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Is het altijd
of nooit genoeg ?
Het ‘Maintenant ! ’-festival waarover we het in dit nummer hebben, zal eind
september voor de tweede maal plaatsgevonden hebben. Helemaal in de lijn
van Demain, de film van Cyril Dion en Mélanie Laurent, sporen die interactieve
ontmoetingen inzake transitie de burgers, de beslissers en de ondernemers aan
om zich in te zetten voor een meer duurzame en rechtvaardige wereld.
WAW, dat als taak heeft optimistisch uit te kijken naar een betere wereld, volgt
natuurlijk het spoor van de spelers van de transitie en stelt zijn bladzijden voor
hen open. Hoewel de personen die we ontmoeten niet noodzakelijk buitengewone
plannen koesteren, toch dragen ze, volgens hun eigen mogelijkheden, in mindere
of meerdere mate bij aan een milieuvriendelijkere samenleving.
Want dat is wel degelijke onze bedoeling : tonen dat elke kleinigheid kan
bijdragen tot het verwezenlijken van een grootse toekomst. Al te dikwijls laten
de transitieplannen de mensen achter met het gevoel “dat het niet genoeg is ! ”.
Met ons tijdschrift en meer bepaald met ons speciaal dossier willen we aantonen
dat elk initiatief verdienstelijk of exemplarisch kan zijn of minstens als voorbeeld
kan dienen en – hopelijk – inspirerend kan werken.
Dit herfstnummer biedt ook nog veel ruimte voor de toegevoegde werkelijkheid,
die heel het kwartaal lang een reeks bijkomende ervaringen en interventies
vanop het festival zal brengen. Aangezien de transitie een werk van lange adem
is, kondigt dit nummer ook een nieuwe rubriek aan onder de titel – hoe kan
het anders ? – ‘Transitie’. Vanaf de winter zal die nieuwe rubriek veel aandacht
besteden aan bescheiden of ambitieuze projecten die in deze dynamiek passen.
Want zodra er iets – groots of kleins – beweegt, is het altijd genoeg !

— Jean-Willy Lardinoit, Hoofdredacteur
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BAI MING

IN HET
KERAMISCENTRUM
Bai Ming betekent in het
Nederlands ‘wit licht’. Een
veelbelovende naam voor
een porseleinkunstenaar !

Bai Ming werd in 1965 geboren te Yugan, in
China, op een honderdtal kilometer van de
keizerlijke porseleinfabrieken van Jingdezhen.
Hij studeert aan de Academie voor Schone
Kunsten van Beijing en wil schilder worden.
Tijdens zijn opleiding leert hij keramiek maken
en wordt geboeid door die kunst, die hem
terugvoert naar de oude keizerlijke ovens van
Jingdezhen, de stad waar hij nu zijn atelier heeft.
Als vernieuwer van de Chinese keramiek in de
jaren 90 verandert Bai Ming de vormen en de
materie : gebruiksvoorwerpen worden plastische
werken waarop hij suggestieve tekeningen met
schitterende kleuren aanbrengt.
Na meer dan twintig persoonlijke
tentoonstellingen in China, Zuid-Korea, de
Verenigde Staten, Portugal … stelt Bai Ming van
16 november 2019 tot 15 maart 2020 zijn
keramische en picturale creaties voor het eerst
voor in België, in het prachtige kader van het
‘Centre de la Céramique Keramis’, in La Louvière.
Het is de belangrijkste retrospectieve van de
kunstenaar in het Westen. In totaal worden er
bijna 200 werken aan het publiek getoond,
waaronder twee grote installaties die
respectievelijk uit 40 en 80 stukken bestaan.
Een tentoonstelling waarover het boek Bai Ming,
Vibrations de la Terre/Vibrations of the Earth is
gepubliceerd bij Prisme Édition .
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C O U R T- S A I N T- E T I E N N E
Waals-Brabant

Alexandra Tondeur
EEN JACHTLUIPAARD
OP WEG NAAR HAWAÏ
Alexandra Tondeur, die dit voorjaar in Pontevedra (Spanje) de
wereldtitel op de langeafstandstriatlon behaalde, wil in 2020
schitteren tijdens de Ironman Hawaï. Gezien haar capaciteiten en
moed zijn er geen redenen waarom Alexandra haar droom niet
zou waarmaken.
II Christian Sonon // V Fred Guerdin

11

nr. 46

S

Star WAW

inds de Ironman van Lanzarote wordt ze door
haar omgeving de ‘cheeta’ (jachtluipaard)
genoemd. Mensen die in de omgeving van
Court-Saint-Etienne wonen, herkennen haar aan
haar blonde haardos wanneer ze, achter haar moeder
op de fiets, aan het trainen is op de recreatieve wegen
rond Nijvel of Gembloers. Hare zachte trekken zijn misleidend want dit is een vrouw met een ijzeren wilskracht ! Alexandra Tondeur is een professionele triatlete
die gekozen heeft voor de zwaarste sportieve uitdaging

TRIATLON
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die er bestaat, zowel fysiek als mentaal. Maar niets of
niemand kan haar ervan weerhouden om kilometerslang te zwemmen, fietsen en hardlopen. Ze heeft geleerd
om de pijn te bedwingen en opgeven komt niet in haar
woordenboek voor. Een portret van een jonge vrouw
die weet wat ze wil.

ZWEMMEN…

Star WAW
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Alexandra, hoe ben je uitgekomen bij
zo’n extreem zware sport als de triatlon ?
In het begin droomde ik ervan om professioneel
ruiter te worden. Ik ben op driejarige leeftijd
begonnen met paardrijden, maar ik heb ook aan
ta feltennis, tennis en at let iek gedaa n.
Aangemoedigd door mijn vader, die beroepsmilitair was, bracht ik al mijn vakanties door met
het volgen van sportcursussen. Toen ik aan mijn
studie lichamelijke opvoeding begon, ben ik me
meer gaan richten op hardlopen, een tak van
sport waarin ik echt heel goed was, in tegenstelling tot zwemmen. Toen zag ik op een dag een
reportage over de Ironman Hawaï, die me zo
stimuleerde dat ik besloot om aan triatlon te gaan
doen.
Je wist je snel te doen gelden in die
sport, maar begin 2012 ging je droom in
rook op door een blessure…
Dat was geen blessure. Ik had te veel getraind,
waardoor ik een virusinfectie in de schouderzenuwen kreeg, met een verminderde beweeglijkheid als gevolg. Ze zeiden tegen me dat mijn
carrière voorbij was. Ik begon daarom als assistente aan de UCL te werken, terwijl ik aan fietswedstrijden en duatlons ging meedoen. Toen ik
eind 2012 geen verbetering zag, wilde ik er helemaal mee stoppen. Maar mijn moeder en mijn
trainer van destijds spoorden me aan om door te
gaan. Ik besloot toen om mezelf in acht te nemen
en te gaan trainen voor de lange afstanden, want
die vond ik interessant. Maar ik was vijftien kilo
aangekomen en bijna niemand geloofde in mij.
Het kostte me twee jaar om op karakter weer een
behoorlijk niveau te bereiken. In 2015 begon ik
weer wedstrijden te winnen.

