ambachtsfeesten zal Mélin niet zo snel 
zijn bekendheid verliezen. Aan u om uw steentje bij te 
dragen ! 

L E S  P L U S  B E A U X  V I L L A G E S  
D E  W A L L O N I E



4747

nr 44Toerisme

De Gobertange-steen
Reeds sinds de middeleeuwen maakt de 
bouwsector gebruik van de steen uit het 
gehucht Melin. Naast gebouwen in het 
dorp zelf zijn ook veel belangrijke gebou-
wen grotendeels opgetrokken in deze 
steen. Zoals het stadhuis van Brussel. 

Ferme Blondeau
Ook wel Ferme du Tilleul, de Meeûs of 
Malevé genoemd. De grote vierkanthoe-
ven, symbool van de regio, drukken hun 
stempel op het Haspengouwse landschap. 
Die grote 18e eeuwse hoeve vertoont een 
echte samenhang die te danken is aan het 
systematisch gebruik van Gobertange-
steen en zwarte pannen.

1 & 2 JUNI - 10E TUINENWANDELING
Een hele namiddag kunt u de schoonheid van het dorp bewonderen tijdens een 
wandeling door zijn tuinen. De bewoners openen hun tuinen die ze een heel 
seizoen hebben klaargemaakt. Kom te voet of op de fiets genieten van een rijk 
natuurlijk erfgoed  ! 

Ferme Fortemps
In het hart van het dorp verdeelt deze 
imposante boerderij zijn verschillende 
volumes rond een bijna vierkante binnen-
plaats. Het portaal voorzien van een korf-
boogvormige latei en een venster met een 
gewelfd kalf, bedienen de toegang. De in 
de 19e eeuw gewijzigde gevel vormt een 
uitgekiende combinatie van tinten en 
kleuren, gaande van oranjerode baksteen 
en zadeldakpannen tot beige Gobertange- 
steen.

Ferme de la Hesserée
Deze vierhoek waarvan de donjon-poort 
uit de 15e eeuw opvalt, wijst de zuidelijke 
ingang van het dorp Mélin aan. Die schit-
terende donjon-poort van Gobertange-
steen vormt samen met de schuur een 
emblematisch architecturaal element van 
de grote hoeven in Brabants Haspengouw. 
Door de speciale afwerking getuigt dit in 
1797 heroptrokken gebouw van de grote 
rijkdom van de eigenaar.

Cense du Seigneur
Deze grote boerderij in U-vorm dateert 
uit de 16e en 17e eeuw en omvat een 
woning en bijgebouwen rond een 
geplaveide binnenplaats, verfraaid met 
planten. De westelijke vleugel van de 
vierkanthoeve, die toegankelijk was via 
het portaal dat van een korfboogvormige 
latei was voorzien, verdween helemaal ten 
gevolge van opeenvolgende branden. 

Ferme de la Hesserée © Chistian ColletDe Gobertange-steen © PBVW

Ferme Blondeau © PBVW Cense du Seigneur © PBVW

Ferme Fortemps © PBVW
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De Belvedère  

in Dour, 

IS EEN UNIEK 
DUIKCENTRUM ! 

Het is een zwembad, of veeleer een ietwat 
apart zwembekken. Het water ervan wordt 
op natuurlijke wijze gefilterd door stenen 
en planten en het bevat de eerste 
natuurlijke duikput van Europa. Voeg daar 
nog een nabijgelegen steengroeve aan 
toe en u hebt uitzonderlijke 
duikvoorzieningen in Dour ! 

 I Thierry Desiraut

Dankzij die uitrusting kan Hainosaurus, 
de duikersclub die dat alles beheert, een 
inwijdingstraject in die veeleisende 
sport aanbieden, eerst in het klassieke 

zwembad van de Belvedère met traditionele 
zwemlessen, dan in de put en ten slotte in de 
steengroeve. De club telt momenteel 90 leden en 
stelt veel activiteiten voor. 
Voorzitter Jean-Christophe Calcus heeft de club 
een nieuwe start gegeven met de medewerking 
van een handvol enthousiaste leden en door opti-
maal gebruik te maken van de vele mogelijkheden 
die de site en de steengroeve bieden. De waterpar-
tij is twee hectare groot en gemiddeld nog 16 
meter diep, ook al heeft ze sinds 2011 bijna 6 meter 
diepte verloren als gevolg van de droogte.
“Wat dit duikcentrum zo bijzonder maakt, is dat het in 

een natuurlijke omgeving ligt en de mogelijkheid biedt 

om geleidelijk aan extreem te leren duiken”, legt hij 
uit. “In de steengroeve duiken we in een natuurlijke 

omgeving in water dat 7 tot 11 graden koud is en met 

een zichtbaarheid die schommelt tussen 20 cm en 15 m.” 
Het is dankzij die extreme omstandigheden dat 

de in België gecertificeerde duikers tot de besten 
ter wereld behoren. Dankzij d iezel fde 
omstandigheden waarin ze worden opgeleid, 
voelen ze zich volledig op hun gemak wanneer 
ze duiken in warme lagunes of zeeën met een 
quasi onbeperkte zichtbaarheid.

Een natuurlijk zwembekken en een 
unieke put in Wallonië
Tijdens het seizoen wordt het bekken druk 
bezocht door scholen en door plaatselijke 
bewoners, die er een natuurlijk kader en 
hoogwaardige sportuitrustingen aantreffen. 
Voor de duikers is er nog een grote troef, 
namelijk de natuurlijke put, die zo genoemd 
wordt omdat hij zich in openlucht bevindt en 
men geen chemische stoffen gebruikt om het 
water te behandelen. Dat water wordt op 
natuurlijke wijze gefilterd door puimsteenlagen 
die organische stoffen en nitraten afbreken, die 
dan worden opgenomen door vegetatie zoals 
gewoon riet en vier speciale planten. Zo wordt 
de waterpartij in evenwicht gehouden. 

D O U R

Henegouwen
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“Het is de eerste duikput in een natuurlijke zwemvij-

ver”, benadrukt de verantwoordelijke. “Het inte-

ressante is, dat het water niet wordt verwarmd en dat 

de zichtbaarheid zeer afwisselend is naargelang de 

hoeveelheid plankton, zoals in elk evenwichtig ecosys-

teem. Dat is de ontbrekende schakel tussen een chloor-

houdend zwembad en een steengroeve die de natuur-

lijke omgeving vertegenwoordigt. Zo kunnen de 

leerlingen geleidelijk de overstap maken van het 

comfortabele zwembad naar het extreme milieu van 

de steengroeve”. 

2.600 kubieke meter twee- maal  
per dag gefilterd
De put is 5,50 meter diep en heeft een opper-
vlakte van 7 vierkante meter. Hij bestaat uit vijf 
bekkens met verschillende diepten, gaande van 
het plonsbad tot de put. Dit vertegenwoordigt 
een volume van 2.600 kubieke meter, dat twee-
maal per dag op volledig natuurlijke wijze wordt 
gefilterd.
“Het is de eerste natuurlijke zwemvijver in Wallonië. 

Het idee voor natuurlijke filtering komt van de 

gemeente, maar wij waren het die het toevoegen van 

de put vroegen. Het leek ons een mogelijkheid om er 

een echte trekpleister voor duikers van te maken. En 

dat heeft gewerkt! Het duikcentrum van de Belvedère 

werd een jaar geleden geopend en begint nu goed te 

werken. Tegenwoordig ontvangen we duikers uit 

Frankrijk, Duitsland en Nederland, die in de ochtend 

met hun leerlingen de put gebruiken en in de namid-

dag de steengroeve voor een geleidelijke opleiding.”

 

Rivierkreeften en paling
Om het milieu in evenwicht te houden, mogen 
er van de verantwoordelijken slechts vijftig dui-
kers op de site zijn. Ze voeden de vissen niet en 
trachten zo weinig mogelijk in te grijpen. “We 

hebben één of twee soorten opnieuw ingevoerd, zoals 

‘ liefdeskarpers’ en enkele steuren, om de eutrofiëring 

van het water in de hand te houden en de algenont-

wikkeling te beperken. Aangezien de waterpartij uit-

gegraven is in kalksteen, vinden de rivierkreeften er 

het nodige om hun exoskelet te vormen. Je vindt er ook 

veel paling, soms van wel 1,20 meter lang, plus heel 

wat andere soorten die de moeite waard zijn. Dat is 

een van de aantrekkelijke kanten van de plaats. Vissen 

doen we hier niet, want dat is een beetje in strijd met 

duiken. Hier kom je om de fauna te observeren...”

“Wat dit duikcentrum 

zo bijzonder maakt,  

is dat het in een 

natuurlijke omgeving 

ligt en de mogelijkheid 

biedt om geleidelijk  

aan extreem  

te leren duiken.”

De nitraten in het water worden 
opgeslorpt door riet en  

specifieke planten.
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http : //www.hainosaurusboussudour.be/ 
http : //www.piscinebelvédèredour.be/

Een gewaagde investering
Bijzonder aan het duikcentrum is, dat de uitrusting door 
de club wordt geleverd. Jean-Christophe Calcus legt uit 
waarom. “In de put is er een milieu met een kwetsbaar even-

wicht ontstaan, dat een ecosysteem op zich vormt. Bij gebrek 

aan chemische behandeling, is er externe biologische besmet-

ting, zoals muggenlarven. Om niet te veel invloed uit te oefe-

nen op dat milieu, heeft de club duikmaterieel gekocht en van 

een merkteken voorzien, dat al wie hier komt, verplicht is te 

gebruiken. Een vijftiental splinternieuwe uitrustingen en een 

heel materieelgamma staan ter beschikking van de bezoekers 

en de club is een partnerschap aangegaan met een leverancier 

van uitrustingen. Die tamelijk zware investering werd niet 

gedaan door de VZW, maar door de leden in eigen naam. Dat 

bewijst dat deze club en deze uitzonderlijke site deel uitmaken 

van de miskende rijkdom van een Wallonië dat zijn schatten 

onder water verbergt.” 

EEN DUIK IN DE GESCHIEDENIS 
VAN DE BELVEDÈRE
De Belvedère is op de eerste plaats een uitzichttoren 
die boven deze vroegere mijnsite en boven het lager 
gelegen stadje Dour uitsteekt. Een brede en hoge 
vierkante toren, waarin zich de in 1836 opgerichte 
brouwerij Cavenaile bevond. Die brouwerij heeft een 
bewogen geschiedenis gekend, maar maakte 
anderhalve eeuw lang het mooie weer in de streek 
en stelde ooit 470 personen te werk. De site zelf is 
altijd een druk bezocht ontspannings en 
sportcentrum geweest en werd zelfs de trekpleister 
van de gemeente. Zwemmen, tennis, atletiek, maar 
ook bals en een hotel… Het was er altijd druk.
In 1936 bouwde de eigenaar van de brouwerij er een 
zwembad dat van warm water werd voorzien door 
het koelwater van de brouwerij, die in 1980 de 
deuren sloot. Daarna was het internaat van het 
atheneum van Dour gevestigd in de toren, die later 
twintig jaar lang aan zijn lot werd overgelaten. 
Uiteindelijk kocht de gemeente de site aan en 
renoveerde die volledig. Het was de bedoeling er de 
oorspronkelijke bestemming als recreatie en 
sportcentrum aan terug te geven, maar ditmaal 
hoofdzakelijk voor zwemactiviteiten. Daartoe 
bouwden architect Pierre Vancraenenbroeck en de 
firma Green Concept het oude zwembad om tot een 
ecologische badzone met verscheidene bekkens van 
verschillende diepte en met een natuurlijke duikput.
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FAU V I L L E R S

Luxemburg

Het brood  

VAN MIJN MOLEN
Het natuurpark Haute-Sûre Forêt d’Anlier heeft, met zijn 85.000 hectare 
landschap en erfgoed, een overvloed aan schatten te bieden. Onder 
andere de Moulin de Hollange, die sinds zijn restauratie in de jaren  
´90 heerlijk ruikt naar op steen gebakken speltbrood.

 I Gilles Bechet

Omstreeks 1900 trof men in de provincie 
Luxemburg nog 420 in bedrijf zijnde 
watermolens aan. Vandaag is de Moulin de 
Hollange een van de laatste die nog in België 

overblijft. En hij doet wat molens het best kunnen, 
namelijk graan vermalen tot meel.
Zoals blijkt uit de documenten van het Rekenhof, startte 
een eerste molen in Hollange zijn activiteiten in de 15e 
eeuw. Hij werd gevoed door het water van de Strange, 
een zijriviertje van de Sûre. De moderne geschiedenis 
van de molen begon in 1860, toen hij verhuisde naar 
zijn huidige locatie, waar hij zich nog steeds bevindt. In 
1947 werd hij aangevuld met een ambachtelijke 
maalderij voor fijne bloem. Sindsdien zijn het wiel, de 
tandraderen en de van silex gemaakte molenstenen van 
de oude molen en de maalderij onvermoeibaar blijven 
draaien om van in Wallonië gekweekte spelt fijne bloem 
te maken.

Eenzelfde passie van vader op dochter
Toen Dominique Delacroix verliefd werd op het gebouw 
en de ligging ervan, stopte hij met zijn werk in de 
geneesmiddelenindustrie en werd hij molenaar. Hij 
kocht de molen in 1991, restaureerde de installatie en 
legde de omgeving ervan opnieuw aan met lacunaire 
vijvers en vochtige weiden.
In 2010 is het zijn dochter Adrienne die de handen in 
het meel steekt. “Van mijn vader had ik de passie voor 

heerlijk authentieke smaken geërfd en in mijn werk als 

advocate vond ik geen persoonlijke voldoening.” Ze zette de 

renovatie van de molen voort en versterkte de 
ambachtelijke kwaliteit van de productie. “We werken 

uitsluitend met natuurlijke spelt, zonder al het ‘vuil’ dat je 

aantreft in de overgrote meerderheid van – zelfs biologisch 

– meel en brood. Dankzij de traditionele maalmethode 

behouden we bovendien de essentiële voedingsbestanddelen 

van het meel.”

Niets te verbergen
De faam van het brood en het meel van de molen reikt 
nu al verder dan de grenzen van de provincie 
Luxemburg. Trots als ze zijn op hun producten, op het 
op steen of plaat gebakken witte en bruine speltbrood, 
hebben deze ambachtslieden niets te verbergen. De 
winkel, die open is van woensdag tot zaterdag, hebben 
ze zodanig ingericht, dat hij direct uitzicht geeft op de 
werkplaats. Wie echt nieuwsgierig is, kan dus een blik 
werpen op de molen, kan het wiel en de molenstenen 
zien draaien, de trillingen voelen en de speciale geuren 
van hout, silex en meel opsnuiven.

M O U L I N  D E  H O L L A N G E

Route de la Strange 87
B-6637 Hollange (Fauvillers) 
+32 (0) 61 26 68 76
 
www.moulindehollange.be

© Moulin de Hollange © Moulin de Hollange
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De Houblonde, 

EEN «GESTIMULEERD» BIER 
De Houblonde is een ambachtelijk bier van de ten 
zuiden van Doornik gelegen brouwerij Brunehaut. 
Het verschilt van zijn concurrenten door de aard 
van het water, dat gestimuleerd en geregenereerd 
is volgens een uiteraard geheimgehouden recept.