© David Pedregosa

Op 4 mei haalde Alexandra in
Pontevedra de titel van
wereldkampioene
langeafstandstriatlon. Een
prachtig seizoensbegin voor 2019 !
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Wat is je trainingsritme ?
Normaal train ik ongeveer vier uur per dag. ’s Avonds ga ik
dan verder met stretching- en fysiotherapieoefeningen voor
mijn schouder. Tijdens een trainingsstage werk ik zes tot
tien uur per dag om me voor te bereiden op grote
wedstrijden.

BIO EXPRESS
Geboren op 20 maart 1987. Woont tot
haar achttiende in Orp-Jauche
(Waals-Brabant).
Studie lichamelijke opvoeding aan
de UCL (Louvain-la-Neuve).
2007
eerste triatlons,
eerste overwinningen in België
2008
eerste internationale overwinning in
de triatlon van Gérardmer (Frankrijk)
2010
Belgisch kampioene bij de elite,
wordt professional (Adeps-contract)
2011
een probleem met de beweeglijkheid
van haar schouder dwingt haar
om mee te doen aan duatlons
en fietswedstrijden
2013
hervat de triatlons en richt zich
op de lange afstanden
2015
wint de Ironman 70.3 in Belek
(Turkije).
2018
Europees kampioene
middellangeafstandstriatlon op Ibiza
(Spanje). Het Waals Gewest kent haar
de onderscheiding
‘Chevalier du Mérite wallon’ toe.
2019
wereldkampioene
langeafstandstriatlon
in Pontevedra (Spanje)

Ben je het eens met dit citaat van Aristoteles :
“Uitmuntendheid is een kunst die je alleen bereikt
door constante oefening” ? Is training de sleutel
tot jouw succes ?
(Aarzelend) In elk geval voor een deel. Tot een jaar of tien
geleden was het genoeg als je talent had. Tegenwoordig is
het niveau bij de profs zo hoog dat je niet alleen veel talent
moet hebben, maar ook op een intelligente manier moet
trainen. Je moet voortdurend zoeken naar je zwakke punten
en die één voor één bestrijden. Dat is wat ik probeer, want
tegenwoordig ben ik mijn eigen trainer (ze werd getraind
door de personal trainer Yves Devillers in 2015-2016 en de
triatleet Luc Van Lierde in 2016-2017, red.), terwijl ik op
medisch en voedingsgebied ondersteuning krijg van
SportS2, de sportieve vakgroep van het CHU de Liège.
Jouw sterke punt is hardlopen, maar je hebt ook
een voorliefde voor fietstochten met grote
hoogteverschillen…
Ja, ik ben een klimmer. Ik heb hiervoor veel gemountainbiket en woon in een heuvelachtig gebied. Ik aarzel niet om
voor een training naar de Vogezen of de Alpen af te reizen.
Deze zomer heb ik deelgenomen aan de langeafstandstriatlon van de Alpe d’Huez, waar we vier bergpassen over
moesten op de fiets. Direct daarna volgde de Embrunman,
een van de zwaarste triatlons ter wereld met onder meer
een fietstocht van 188 kilometer die over de Col d’Izoard
voert. Daarbij heb je te maken met positieve hoogteverschillen van bijna 5000 meter ! In allebei die wedstrijden
ben ik derde geworden.
Deze sport vereist niet alleen fysieke maar ook
mentale kwaliteiten. De oprichter van de Ironman
zei ooit : “Geef gerust op als je wil, dat zal
niemand een zorg zijn. Maar je zal het je wel de
rest van je leven herinneren ! ” Heb jij ooit op het
punt gestaan om op te geven ?
Minstens twee keer per jaar. Het professionele niveau is
ontzettend hoog, dus als je een keer een zwak moment hebt
en ziet dat het aan kop heel hard gaat, weet je dat je kans op
een goed resultaat is verkeken. Op zo’n moment overweeg
je allicht om te stoppen. Maar dat is me maar twee keer
overkomen: in 2017, omdat ik twee keer een lekke band had,
en in 2018, omdat ik ziek was en ze me dwongen om te
stoppen.
Je bent professional. Hoe red je het financieel ?
Ik heb een arbeidscontract bij de Adeps (Administration
générale du sport, red.). En ik heb verschillende particuliere
en overheidssponsors. De meeste voorzien me van materiaal, maar ik profiteer ook van financiële bijstand. Verder
ontvang ik prijzengeld wanneer ik deelneem aan wedstrijden. Dat kan variëren van 500 tot 10 000 dollar. Het geld
komt op de rekening van een vzw die ik heb opgericht en
die mijn reizen, mijn fysiotherapiebehandelingen en dergelijke betaalt.
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FIETSEN…
“ Ik ben een klimmer.
Ik heb hiervoor veel
gemountainbiket en
woon in een
heuvelachtig gebied.
Ik aarzel niet om voor
een training naar de
Vogezen of de Alpen
af te reizen.”
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Je hebt gezegd dat de
langeafstandstriatlon niet wordt
aangemoedigd in België. Wat
bedoel je daar precies mee ?
De mensen willen kampioenen, maar zijn
niet bereid om ons streven naar een podiumplaats te ondersteunen met extra
inspanningen. Het grootste probleem in
Wallonië zijn de zwembaden. De atleten
hebben de verantwoordelijke politici
meerdere keren gevraagd om op bepaalde
tijden een baan voor hen te reserveren,
maar tot nu toe is er niet naar hen geluisterd. Ik ben dus gedwongen om samen met
het publiek te zwemmen (ze traint in
Nijvel, red.), soms zelfs tussen mensen die
niet eens kunnen zwemmen! Op de fiets
staan we voor een dilemma : gebruikmaken van de fietspaden, die vaak in een
bedroevende staat verkeren, of kiezen
voor de weg, waar we niet worden ontzien
door bepaalde automobilisten die ons
rakelings voorbijrazen ! Naast het weer is
dat een van de redenen waarom ik liever
in Spanje ga trainen.
Je hebt al twee keer deelgenomen
aan de Ironman Hawaï. Is het jouw
ultieme droom om deze
legendarische wedstrijd te
winnen ?
Oef ! Het niveau is zó hoog… Het is mijn
doel om ooit de top vijf te halen, of dat nu
volgend jaar is of over vijf jaar. Maar ik
denk niet dat ik elk jaar kan meedoen,
want daar is een enorm budget voor
nodig, dat rond de 20 000 euro ligt. Om
je goed voor te bereiden en te acclimatiseren, moet je minstens zes weken ter
plaatse aanwezig zijn. Het verblijf is heel
duur, maar je moet ook de vliegreis meetellen, niet alleen voor mij en mijn fiets
maar ook voor mijn fysiotherapeut, want
die kan ik niet missen. In 2016 kreeg ik de
kans om een maand lang te acclimatiseren
bij mijn familie in North Carolina, maar
in 2017, toen ik er samen met mijn moeder
naartoe ging, konden we maar een week
ter plaatse verblijven. Dat was volstrekt