 I Alain Voisot

B R U N E H AU T

Henegouwen

Elke maand ontstaat er een 
nieuwe microbrouwerij in 
Wallonië. Dat hoort nu een-
maal bij de tijdgeest. Toe- 

komstige grote brouwers werken in 
stilte in hun kelder aan het miracu-
leuze bier dat de Belgische “Groten” 
van hun troon zal stoten. Om op te 
vallen tussen al die nieuwigheden, 
moet je echt het verschil maken. De 
Houblonde brengt ons in contact met een 
team dat wilde werken aan het hoofdbe-
standdeel van bier, namelijk het water.
Dat is eigenlijk een unieke aanpak, want 
hoewel dat element het grootste deel (90 %) 
uitmaakt van hun samenstelling, doen toch 
heel weinig bieren het tot zijn recht komen. 
Net zoals bij thee en whisky is de kwaliteit van 
het water een doorslaggevend element voor de 
rest van het productieproces.
De Houblonde heeft als bijzonderheid dat dit het 
eerste bier is, dat wordt gemaakt met “gestimu-
leerd” water, dat van nature zuiver is wanneer het 
uit het grondwater komt. Maar in brouwerij 
Brunehaut wordt het bovendien fysische gestimu-
leerd, dat wil zeggen geregenereerd. Nadat het water 
aan de oppervlakte is gekomen, ondergaat het een 
natuurlijke “mechanische en magnetische” behande-
ling. Het stroomt eerst door een zeer krachtige vortex 
die het kinetische energie geeft en dan door een mag-
netisch veld dat door permanente magneten wordt 
opgewekt. Op die manier kan men het zijn eigenschap-
pen van stromend of levend water teruggeven, zoals 
men die aantreft in bergbeken en bronnen. Dat rege-
neratieproces voor het water gebeurt volgens een 
natuurlijk geheimgehouden methode.
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SYMBOLISCHE WAARDEN
Als liefhebbers van de “gulden snede” die men in de natuur terugvindt, hebben de makers  
van het “gestimuleerde bier” ervoor gezorgd dat elke vector van het Houblonde-logo 1,618 cm 
groot is en dus overeenstemt met de gulden snede.
De streepjescode van hun bier is evenmin aan het toeval te danken:
5 41 = de cijfers die overeenkomen met België
1065 = de cijfers die overeenkomen met Brouwerij Brunehaut
3, 5, 8, 13 = de cijfers die werden gekozen voor de Houblonde en de eerste cijfers van de 
Fibonacci-reeks (die verband houdt met de gulden snede)
8 = de code voor automatische controle (de universele 8 die deel uitmaakt van de  
Fibonacci-reeks)

De watercyclus op 
versnelde wijze 

nabootsen
Christophe Carrette,  
d e  m a n a g e r  v a n 
Houblonde, legt uit 
waarom het water moet 

worden geregenereerd : 
“Voor zover wij weten, is er 

geen enkel bier dat met natuurlijk 

bronwater gemaakt wordt. Meestal gebruikt men kraan-

tjeswater, wat een mengsel is van grondwater en oppervlak-

tewater, dat in zuiveringsstations behandeld werd. Het is 

echter van fundamenteel belang dat men op de natuurlijke 

kwaliteit van het water let, aangezien die invloed heeft op de 

kwaliteit en de smaak van het bier. Het is immers enkel water 

dat van nature opborrelt door zijn eigen energie, dat bijzon-

dere structurele en energetische eigenschappen heeft – in de 

zin van foton¬ of lichtenergie. Door het water te regenereren, 

kan men de watercyclus versneld nabootsen om aan het water 

zijn structurele en energetische eigenschappen terug te geven.”

In samenwerking met de UCL
Het recept van de Houblonde werd uitgewerkt met de 
hulp van het laboratorium voor brouwerijwetenschap-
pen en technieken van de UCL, het oudste academisch 
brouwerijinstituut ter wereld, dat nu te Louvain-la-
Neuve is gevestigd. “We hebben met de professoren Sonia 

Collin en Marc Maudoux van de UCL samengewerkt voor het 

objectiveren van het smaakverschil dat ontstaat door het rege-

nereren van het brouwwater”, legt Christophe Carrette uit. 
Deskundigen hebben immers het effect van het regene-
reren van water vergeleken, door twee op identieke 
wijze gebrouwen bieren blind te proeven. Het ene was 
gemaakt met geregenereerd water en het andere niet. 
Vijf ervaren proevers (brouwprofessoren van de UCL 
en meester-brouwers) kwamen tot hetzelfde besluit : 
gestimuleerd bier is objectief helderder, fijner, lichter, 
verfrissender, dorstlessender en bruisender dan niet 
gestimuleerd bier, terwijl het een minder bittere na- 
smaak geeft. Daarom zeggen de stichters van de 
Houblonde dat hun bier zijn smaak helemaal aan de 
kracht van de natuur te danken heeft.

Hop, mout, vanille en bloemenelixir
De Houblonde is gemaakt met Weyermann-mout uit 
Bamberg en met hop uit Poperingen. Het bier bevat ook 
vanille uit Nieuw-Guinea, die verkregen werd door heel 
het stokje te laten trekken, en bloemenelixir van een 
wilde bloem, de Astrantia Major (of Zeeuws knoopje, uit 
de Pyreneeën), die verkregen wordt door heel de bloem 
te macereren in de zon. Men vindt de bloem op hoogten 
van meer dan 1400 meter. Resultaat : de Houblonde kreeg 
het Europese bio-label en wordt in Brunehaut gemaakt, 
in een van de zeldzame Europese brouwerijen waarvan 
de productie voor 100 % biologisch is.

www.houblonde.com

Water na doorgang 
in de vortex. 

Water dat uit 
de kraan komt. 
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Het decor is de oude Nationale Bank van België. Dit gebouw, dat in de jaren ’60 
opgetrokken werd volgens de plannen van architect Marcel Van Goethem, is in 
2011 gerenoveerd en verbouwd en heeft als doel een nieuwe culturele ruimte te 
creëren. De infrastructuur is opgezet in de vorm van een wandeling die, via een 

binnenstraatje langs verschillende activiteitengebieden, van de ene naar de andere kant loopt. Het begint 
met een uitzicht over de Samber en gaat tot het stadscentrum.
De in januari 2017 geopende, ultra eigentijdse structuur van Quai 10 bestaat vandaag uit een aantal bio-
scoopzalen, een ruimte voor videospellen en een brasserie. Een unieke plek, waarin een sterke culturele 
benadering en een origineel pedagogisch voorstel worden samengebracht. Naast tentoonstellingen van 
onafhankelijke spellen en creatieve digitale workshops, focust de gamingruimte van Quai 10 op een belang-
rijk educatief luik dat gewijd is aan het onderwijs over het eerste medium voor jongeren onder de 25 jaar, 
en aan het onderwijs aan de hand van dit interactieve en ludieke medium. Het is de eerste culturele ruimte 
in België die gewijd is aan videospel.

THE PLACE TO 
BE WAW ! 
—  In de voetsporen van de  « Ambassadeurs » 

Langs het water, een ontmoeting met  
Quai 10 in Charleroi

Echte Tabak van de Semois  
in Bouillon
Zoals de aanwezigheid van diverse tabaksdrogers in de vallei van de 
Semois laat zien (zie pagina 45), was in de jaren ’60 de tabakproductie 
een essentieel element van de lokale economie. Ook al zijn er nu nog 
maar weinig tabakstelers en -producenten, een paar gepassioneerden 
wilden deze regionale traditie voortzetten. Zo ook Vincent Manil 
die 30 jaar geleden in Corbion, zijn geboortedorp in de regio van 
Bouillon, een fabriek overnam. Door tabak op ouderwetse wijze te 
roosteren, produceert hij een tabakssoort voor de pijp of om te 
rollen. Ook specialiseerde hij zich in de productie van pijpafsluiters. Zijn volledig 
ambachtelijke tabak die hij zelf in de vallei van de Semois kweekt, heeft een dusdanige reputatie gekregen 
dat Vincent Manil al bezoek kreeg van een journalist van de New York Times die zich, eenmaal thuis-
gekomen, haastte om de kwaliteiten van deze tabak aan te prijzen.
En omdat Vincent alles verzamelt wat verband heeft met de geschiedenis van de tabak, kreeg zijn echt-
genote Gaëtane het idee om naast de fabriek een tabaksmuseum te openen. Zo kunnen bezoekers, terwijl 
ze langs de verschillende uit 1900 daterende machines lopen, de verschillende stadia van de tabaksver-
werking volgen, van oogst tot eindproduct. Ze kunnen er ook talrijke objecten zien die het verhaal van 
de tabak door de eeuwen, culturen, gewoontes en gebruiken heen, vertellen.
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Hexapoda, het verrassende 
insectarium van Borgworm
Libellen, lieveheersbeestjes, bidsprinkhanen, muggen, vliegen, 
bijen, vlinders, sprinkhanen, vlooien, luizen… Zespotigen, een 
subcategorie van voornamelijk insecten die haar naam dankt 
aan het feit dat ze drie paar poten aan hun borst hebben, zouden 
volgens schatting ongeveer 80 % van alle diersoorten verte-
genwoordigen. Onbekend bij het grote publiek, worden zij 
vaak gelijkgesteld aan verschillende ziektes zoals de pest, ter-
wijl hun bijdrage aan het evenwicht van alle ecosystemen 
essentieel is.
Sinds 2010 bestaat er in Borgworm een plek die volledig aan 
zespotigen is gewijd, namelijk Hexapoda, waar het 
Insectarium Jean Leclercq, genoemd naar de Luikse ento-
moloog van de Faculteit Landbouwwetenschappen van 
Gembloers, een vijftigtal didactische modules presenteert. 

Bezoekers kunnen er de belangrijkste kenmerken van zespotigen ontdekken (hun 
metamorfoses, de vormen van onderlinge communicatie, hun rol in de natuur, hun impact op de mens, de bedrei-

gingen voor hun soort…). Levende insecten, bijen in een glazen bijenkorf, foeragerende mieren en termieten van 
Saintonge, maar ook honderden opgezette exemplaren en vele foto’s illustreren en vullen deze modules aan. Het bezoek 
zet zich voort met de bezichtiging van de tuin van 2.500 m2 die speciaal voor de honingverzamelende insecten ont-
wikkeld werd.

Desondanks het begin van de 20e eeuw nog een olympische discipline was, 
is handboogschieten staande wip weinig bekend. De schutters schieten langs 
een paal pijlen af op gevederde doelen (de ‘vogels’) die zich op 27,5 meter 
hoogte bevinden. Een sport die buiten maar ook binnen beoefend kan 
worden. In Rixensart, nabij de locatie van de oude papierfabriek van Genval, 
bevindt zich de nog enige bestaande overdekte dubbele wip van Wallonië. 
Deze originele toren uit 1928, die vandaag nog wacht om beschermd erfgoed 
te worden, maakt deel uit van de installaties van de boogschietclub ‘Rixensart 
Sainte-Croix’, waarin een twintigtal gepassioneerden deze 
voorouderlijke sport nog beoefenen – in het oude 
Griekenland beoefenden boogschutters 
deze sport na het overlijden van hun leider 
– en meedoen aan regionale, nationale en 
zelfs internationale kampioenschappen. 
Iedereen kan hier demonstraties bijwonen of 
zich inschrijven om zich deze sport eigen te 
maken. Maar men kan ook gewoon een kijkje 
komen nemen om deze ooit zo populaire sport 
beter te leren kennen, want in het clubgebouw 
bevindt zich eveneens een klein museum met 
een interessante collectie van een duizendtal 
stuks : oude bogen, trofeeën, foto’s, diverse 
documenten…

Ontdek het handboogschieten staande  
wip in Rixensart

Toerisme
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Focus op de ondergrond van Philippeville
Wist u dat Philippeville ooit een imposante vesting aan de grens met het zuiden van Nederland was ? Keizer Karel V 
liet de vesting bouwen in 1556 om weerstand te kunnen bieden aan de voortgang van de Franse troepen en doopte 
die Philippeville ter ere van zijn zoon en erfgenaam. Een eeuw later werd deze vesting door Vauban versterkt. Men 
dankt aan deze militaire ingenieur (die onder Louis XIV diende) de tientallen kilometers galerijen die zich onder de 
stad bevinden en dienstdeden als geavanceerde bescherming tussen de voornaamste stadsmuur en de buitenposten. 
Vandaag zijn deze ondergrondse doorgangen de laatste sporen van het fort dat sindsdien ontmanteld is. Ze zijn 
gebouwd met leistenen uit eigen land en slechts zichtbaar over een afstand van… 400 meter. In de ondergrond van 
Philippeville ontspringen talrijke bronnen en omdat de galerijen op tien tot vijftien meter diepte liggen, staan de 
meeste doorgangen permanent onder water of zijn ze onbegaanbaar. Ze zijn ongeveer twee meter breed en worden 

op dit moment gerestaureerd. Het voor toeristen 
toegankelijke gedeelte verbindt bastion nr. 4 met 
bastion nr. 3, waar zich ook de kapel bevindt. 
Gedurende het hele parcours kunnen bezoekers 
diverse “nissen” van verschillende grootten ont-
dekken, alsook perpendiculaire luistergalerijen en 
de plaatsen waar ooit veiligheidsdeuren zaten.

De lus van de Ourthe in Esneux
De vallei is al bekend door haar natuurlijke rijkdom en opmerkelijke erfgoed, 
wat kunnen we daarna nog meegeven over de lus van de Ourthe, deze uitzon-
derlijke locatie die deel uitmaakt van het Waalse erfgoed, ter hoogte van 
Esneux en Plainevaux (Neupré) ? Het beroemde uitkijkpunt ‘Roche aux 
Faucons’ domineert de linkeroever, terwijl de binnenkant van de lus een 
zachter en meer landelijk plaatje geeft, met weilanden, landbouwvelden, 
bosjes en hagen. In deze landelijke omgeving ligt het geclassificeerde 
gehucht Ham, terwijl de heuvel van Beaumont de ruïnes van een oud fort 
omsluit.
Tot aan de helft van de 19e eeuw was de Ourthe een zeer gewaar-
deerde vaarroute voor het transport van grondstof-
fen (mineralen en hout) en van fijne producten uit 
de Luikse industrie. Elk derde weekend van augustus, 
tijdens het ‘Fête de la Betchète’ in Hony, kan men zien 
hoe goederen op door paarden getrokken boten met 
een platte bodem en gebogen uiteinden (betchètes) 
werden geladen. Deze boten voeren de Ourthe af… of 
het kanaal van de Ourthe dat in die tijd deel uitmaakte 
van een Nederlands kanaalproject dat de Maas met de 
Rijn moest verbinden. Deze werkzaamheden werden 
in 1830, bij de onafhankelijkheidsverklaring van België, 
stilgelegd en tussen 1853 en 1857 weer voortgezet onder 
leiding van de Grande Compagnie du Luxembourg. Zij 
bouwden de verbinding van Luik tot Comblain-au-Pont. 
Door de grote concurrentie met de spoorwegen werden 
de werkzaamheden daar echter stopgezet . Ongelofelijk ! 

Toerisme
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Bois du Cazier
• “HF4. Trots van gisteren en morgen” (tot 21 april)
 
Tussen steenkool, vuur en staal, te midden van mensen en machines, 
kunt u tijdens een virtueel bezoek de geschiedenis van onze staalin-
dustrie leren kennen. Interviews, films, foto’s, voorwerpen en archie-
ven zijn voor het publiek bijeengebracht in het Industriemuseum, 
om de laatste Waalse hoogoven tot zijn recht te doen komen in de 
herinnering.
Het project volgt drie krachtlijnen, namelijk het opfrissen van het 
geheugen door getuigenissen, de esthetische opwaardering door artistieke medewerking 
en het doorgeven en bewustmaken van die industriële geschiedenis en de knowhow ervan.
Hopelijk kan deze tentoonstelling de nieuwsgierigheid en de trots van de inwoners van Charleroi en vooral van de 
jongsten wekken. Dankzij een splinternieuwe en gratis te downloaden toepassing die door de Bois du Cazier werd 
ontwikkeld, zal men de tentoonstelling immers ook via zijn smartphone kunnen bezoeken.