Star WAW

onvoldoende en het ging daarna helemaal niet goed,
want ik had ook nog eens een probleem met mijn voedingsschema. Ik werd ziek tijdens het fietsen, zodat ik
uitgedroogd aan het hardlooponderdeel begon, waardoor ik de laatste 32 kilometer wandelend moest afleggen. Het ergste moment van mijn leven, denk ik !
Hoe sta je tegenover het milieu ?
Ik ben zeker dol op de natuur en houd er ook rekening
mee. Tijdens de triatlons is alles intussen gereglementeerd. Je mag je drinkflessen en verpakkingen bijvoorbeeld niet zomaar ergens neergooien. Daarvoor zijn
speciale afvalzones ingericht. Wat mijn voeding betreft,
word ik tijdens de wedstrijden gesponsord door een
Vlaams merk, dat me uitsluitend biologische producten
levert. En thuis let ik steeds beter op waar mijn voedingsmiddelen vandaan komen. Maar ik geef toe dat ik
wel een zwak heb voor bepaalde producten. Zo ben ik
dol op chocolade, pastaschotels en lekker brood. Maar
daar staat tegenover dat ik nooit alcohol drink.
Heb je naast de triatlon nog een andere passie ?
Ik ben een ontzettende dierenliefhebber. Ik houd van
alle soorten, behalve misschien reptielen (grijnzend).
Op mijn tiende wilde ik dierenarts worden. Thuis hebben we twee katten en vier honden geadopteerd en ik
heb vier cavia’s. Die passie is soms ook de drijfveer om
mijn prijzengeld aan de vzw Sans Collier in Perwijs te
schenken.

nr. 46

Ben je een gevoelig en betrokken iemand ?
Dat behoort volgens mij tot mijn taak als atleet. Het
beetje populariteit dat ik geniet, probeer ik aan te wenden voor mensen die er behoefte aan hebben. Ik ben de
beschermvrouw van Marmot’Life in Ottignies, een vzw
die mensen met narcolepsie, dat wil zeggen slaapstoornissen, ondersteunt. Ik loop soms wedstrijden om geld
voor ze in te zamelen, zoals vorig jaar tijdens de halve
marathon van Namen.
Je neemt ook de tijd om jongeren kennis te
laten maken met de sport…
Ja, sinds het einde van mijn studie train ik jonge en
minder jonge mensen, beginnelingen en ervaren atleten.
Daarnaast heb ik eind 2018 mijn eigen team opgericht
om enkele Waalse talenten van 16 tot 21 jaar te helpen
en begeleiden op weg naar de top.
Wat zijn je favoriete plekjes in Wallonië ?
Ik houd veel van de streek rond Namen. Ik ben onlangs
gaan fietsen in de omgeving van Gesves en vond het
daar erg mooi. Ik houd ook van de vallei van de
Molignée en de meren van de Eau d’Heure. Het is heel
aangenaam om te trainen rond de meren. Ik heb trouwens al meerdere keren de triatlon gewonnen die daar
in juni wordt gehouden.

HOE WERKT EEN TRIATLON ?
De moderne triatlon is een wedstrijd die drie takken van sport in zich verenigt: zwemmen, fietsen
en hardlopen. De afstanden variëren naar gelang het soort wedstrijd. Dit zijn de belangrijkste :
• De olympische triatlon, die door de International Triathlon Union (ITU) wordt georganiseerd,
is een combinatie van 1,5 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km hardlopen.
• De middellangeafstandstriatlon is een combinatie van 1,9 km zwemmen, 90,1 km fietsen en
21,1 km hardlopen. Dit is het equivalent van een Half Ironman.
• Bij de langeafstandstriatlon draait het meestal om 3 km zwemmen, 120 km fietsen en 30 km
hardlopen (ongeveer drie kwart van een Ironman). Maar de afstanden kunnen nog langer zijn,
zoals bij de Embrunman : de afstanden van die wedstrijd zijn gelijk aan die van de Ironman.
Men spreekt dan van een triatlon XXL.
• De Ironman is een triatlon over zeer lange afstanden, waarvan de naam eigendom is van de
World Triathlon Corporation (WTC). Deze triatlon ontstond in 1978 op Hawaï, toen een
Amerikaanse marineofficier besloot om de drie zwaarste sportevenementen op het eiland te
combineren in één wedstrijd bestaande uit 3,8 km zwemmen, 180,2 km fietsen en 42,2 km
hardlopen (in totaal 226,2 km ofwel 140,6 mijl). Zo wilde hij vaststellen wie de meest
verdienstelijke atleet was. De verschillende Ironmans maken deel uit van een serie die jaarlijks
door de WTC wordt georganiseerd en waarvan de finale zich op Hawaï afspeelt.
• De Ironman 70.3, ook wel Half Ironman genoemd, is een combinatie van 1,9 km zwemmen,
90,1 km fietsen en 21,1 km hardlopen (113,1 km ofwel 70,3 mijl).
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Elise en Liefde

MIKKEN OP DE
OLYMPISCHE
SPELEN
LIEFDE SCHOEMAKER
(16 JA AR)
Na afgelopen winter tot Belgisch indoorkampioene op de 400 m voor
scholieren te zijn gekroond, behaalde de sprintster uit Jurbeke in juli
een zilveren medaille op het Europees Jeugd Olympisch Festival in
Bakoe (Azerbeidzjan).

Honger naar prestaties
Als klein meisje was Liefde al dol op hardlopen. “Omdat ik vrijwel alle
wedstrijden won met de school, heeft mijn moeder me ingeschreven bij OSGA
in Saint-Ghislain.” Na te zijn overgestapt naar MOHA in Bergen, gaat
ze samenwerken met Arnaud Ghislain. “Twee jaar geleden besloot ik
harder te gaan trainen om deel te nemen aan de Europese Kampioenschappen
onder 17. Vervolgens heb ik de ene na de andere wedstrijd gelopen. Aan mijn
schoolrooster heb ik niets veranderd, behalve dat ik niet naar de gymlessen
hoef, zodat ik bij mijn club kan trainen.”
Eerste successen
In mei 2019, als een geschenk uit de hemel, krijgt ze een telefoontje
met de vraag of ze met de Belgian Cheetahs wil meedoen aan de
400 m vrouwenestafette op de World Relays in Yokohama. “Ik besefte
niet echt wat me overkwam. Ik nam het op tegen meisjes die bijna twee keer
zo oud waren als ik en ging om met die grote atletes die ik op televisie zag.”
Persoonlijke uitdaging
“Toen ik klein was, vond ik het fijn om hard te lopen zonder mezelf vragen
te stellen, zodat ik mijn explosiviteit tot uiting kon laten komen. Ik heb de
400 m niet vrijwillig gekozen. De 200 m ging te snel voor mij en ik had niet
genoeg uithoudingsvermogen voor de 800 m. Nu moet ik nog werken aan mijn
start. Op dat punt kan ik mezelf verbeteren.”
Streefdoelen
Omdat ze ook aan de wereldkampioenschappen in Doha meedoet met
de Cheetahs, hoopt ze zich samen met hen te kwalificeren voor de
Olympische Spelen van Tokio. En waarom zou ze individueel niet
mikken op de Olympische Spelen van Parijs in 2024 ? Tot die tijd kan
ze een ontelbaar aantal passen maken. “Zo ver denk ik nog niet vooruit.
Op korte termijn streef ik ernaar om een tijd van 52 seconden neer te zetten.
Nu zit ik op 53,38.”
Band met de natuur
Liefde houdt van hardlopen in de natuur. “Eén keer per week ga ik hardlopen in het bos om langere trainingen te doen, waardoor ik mijn uithoudingsvermogen kan verbeteren.”
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In de schaduw van een geroutineerde
sportvrouw als Alexandra Tondeur
profileren zich twee jonge atletes als de
grootste vrouwelijke beloften van België.
Ze zijn toevallig allebei lid van MOHA
(Mons Obourg Hainaut Athlétisme). En
deze zomer hebben ze allebei een
zilveren medaille gewonnen tijdens
Europese wedstrijden.
II Gilles Bechet
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BERGEN
Henegouwen

E LI S E VA N D E R E L S T
(21 JA AR)
Deze middellangeafstandsspecialiste behaalde in juli de
zilveren medaille op de 1500 m op de Europese
Kampioenschappen onder 23 in het Zweedse Gävle.

STRESS FR AC TUU R
Ko r t n a d i t g e s p r e k
k r e e g E l i s e Va n d e r e l s t
een stressfractuur aan
haar voet, waardoor
ze haar seizoen
voor tijdig moest
beëindigen en dus
moest afzien van haar
deelname aan de
wereldkampioenschappen in Doha.
Ze zal geduld moeten
hebben om haar
doelen voor 2020
te halen.

Honger naar prestaties
Elise was nog heel jong toen ze haar eerste passen maakte
tijdens een strandwedstrijd. Aangemoedigd door haar
resultaat wordt de inwoonster van Bergen lid van MOHA.
“Na enkele jaren besloot ik om in een hogere versnelling te schakelen. De prestaties die ik met weinig training behaalde en de
aanmoedigingen van mijn trainer, motiveerden me daarbij. Ik
heb ervoor gekozen om twee jaar te doen over mijn eerste jaar
in het hoger onderwijs, zodat ik meer tijd heb om te trainen.”
Eerste successen
In 2018 wordt ze uitgenodigd om deel te nemen aan de
Memorial Van Damme. Opgestuwd door het publiek, dat
haar naam scandeert, verpulvert ze haar persoonlijke
record op de 1500 m. “Dat was geweldig. Ik stond met de beste
atleten ter wereld aan de startlijn en toch schreeuwden ze mijn
naam!”
Persoonlijke uitdaging
Elise moet leren om ook boven zichzelf uit te stijgen wanneer het publiek minder talrijk en minder enthousiast is.
“Dat is zo lastig aan atletiek ! Je moet op het juiste moment gereed
zijn en de ideale omstandigheden vinden. Ik weet dat ik niet van
anderen en de wedstrijd afhankelijk ben om een goede tijd neer
te zetten. Mijn prestaties komen vanbinnen, maar ik moet er
nog aan werken om dat regelmatiger tot uiting te laten komen.”

Band met de natuur
Elise gaat graag naar buiten om in het Bois d’Havré bij
Bergen aan haar uithoudingsvermogen te werken.
“Hardlopen in de natuur doet me goed nadat ik de hele dag op
school heb gezeten. Wanneer je steeds op hetzelfde tijdstip naar
hetzelfde bos gaat, kom je dezelfde mensen tegen. Je zegt elkaar
gedag en wordt bijna vrienden. Zoals met Liefde.”

© Fred Guerdin

Streefdoelen
Elise, die in haar jeugd naar de televisie-uitzendingen over
de Olympische Spelen van Peking, Londen en Rio keek,
droomt ervan om zelf aan de Spelen van Tokio deel te
nemen. “We hebben tot 29 juni 2020 om de minimumtijden te
halen. Mij is dat nog niet gelukt. Dat is dus het grote vraagteken.
Tot die einddatum ga ik in elk geval tot het uiterste en dan zien
we wel.”
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DE TRANSITIE ?

De uitdaging van
de moderniteit
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Zowel de energie- als de milieutransitie zal meer en meer
aanwezig zijn in ons leven, in onze lectuur en in onze gesprekken.
Is de toestand echt zó erg ? We vroegen de mening van Damien
Ernst, een expert van de Universiteit van Luik. Zijn uitleg leest u
natuurlijk bij daglicht.
II FTT.agency & Christian Sonon

Damien Ernst,
professor aan de
Universiteit van Luik
en deskundige
inzake elektriciteit
en kunstmatige
intelligentie.

Terugwinning en minimumgebruik worden de nieuwe trends
van de 21e eeuw, om terug te
keren naar het wezenlijke.
Aangezien we ons bewust
worden van onze daden en
van de gevolgen ervan, ontstaan er meer en meer burgerinitiatieven. We stellen vast dat
er meer korte ketens ontstaan en dat
campagnes op de sociale netwerken (via
de hashtags #Trashtag en #BasuraChallenge, bijvoorbeeld) voorstellen om op een bepaald
moment afval te ruimen op een of andere plaats.
Opvattingen zoals ‘Zero afval’, carpooling, ‘Do
It Yourself ’ en dergelijke winnen terrein.
Ook de politici blijven niet achter. Zowel in de
Caraïben als in Finland, in de USA en zelfs in
India komt plastic voor eenmalig gebruik in het
verdomhoekje terecht. In Europa zal het gebruik
ervan verboden zijn vanaf 2021. Maar plastic
rietjes zijn sinds 2018 al niet meer welkom in
Schotland, terwijl Italië in 2019 volledig gestopt
is met het produceren en verkopen van wattenstaafjes die niet biologisch afbreekbaar zijn en
van schoonheidsproducten die microplastics