• Flashmob « Work it out » (op 1 mei)
 
Dit evenement wordt georganiseerd om het Feest van de Arbeid en het Europees cultureel en industrieel erfgoed te 
vieren. Een gezinsfeest met een flashmob. Dansers zullen gelijktijdig op tientallen postindustriële sites in Europa een 
door de (Duitse) Groove Dance Classes-academie ontworpen choreografie uitvoeren en alles zal direct worden 
getoond op de sociale media.

www.leboisducazier.be

—  Om te ontdekken

©
 F

io
na

 T
an

 a
nd

 F
ri

th
 S

tr
e

et
 G

al
le

ry
, L

o
nd

o
n

Grand Hornu
• Fiona Tan – “L’Archive des ombres” (van 7 april tot 1 september)  

Het MAC’s brengt in België de eerste museumtentoonstelling van Fiona Tan, een 
internationaal befaamde artieste die al 20 jaar de uithoeken van het geheugen 
verkent via haar insta l laties waarin foto’s, v ideo’s, f i lms, tekeningen en 
archiefdocumenten met elkaar worden vermengd.
De uit twee delen bestaande tentoonstelling begint met “Depot” (2015) en 
“Inventory” (2012), twee werken die de aanzet hebben gegeven tot haar ref lectie 
over het museum, de verzameling en de archieven. Ze filmt er respectievelijk de 
schatten uit de voorraden van de natuurwetenschappelijke musea uit Leiden en 
Berlijn, alsmede de merkwaardige verzameling van de 18e eeuwse neoklassieke 
architect Sir John Soane, die uit honderden voorwerpen uit de Grieks-Romeinse 
tijd bestaat.

Fiona Tan toont vervolgens het resultaat van het twee jaar durende onderzoek dat ze, op uitnodiging van het 
MAC’s, in het Mundaneum (Bergen) uitvoerde in de schoot van die “Papieren Google” met zijn miljoenen 
steekkaarten vol thematische indexen.
Centraal in haar werk staat haar bevraging over de rol van de afbeeldingen, de impact ervan en over de band 
tussen ons en die kaarten. Maar ze heeft het ook over beweging en stilstand en over de manier waarop beide 
worden uitgebeeld door foto’s en films. Ze buigt zich voortaan eveneens over de redenen die de Mens ertoe 
aanzetten dingen te verzamelen, te archiveren en te bewaren, alsook over de macht die archieven hebben om “de 
geschiedenis en de plaats van de Mens daarin weer te geven en te interpreteren” .

www.mac-s.be
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Het ongewone en smakelijke Wallonië van 
Eric Boschman
Wat is het verband tussen Félicien Rops, Nafissatou Thiam, de Reuzen van Ath, 
de slag van Rossignol, in de Gaume, waar 27.000 Fransen (op één dag) het leven 
lieten, de Aiguilles de Chaleux aan de oevers van de Lesse, waar Haroun Tazieff 
in 1943 een val van 22 meter maakte, witlooflikeur en de bernardijnen, die 
amandelkoekjes uit de streek van Fleurus en van Chimay?
Antwoord: die goed bekende Waal en Waalse, dat folkloristische feest, die tra-
gische gebeurtenis, die plek die een omweg waard is, die originele drank en dat 
typische dessert zijn allemaal verankerd in de 34e week van de ‘Almanach insolite 
et gourmand de Wallonie’ (Almanak van extravagant en eetlustig Wallonië) van Eric 
Boschman, die in het begin van het jaar verscheen. De bekende wijnkelner en 

showman had immers het plan opgevat zijn nieuw 
werk onder te verdelen in zeven rubrieken. Voor 
elke van de 52 weken van het jaar stelt hij zo twee 
Walen of Waalsen voor – de ene werd in die week 
geboren en de andere stierf erin – alsook een fol-
kloristisch evenement, een goed of minder goed 
gekende anekdote, een ongewone toeristische plek, 
een niet te missen Waalse drank en een streekre-
cept. Wat een heksentoer om 364 in dat schema 
passende pareltjes te vinden. Maar wees gerust: om 
daarin te slagen, heeft de auteur niemand gedood! 
Het is dus een vermoeide maar over zijn vondsten 
opgetogen Eric Boschman die zijn Waalse tournee 
voortzet met zijn show ‘L’âge de bière’ en u vandaag 
die leerzame, vermakelijke en beroezende kalender 
aanbiedt. Om bladzijde na bladzijde van te genieten, 
maar met mate. 

https : //ericboschman.be

—  Om van te snoepen

 “Almanach insolite  

et gourmand de Wallonie”,  

Uitgeverij Racine,  

128 bladzijden,  

24,95 euro
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‘WATERRIJK’
 WALLONIË   

In 2019 krijgt water een ereplaats! 
Riviertoerisme, wandeltochten langs het 
water, tuinen, attracties, musea, 
natuurgebieden, delicatessen... de 
toeristische aanbiedingen zijn talloos. Met 
dank aan Wallonië België Toerisme nodigt 
WAW u uit om deze attracties te ontdekken.
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A N H É E

Namen

De Tuinen van Annevoie, een prachtig, natuur-
lijk schrijn van groen waar de Rouillon door 
stroomt, trekken elk seizoen zowat 60.000 
bezoekers aan. Met dank aan natuurliefheb-

ber Charles-Alexis de Montpellier, telg van een familie 
van meestersmeden, die het domein overerft en het 
wenst te verfraaien. In 1758 begint hij met de uitbrei-
ding van het kasteel en de aanleg van de tuinen. Daarbij 
laat hij zich inspireren door zijn reizen door Europa. 
Dat verklaart de harmonieuze melange van Franse, 
Engelse en Italiaanse filosofieën in het tuinconcept, 
zoals fonteinen en waterpartijen. Want ook al treft men 
langs de lanen elk seizoen andere bloemen aan en bege-
leidt het ruisen van de lindebomen en haagbeuken de 
passen van elke bezoeker, het water is de grote attractie 
van het domein. Er zijn maar liefst zevenentwintig 
waterpartijen (watervallen, fonteinen en -stralen) die 
samen de werkelijke bezienswaardigheid van de site 
vormen.
“De grote bijzonderheid van de Tuinen van Annevoie is dat 

elke waterloop, elke waterpartij, natuurlijk is”, legt Nathalie 
de Changy uit. “Het water uit de vallei wordt via een lang 

en knap uitgedacht netwerk van kanalen naar een opvang-

bekken, het ‘Grand Canal’, geleid. Dit kijkt uit over de tuinen. 

Dankzij de zwaartekracht loopt het water van daaruit naar 

de slim aangelegde watervallen en fonteinen in elk deel van 

het domein. Het geheel functioneert al 260 jaar probleemloos.”

Dossier

DE TUINEN VAN ANNEVOIE 
SPETTERENDE 
WATERPARTIJEN
De Tuinen van Annevoie liggen in 
Anhée, in de Boven-Maasregio, en 
zijn het domein van het continu 
sprankelende water. Bezoekers 
komen van heel ver om er de 
ingenieuze waterpartijen, die 260 
jaar geleden werden ontworpen, te 
bewonderen.
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Elke waterval heeft een eigen geluid, elke waterpartij 
een eigen geschiedenis
De directrice van het domein merkt op dat, ook al oogt elk deel 
van de tuin anders door de verschillende architectonische 
vormen –rechtlijnig voor de Franse, kronkelend voor de 
Italiaanse en natuurlijk voor de Engelse stijl-, ze dagen ook het 
gehoor op een specifieke manier uit. “De Franse waterval is 

luidruchtig, die hoor je al van ver ; het Italiaanse waterbed is een en 

al gefluister, het water loopt zachtjes kabbelend over de treden naar 

beneden ; de Engelse waterval imiteert de natuur, het is een frisse 

waterloop die zich een weg baant door het groen…”
De ‘Gros Bouillon’, de ‘Grand Cracheur’, de ‘Fontaine Triton’, 
de ‘Etang des Carpes’, de ‘Miroir’, het ‘Bassin de l’Artichaut’, het 
‘Cabinet de Minerve’… elke waterpartij heeft een eigen 
zingeving in de geest van de poëet-ontwerper. Zo treffen de 
bezoekers in het midden van een laan met haagbeuken -in de 
‘Allée des Soupirs’- het ‘Salon du Sanglier’ aan, een beeld 
geïnspireerd op het bronzen everzwijn dat op een plein in 
Firenze staat en waarvan de snuit helemaal is gaan glanzen door 
de vele aanrakingen van voorbijgangers die daarmee hoopten 
dat hun wensen verhoord zouden worden. Omdat het te duur 
was om het beeld volledig in brons te laten maken, heeft 
Charles-Alexis de Montpellier gekozen voor een kopie in 

kalksteen. En bij de dichtbijgelegen ‘Fontaine d’Amour’ kunnen 
bezoekers een wens uitspreken door met hun hand de hoogte 
van de waterstraal te verlagen.

Een uitzonderlijk waterwerk
Ook al werkt het geheel zonder machines, de tuinmannen zijn 
onmisbaar zowel in de zomer als in de winter om elke water-
partij perfect te kunnen laten functioneren. Bladeren, takken 
of een aal kunnen het systeem beschadigen en de goede werking 
ervan verhinderen. Regelmatige onderhoudsbeurten zijn dus 
een absolute noodzaak.
“Het hele waterwerk wordt zorgvuldig onderhouden”, vertrouwt de 
directrice ons toe. “Het is het enige in België en misschien zelfs in 

Europa, dat nog perfect functioneert sinds zijn installatie. Het bestaat 

uit een geheel van kleine watersproeiers die alle het water even hoog 

stralen. De straalpijpen moeten voortdurend in de gaten worden 

gehouden.”

Herstellingswerken in uitvoering
Ook al zijn de tuinen en waterpartijen sinds het begin in hun 
originele staat gebleven, toch doet de natuur over de jaren heen 
haar werk en zijn, voor een optimaal gebruik, herstelwerkzaam-
heden noodzakelijk. Dat is de doelstelling van de private stich-
ting die is opgericht door de Zwitserse Belg Ernest-Tom 
Loumaye, die het domein van Annevoie in 2017 kocht. “Onder 

leiding van een landschapsarchitect worden de tuinen zone per zone 

in ere hersteld”, legt Nathalie de Changy uit. “Historisch onderzoek 

en reinigingswerkzaamheden hebben ertoe geleid dat we meer te weten 

kwamen over hun oorspronkelijk staat. Zo hebben we oude water-

sproeiers teruggevonden. Fonteinen zullen gemoderniseerd worden, 

beelden zullen hun uitstraling van weleer terugkrijgen en hagen zullen 

opnieuw gesnoeid worden…”
Het kasteel -dat niet kan worden bezocht- kon niet aan deze 
restauratiewerkzaamheden ontkomen. De voorgevel heeft een 
nieuwe beige coating gekregen, dezelfde die destijds gebruikt 
werd om de bakstenen te beschermen. Dit voorjaar worden de 
werkzaamheden afgerond.

Dossier

Ook al werkt het geheel 
zonder machines, de 
tuinmannen zijn 
onmisbaar zowel in de 
zomer als in de winter om 
elke waterpartij perfect te 
kunnen laten functioneren. 

L E S  J A R D I N S  D ’ A N N E V O I E

Rue des Jardins 37a
B-5537 Annevoie-Rouillon 

(Anhée) 
+32 (0) 82 67 97 97

 
www.annevoie.be

« LES COSTUMÉS DE VENISE »
Van 8 tot 10 juni, voor de 9e keer op rij, hebben de 
bestuurders van het Domein van Annevoie op basis van een 
kwalitatief zeer strenge selectie, deelnemers aan het Carnaval 
van Venetië uitgenodigd om te defileren en met hun (meer 
dan honderd) allermooiste kostuums de tuinen te animeren. 
De fonteinen zullen de confettiregen vervangen. Het publiek 
zit op de eerste rang. En het kasteel zal zich trachten te 
verschansen achter een nieuw masker : zijn vernieuwde 
façade ! 
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NIEUWE DOOP  
VOOR  
WATERHOUSE
Het waterontdekkingscentrum van Chaudfontaine komt 
daadkrachtiger uit zijn herinrichting, met een nieuw uitgedacht 
parcours waarbij meer gefocust wordt op de multimedia-
interacties met de bezoekers. Een duik in een essentiële en 
bekende substantie waarover nog te weinig geweten is.

 I Gilles Bechet

C H AU D F O N TA I N E

Luik

Wanneer we een glas mineraalwa-
ter inschenken, denken we zel-
den aan het traject door de lucht 
en onder de grond die miljoe-

nen waterdruppels afleggen alvorens ze in een 
fles belanden. Sommigen herinneren zich mis-
schien vaag een schema van de watercyclus van 
hun aardrijkskundelessen, maar dat is niets in 
vergelijking met wat Chaudfontaine laat zien. 
Sinds 2005 heeft de kleine stad die Victor Hugo 
‘het viooltje van de kuuroorden’ noemde, een 
waterontdekkingscentrum, Source O Rama. Na 
13 jaar dezelfde attractie te hebben gebruikt 
meenden de gemeentelijke autoriteiten dat het 
tijd was de attractie nieuw leven in te blazen. Dat 
gebeurde door het compleet opnieuw uitdenken 
van de interactieve dynamiek van het parcours, 
met speciale aandacht voor kinderen onder de 

acht jaar. Van de buitenkant gezien is het gebouw, 
met grijze antracietmuren met daar overheen 
zinkplaten en bovenop een piramidedak, niet 
veranderd. Voor de inhoud is het Luikse bureau 
Architectes Associés echter opnieuw achter de 
tekentafel en grafische tablets gedoken teneinde 
een soepelere en compactere binnenruimte te 
bedenken. Want het is niet langer één, maar wel 
twee attracties die voortaan aangeboden worden. 
Naast het tot WaterHouse omgedoopte 
water-ontdekkingscentrum is er nu het 
ArtHouse, een didactisch parcours van 500 m2 

dat gewijd is aan kunst uit de 20e eeuw. In negen 
hoofdstukken wordt de geschiedenis van de 
moderne en hedendaagse kunst beschreven, van 
1850 tot vandaag, geïllustreerd door 150 origi-
nele werken van Picasso, Dali, Miró, Folon, 
Magritte, Warhol en vele anderen.

Sinds 2005 heeft de kleine 
stad die Victor Hugo  

‘het viooltje van de 
kuuroorden’ noemde, een 

waterontdekkingscentrum, 
Source O Rama.
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De weldaad van water en mineralen
Maar laten we het even weer over water hebben. Een wolk kan 
tot 200 ton wegen. In vloeibaar water trekken moleculen elkaar 
onderling aan. Mineraalwater is niet per se drinkbaar. Op een 
quizscherm wordt u uitgenodigd om met een buzzer de correcte 
feiten van de foute te onderscheiden. Na 150 vragen, die over 
drie moeilijkheidsgraden verdeeld zijn, weet u al iets meer over 
het blauwe goud. Voor de allerkleinsten is er een aangepast 
module. Met uw roadbook in de hand kunt u op eigen tempo 
starten met het parcours. Een groot scherm laat de verschillende 
etappes van de watercyclus zien. De informatie op tactiele scher-
men is in vier talen beschikbaar. Water, 70 % van het menselijke 
lichaam, speelt een fundamentele rol in de ontwikkeling en het 
goed functioneren van het lichaam. Op twee tactiele terminals 
worden, via projectie op mannequins, de voordelen van water 
en mineralen zichtbaar gemaakt. De rol van water, de interactie 
met geologische lagen en de gevolgen van het doorsijpelen van 
het water erdoorheen, worden middels een grotdecor uitgelegd. 
Chaudfontaine trekt al sinds de 17e eeuw kuurgasten aan en 
daar krijgt u eveneens uitleg bij.

Een simulator verandert u in een waterdruppel
Uw aandacht wordt getrokken door een metalen deur omringd 
door waarschuwingsberichten. Dat is de toegangsdeur tot de 
simulator waarin u, meer dan 5 minuten lang, sterke ervaringen 
kunt opdoen. Goed vastgegespt in uw stoel verandert u in een 
waterdruppel die op een buitengewone, ietwat bewogen reis 
gaat, vanaf de wolken tot in de fles. Nadat u geminiaturiseerd 
bent, wordt u door een tijdvortex ingezogen die u in een fractie 
van een seconde geologische tijden laat beleven die normaliter 
jarenlang duren. Met ietwat bibberige benen bent u er daarna 
klaar voor om het bezoek voort te zetten, via een tijdsgang 
waarin de zes decennia worden gevisualiseerd die nodig zijn 
om bronwater met essentiële mineralen te produceren. De klein-
sten zullen genieten van een grote muurschildering met 
verrassingsgasten.
Water is een waardevolle bron die helaas heel onevenredig over 
verschillende delen van de aarde verdeeld is en geconsumeerd 
wordt. Een installatie vergelijkt de waterconsumptie in 
Amerika, Azië en Sub-Saharaans Afrika. Dat stemt tot naden-
ken en zet aan tot het met lange teugen drinken van het eerst-
volgende glas water. Het bezoek eindigt met muziek en dans 
met een fontein die, onder leiding van een muzikale waterdrup-
pel, strak georkestreerd, een waterchoreografie uitvoert.

HET BEGIN VAN HET KUURWEZEN
De oorsprong van de kuurvoorzieningen van Chaudfontaine 
brengt ons 400 jaar terug, naar Simon Sauveur, een arme 
boer die, toen hij in zijn tuin op diverse plaatsen water van  
37 graden uit de grond zag borrelen, het idee kreeg dit water 
op te vangen in een badkuip die hij in een kleine hut 
huisvestte. Al heel snel bleek dit natuurlijk warme water 
heilzaam te zijn voor pijnlijke gewrichten.

S O U R C E - O - R A M A

Avenue des Thermes 78B
B-4050 Chaudfontaine
+32 (0) 4 364 20 20
 
www.sourceorama.com

Geen definitieve inhoud
Met het intuïtieve parcours waarin elke etappe de gewenste 
informatie verstrekt, richt WaterHouse zich in eerste instantie 
op gezinnen. “Wij organiseren ook begeleide parcours voor specifie-

kere bezoekers, kinderen, volwassenen of senioren, die soms geïnte-

resseerd zijn in welbepaalde thema’s”, legt Véronique Servais, com-
mercieel manager, uit. Scholen worden ook bijzonder in de 
watten gelegd, er wordt een ruimere animatiezaal en een sterk 
pedagogisch team ter beschikking gesteld. “De structuur zorgt 

ervoor dat de inhoud van het parcours heel gemakkelijk uitgebreid et 

verbeterd kan worden, deze is allesbehalve star. Wij denken aan 

nieuwe didactische bijdrages. En we doen ons best om tegemoet te 

komen aan de wensen en vragen van het publiek dat zich meer en 

meer betrokken voelt bij vragen over ecologie en waterhuishouding.” 
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Deze route, de EV3, die zonder verrassingen 
de “Pelgrimsveloroute” wordt genoemd, komt 
ons land dicht bij Aken binnen om na 209 
kilometerpaaltjes, bij Erquelinnes, net voor 

Maubeuge, ons land weer te verlaten. Tijdens deze 
prachtige doortocht worden de steden Luik, Hoei, 
Namen, Charleroi en Thuin aangedaan, met een deel 
van de route van 160 kilometer langs twee van onze 
grote rivieren, de Maas en de Samber. Fietsers -en pel-
grims ! - hebben tijdens deze route de tijd om enkele van 
de plekken te bekijken die in de werelderfgoedlijst van 
de Unesco zijn opgenomen, zoals Blegny-Mine en de 
belforten van Namen, Charleroi en Thuin.
Op enkele stukken na is de EV3 helemaal af. Vanaf het 
“Drielandenpunt”, deze emblematische plek waar de 
Belgische, Nederlandse en Duitse grens samenkomen, 
loopt het circuit via het Land van Herve, waar het de 
oude treinroute 38 volgt, tot de hellingen nabij Luik ; 
daarna slaat hij de weg van de RAVeL in, die vrij nauw-
keurig de jaagpaden van de Maas tot Namen volgt, en 
vervolgens die van de Samber tot aan de Franse grens.

DE EUROVELO 3 LOOPT 
LANGS HET WATER VAN 
LUIK NAAR THUIN
Net zoals de EuroVelo 5, die  
Londen met Brindisi verbindt en die 
ook door België loopt van Roubaix 
naar het Groothertogdom 
Luxemburg, volgt de EuroVelo 3 
dezelfde paden die ooit door 
pelgrims werden gebruikt. Van 
Trondheim (Noorwegen) tot 
Santiago de Compostella (Spanje).

P R O  V E L O

+32 (0) 2 517 17 65
 
https : //eurovelobelgium.be

Routeoverzich

Packages gekoppeld aan de Unesco en het water
Deze natuurlijk goed afgebakende fietsroute, kan heel 
goed stuk per stuk worden verkend. Voor al diegenen 
die het fietsen graag afwisselen met het bezoeken van 
bezienswaardigheden en de culturele rijkdommen van 
de omgeving, bereidt de vereniging Pro Velo voor dit 
voorjaar vijf toeristische packages langs de EuroVelo 3 
voor. Deze tochten hebben verschillende thema’s, zoals 
‘Het werelderfgoed van de Unesco’ en ‘Water’. Zij leggen 
de nadruk op de belangrijkste steden die op de route 
worden aangedaan en omvatten ook overnachtings- en 
ontvangstplaatsen voorzien van het label ‘Bienvenue 
Vélo’, museumbezoeken, de toegang tot een aantal toe-
ristische Unesco-trekpleisters en de mogelijkheid tot 
het ontdek ken van loka le,  gast ronomische 
specialiteiten.
Persoonlijk kozen we ervoor om drie attracties in de 
omgeving van de EV3 voor te stellen, die een link heb-
ben met het thema water : het Aquarium-Museum van 
Luik, Charlie’s Capitainerie in Namen en het 
Ecomuseum van de binnenvaart in Thuin.
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HET AQUARIUM-MUSEUM  
VAN LUIK,HET RIJKSTE BASSIN  
VAN DE VALLEI VAN DE MAAS

Het universitair Aquarium-Museum van Luik, een 
centrum van uitmuntendheid in dierl ijke 
biodiversiteit, is erkend als ‘Toeristische attractie met 
4 zonnetjes’ door de Overheidsdienst van Wallonië. 

Het museumgedeelte geeft u de gelegenheid om de rijkdommen 
van de dierenwereld middels 20.000 opgezette specimens of 
skeletten te leren kennen. Het aquariumgedeelte dompelt u 
onder - alleen in figuurlijke zin, u wordt niet nat ! - in de 
buitengewone diversiteit van de waterfauna.
U treft hier zowat 2.500 levende vissen aan uit oceanen, zeeën, 
meren en rivieren, uit zowel Europa als ook tropische regio’s ; 
de legendarische piranha’s, murenes, zwartvin rifhaai, 
koraalbandvissen, anemoonvissen en hun anemonen, 
luchtademende vissen, tilapia’s, snoeken, palingen, baarzen en 
andere ons bekende vissen…
Omdat het Aquarium-Museum ook een onderzoeks- en 
onderwijsinstituut is, werken hun wetenschappers aan de meest 
getrouwe weergave van aquatische milieus. Zo bestudeerden 
ze de Megalodon, een haaisoort die 2,5 miljoen jaar geleden 
tijdens de ijstijd uitstierf. Hij was twee tot drie keer zo groot als 
de huidige grote witte haai en kon tussen 16 en 20 meter lang 
worden, met een gewicht tussen de 40 en 60 ton. Hij leefde van 
grote vissen, zeehonden, walvissen en waterschildpadden die 

hij greep met zijn kaken met 182 
gekartelde tanden die elk 18 centimeter 
breed konden worden. Kunt u zich de grootte van dit monster 
niet goed voorstellen ? Aan de ingang van de inkomsthal staat 
een reproductie in werkelijke grootte van de kaak van de 
Megalodon. Spring in zijn bek en laat u fotograferen ! 

A Q U A R I U M - M U S É U M

Quai Édouard Van Beneden 22
B-4020 Luik
+32 (0) 4 366 50 21
 
aquarium-museum.uliege.be

LU I K

Luik
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CHARLIE’S CAPITAINERIE,
TWEE AANGENAME 
JACHTHAVENS IN NAMEN

Bij het opstarten van de renovatie van het havenmeesterkantoor 
van Namen in 2014, was het belangrijkste doel van de kopers 
de vaaractiviteiten weer op te starten en de oevers van de Maas 
rondom de Waalse stad weer nieuw leven in te blazen.
Vandaag de dag beheert Charlie’s Capitainerie twee jachthavens, 
een in Jambes tegenover het casino et de ander in Amée. Van 
15 april tot 15 oktober kan men gebruikmaken van het voor 
iedereen toegankelijk sport-, recreatie- en cultuurgebied.

Ook al trekt de zeilsport een internationaal, grotendeels 
Europees publiek, ook steeds meer inwoners van Namen worden 
verleid door het aanbod aan diensten, animaties en de infra-
structuur van Jambes, waaronder het drijvende terras waarop 
het bij mooi weer goed toeven is. Twee attracties steken met 
kop en schouders boven de andere uit : stand up paddle en cata-
mosan. Peddelen kan men zien als een vrijetijdsbesteding voor 
het hele gezin, met vrienden of collega’s ; vrolijk vermaak op de 
Maas. Maar het is ook een sport, met in 2018 een club die in 
Amée is opgericht. Wat betreft de catamosans, comfortabele 
boten met 4, 8 of 12 plaatsen, zij zijn zo gemakkelijk te besturen 
dat men na een instructie van vijf minuten het roer kan over-
nemen en rond de Citadelle kan varen, of de rest van de vallei 
tot aan Profondeville kan bewonderen.

C H A R L I E ’ S  C A P I T A I N E R I E

Boulevard de la Meuse
B-5100 Namen
+32 (0) 476 23 31 42
 
www.lacapitainerie.be

N A M E N

Namen

EEN STAND UP  
PADDLE-RACE
“Happy Summer” : 27 en 28 april zijn data  
om te onthouden. Ter inauguratie van het 
seizoen zullen de diverse activiteiten van de 
Capitainerie worden gepromoot.
Kers op het water : op zaterdag zal de 
Belgische wedstrijd van de Euro Tour Stand 
Up Paddle worden gehouden, waarbij  
’s werelds besten in deze discipline het tegen 
elkaar zullen opnemen tussen de haven van 
Jambes en de sluis van “les Grands Malades”. 
Amateurs mogen ook starten.
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ECOMUSEUM 
VAN THUIN,
TERUG  
NAAR DE 
BINNENVAART

Tussen Thuin en de schippers is het sinds men-
senheugenis een lang en groot liefdesverhaal.  
In Thuin waren er in het begin van de 20e 
eeuw, op een inwonersaantal van 5.000, maar 

liefst 1.100 binnenschippers. De Thudo, het Ecomuseum 
van de binnenvaart, geeft de bezoekers de gelegenheid 
om in deze opwindende wereld te duiken. Aan boord 
van het koopvaardijschip-museum dat aangemeerd ligt 
aan de kade van de rechteroever van de Samber, leren 
de bezoekers alles over het schippersleven in Thuin, de 
verschillende stadia van de scheepsbouw, de communi-
catiesystemen, de oorlogsgebeurtenissen… Aan de hand 
van vele originele documenten zoals oude ansichtkaar-
ten, oude constructieplannen, maquettes, objecten die 
specifiek betrekking hebben op het binnenschippersle-
ven, worden de verschillende thema’s gepresenteerd. 
Opgelet: het museum kan enkel worden bezocht indien 
u vooraf reserveert.
Aansluitend kunnen bezoekers, met een plattegrond of 
onder begeleiding van een gids, door het oudste deel van 
Thuin wandelen: de schippersbuurt (Quartier des Bateliers 

of Quartier des mariniers). Daar woonden de binnen-
schippers wanneer ze thuis waren. Via smalle straatjes 
kunt u overblijfselen van toen ontdekken: ankers, mas-
ten, stukken scheepsromp of de bordjes met de namen 
van de boten die op de typische schippershuizen zijn 
aangebracht.

E C O M U S E U M  V A N  D E  B I N N E N V A A R T

Quai de la Sambre
Rue ‘t Serstevens
B-6530 Thuin
+32 (0) 71 59 54 54

T H U I N

Henegouwen
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VAARTOCHTEN  
EN BOOTLIFTEN 
Zin om u op het water te vermaken terwijl u de parels van ons 
erfgoed ontdekt? De Circuits Brabant-Hainaut brengen u van 
Halle naar Strépy-Thieu, via de weg van de scheepsliften.

Wie in Wallonië boottocht zegt, denkt 
meteen aan onze mooie Maasvallei, waar-
van de steile hellingen en het wilde karak-
ter toenemen naarmate men van Luik 
naar de Franse grens vordert en langs de 

indrukwekkende citadellen van Hoei, Namen en Dinant vaart. 
Buiten deze maritieme snelweg bestaan er ook minder gangbare 
vaarwegen die wellicht “hectischer” zijn en het plezier van ont-
spanning combineren met het ontdekken van een belangrijk 
deel van ons historisch erfgoed dat aan water gewijd is. In 
samenwerking met Brussels by Water, voor Brussel, en 
Kanaaltochten Brabant, voor Vlaanderen, steunt en promoot de 
vereniging Circuits Brabant-Hainaut het toeristische, educatieve 
en recreatieve gebruik van de centraal gelegen Belgische 
waterwegen.
Vanaf begin mei tot eind september worden er vaartochten 

aangeboden tussen Halle en Strépy-Thieu die gebruik maken 
van het Kanaa l Brussel-Charleroi en het nieuwe 
Centrumkanaal. Op deze vaarroutes liggen er drie parels van 
ons erfgoed : het Hellend vlak van Ronquières, het brugkanaal 
van Sart, de scheepslift van Strépy-Thieu en het historische 
Centrumkanaal geflankeerd door zijn vier hydraulische liften, 
dat is opgenomen in de werelderfgoedlijst van de Unesco.
In concreto bestaan er drie formules die op slimme wijze zijn 
opgezet, zodat ze alle, van vrijdag tot en met zondag, met één 
boot gerealiseerd kunnen worden. “Buiten deze drie dagen zijn er, 

op reservering, boottochten op maat mogelijk, waarbij een hele boot 

afgehuurd kan worden” legt Catherine Demol, verantwoordelijke 
bij Brussels by Water uit. Zij voegt er ook aan toe dat Rivertours 
de praktische kant en de reserveringen verzorgt en dat het de 
animatoren van de vzw Guides du Canal zijn die tijdens de cruises 
instaan voor het verstrekken van alle nodige informatie.

I T T R E

Waals-Brabant

T H I E U

Henegouwen

Boottochten die  
het plezier van  
ontspanning 
combineren met het 
ontdekken van een 
belangrijk deel van ons 
historisch erfgoed dat 
aan water.

© Rivertours
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DE CIRCUITS

• Halle – Ronquières (vrijdagnamiddag)
Terwijl u het Kanaal Brussel-Charleroi opvaart, doorkruist u tijdens deze boottocht van een halve dag de landschappen van  
Vlaams- en Waals- Brabant. De boot komt langs de sluizen van Itter en Lembeek en houdt halt aan de voet van het Hellend vlak.  
De reizigers die hun fiets aan boord hebben meegenomen, kunnen via de jaagpaden of de knooppuntenroutes naar het vertrekpunt 
terugkeren. De anderen kunnen terug met de bus die de organisatie ter beschikking stelt. Vanwege de timing is een bezoek aan het 
Hellend vlak met haar 150 meter hoge toren helaas niet mogelijk.

• Ronquières – Strépy-Thieu (zaterdagochtend)
Na een duizelingwekkend vertrek met de beklimming van het Hellend vlak (67 meter hoogteverschil over een afstand van 1.432 meter) 
wordt de route voortgezet op het Kanaal Brussel-Charleroi tot Seneffe en vervolgens op het Centrumkanaal over het indrukwekkende 
500 meter lange brugkanaal dat de vallei van de Sart en het wegenknooppunt van Houdeng-Aimeries (La Louvière) overbrugt.
Het is ‘het land van de vliegende boten’. Wanneer de passagiers bij de kabellift van Strépy-Thieu aankomen, zullen zij hun riemen 
willen vastmaken voor het overbruggen van het 73 meter niveauverschil, in een bak die door een indrukwekkend kabel- en 
lierensysteem wordt aangedreven (deze overbrugging duurt 40 minuten). Vervolgens zal de boot voortvaren tot het historische 
Centrumkanaal en de hydraulische lift nr. 4, voordat hij teruggaat naar de lift van Strépy-Thieu, vanwaar een bus iedereen naar 
Ronquières zal terugbrengen. Een weetje : fietsers zijn van harte welkom aan boord. Indien zij dat wensen, kunnen ze bij Seneffe of 
Thieu van boord gaan om hun tocht via de RAVeL voort te zetten.