bevatten. Al die door de wet opgelegde beperkingen schijnen te wijzen op een verandering
van het economisch en het industrieel paradigma, waaraan we ons op zijn minst mochten
verwachten en die hoopgevend is.
Ook in Wallonië wordt de transitie steeds duidelijker. Er ontstaat een organisatie, meer
bepaald met de Greenwin-competitiviteitspool,
die experimenteert met groene chemie en met
duurzame materialen, alsook de Tweed-cluster,
die meer dan honderd Waalse ondernemingen
uit de sector van duurzame energie omvat.
Zo kan men een glimp van toenemend gezond
verstand waarnemen, dat de wereld rationeler en
bewuster wil maken en onze mooie planeet in
haar waarde wil herstellen!
Om meer te weten te komen over dat transitieverschijnsel, hebben we enkele vragen gesteld
aan Damien Ernst, professor aan de Universiteit
van Luik en deskundige inzake elektriciteit en
kunstmatige intelligentie. Onlangs ontving hij
de zeer prestigieuze Blondel-medaille ter bekroning van personen die uitzonderlijke prestaties
hebben geleverd op wetenschappelijk en elektrisch-industrieel gebied in ruime zin.

“ Maar dat men zo tegen plastic is, meer
bepaald wegens de vervuiling van de
oceanen, is nauwelijks te wijten aan de
Belgische consumenten. Het is vooral in
landen zoals Indonesië, China en Indië,
dat je tonnen afval in het water vindt.”
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Hoe zou u de transitie omschrijven, professor ?
Je kan het hebben over energietransitie of, in ruimere
zin, milieutransitie, maar meer algemeen is transitie
voor mij het maken van een wereld waarin de mens zich
één voelt met de natuur, zonder dat hij die wil ontginnen
of zelfs maar gebruiken. Een wereld waarin de mens
zijn leefmilieu beschermt. Ik droom van een ongerepte
en onbezoedelde natuur, waarop de mens slechts een
minieme impact zou hebben en die hij de kans zou geven
om zich harmonisch te ontwikkelen zonder menselijke
dwang. In mijn ogen is dat de belangrijkste uitdaging
voor de 21e eeuw !
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“ Transitie is het maken van een
wereld waarin de mens zich één voelt
met de natuur.”

Die transitiebeweging heeft de jongste jaren
duidelijk meer terrein gewonnen in Europa,
maar hoe is ze ontstaan ?
Ze ontstond vanuit het besef dat we het leefmilieu aan
het vernietigen zijn en dankzij zeer ernstige rapporten
waaruit blijkt dat de milieu-indicatoren rampzalig zijn.
Er wordt in Europa wel degelijk aan verbeteringen
gewerkt, maar volgens mij gebeurt dat een beetje minder
in andere landen, zoals Indonesië en Brazilië, waar
enorme ontbossingen bezig zijn en waar niets gedaan
wordt voor het inzamelen van afval. Maar zelfs in onze
landen, die al lang milieubewust zijn, worden we sterk
verontrust door sommige indicatoren, zoals die van de
biodiversiteit en de gezondheid van de insecten. We
houden daar veel te weinig rekening mee.
Welke gebieden zijn het meest getroffen ?
De grote vervuiling die we momenteel vaststellen – die
angstaanjagend is en die al die marsen voor het klimaat
wettigt – wordt duidelijk veroorzaakt door koolstofdioxide. We lozen liefst 40 miljard ton CO2 per jaar ! Dat
is een enorme hoeveelheid. Die CO2 veroorzaakt een
opwarming van de planeet en die opwarming van de
planeet kan wereldwijd noodlottige gevolgen hebben
voor het milieu, zoals een massale vernietiging van de
ecosystemen. Het klimaat op onze planeet heeft natuurlijk altijd veranderingen ondergaan in de loop der tijden,
maar die gebeurden heel zelden met zulk een snelheid.
Vandaag voltrekt de verandering zich zo vlug, dat de
soorten geen tijd krijgen om zich aan te passen. Voor
wat de oceanen betreft, veroorzaakt dat hoge CO2
gehalte een verzuring van het water, waardoor sommige
soorten verdwijnen, en ook een opwarming ervan,
waardoor de koraalriffen onmiddellijk sterven.
Heeft de ontginning van fossiele energie altijd
zulk een grote impact gehad op de ontregeling
van onze planeet ?
Het is duidelijk dat de ontginning van schaliegas en
schalieolie in de Verenigde Staten uiterst zware gevolgen
heeft voor het milieu. Dat geldt ook voor steenkoolmijnen. En wat moeten we zeggen over petroleum en de
vervuiling van het water en van de ecosystemen ? Als
er niet ergens een olietanker zinkt, gaat er elders wel
een installatie defect, zoals in de Golf van Mexico
gebeurde bij het boren naar olie op zee… Dergelijke
voorvallen zouden we liever niet meer zien gebeuren.
Maar dat is enkel mogelijk wanneer we volledig verzaken aan fossiele energie.
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De grote hoop om het klimaat te redden
schuilt in technologieën die de CO2
rechtstreeks uit de atmosfeer kunnen halen
om die daarna om te zetten in koolstof.

Is groene energie de oplossing ?
We moeten zeker overschakelen naar groene
energie, maar we mogen onszelf niets wijsmaken.
De enige middelen om ons van goedkope energie
te voorzien, zijn de zon en de wind. En een beetje
het water, met stuwdammen.
En de zwaartekracht ? Naar het schijnt zijn
er wetenschappers die onderzoek verrichten naar het onttrekken van energie aan
die natuurlijke kracht. Hoever is men daarmee al gevorderd ? En zullen we er ooit de
resultaten van zien ?
Het is waar dat we ook energie van dat type zouden kunnen winnen. Getijdenenergie komt voort
uit de mechanische interactie tussen de aarde en
de maan. Het potentieel is heel groot, maar die
technologieën kosten te veel geld. Zowel inzake
hernieuwbare energie als op andere gebieden, is
het steeds een kwestie van kostprijs. De goedkoopste oplossing haalt het en die andere technologieën zullen het wegens hun prijs nooit
kunnen opnemen tegen zonne en windenergie.
En indien we voorafgaande
investeringen zouden doen ? Zou dat de
moeite niet lonen, aangezien die energie
overal aanwezig is ?
Maritieme aandrijfkracht is niet overal aanwezig.
In Oostende wel, maar zeker niet te Luik of elders
in Wallonië. Zonnestralen, daarentegen, kunnen
alle plaatsen bereiken. Daarom staat zonne-energie in pole position. Maar u haalt een zeer interessant punt aan. We moeten immers investeren
in onderzoek opdat die industrie misschien voor
prettige verrassingen zou kunnen zorgen. Het
beste potentieel dat we voor die technologietypes
hebben, zijn windmolens – of juister : watermolens – die we diep in het water kunnen plaatsen
zodat ze met hun wieken of schoepen de kinetische energie van de zeestromingen zouden kunnen opvangen.
Hoever staan we met de methode
waardoor we van plastic, dus van ons
plasticafval, petroleum zouden kunnen
maken via recyclage ?
Plastic bestaat uit CH-ketens van koolstof en
waterstof, die worden gemengd met een beetje
zuursof of andere elementen. Met plastic kunnen
we dus petroleum en zelfs andere brandstofsoorten maken. Het grote probleem is echter dat de
traditionele kringloop in de andere richting gaat :
er wordt veeleer petroleum of gas gebruikt om
plastic te maken. Zo wordt plastic geproduceerd.
Plastic recycleren gebeurt reeds, in alle geval bij
ons, waar we er flessen van maken. Maar we
hebben ook ovens waarin plastic wordt verbrand.
Die verbranding brengt thermische energie voort
om elektriciteit te maken. Maar dat men zo tegen
plastic is, meer bepaald wegens de vervuiling van
de oceanen, is nauwelijks te wijten aan de
Belgische consumenten. Het is vooral in landen
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Watermolens kunnen we
diep in het water plaatsen
zodat ze met hun wieken of
schoepen de kinetische
energie van de
zeestromingen opvangen.

zoals Indonesië, China en Indië, dat je tonnen afval in
het water vindt. Die landen hebben immers geen systemen om afval in te zamelen of terug te winnen en kieperen dan maar alles in de dieperik.
Hoe ziet u tegen 2030 de spreiding van de
energiebronnen die voor onze consumptie
worden gebruikt ?
Er gaat niets veranderen. Momenteel gebruiken we
voor meer dan 85 % ‘koolstofenergie’, dat wil zeggen
petroleum, steenkool en gas. En dat zal nog altijd hetzelfde zijn in 2030. Want aangezien we uit de kernenergie zullen stappen, gaan we die centrales moeten
vervangen door centrales op gas. Via onze industriële
processen zullen we dus niet minder koolstof voortbrengen. Onze samenlevingen zijn echt ongelooflijk
afhankelijk van fossiele brandstoffen…
In plaats van te werken aan een omschakeling
naar andere energieën, zouden we dus beter
zuiveringssystemen ontwikkelen ?
Dat is een uitstekende vraag, want in mijn ogen schuilt
de grote hoop om het klimaat te redden in technologieën
die de CO2 rechtstreeks uit de atmosfeer kunnen halen
om die daarna om te zetten in koolstof. Dat soort technologie is volop in ontwikkeling. Wel vormt de kostprijs
nog een probleem voor het gebruik, maar ik hoop dat,
zodra die oplossing in haar groeifase komt, de prijzen
zullen gaan dalen, zoals dat ook gebeurde met de zon-

nepanelen. Tien jaar geleden betaalde u tussen 20 000
en 40 000 euro voor een installatie, terwijl die nu nog
slechts 5000 euro kost !
Op Europees niveau is België niet de beste
leerling van de klas. Vindt u dat we de juiste
stappen hebben gezet om de transitie te doen
slagen ?
Ik ben geneigd om zowel ja als neen te antwoorden. Er
werden duidelijk goede dingen gedaan, ook al worden
we dikwijls bekritiseerd en al beweert men dat België
niet ambitieus genoeg is. Maar we moeten alles in de
juiste verhoudingen zien. België is een klein land met
veel inwoners. We hebben niet veel zon – en zouden er
graag meer hebben – en ook niet veel wind. We hebben
goede hulpmiddelen in de Noordzee, maar groot is onze
kust ook niet. Met de tram rijdt u haast heel de kust af
in een uur of twee. Hoe wilt u in die omstandigheden
goede resultaten boeken inzake energietransitie ?
Persoonlijk zou ik veel liever plannen maken voor
Spanje of voor Noord-Afrika. In minder bevolkte streken, waar per vierkante meter dus minder energie wordt
verbruikt, maar die veel meer zon hebben. Dat zou heel
wat gemakkelijker zijn. In Luxemburg is het nog erger.
En wat moeten we zeggen over kleine staten zoals
Hong Kong en Monaco? Daar zullen ze nooit iets
hernieuwbaars kunnen maken, aangezien hun oppervlakte veel te klein is!
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“ Maintenant ! ”

HET FESTIVAL VAN DE
VROLIJKE TRANSITIE
LO U VA I N - L A- N E U V E
Waals-Brabant

Van 25 tot 29 september leeft
Louvain-la-Neuve op het ritme van
de transitie. De tweede editie van
het festival ‘Maintenant!’ is hét
evenement bij de start van het
nieuwe schooljaar.
II Charline Cauchie

Z

e waren met duizenden dit jaar : de jongeren
die op straat kwamen om te protesteren tegen
onze passieve houding ten opzichte van het
klimaat. Die jongeren waren dan misschien
niet zo zichtbaar in de traditionele media, maar slaagden
er toch in om hun strijd op de politieke agenda te plaatsen. ‘Demain, c’est Maintenant ! ’, roepen de organisatoren
van deze tweede editie van het Festival van de burgerinitiatieven rond transitie, waarmee ze verwijzen naar
de film Demain van Cyril Dion en Mélanie Laurent, die
ook een enorm succes werd. Deze documentaire liet
burgers zien die overal ter wereld op hun niveau andere
manieren zoeken om te leven en te consumeren op een
wijze die beter aansluit bij onze planeet.
Het is dringend, het moet nu… ‘Maintenant ! ’
Ook dat is een uitdaging die het festival wil aangaan:
niet langer wachten en de ontmoeting mogelijk maken
tussen een publiek dat op zoek is naar zingeving en de
actoren van de transitie, die al betrokken zijn bij burgerprojecten. Het festival van Louvain-la-Neuve is dan

© [Grapher & Co] - Pierre Jeanjean
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ook relevanter dan ooit en wordt, hoe kan het ook
anders, georganiseerd door een burgercollectief en een
aantal lokale verenigingen. Aanvankelijk waren ze met
een twintigtal, maar inmiddels trekken al meer dan
zestig vrijwilligers aan de kar. Het collectief werkt met
gedeelde governance, met thematische subgroepen :
animatie, lokale initiatieven, communicatie, financiering, logistiek of een groepje ‘jongeren’.
Dankzij het succes van de eerste editie in 2018 stelt het
festival dit jaar een krachtige programmatie voor, die
sterk lokaal verankerd is. “Banden smeden en alle nieuwe
initiatieven op het vlak van ecologische en solidaire transitie
onder de aandacht brengen, dat ligt aan de basis van
Maintenant ! ”, vertelt coördinator Géraldine Dohet.
Vijf dagen lang, van 25 tot 29 september kan je talloze films
ontdekken, lezingen, debatten en voorstellingen bijwonen
om je kennis te verdiepen, deelnemen aan workshops of
stands bezoeken op de Grand Place van Louvain-la-Neuve
en op verschillende culturele locaties in de stad. De rode
draad : thematische wandelingen om de festivalgangers
met spannende uitdagingen te confronteren.