• Strépy-Thieu – Halle (zondag)
Ook al begint deze vaartocht in Strépy-Thieu, in werkelijkheid begint de dag in Halle, vanwaar een bus de deelnemers meeneemt  
naar de voet van de kabellift. De tocht gaat verder over het nieuwe Centrumkanaal, na eerst met de lift van dit fantastische bouwwerk 
naar boven te zijn gegaan. Bij de kruising met het historische kanaal volgt een korte reis tot aan de hydraulische lift nr. 1 (Houdeng-
Goegnies). Vervolgens gaat de cruise verder over het Kanaal Charleroi-Brussel met de afdaling van het Hellend vlak van Ronquières 
en de tocht door de sluizen van Itter en Lembeek. ’s Middags kunt u uiteraard aan boord lunchen.

+32 (0) 2 218 54 10
https : //www.rivertours.be

© Rivertours
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WEET U HOE  
U DE SEMOIS 
AFVAART ? 

De Semois, minder wild dan de Lesse, is een rustige rivier die zich door 
een brede en vaak diepliggende vallei slingert. Een ideale bedding  
voor een makkelijke afdaling. Maar hoe? Récréalle biedt kajaks aan, 
Semois-Aventure geeft de voorkeur aan vlotten … die u zelf moet bouwen.

B O U I L LO N

Luxemburg

Récréalle, dat zich in Alle-sur-Semois op 25 
kilometer van Bouillon en een twintigtal kilo-
meter van Bohan dicht bij de Franse grens 
bevindt, is een recreatief centrum met veel 

familie-activiteiten : minigolf, klimmen, boogschieten, 
lunapark, paint ball, bowling, speeltuin, quad, Segway-
trips, fietsverhuur, horeca… Alleen daarmee al bent u 
een hele dag zoet. Maar het centrum dankt haar succes 
voornamelijk aan haar ligging aan de oevers van de 
Semois en aan haar wateractiviteiten : het strand met 
zijn zwemgelegenheid, de aquabikes en natuurlijk de 
kajak. En als men in een kajak stapt is dat natuurlijk om 
de rivier af te dalen !
“Zelfs al is het niet altijd mogelijk, de afdaling van de Semois 

is onze best lopende activiteit”, bevestigt de eigenaar, 
Michel Wauquaire, wiens familie deze plek sinds 1981 
beheert. “Het is een echte onderdompeling in de natuur. Het 

parcours is makkelijk en de Semois is minder druk dan de 

Lesse, die meer echte sporters aantrekt. Bij ons is de enige 

moeilijkheid de duur van sommige parcours. Voordat u zich 

op het water begeeft moet u natuurlijk rekening houden met 

de leeftijd van de deelnemers.”
In Récréalle hebben amateurs de keuze tussen vijf cir-
cuits. Twee circuits stroomopwaarts met een vertrek 
uit Bouillon (25 km) of uit Poupehan (10 km), en drie 
circuits stroomafwaarts met een vertrek uit Alle tot aan 
Vresse (7 km), Membre (11 km) of Bohan (17 km). Hoe 
lang duurt de afdaling ? Dat hangt af van de snelheid 
van het water, maar voor vier kilometer dient u gemid-
deld een uur te rekenen.
“Het centrum zorgt voor het transport en de logistiek”, legt de 

eigenaar uit. “Wij vervoeren met de bus diegenen die graag 

vanaf Bouillon of Poupehan willen vertrekken en we doen 

hetzelfde voor zij die stroomopwaarts willen vertrekken.”

Een prachtig landschap
Of u zich nu stroomafwaarts of stroomopwaarts van 
Alle bevindt, de Semois biedt u een buitengewoon mooi, 
groen en wild landschap. In Bouillon zullen het majes-
tueuze kasteel en de abdij van Clairefontaine op u neer-
kijken terwijl u de eerste peddel in het water steekt. Als 
u de bebouwde kom uitvaart, wordt u volledig door bos 

omringd en in een indrukwekkende stilte vaart u om 
de Tombeau du Géant (het ‘Graf van de Reus’ dat in 
Wallonië als uitzonderlijk Erfgoed is gelijst). De mean-
ders van de rivier maken u wellicht duizelig, maar ze 
geven u wel de gelegenheid om het prachtige dorpje van 
Frahan uit alle ooghoeken te bekijken. Let in Laforêt, 
waar de Semois door de weilanden slingert, goed op dat 
u uw hoofd intrekt als u bij de ‘pont de claies’ komt, dit 
bekende houten bruggetje dat elk jaar opnieuw wordt 
afgebroken en opgebouwd ; u zou de brug anders nog 
wel eens kunnen meeslepen. En u kunt proberen foto’s 
te maken van de emblematische en door kunstschilders 
zeer gewaardeerde brug van Vresse, met zijn drie onre-
gelmatige bogen. Tenslotte komt u tussen Membre en 
Bohan langs het bekende uitkijkpunt van Jambon, een 
van de meest beroemde uitkijkpunten van de Ardennen 
dat zijn naam dankt aan de vorm die de Semois op deze 
plek 2 kilometer lang aan het land geeft.

R É C R É A L L E

Rue Léon Henrard 16
B-5550 Alle-sur-Semois
+32 (0) 61 50 03 81
 
www.recrealle.com
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S E M O I S - A V E N T U R E

B-6830 Bouillon
+32 (0) 496 52 92 54
 
www.semois-aventure.com
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Ook al zijn er in de omgeving van Bouillon of Chiny 
diverse organisaties die voor de afvaart van de rivier 
kajaks ter verhuur aanbieden, Semois-Aventure, dat 
in Bouillon een groot park voor amateurs van sen-

satie en hoogtes heeft, vond het origineel om het avontuur aan 
te gaan met een vlot ! En niet zomaar een vlot : een vlot dat de 
eendaags-reizigers zelf bouwen alvorens het water op te gaan.
“Het gaat hier om een activiteit die focust op groepscohesie en -dyna-

miek”, legt Patrick Duret, de verantwoordelijke van dit park, 
uit. De activiteiten zijn vooral toegespitst op groepen en bedrij-
ven, als onderdeel van teambuilding en incentives. “Het vertrek-

punt is in Poupehan. De deelnemers krijgen opblaasbare luchtpijpen, 

koord en rondhout. Via een briefing legt een instructeur uit hoe ze 

knopen moeten maken en hij toont hun het te bereiken resultaat, 

waarna allen in teams aan de slag gaan. Het bouwen van de vlotten 

– één vlot is goed voor 4 of 5 personen- duurt één tot anderhalf uur.”
Ziet het er allemaal stevig uit ? Dan worden de vlotten te water 
gelaten en vertrekken ze voor een afdaling van een uur (4 kilo-
meter) tot aan het dorpje Frahan, tot het taverne-restaurant ‘La 
Passerelle’, waar de afvaarders over vestiaires beschikken. Een 
instructeur kan eventueel worden ingehuurd.
“Voor groepen die wandelen en navigatie graag combineren, bieden 

wij een andere activiteit aan”, vult Patrick Duret aan. “De deelne-

mers starten in Frahan en volgen het pad van de Bergkammen 

(Chemin des Crêtes), waarop zich de ruïnes van het kasteel van 

Montragut bevinden, voor een oriëntatietocht van ongeveer een uur 

tijdens dewelke zij een aantal vragen moeten beantwoorden. Als ze in 

Poupehan zijn aangekomen, bouwen ze hun vlotten en komen via de 

rivier terug. Wij noemen dat de “duathlon van de Semois .

DOE-HET-ZELF 
VLOTTEN 



7474

© Aquascope Virelles

nr 44

DE AQUASCOOP  
VAN VIRELLES,
WAAR VISSEN EN 
VOGELS ELKAAR 
ONTMOETEN 
De Aquascoop van Virelles, gevestigd rondom een van de mooiste meren 
van Wallonië, op drie kilometer van Chimay, stelt u in staat om de natuur 
op ludieke en leerzame wijze te ontdekken. De toerist, ondergedompeld in 
de aquatische wereld of vanaf een vogeluitkijkpost, voelt zich klein, stil en 
is vol bewondering.

Dossier

C H I M AY

Henegouwen

Allereerst is de vijver van Virelles het verhaal 
van een mooie reconversie. Voordat het in 
1983 een natuurgebied werd (134 hectaren) 
was de vijver van Virelles het privédomein 

van de Prinsen van Chimay, voor wie het een recrea-
tiegebied en uitgebreid jachtterrein was, waarna het in 
de jaren 50-60 een heel populaire toeristische trekpleis-
ter werd. “Bij mooi weer spoedde men zich naar Virelles om 

te zwemmen, om van de geneugten van het waterfietsen en 

roeien te genieten en om plezier te maken in de guinguettes”, 
legt Anne Sansdrap, promotiemanager van de 
Aquascoop van Virelles, uit. “Echter, beetje bij beetje kwa-

men er in Wallonië andere toeristische activiteiten rondom 

het water en het succes van de vijver van Virelles werd minder. 

Op dat moment besloten drie verenigingen, die zich bewust 

waren van de potentie van de natuur in het gebied, de Réserves 

Naturelles RNOB, Aves - die vervolgens samen verdergingen 

als Natagora - en WWF, om er een natuurgebied van te 

maken en deze plek aldus een tweede leven te schenken. Om 

de vrije hand te hebben en om milieubeschermingsacties tot 

een goed einde te kunnen brengen wisten ze de Generale Bank 

ervan te overtuigen het gebied in 1985 te kopen en het hun te 

lenen in de vorm van een erfpachtovereenkomst.”

Toerisme, natuurbescherming  
en -onderwijs samenbrengen
Sindsdien was het doel van de verenigingen toerisme, 
bescherming van fauna en flora en onderwijs-door-ont-
dekking, met elkaar samen te brengen. Het heeft echter 
nog enkele jaren geduurd voordat de rust terugkeerde 
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D E  A Q U A S C O O P  V A N  V I R E L L E S

Rue du Lac 42
B-6461 Virelles
+32 (0) 60 21 13 63
 
www.aquascope.be

OPENDEURDAG IN HET 
REVALIDATIECENTRUM
Zondag 19 mei biedt de Aquascoop een unieke en 
uitzonderlijke kans om het Revalidatiecentrum (CREAVES) van 
revaliderende, in het wild levende waterdieren te bezoeken 
dat normaal gesproken, om totale rust te garanderen voor de 
herstellende dieren, gesloten is voor publiek. Op die 
opendeurdag worden een barbecue en verschillende 
animaties voor groot en klein georganiseerd. En aan het einde 
van de dag zal aan enkele in het centrum verzorgde vogels de 
vrijheid worden teruggegeven.

en concrete acties ondernomen konden worden. Pas in 2004, 
met de opstart van de Aquascoop, begon het gebied daadwer-
kelijk aan een omslag. Oude installaties en betonnen oevers 
werden afgebroken en vervangen door de huidige infrastruc-
tuur. “Het gebied is in tweeën gedeeld”, legt een verantwoordelijke 
uit. “Aan een kant de ludieke zone, met de speeltuin, barbecuehoek en 

twee ongewone bolvormige huisjes aan de rand van het water ; aan de 

andere kant het natuur-ontdekkingsgebied met een volledig nieuw 

toeristische route met daarin een ‘ontdekkingsparcours’, observatie-

platformen, een tuin met wilde planten, een didactische bijenstal… 

Tussen beide delen in doet een nieuw gebouw dienst als onthaalruimte 

en restaurant, maar vooral ook als expositieruimte, een museum 

waarin je je hart kunt ophalen over de te ontdekken waterwereld en 

een projectiezaal van waaruit bezoekers vogels kunnen observeren 

dankzij camera’s met een zoom die met grote zorgvuldigheid op ver-

schillende plaatsen in het gebied zijn geplaatst.”

Een koppel witte ooievaars
Deze camera’s, waarvan de beelden zijn geselecteerd en becom-
mentarieerd door een begeleider, maken het mogelijk om het 
leven op het meer of de eilandjes heel discreet te observeren. 
Zo kunnen de bezoekers live de visvangst van een reiger of het 
leven van kleine vogeltjes volgen. Ieder seizoen heeft zijn eigen 
shows. In het voorjaar gaat de blik naar de nestkasten. Bezoekers 
kunnen tijdens de periode waarin ze hun nest bouwen, broeden 
en voeden, vogels observeren zoals mezen, boomklevers en zelfs 
bosuilen. Misschien boffen ze en zien ze het koppel witte ooi-
evaars dat drie jaar geleden kwam nestelen in een bebost 
eilandje. “Het is het enige koppel dat in de Waalse regio in het wild 

nestelt. Het is een mooi verhaal want we hadden tussen de takken van 

een boom een platform, een mand in de vorm van een kegel gemaakt, 

in de hoop een koppel visarenden aan te trekken. Die arenden, zoals 

alle trekvogels, houden ervan om twee keer per jaar te stoppen bij deze 

vijver, het ‘restaurant’ van Virelles, met zijn zes à zeven ton vis (snoe-

ken, baarzen, karpers, zeelten, voorns, pootvissen…). Maar oh verras-

sing, de volgende dag settelde al een ooievaar in het appartement en 

die ooievaar werd heel snel gevolgd door een tweede. Niemand zal 

erover klagen, zeker de kinderen niet ! ”
Omdat de Aquascoop met een groot deel van haar inspanningen 
focust op de ontdekking en de bescherming van het milieu, 
spreekt het voor zich dat deze plek heel erg in trek is bij scholen. 
Tijdens de schoolvakanties worden er excursies georganiseerd. 
Het avontuur begint bij zonsopgang. In twee kano’s kan men 
getuigen van het ontwaken van de wilde natuur. En dit wonder 
gaat op elke nieuw bezochte plek de hele dag door.
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DE ESCAVÈCHE VAN 
CHIMAY, HET WATER 
LOOPT JE IN DE MOND ! 

Onlosmakelijk verbonden met 
water, een echte attractie… 
Escavèche is een zeer populair, 
lokaal, Waals product in de Vallei 
van de Viroin en het Land van 
Chimay. Ook al is het een heel oud 
en typisch gerecht, het 
oorspronkelijke recept is niet van 
bij ons.

Escavèche zou bij ons geïmporteerd zijn door de 
Spanjaarden die onze contreien in de tijd van Keizer 
Karel V (16e eeuw) bezetten. Omdat escavèche een koude 
bereiding is op basis van vis en azijn, konden de soldaten 
die makkelijk in kleine potten bewaren. Hoewel de ‘con-
quistadores’ het gerecht in verschillende Europese lan-
den en in Latijns-Amerika geïmporteerd hebben, kreeg 
escavèche enkel in de regio van Chimay een volwaardige 
plaats in de lokale gastronomie. Hoe kan dat ? “De bodem 

is hier rijk aan mineralen en ijzer, zoals Forges of Forge-

Philippe, de namen van bepaalde dorpjes, aantonen. De grond-

stoffen konden ontgonnen en verwerkt worden dankzij de 

hydraulische kracht die geproduceerd werd met het water van 

de rivieren, die door ingesloten valleien in de regio vloeien”, 
legt Philippe Dumoulin, een van de laatste officieel 
erkende producenten van de escavèche, uit. “En de meren 

die uit de activiteiten van de smederijen zijn voortgekomen 

– waaronder het meer van Virelles dat ontstaan is door 
de bouw van de dam op de beek Nicolas, eind 16e eeuw, 
(n.v.d.r.) – zijn echte visreserves geworden. En daardoor kon 

de escavèche zich in de Laars van Henegouwen handhaven. 