DUIZENDEN STEDEN
IN TRANSITIE
De beweging rond de steden in transitie
ontstond in 2005 in Totnes, in het VK, onder
impuls van Rob Hopkins, speciale gast van
deze tweede editie van het festival.
Sedertdien sloten meer dan 4000 initiatieven
in meer dan 50 landen aan bij deze spontane
beweging die blijft groeien. Alleen al in
Wallonië en Brussel zagen meer dan 160
transitie-initiatieven het licht, evenals
honderden satellietprojecten voor meer
veerkracht op het grondgebied, het
(opnieuw) aanhalen van banden en het
herwinnen van het vermogen om meer
sociale en klimaatgelijkheid te creëren.

www.festivalmaintenant.be

Vijf dagen, vijf thema’s
Elke dag krijgt een eigen thema. Op woensdag 25 september gaat het festival van start met een dag over
nieuwe economische modellen. Ondernemingen en
ondernemers, al in transitie of nog niet, worden ertoe
aangezet om na te denken over duurzame praktijken. Je
kunt de wereld niet veranderen zonder ook zelf te veranderen. Donderdag wordt er op de Grand Place een
grote meditatiebijeenkomst gehouden, samen met Ilios
Kotsou, de beroemde psycholoog, schrijver en oprichter
van de Belgische vereniging voor meditatie
‘Emergences’. Tijdens een lezing van Sophie Rabhi –
dochter van de Franse auteur en ecoloog Pierre Rabhi,
die een school opende in een boerderij – staan nieuwe
opleidingsvormen centraal.
Vrijdag, op de feestdag van de Federatie WalloniëBrussel, werd de programmatie hoofdzakelijk samengesteld door en voor jongeren die hun toekomst in de
hand willen nemen, met verschillende optredens, workshops en lezingen. Zaterdag en zondag worden dan weer
gevuld met lezingen en tal van praktische workshops
rond zero afval en transitie.
Een festival (ook) voor de allerkleinsten
“Er worden een honderdtal workshops georganiseerd”, vertelt
Géraldine Dohet enthousiast, die het belangrijk vindt
om “de fantasie te stimuleren en concrete oplossingen te vinden voor een steeds groter deel van de bevolking dat op zoek
is naar zingeving, om de transitie naar een veerkrachtiger
wereld mogelijk te maken.”
Het is een goed idee om met het hele gezin te komen :
“De kinderen kunnen met de handen in de aarde spelen en
daarna een tochtje op een ezel maken”, vertellen de organisatoren. Andere opties : naar een sprookje luisteren,
ervaringen uitwisselingen met leerlingen van een democratische school om andere onderwijsvormen te leren
kennen, samen met hun ouders deelnemen aan workshops over composteren en droge wc’s of deelnemen aan
de workshop rond bewustzijn, die speciaal voor hen
wordt georganiseerd. Daarnaast kunnen ze elke namiddag even dansen tijdens muzikale animatiemomenten.
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Les Francos

MILIEUBEWUSTZIJN IN HET
HART VAN HET FESTIVAL
M A L M E DY
Luik

Impact Diffusion is de organisator van de
Francofolies de Spa. Van afvalscheiding en
herbruikbare bekers, droge toiletten tot CO2belasting… De organisatie heeft respect voor de
natuur als een van haar waarden opgenomen,
daar in het Parc des Hautes Fagnes.

I

mpact Diffusion is oorspronkelijk een evenementen- en
communicatiebureau, meteen de twee voornaamste takken van deze naamloze vennootschap die al 30 jaar
bestaat. Met enerzijds bedrijfsevenementen, culturele
evenementen, vrije tijd, toerisme, maar ook sportevents
(Francorchamps) en activiteiten op het vlak van communicatie,
werkt Impact Diffusion met een vijftiental voltijdse werkkrachten
en een tiental mensen die deelnemen aan de verschillende
projecten.
Met een van die projecten, de Francofolies de Spa, is het bedrijf de
afgelopen 25 jaar bekend geworden. “We organiseren ook al 10 jaar lang
de Fêtes de Wallonie in Luik en de Printemps du Jazz in Stavelot, Spa,
Malmedy en Vielsalm”, vertelt Jean Steffens, directeur. “We staan ook in
voor het Brussels Summer Festival…”
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Een geliefde maar bedreigde regio
Jean Steffens heeft altijd al in Malmedy gewoond. Hij is
een kind van de streek. “Dit is wie ik ben”, fluistert hij
ons in. ‘s Ochtends opent hij het raam van zijn kantoor
met een uitzicht dat hij nooit beu wordt : het bos. In de
vier hoeken van de hoofdzetel van het bedrijf zien we
hetzelfde panorama door de bomen heen, onder een
heldere hemel. “Mijn vennoten komen hiervandaan. We
verdelen de taken tussen Malmedy en Spa. We blijven allemaal het liefst weg uit de grote steden en zoeken de frisse
buitenlucht op, helder water. Het is mooi, eenvoudig en
spontaan.
Onze vrienden wonen ook in de regio. Mijn moeder woont in
het midden van een park op 500 meter hiervandaan.”
Met de Hautes Fagnes als voorbeeld : “De Watervallen
van Coo, het Parc naturel, ze liggen allemaal midden in deze
mooie en sympathieke regio. Elke dag vakantie ! Het Parc
naturel des Hautes Fagnes-Eifel is een schoolvoorbeeld op
Europees vlak als het op natuurbescherming aankomt. Het is
een troef die de regio graag wil behouden, want vroeg of laat
kan het park verdwijnen en dan zou heel de regio uit elkaar
vallen, wat rampzalig zou zijn. We hebben niet meer dan een
twintigtal dagen sneeuw per jaar, waar het er vroeger wel
vijftig waren.
Het wordt steeds droger en dus neemt ook het aantal brandhaarden in de Fagnes toe. De gevolgen van de klimaatopwarming worden steeds duidelijker. In Francorchamps zijn de
naaldbomen aangetast door de zure regen die uit het bekken
van het Ruhrgebied komt.”
Een milieuvriendelijk festival, gecertificeerd
door de ULg
Het milieu maakt deel uit van de kernwaarden van Jean
Steffens en zijn team. Meer nog, het is al 25 jaar hun
bezorgdheid… “Met Les Francos, zoals voor de meeste van
onze projecten, bevinden we ons in een beschermde regio,
volledig omgeven door de natuur. Dat kunnen we niet negeren.
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We gaan geen tak snoeien die in volle groei is. We nemen
binnen onze mogelijkheden een aantal maatregelen om dit
mooie juweel te beschermen. We gaan zorgvuldig om met
afval en verwerken zelf het plastic afval. We kozen jaren
geleden al voor herbruikbare bekers. We sorteren : elk jaar
vertrekt er een paar ton gescheiden afval dankzij onze partners, vrijwilligers en technici. We kiezen de papiersoort voor
onze communicatie specifiek uit…”
Het openbaar vervoer is een andere uitdaging : “Ik denk
dat we een schoolvoorbeeld zijn. Elk jaar worden er 65 tot
70 000 mensen met de TEC vervoerd en de NMBS is ook een
enorme steun.” Op het festival worden ook de schoonmaakproducten zorgvuldig gekozen : “We werken met
natuurlijke producten om de droge toiletten te onderhouden.
Bij het meubilair letten we op het land van oorsprong. Bij
andere producten, zoals koffie, kiezen we voor fair trade. We
werken hoofdzakelijk met lokale producten.”
En de toekomst ?
Jean Steffens haalt de jaarlijkse evaluatie door de
Universiteit van Luik (ULg) boven, die hen het Label
Green & Responsible Event heeft opgeleverd. “De ULg
zal de ecologische voetafdruk van ons festival meten en berekenen. Om die te verminderen, heffen we bijvoorbeeld een
CO2-belasting op de inkomprijs. Dat heeft er voor gezorgd dat
we 100 000 bomen konden planten op Madagaskar. Er loopt
ook een project met pelletkachels als verwarming voor de
scholen in de regio. Het opgehaalde geld wordt dus goed
besteed. Alles wordt gecontroleerd aan de hand van balansen
en analyses.”
Hoe moet het nu verder ? Jean Steffens zou graag fiscale
maatregelen zien die de vervuiler bestraffen en gunstig
zijn voor wie zich inspant. “We hebben beslissingen op
Europees niveau nodig. De festivalgangers worden er steeds
gevoeliger voor. En wij, wij doen intussen voort...”