Maar ook elders. Zo bestaat in de regio van Namen een stoof-

pot van forel op de wijze van escavèche…”

Doornhaai vervangt paling
In de Vallei van de Viroin bereiden Philippe Dumoulin 
en zijn zonen de escavèche op traditionele wijze, volgens 
een oud familierecept. De vis wordt in de pan of in de 
oven gebakken en daarna een aantal dagen in een meng-
sel van alcoholazijn en wijnazijn, meel, witte wijn, water, 
kruiden en ui gelegd. Het gerecht wordt gegeten met 
frieten of brood en een salade. Het moge duidelijk zijn 
dat het visvlees stevig moet zijn, en zonder graten of 
slechts hele kleine graatjes die door de azijn worden 
opgelost. Vandaar de keuze voor paling, alhoewel de 

visboer ons waarschuwt dat… “paling vandaag niet 

alleen ongeschikt is voor consumptie door de 

ophoping van allerlei afvalstoffen in zijn vet-

ten ; het is ook een beschermde soort ! Daarom 

bereiden wij onze escavèche op basis van 

doornhaai (zeepaling of zeebaars) of forel.”
Ter informatie : de lokale producenten 
hebben een aanvraag ingediend om 
voor dit lokale Waalse kwaliteitspro-

duct een BGA (Beschermde Geo- 
grafische Aanduiding) te verkrijgen, net 
zoals de ‘Ardeense ham’ en ‘Ardeense 

worst’, de ‘Paté Gaumais’ en de ‘Plate van 
Florenville’ ( aardappel ).
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Bru, 

EEN JUWEEL VAN WATER 

Het al dan niet 
bruisende water 
van Bru wordt 
tegenwoordig 
erkend als ‘water 
voor elke tafel’. 
De kwaliteiten 
ervan liggen 
dicht bij die van 
grote wijnen.  
En Bru heeft 
partnerschappen 
met de meeste 
Belgische 
culinaire 
verenigingen.

 I Marc Vanel

S TO U M O N T

Luik

Tendens
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Kent u de oorsprong van de naam Bru ? Het is de naam 
van een gehucht in de Ardense wouden tussen Lorcé 
(waar men voorouders met de naam ‘de Pardieu’ zou 
vinden, maar dat is een ander verhaal) en het enkele 
kilometer verder gelegen Chevron. De naam zou doen 
denken aan het bruisen van het gas dat uit de carbo-gas-
vormige bron ontsnapt.
De bronnen van Chevron waren al in de oudheid gekend 
en werden in 814 door Lodewijk I de Vrome, een van 
de vele zonen van Karel de Grote, geschonken aan de 
abdij van Stavelot, die ze uitbaatte tot in de 17e eeuw. In 
1718 kreeg een zekere M. de Presseux uit Hautregard 
het recht op het verhandelen van het bronwater, dat de 
concurrentiestrijd aanbond met dat van Spa. Althans 
tot aan de Franse Revolutie, die de watermarkt 
kelderde.
Enkele jaren later kwam de gemeente Chevron in het 
bezit van de Bru-bronnen, maar liet die rustig inslapen. 
Aan het einde van de 19e eeuw trachtte de gemeente ze 
te verkopen, doch de ligging ervan te midden van de 
bossen ontmoedigde meer dan één liefhebber. Chevron 
besloot de bronnen toen in concessie te geven. Die con-
cessie bestaat nog steeds, al gaat het om een zeer langlo-
pend contract.
In 1903 beginnen drie Antwerpenaren een industriële 
uitbating voor het opvangen en bottelen van het water. 
In 1925 wordt die de ‘Compagnie Générale de Chevron’ 
of ‘Algemene Maatschappij van Chevron’, die in 1994 
een van de eerste Belgische beschermingsperimeters 
zou verwerven om de bron te vrijwaren van het gevaar 
voor vervuiling en besmetting. Die perimeter van 3.865 
hectare werd mettertijd uitgebreid tot 4.250 hectare, 
maar hij bestaat nog altijd. Daardoor is het in die zone 
bijvoorbeeld verboden zout op de wegen te strooien als 
het vriest, om het grondwater niet te besmetten. In de 
plaats daarvan wordt er zand op de wegen gestrooid, 
wat zeker beter is voor de planeet !

Spadel neemt Chevron over en lanceert Bru 
als ‘het parelende water’
Ernest du Bois, de grootvader van de huidige CEO van 
Spadel, schrijft in 1924 een nieuwe bladzijde door een 
aandeel te nemen in het kapitaal van het twee jaar voor-
dien opgerichte Spa-Monopole. Zijn firma ‘Finance et 
Industrie’ koopt in 1946 de ‘Compagnie Générale de 
Chevron’. Onder impuls van Guy Jacques du Bois wordt 
de firma in 1980 omgevormd tot de ‘Europese Spadel-
groep’, die het beheer van de bronnen van Chevron 
overneemt, een jaar later de bronnen van Bru koopt en 
tegelijk het concept van ‘het parelende water’ lanceert 
als synoniem van rijkdom en zuiverheid.
Het succes daarvan is te danken aan Marc du Bois, die 
er eerst in slaagt Spa te introduceren in de ziekenhuis-
sector en dan met de marketing van Bru begint, waar-
van de reclamecampagne in 1996 de prestigieuze Grand 
Effie Award wint. De faam van Bru werd toen verzekerd 
door grote en wereldberoemde chefs zoals Pierre 
Romeyer en Pierre Résimont.

Daardoor is het in die zone bijvoorbeeld verboden 
zout op de wegen te strooien als het vriest, om het 
grondwater niet te besmetten.

PETER DE GROTE…  
WATERDRINKER ! 
Volgens het boek ‘Chevron dans le passé’ van Walter Jamar,  
dat wordt aangehaald op de site van de ‘Société verviétoise 
d’Archéologie et d’Histoire’, zou tsaar Peter de Grote, toen hij in 1710 
een kuur deed in Spa, verscheidene keren naar Bru zijn gegaan,  
waar hij “21 glazen water dronk en 12 vijgen en zes pond kersen at, 
waarna hij al wandelend te voet naar Spa terugkeerde.”

Het hert, symbool van BRU
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BRU  
IN CIJFERS
 

39 miljoen
liter per jaar

0,15 % 
voor export  

27 
medewerkers 

2 
productielijnen 

Een nieuwe fabriek in Lorcé
In 2000, nadat zijn broer bij een ongeval was omgeko-
men, neemt Marc du Bois de leiding van Spadel in han-
den, eerst met Jean-Philippe Despontin en later alleen, 
vanaf 2012. De jaren 2000 zijn jaren van verandering. 
Bru-Chevron, dat de hoogste certificaten kreeg (ISO 
9002 en ISO 14001 voor zijn milieumanagement), kent 
een snelle ontwikkeling en bouwt in 2001 een nieuwe 
fabriek in Lorcé. Er wordt begonnen met een groot pro-
gramma voor het ontmantelen van de oude fabriek. 
Tegelijk worden er 400 struiken geplant om de oor-
spronkelijke biodiversiteit te herstellen, want duurzame 
ontwikkeling is een van de grote bekommernissen van 
de onderneming. Er werden ook andere milieumaatre-
gelen getroffen, zoals groene elektriciteit, steeds lichtere 
plastic flessen, afvalwaterzuivering enz.
Xavier Faber, Eerste Wijnkelner van België 2000, gaat 
in 2009 bij Spadel werken en wordt ‘Bru-ambassadeur’. 
“Toen ik daar met de verkoopteams ‘Top Gastronomie’ en 

‘Horeca’ aankwam, herinnert hij zich, wilden we Bru plaat-

sen in alle sterrenrestaurants en in de restaurants die goed 

gequoteerd waren door Gault&Millau. Nu hebben we part-

nerschappen met de meeste culinaire verenigingen van België.”

Een stabiel mineraal evenwicht
En degene die nu Field Sales Manager Brussel en Zuid 
is, vervolgt : “Het water van Bru is van nature bruisend en 

om verscheidene redenen perfect voorbestemd voor de gastro-

nomie. Om te beginnen bevat het weinig zout en laat het de 

smaak van het eten goed tot zijn recht komen. Calcium en 

magnesium zijn perfect in evenwicht, het natuurlijk CO
2
-

gehalte bedraagt 4,4 g/liter, met een mineralisering van 160 

mg/liter droge neerslag.” Dat klinkt wat abstract, maar 
het mineraal evenwicht van Bru lijkt op dat van kwali-
teitswijnen ! Het geheel blijft stabiel in de tijd en maakte 
dat dit unieke water als ‘natuurlijk mineraalwater’ werd 
erkend door het Ministerie voor Volksgezondheid, de 
huidige FOD Gezondheid.
“Om te bewijzen dat Bru overal werd gedronken, hebben we 

overal de ‘parelende tafels’ gelanceerd”, benadrukt Xavier 
Faber. “Dat waren gastronomische evenementen die plaats-

vonden op de meest onwaarschijnlijke plekken, zoals een 

museum, een bos, een station…”

Bru zonder bubbels
Bijna heel de productie wordt gekocht en gedronken in 
België : “We positioneren ons vooral als een plaatselijke speler. 

Over uitvoer spreken is misschien pretentieus, want we expor-

teren slechts 0,15 % van de productie of minder dan 60.000 

liter ! Een beetje naar Noord-Frankrijk, en Nederland, en wat 

verkoop in Brunei, Griekenland en China.”
In 2006 bracht Spadel het platte Bru-water uit : 
niet-bruisend maar van dezelfde kwaliteit. Er bestaan 
nu verscheidene formaten, die zowel worden verkocht 
in de horeca (in glas) als in winkels en supermarkten 
(in PET). “Beide waters vullen elkaar perfect aan en zijn 

onafscheidelijk geworden op tafel”, besluit de manager.  
“Ik drink alleen nog dat, maar dat is misschien beroepsmis- 

vorming…” 

In 2006 bracht Spadel het platte 
Bru-water uit : niet-bruisend maar 
van dezelfde kwaliteit. “Beide waters 

vullen elkaar perfect aan en zijn 

onafscheidelijk geworden op tafel.” 

www.bru.be
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Water, dat zo lang uit de gratie was, vormt in Wallonië tegenwoordig  
een richtinggevend element voor stedelijke opwaarderingsprojecten. 
Staat water centraal in hedendaagse steden? Het wekt alleszins veel 
geestdrift op. Om water duurzaam te gebruiken, moeten we echter wel 
rekening houden met de gevolgen ervan. 

 I Carole Depasse

Tendens

Het water keert terug

NAAR DE STAD

Water heeft altijd ambivalente gevoelens 
opgewekt. Enerzijds vormt het een last, 
een breuk, een probleem of een gevaar. 
Maar anderzijds, wanneer we het 

water kunnen beheersen, wordt het een formidabele 
troef voor economische ontwikkeling, meer bepaald 

voor sectoren zoals toerisme en cultuur. Hier volgt een 
gesprek met Yves Rahir, een stedenbouwkundige van 
het agentschap Agua (Association du Groupe Urbanisme & 

Architecture) uit Louvain-la-Neuve en voorstander van 
een functionele en esthetische re-integratie van allerlei 
vormen van water in de Waalse steden.
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Is er opnieuw belangstelling voor water in het stadsleven ?
We hebben water lang beschouwd als een technisch instrument 
om handelsbetrekkingen te bevorderen en als iets dat we onge-
straft konden vervuilen, als een openluchtriool. Stromen, rivie-
ren en beken waren iets negatiefs geworden, waar we ons van 
afkeerden. Vandaag – en mede dankzij onze reiscultuur – ont-
dekken we opnieuw de schoonheid van steden waarin water 
een hoofdrol speelt. Nu kijken we anders naar water.

Maar de Waalse steden zijn niet allemaal Venetië of Brugge !
Natuurlijk niet ! Maar er valt altijd iets te halen uit water, zeker 
wanneer het gaat om een stedelijke omgeving die opgewaar-
deerd wil worden. Lessen (Lessines), waaraan we nu werken, 
is daarvan een mooi voorbeeld. Het is het typische geval van 
een stad die haar rivier tientallen jaren lang heeft miskend. 
Water werd er niet meer als een waarde beschouwd, de stad 
leed onder het verlies van haar industrie en bleef maar verar-
men. Hoe kon die trend worden omgekeerd ? We moesten de 
inwoners een spiegel voorhouden : de Dender, het kanaal, het 
industrieel erfgoed, het groots historisch verleden, het jaagpad, 
de bruggen, de groefputten, de eilandjes, de waterlandschap-
pen… Agua kreeg de opdracht stadsplannen te ontwerpen die 
rekening houden met de waterloop en die duurzaam te gebrui-
ken plaatsen bevatten. Hier kunnen toeristenschepen aanleggen, 
daar kunnen nieuwe woningen worden gebouwd in een uit-
zonderlijk landschap. In Lessen is water een geweldig marke-
tinginstrument voor het aantrekken van investeerders die 
inzien dat de opgewaardeerde stad een ideale woonplaats is. Er 
zijn scholen, een station, een nabijgelegen wegennet, werkge-
legenheid (Baxter), een unieke culturele infrastructuur (het 
‘Notre-Dame à la Rose’-ziekenhuis) en een bucolische 
omgeving.
Wallonië kent een algemene toename van de belangstelling 
voor ‘watermilieus’, waaraan trouwens geen gebrek is. We den-
ken ook na over het ontwikkelen van een ecologische wijk in 
het centrum van Seneffe, langs het kanaal. Kijk maar wat er 
gebeurde met de kaden van de Samber in de benedenstad van 
Charleroi en met de Scheldekaden in Doornik. Dat is schitte-
rend ! Ja, water heeft aantrekkingskracht.

Agua heeft heel wat jaren gewerkt aan het toerisme in Durbuy. 
Stond water daar ook centraal ?
Durbuy, dat is een avontuur dat in 1989 begon. Het is nu al bijna 
30 jaar dat de ‘kleinste stad ter wereld’ haar vertrouwen in ons 
stelt. Om Durbuy te begrijpen, moet je naar het verleden kijken 
en je over de oude stadsplannen buigen. In de middeleeuwen 
lag Durbuy opgesloten binnen verdedigingsmuren, was het 
volledig omringd en werd het beschermd door de Ourthe. Die 
rivier is altijd het element geweest dat de stad vorm gaf, ook al 
veranderde haar loop mettertijd. Agua heeft onderzocht op 
welke wijze het water opnieuw kon worden geïntegreerd, 
bedwongen en gebruikt binnen en rond de oude stad, om het 
erfgoed ervan tot zijn recht te doen komen. Het was een inge-
wikkeld onderzoek, want er moesten verkeers- en voetgangers-
bruggen worden gebouwd om de verschillende delen van de 
stad met elkaar te verbinden, er moesten externe parkeerruim-
ten worden gecreëerd, parken als groenzones langs het water 
worden aangelegd en, vooral, moest de aandacht op de Grote 
Anticlinaal, de geologische plooi die het hoogste punt van de 
oude stad vormt, worden gevestigd door een vijver met water-
spelen. Die stadsplanning was des te complexer omdat we in 
Durbuy rekening moesten houden met een voortdurend gevaar 
voor overstroming. Om de stad tegen de grillen van de Ourthe 

te beschermen, hebben we, in samenwerking met het Ministerie 
voor Uitrusting, een stenen beschermingsmuur rond de stad 
opgetrokken, met daarnaast wachttorentjes die doen denken 
aan de defensieve architectuur van de oude stad. Het was een 
manier om een louter technische ingreep te verzoenen met een 
esthetisch verantwoorde planning, die ook prettig zou zijn, 
aangezien de muur een aangenaam en veilig wandelpad langs 
het water is geworden. Het water, dat voor Durbuy een gevaar 
was, is nu een troef voor de plaatselijke ontwikkeling 
geworden.

De waterpartij van de anticlinaal  
in het oude Durbuy.
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Om het nog even over de Grote Anticlinaal te hebben : 
hoe hebt u die aangelegd ?
We hebben het water weer aan de voet van de rots 
gebracht in de vorm van een kunstmatige vijver die 
profiteert van een subtiel natuurlijk milieu met planten, 
vissen, zoetwatermosselen en eenden. Het water wordt 
in beweging gebracht door een waterval rond stukken 
arduin die doen denken aan oude molenstenen. Die 
waterpartij heeft een voordien aan haar lot overgelaten 
ruimte verrijkt. Een minigolf, restaurants en een audi-
torium hebben zich daarrond gevestigd. Dankzij de 
aanleg van het water en de verlichting van de rots begon 
de plek weer te leven in al haar schoonheid. Die ruim-
telijke ordening is heel belangrijk omdat die plaats straks 
een toegang tot de stad wordt. In Durbuy heet het water 
u welkom ! 

Vergen die installaties geen duur onderhoud ?
Zoals elke technische installatie die kan lijden aan defec-
ten en slijtage. U weet ook dat water invreet. In Durbuy 
en andere Waalse gemeenten is water nodig om het 
erfgoed op te waarderen. Waarom houden Nederlanders, 
Duitsers en Fransen zoveel van die plek ? Omdat het een 
mooie stad is. En om ze mooi en aantrekkelijk te houden, 
hebben die prachtige installaties onderhoud nodig. 
Fonteinen, waterpartijen, watervallen, pompen… zijn 
toeristische investeringen. Verscheidene fonteinen die 
Agua in Wallonië heeft geplaatst, zijn nu defect en wor-
den niet hersteld. Voor ons is dat een grote tegenvaller. 
Soms is dat een probleem van technisch beheer, soms 
van deskundigheid, van gezag of van standvastigheid. 
Wanneer de promotor van een project verdwijnt, ver-
liezen we soms degene die in de fontein een essentieel 
element voor het imago van de stad zag. Maar voor zijn 
opvolger is ze misschien slechts een bron van proble-
men. Wellicht zouden we bij de offerteaanvraag garantie 
inzake het latere onderhoud kunnen eisen. Want wan-
neer een fontein niet meer werkt, terwijl ze door een 
‘toeristisch label’ als trekpleister wordt aangeduid, dan 
is dat een ramp. Dat is bezoekers bedriegen !

 “Als ik over het viaduct van Beez rijd, beeld ik me in dat een 

buitenlandse toerist daar zou langskomen en vanuit zijn auto 

zou genieten van dat unieke uitzicht op de Maasvallei en op de 

rotsen van Marche-les-Dames. Hij zou dat een prachtig 

landschap vinden ! ” (Yves Rahir ) 

Agua heeft het 
Grote Anticlinaal 
geënsceneerd 
dankzij een vijver 
met waterspelen.

Met welk ander project bent u begin 2019 bezig ?
Bij Agua ligt er voor Barvaux-sur-Ourthe, in de fusie-
gemeente Durbuy, ook een project ter studie voor het 
opwaarderen van de waterloop. Tijdens geschiedkundig 
onderzoek hebben we ontdekt dat Barvaux 600 jaar lang 
een rivierhaven is geweest, die een aanlegplaats was 
voor met erts beladen platbodemschuiten, die men ‘bet-
chés’ noemde. Toen de haven niet meer werd gebruikt, 
bleef de stad groeien, maar keerde zich af van het water. 
In dit geval bestaat onze bijdrage erin het collectieve 
geheugen op te frissen en de haven en de kaden ervan 
geleidelijk op te waarderen. Opnieuw aanlegplaatsen 
maken voor kajakken, het restaureren van de oude 
molen waarvan het wiel werd verwijderd, het opkuisen 
van het gemeentepark waar hoge en te talrijke bomen 
het zicht op de rivier belemmeren, en het opwaarderen 
van de oevers over minstens 400 meter.
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De waterslang van de Papierfabrieken van Genval
De vestiging van de Papierfabrieken van Genval, die in 1980 
werd gesloten, bood het droevige uitzicht van een verlaten en 
braakliggende industriegrond, die gebruikt werd voor wildpar-
keren. Op initiatief van Equilis worden de papierfabrieken sinds 
2015 omgebouwd tot een nieuw ‘stadscentrum’ met handelsza-
ken, woningen en groenzones. De Agua-¬groep, die werd aan-
gezocht om het volumeplan op te stellen, dat voorafgaat aan en 
nodig is voor het verkrijgen van de bouwvergunning, heeft 
onmiddellijk begrepen wat voor een potentieel er schuilde in 
het weer openleggen van de rivier, die over een groot deel van 
haar tracé was afgedekt door een betonplaat. “Het was een heel 

voluntaristische stap vanwege Agua, dat die vinnig verdedigde bij 

investeerders. En nu zien we met eigen ogen het resultaat ! Op sommige 

plaatsen, waar zich cafés bevinden boven het water, zou je nog kunnen 

denken dat je je in een Vlaamse of Nederlandse stad bevindt. De 

openliggende Lasne is een van de meest structuurgevende elementen 

van het renovatieproject”. (Yves Rahir) 

www.agua-online.be

Wat zou uw droomproject zijn ?
Het aanleggen van het tracé van de Maas tussen Givet en Namen 
of zelfs tot Maastricht ! Een doorlopend pad creëren voor 
wandelaars, fietsers en toeristenboten, een samenhangend 
traject met plaatsen waar je kan eten, een douche nemen, je fiets 
herstellen of je boot aanmeren.

Aanleg van de site van de 
Papierfabrieken van Genval



Les Comtes de Méan is particularly suitable  
for a business clientele

Les Comtes de Méan is the reconversion of two buildings that were listed 
as a Wallonian heritage site. It is one of Belgium’s best reputed hotels, thanks 
to its refined scenery, the quality of the service and the many conveniences.

Mont Saint-Martin 9-11, B-4000 Liège - T +32 (0)4 267 67 43  -  F +32 (0)4 222 93 93
sales@lescomtesdemean.be  -  lescomtesdemean.be

125 fully-equipped bedrooms and suites • Sophisticated bistronomic restau-
rant • Bar and terrace overlooking Liege • Wellness centre and fitness area

• Meeting and reception space for 2 to 300 people

cdm-waw-225x310mm.indd   1 5/09/18   16:28
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Musée de la

PHOTOGRAPHIE
DRIE TENTOONSTELLINGEN TE ONTDEKKEN TOT 12 MEI.

C H A R L E R O I

Henegouwen

Palerme, Sicile, 1971  
© Succession  
Jacques Meuris

J A C Q U E S  M E U R I S
L’ E X P É R I E N C E  
P H O T O G R A P H I Q U E 

Wanneer men het over Jacques Meuris heeft, 
denkt men spontaan eerder aan de schrijver 
dan aan de fotograaf of de theoreticus.  
Als atypische figuur in de naoorlogse 
Belgische culturele kringen is hij de auteur 
van talrijke zowel literaire als poëtische of 
kritische teksten.
De fotografische ervaring van Jacques Meuris 
is de aanleiding tot een consequent oeuvre, 
dat gevoelig is voor de invloeden en ideeën 
van zijn tijd en meer bepaald, op duurzame 

wijze, voor de nieuwe energie van het 
surrealisme.
In 1993 heeft zijn echtgenote, bij het overlijden 
van Jacques Meuris, heel zijn fotowerk en al 
zijn afdrukken geschonken
aan het Musée de la Photographie in 
Charleroi. De tentoonstelling presenteert de 
meest gekende en verwachte beelden van 
Jacques Meuris, maar besteedt eveneens  
veel aandacht aan een selectie van 
beeldenreeksen uit zijn contactafdrukken.
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O L I V I E R 
C O R N I L
D A N S  M O N  J A R D I N  
L E S  F L E U R S  D A N S E N T 

Olivier Cornil werkt zowat overal in België 
maar soms ook daarbuiten. Dat was het 
geval tijdens zijn tournees
met de groep Girls in Hawaï waarvan hij 
lange tijd een “visueel lid” was. Hij is 
afgestudeerd aan de kunsthogeschool ESA 
LE 75 in Brussel. Sindsdien heeft hij heel 
wat werken tentoongesteld en 
gepubliceerd. Daarbij mengde hij vaak 
foto’s en nota’s, zowat halverwege tussen
de ingetogen autobiografie en
genereuze en gevoelige benadering van 
een documentaire. Sinds 2017 is hij docent 
aan de ESA Saint-Luc Liège.
“ Dans mon jardin les fleurs dansent ” is een 
reeks die hij enkele jaren geleden aanvatte 
in Bugeat, in de Corrèze, waar zijn moeder 
ging wonen. Het is het eenvoudige,  
maar zoals vele andere niet altijd even 
makkelijke verhaal van een vrouw, een 
moeder, van de familiebanden en
break-ups, van rouw en zingeving.  
Van gelatenheid en vernieuwing, van 
herinneringen, tranen en geluk. Beelden 
van ginder en teksten van hier.

 « Dans mon jardin les fleurs dansent ». 
N° 6 
© Olivier Cornil
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PAT R I C K  W I L L O C Q 
S O N G S  O F  T H E  W A L É S

De fotograaf Patrick Willocq werd in 1969 
in Straatsburg geboren . Deze autodidact 
bracht het grootste deel van zijn leven 
door in het buitenland, waarvan 23 jaar 
in Azië en 7 jaar in de Democratische 
Republiek Congo. “Songs of the Walés” 
is het resultaat van verscheidene 
verblijven in dit Afrikaanse land. In de 
tropische wouden leven de Ekonda's en 
de Ntomba's, die een origineel ritueel 
van de ‘zogende moeder’ hebben, 
namelijk het ‘Walé’. De tentoonstelling is 
een onderdompeling aan de hand van 
beeld en klank in dit universum. De expo 
is n iet a l leen samengesteld u i t 
fotografische taferelen, portretten, wall 
papers, installaties, beelden van de 
making of en een documentaire film, 
maar wordt ook verrijkt door het gezang 
van de Walés.

Walé Asongwaka vliegt weg  
© Patrick Willocq / courtesy 
Project 2.0 / Gallery

Ntembe, Walé épervier  
© Patrick Willocq / courtesy 
Project 2.0 / Gallery
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GENVAL.LES.BAINS

Gastronomie 

aan het water

Genval.Les.Bains
Avenue du Lac 87
B-1332 Rixensart

+32 (0) 2 655 73 73
www.martinshotels.com

Een idyllisch uitzicht op het meer, het water aan je voeten, een goede fles wijn binnen 
handbereik, een heerlijk gerecht op tafel, bereid door een jonge gepassioneerde en 
getalenteerde chef… ‘Genval.Les.Bains’ is het restaurant van Martin’s Château du Lac, en 
maakt deel uit van de groep Martin’s Hotel. I Muriel Lombaerts

Het meer van Genval ligt pal op de taalgrens : het 
noordelijke gedeelte op het grondgebied van de 
gemeente Overijse, het andere op dat van de 
gemeente Rixensart. Het strekt zich uit over de 
provincies Vlaams- en Waals-Brabant en is een 
kunstmatig meer dat zowel omwonenden als 
Brusselaars aantrekt. Het is een bijzonder popu-
laire wandellocatie en een topbestemming in de 
streek.
Rondom deze prachtige waterpartij liggen res-
taurants, watersportinfrastructuur en aan de 
Franstalige oever het niet te missen Château du 
Lac. Dit vijfsterrenhotel beschikt over een well-
ness- en fitnesscenter, maar ook een loungeres-
taurant met unieke bar : Genval.Les.Bains. Een 
ideale locatie voor een gastronomisch moment 
met idyllisch uitzicht, een gastvrij team en de 

inventieve keuken van een jonge, getalenteerde 
chef, Nicolas Mottart. Hij maakt de grote klas-
siekers uit de Belgische en Europese gastronomie 
klaar en voegt er heel wat inventiviteit, moder-
niteit maar ook Aziatische invloeden aan toe. “Ik 

heb heel wat gereisd en op die manier ook andere 

culturen leren waarderen, legt hij uit. Ik ben een 

beetje gek en wil mijn gasten graag nieuwe producten 

en smaken laten ontdekken. Ik ga bij mijn leveran-

ciers op zoek naar originele ingrediënten en baseer 

me daarop. Ik deel veel met mijn koks. Zo liet ik me 

voor een bepaald dessert inspireren door een recept 

van een keukenhulp die Oscar heet. Een chef kan niet 

alles alleen doen, het is teamwerk. Iedereen draagt zijn 

steentje bij en het is die samenwerking die tot een goed 

gerecht leidt.”

© Martin’s Hôtel
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NICOLAS MOTTART,  
EEN BLITZCARRIÈRE
Gepassioneerd door het koksvak 
besloot Nicolas Mottart al van 
kindsbeen af dat hij van de 
keuken zijn toekomstige 
beroep zou maken. Hij is 
afkomstig uit Waterloo, 
studeerde aan het Institut 
Cardinal Mercier in Eigenbrakel 
en zette zijn eerste stappen in het 
restaurant ‘Alter Ego’. Hij werkte met chefs uit 
sterrenrestaurants, die op een bepaald moment 
allemaal beslisten om een andere koers te 
varen en zich op hun restaurant te focussen, 
eerder dan op eventuele bekroningen.  
“Ze werkten allemaal met verse producten,  
en ik heb ontzettend veel van hen geleerd”,  
vertelt hij.
Acht jaar geleden begint hij als keukenhulp in 
het restaurant Genval.Les.Bains bij chef Olivier 
Grégoire, waarna hij snel opklom op de 
professionele ladder en eerste chef de partie 
werd. De erkenning voor zijn werk opende voor 
hem de deuren van restaurant Icones bij 
Martin’s Brussels EU, waar hij aan de slag ging 
als tweede keukenchef en chef-kok.
Sinds een jaar staat hij aan het hoofd van 
restaurant Genval.Les.Bains .

‘Huisbereide’ gerechten
Nicolaas is autodidact, streng en epicuristisch en weet 
een bord zo te sublimeren dat het de liefde voor het 
mooie, lekkere en uitmuntende weerspiegelt. De voor-
gerechten, hoofdgerechten en desserts op de kaart zijn 
gevarieerd en creatief, zoals de gebakken foie gras op 
tartaar van ree, de crumble met bosbessen, de vinai-
grette met truffel, sint-jacobsvruchten met zwarte 
champignons, geparfumeerd met een krachtige bouillon 
op Thaise wijze, edamame-schuim met koriander, of de 
tong ‘Genval.Les.Bains’ met sneeuwkrab, gegratineerd 
met doodtrompetten en appeltjes met champignons, 
langoustinesoep met kokosmelk : heerlijk ! ’s Middags 
biedt het restaurant een zakenlunch aan met een alter-
natief voor vegetariërs, en ’s avonds staan er altijd een 
aantal suggesties op het menu. Met een mooie wijnkaart 
en advies van het vriendelijke personeel is dit gastro-
nomische moment aan de oever van het meer beslist een 
omweg waard ! “Ik probeer zoveel mogelijk met verse pro-

ducten te werken”, vertelt de jonge chef, die een heel uit-
eenlopende clientèle ontvangt, gaande van toeristen 
(kort of lang verblijf) tot zakenmannen of -vrouwen en 
buurtbewoners die even willen komen genieten.

Belgisch design in de kijker
Aan de andere kant van de hotellobby bevindt zich ‘The 
Kingfisher’, een combinatie van traditionele bar en 
ambiance club, die de gasten in een totaal andere sfeer 
onderdompelt. Dat is de uitdaging die de keten Martin’s 
Hotels aanging met ‘Genval.Les.Bains’ : een unieke plek 
creëren, met een restaurant, bar, salon, galerie-lounge, 
coffee-tea-room, terrassen voor de mooie dagen en een 
haard tijdens de winter. Alles oogt verfijnd en straalt 
een uitgepuurd design uit, met als bonus natuurlijk het 
prachtige uitzicht op het meer van Genval en het 
croquetgazon.
Het loungerestaurant, waarvan de oorspronkelijke 
architecturale elementen behouden bleven – waaronder 
de romaans aandoende bogen en gewelven –ademt een 
koloniale, luchtige en verfijnde sfeer. Alle ramen die 
uitkijken op het meer zijn uitgerust met een guilloti-
nesysteem zodat er bij warme temperaturen gezonde 
buitenlucht binnen kan. In de rustige omgeving gaat 
alle aandacht naar een hele reeks creaties ‘made in 
Belgium’ : de fraaie zetels JNL van leder en wengé, de 
prachtige lineaire haard van De Puydt of de terrasstoelen 
van Manutti met gevlochten vezels.
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Tortuga Bar
Rue des Récollectines 8

B-6940 Durbuy
+32 (0) 478 33 14 45

www.tortugabar.be

DE TORTUGA BAR

Durbuy op de rumroute

Leuke adresjes

Houdt u van rum en piratenverhalen ?  
Dan moet u in Durbuy op zoek gaan naar de Tortuga Bar, 
de grootste attractie van de kleinste stad ter wereld.  
I Marc Vanel

© Marc Vanel
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In het dagelijks leven heet hij Eric Thibaut, maar tijdens 
het weekend verkleedt hij zich als piraat en wordt hij Jack 
Tibow. Zijn galjoen is de Tortuga Bar in Durbuy, een wel 
heel bijzonder rumcafé waar honderden voorwerpen 
verwijzen naar de wereld van de zeeroverij. Skeletten, 
schedels, vaten, kaarsen, sextanten, oude wereldkaarten, 
pistolen, maar ook familiefoto’s vind je terug op deze 
unieke plek waar de tijd is blijven stilstaan.
Van vrijdag tot zondag, de enige openingsdagen, loopt 
Jack Tibow er rond, uitgedost als piraat : dikke zwarte 
jas, driekantige hoed, lieslaarzen, pistool bevestigd aan 
zijn riem, kettingen, armbanden, en natuurlijk ook pruik 
en make-up. In de voetgangersstraatjes van het centrum 
kan hij geen stap zetten zonder dat een toerist hem 
vraagt om mee op de foto te staan. En dat komt goed 
uit, want onze man is toevallig ook… fotograaf ! 
Showbizz, mode of zelfs huwelijken, maar zijn specia-
liteit blijft wel de culinaire en gastronomische fotogra-
fie. Al bijna vijftien jaar lang maakt hij voor de website 
‘lacarte.be’ foto’s van allerhande gerechten en locaties.

Een passie voor piraten
Door de exponentiële ontwikkeling van de digitale foto-
grafie veranderde er echter het een en ander, en de 
Namenaar besliste op 6 februari precies zes jaar geleden 
om in de kleinste stad ter wereld een rumcafé te openen. 
Hij verkocht eerder al rum in bijberoep, maar hij wilde 
graag een versnelling hoger schakelen. Er kwam een 
oude zagerij vrij waarin hij de huidige ‘Tortuga Bar’ 
onderbracht, die vandaag wordt uitgebaat door een tien-
koppig team.
“Al op erg jonge leeftijd was ik dol op piraten, oude films uit 

de jaren 50, 60 en 70, zoals Treasure Island, The Crimson 

pirate, Mutiny of The Bounty, om er maar een paar te noe-

men”, vertelt de Kapitein. “En ik vind het ook fijn om me te 

verkleden. Tortuga, dat is natuurlijk Turtle Island, een 

Haïtiaans eiland dat bekendstaat als vroegere uitvalbasis voor 

piraten ter hoogte van Hispaniola. Een van de beroemdste 

piratencafés daar heette ‘Le rat qui pète’ (de rat die scheten 

laat) maar de gemeente Durbuy gaf geen toestemming voor 

die naam.”

Leuke adresjes

In het dagelijks leven heet hij Eric Thibaut, maar tijdens het 
weekend verkleedt hij zich als piraat en wordt hij Jack Tibow.

Zinnenprikkelend plateau
“Het eerste jaar van ons bestaan stonden we in Trip Advisor 

op de negende plaats in de lijst met beste attracties van 

Durbuy, en vandaag staan we op nr. 1 van de 18. We worden 

steeds succesvoller en we ontvangen gasten uit de hele wereld. 

Onlangs nog vertelde een man uit Nieuw-Zeeland me dat hij 

speciaal hierheen was gekomen omdat een vriend van hem 

een selfie met mij had gemaakt, en hij me absoluut wilde 

ontmoeten. Onze clientèle bestaat uit vaste gasten en dagjes-

toeristen, maar we ontvangen mensen uit de hele wereld : 

Peru, Brazilië, Nederland, Duitsland en natuurlijk ook 

Wallonië.”
Op de kaart staan twaalf tot vijftien rumsoorten, die 
per glas worden aangeboden en waarvan het aanbod 
regelmatig wordt vernieuwd. De specialiteit van het 
huis zijn echter de cocktails op basis van rum, en de 
zogenaamde ‘verbeterde’ huisbereide rums, die bijzonder 
populair zijn in de Caraïben. Het principe is eenvoudig : 
marineer in een hermetisch gesloten pot gedurende 
twee tot drie maanden wat fruit, vanille, kruiden en 
suiker in witte rum en … klaar is kees !
Het grote succes van het huis is de ‘Plateau aphrodisia-
que’, een selectie van zeven ‘verbeterde’ rumsoorten, 
met suggestieve namen als ‘Redresseur de zizi’, ‘Pété 
soutif ’ of nog ‘7e Ciel’. De vier andere mag u zelf gaan 
ontdekken, en er al dan niet een paar gegrilde sprink-
hanen bij nemen…

Het piratenpak van Manneken-Pis
Op een beugschoot van zijn bar opende Kapitein Tibow 
onlangs de winkel ‘Trésors des 7 mers, by Tortuga’. In 
de etalage prijken oude voorwerpen en antiquiteiten die 
verband houden met de zee of de zeeroverij, zoals 
maquettes van schepen, doodskoppen, wapens, maar 
ook een enorme helmduiker of een piratenpak dat nog 
is gedragen door Manneken Pis ! Op de schappen staan 
verschillende rum- en biersoorten, maar dat is niet alles.
“Mijn gasten vroegen vaak waar ze de rum konden kopen die 

ze hier hebben gedronken”, vertelt Eric. “Ik bied zowat 300 

referenties uit de hele wereld aan. Uit Guadeloupe en 

Martinique natuurlijk, maar ook uit Madagaskar, Spanje, 

Guatemala, Brazilië… Daar voegde ik nog een aantal andere 

producten aan toe (koffie, kruiden en chocolade) uit landen 

die in het verleden regelmatig piraten over de vloer kregen, 

en ook bieren zoals de ‘Bière du Corsaire’, ‘Jus de Mer’, gebrou-

wen in Middelkerke, of ‘La Seychelloise’, gebrouwen door een 

Belg uit Genappe met kruiden uit de Seychellen.” Alle bieren 
kunnen uiteraard ook aan de bar worden gedegusteerd.
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Aqualodge
Rue de Germenseau 16

B-5644 Ermeton-sur-Biert
+32 (0) 492 06 96 06
info@aqualodge.be
www.aqualodge.be

AQUALODGE

Groen leven, met de voeten

in het water

Leuke adresjes

Als u graag het ‘Frisson d’eau’ (zachte ruisen) van het water hoort, het ‘Secret de la Libellule’ 
(geheim van de libel) wil leren kennen, het ‘Murmure de l’Ecrevisse’ (gefluister van de 
rivierkreeft) wil horen, de ‘Rêve du Nénuphar’ (droom van de waterlelie) en de ‘Ballade du 
Cygne’ (tocht van de zwaan) bewonderen of de ‘Songe des Etangs’ (droom van de vijvers) 
delen, dan is Aqualodge met zijn ongewone chalets, gelegen in Ermeton-sur-Biert, ongetwijfeld 
iets voor u. I Jean Fauxbert 

Daar, in de vallei van de Molignée, aan de vijveroevers van de viskwekerij van 
Germenseau, wierpen Diane en René – de laatste afkomstig uit de streek – twaalf 
jaar geleden ‘het anker uit’, uit liefde voor deze prachtige omgeving en om er van 
start te gaan met een project dat allesbehalve banaal kan worden genoemd. Ze hadden 
het plan opgevat om er een hotel te openen, waarin de gasten letterlijk ‘met de voeten 
in het water staan’, het water van de visvijvers ! Zo zagen na zes jaar onderzoek, 
verschillende werkzaamheden en tal van administratieve avonturen, de chalets 
‘Aqualodge’ het licht, een hotelconcept met zes lodges op palen. De terrassen steken 
uit boven een vijver waarin de forellen plaats hebben gemaakt voor kois, windes (die 
zich voeden met muggenlarven), groene kikkers en andere libellen. Een uniek project 
in België dat het stel iets meer dan een jaar geleden opstartte.

Aqualodge, een 
hotelconcept met  

zes lodges op palen.
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Geen stress en volop romantiek
De chalets hebben stuk voor stuk poëtische namen als 
‘Frisson d’eau’ of ‘Secret de la libellule’, die wonderwel 
overeenstemmen met de geest van de bedenkers van het 
concept. Zij zijn gelukkig met hun nieuwe leven en het 
succes van hun onderneming. “Ons geluk”, zo vertelt 
Diane, een jonge, dynamische en goedlachse vijftiger, 
“heeft in de eerste plaats te maken met onze keuze om hier te 

komen wonen, in een streek die zich perfect leent voor een 

‘leven in het groen’ en volledig stressvrij is. Maar we worden 

ook gelukkig van onze gasten, die vanaf de aankondiging van 

onze opening in januari enthousiast reageerden. De reserve-

ringen begonnen onmiddellijk te lopen en dat veelbelovende 

begin heeft zich onverminderd voortgezet ! ”

Ontbijt langs het luik !
In de chalets kom je onmiddellijk terecht in een andere 
wereld en tijd. Het loopbruggetje boven de vijver, de 
kois die er dartel in rondzwemmen, de glazen deur, de 
warmte van het alomtegenwoordige hout… de eigenaars 
zijn vol van de knusse uitstraling van het interieur. “We 

hebben de chalets zelf ontworpen. We deden daarbij een beroep 

op vaklui uit de streek, maar alles wat hier staat, hebben we 

zelf gekozen”. Elke chalet heeft een kamer met een twee-
persoonsbed, een intiem salonnetje, badkamer, de 
gebruikelijke faciliteiten en uitrusting, maar ook een 
vreemde opening die uitkomt op de vaste grond. “Via 

dat luikje zetten we het ontbijt klaar, zodat we de intimiteit 

van de gasten kunnen respecteren”, legt Diane uit. Als het 

weer het toelaat, is er niets romantischers dan een ontbijt op 

het terras boven het water.” En dat is niet alles : de lekker-
nijen worden bovendien opgediend in prachtige tenen 
mandjes met bloemrijke namen als ‘Princes de l’étang’ 
of ‘Festin des lucioles’.

Een publiek van 18 tot 77 jaar
“Tot onze grote vreugde - maar ook wel verrassing – komen 

onze gasten hoofdzakelijk uit Wallonië. Soms zelfs uit de 

streek rond Namen ! Maar we verwelkomen ook mensen uit 

Vlaanderen, Frankrijk of het Groothertogdom Luxemburg ! ” 

Bovendien schommelt de leeftijd van de gasten van de 
Aqualodge tussen “18 en 77 jaar”. Niet tussen 7 en 77, 
zoals de lezers van Kuifje, want kinderen zijn wegens 
veiligheidsredenen niet toegestaan. ”Onlangs ontvingen 

we een jong koppel dat zich op het water wilde verloven, lacht 

de eigenaar. Dat was prachtig ! Soms doen kinderen hun 

ouders een romantisch weekendje cadeau voor hun huwelijks-

verjaardag bijvoorbeeld. En ook groepen hebben de zes chalets 

al eens gehuurd voor een weekendje onder vrienden”.

Wandelingen tussen natuur en cultuur
Het is duidelijk, Aqualodge is een pareltje voor wie van 
rust houdt en verliefd is op de natuur van een regio met 
talloze troeven. Zo ligt Dinant op een steenworp 
afstand, net als de ‘Railbikes van de Molignée’ en de 
abdij van Maredsous. Daar zag een ander uniek project 
onlangs het licht : “Riverlodge”. Het hotel ligt aan de 
oevers van de Molignée en is gevestigd in een oude 
molen, waarvan de twee wielen hersteld werden en 
instaan voor de verwarming en elektriciteit. En raad 
eens wie dat project bedacht ? De zoon en schoondochter 
van Diane en René ! De appel valt inderdaad niet ver 
van de boom ! 

Elke chalet heeft een kamer met  
een tweepersoonsbed, een intiem 
salonnetje, badkamer, de gebruikelijke 
faciliteiten en uitrusting, maar ook  
een vreemde opening die uitkomt op 
de vaste grond. 
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La Boutique
En Bergerue 6
B-4000 Luik

+32 (0) 488 472 073

LA BOUTIQUE

Op de route van Jonas

Leuke adresjes

Als u een goede neus hebt en 
van transmediterrane smaken 
houdt, dan weet u dit restaurant 
in Le Carré in Luik met de ogen 
dicht te vinden.  
Als Jonas Gerckens, de ster van 
deze WAW, niet deelneemt aan 
de Route du Rhum, gaat hij er al 
eens graag eten.  
I Jean Fauxbert 

Nadat Oussama, een jonge Marokkaan van 27 
met een brede glimlach, een aantal jaar geleden 
stage had gelopen in dit restaurant aan de 
Bergerue, nam hij het in december 2017 over en 
breidde het  u it  met  een w ijnba r  en 
kruidenierszaak. Vandaar de naam ‘La Boutique’.
Het groeide uit tot het restaurant bij uitstek voor 
wie houdt van tagliatelle met tomatensaus en 
zuiderse kruiden, een stuk simmental in maki 
met truffel, perfect gegrild en heerlijk sappig, een 
tomaten-paprikaomelet of gegratineerde 
kabeljauwrug met tapenade en pastinaakpuree…
Alle transmediterrane smaken worden hier 
vernuftig gecombineerd. De gasten worden 
hartelijk ontvangen door de chef en de met zorg 
ged resseerde gerechten op basi s  va n 
kwaliteitsproducten zijn een streling voor de 
tong. Bovendien is het huis nagenoeg onklopbaar 
op het vlak van prijs-kwaliteitsverhouding, met 
een d r iega ngen menu (voorgerecht  – 
hoofdgerecht – dessert) voor 29 euro. De kaart 
is eerder beperkt, maar bevat alleen maar 
pareltjes, met als kers op de taart de wijnen die 
door Oussama zelf werden geselecteerd – en die 
hij ook verkoopt. Stuk voor stuk toppers, net als 
de gerechten waarvoor ze werden uitgekozen.

Intieme sfeer
Met een vrij beperkte capaciteit van zo’n dertig 
plaatsen en een sfeer die het midden houdt tussen 
cosy en cool heeft La Boutique een familiale, zelfs 
intieme uitstraling. De gasten worden ontvangen 
als vrienden en het restaurant verwelkomde al 
heel wat bekende gezichten uit het Luikse, 
waaronder een aantal spelers van Standard. Het 
is ook een van de favoriete plekjes van Jonas 
Gerckens. De Luikse skipper (zie blz. 10) en 
Oussama kennen elkaar bijzonder goed en onze 
WAW-ster liet ons dan ook met veel plezier 
kennismaken met het restaurant van de 
kampioen van de transmediterrane smaken. 
Eerder nam Jonas ook al het team van de 
uitzending ‘C’est du Belge’ mee, dat een paar 
weken voor zijn vertrek naar de Route du Rhum 
een reportage over hem maakte.

© Laurent Henrion© Laurent Henrion

Het is ook een van de favoriete 
plekjes van Jonas Gerckens. De 
Luikse skipper en Oussama 
kennen elkaar bijzonder goed…
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LOGISTICS IN WALLONIA

Logistics
& Transport

WALLONIA: A LAND OF LOGISTICS
Ideally located in the very heart of Europe, Wallonia is a land of logistics excellence 

for numerous international corporations. With its multimodal infrastructure, 

Wallonia is recognized as the best logistics region in Europe.
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