“Dankzij de CO2-belasting op de inkomprijs konden er
100 000 bomen op Madagaskar geplant worden.”
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Jean-Luc Son, ondernemer en oprichter
van Real Estate International
Management (REIM).

Een stad bouwen op

BRAAKLIGGEND TERREIN
De groene, duurzame en
gemengde vastgoedprojecten
die REIM ontwikkelt, brengen
verlaten terreinen opnieuw
tot leven. Dit adviesbureau
uit Louvain-la-Neuve is
gespecialiseerd in het saneren
van verlaten industrieterreinen
en het ontwikkelen van
natuurgebieden. Voorbeelden
zijn de reconversie van de
Dunlop-fabrieken in Doornik
en de transformatie van een
oude zandgroeve in Ottignies.
II Florence Thibaut

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

R

eal Estate International Management (REIM) werd in 2008 opgericht
in Luxemburg en telt nu acht medewerkers. Tot de specialismen van
het bedrijf behoren het geven van strategisch vastgoedadvies, het
opruimen van vervuiling en het transformeren van industrieterreinen. REIM, dat in een netwerk opereert, positioneert zich tegelijkertijd als
superexpert en als dirigent. Voordat het bedrijf met zijn adviespraktijk begon,
droeg zijn oprichter, Jean-Luc Son, samen met de teams van de UCL twaalf
jaar lang bij aan het ontwerp van de stad Louvain-la-Neuve. Hij heeft ook de
functie van hoofd Vastgoedplannen vervuld bij Thomas & Piron, een grote
speler waarmee REIM nog steeds samenwerkt. Wij hadden een ontmoeting
met deze energieke ondernemer.
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Hoe kan de expertise van REIM worden samengevat ?
Wij doen zowel vastgoedontwikkeling voor particuliere spelers
als consultancy voor de overheid. Onze opdracht loopt van het
verwerven van de grond tot de verkoop. Wij bemoeien ons met
de hele waardeketen. In sommige gevallen gaat het om een
advies, maar in andere gevallen zijn we in alle fasen aanwezig.
Ons werk is dat van een projectleider. Een groot deel van onze
inspanningen is gericht op relatiebeheer. Ons telefoonboek is
zo dik als een betontegel ! In de vastgoedsector lijkt het altijd
om stenen en hardware te gaan, maar in werkelijkheid is het
een ‘people business’. We moet mensen overtuigen. We hebben
nooit van meet af aan recht op een vergunning, maar moeten
de waarde van ons project bewijzen en aantonen wat de gevolgen zijn voor de gemeenschap. Dat vind ik zo boeiend.
Hoe ziet jullie team eruit ?
Ik ben het bedrijf in mijn eentje begonnen. Tegenwoordig zijn
we met acht mensen, onder wie vier ontwikkelaars, twee verkopers, één assistente en een communicatiemedewerker. De tijd
van de affiches is voorbij. We moeten voortdurend communiceren en onze projecten uitleggen aan de autoriteiten, investeerders en toekomstige kopers. We werken natuurlijk ook
samen met een heel netwerk van partners.
We hebben verschillende soorten klanten. We werken voor
professionals in de sector, zoals projectontwikkelaars, particuliere investeerders en beleggingsfondsen, maar ook voor actoren
uit de publieke en non-profitsector, zoals gemeenten, steden en
stichtingen. En dan zijn er nog particuliere klanten die hun

onroerend goed willen opwaarderen, of het nu gaat om terreinen of gronden die gesaneerd moeten worden.
Waar houden jullie je in grote lijnen mee bezig ?
Het gaat meestal om grootschalige projecten en terreinen die
in de ruime betekenis van het woord opnieuw geactiveerd moeten worden. Gesprekken met de omwonenden en overleg met
de autoriteiten vormen een centraal onderdeel van ons werk.
Sinds onze oprichting hebben we in totaal gewerkt aan
1435 wooneenheden, een bruto-oppervlakte van ongeveer
125 000 m2 en 12 500 m2 aan winkels, kantoren en crèches. We
zijn voornamelijk actief in Wallonië en altijd op zoek naar terreinen met veel potentieel.
Jullie streven naar gemengde projecten die
duurzaam zijn. Hoe gaan die zich in de toekomst
ontwikkelen ?
Die gemengdheid en duurzaamheid zijn tegenwoordig noodzakelijk, te meer omdat steeds meer mensen in de stad gaan
wonen. Wij proberen ecologisch voorbeeldige woonplekken te
maken die op de praktijken van de toekomst zijn gericht.
Daarvoor moeten we voortdurend voeling houden met de
trends zonder ten koste van alles de mode te willen volgen om
de tand des tijds te doorstaan. Er wordt veel gesproken over
energietransitie en oliecrisis. Ik vind dat je mensen de mogelijkheid moet geven om dicht in de buurt te werken, te leren en
zich te voeden.
www.reim.lu

EEN LANGE ERVARING :
VIER VOORBEELDPROJECTEN
De wijk Courbevoie
Les Jardins de l’Orne
Les Jardins de la Pasture
Les Jardins de la Balbrière
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• 1 De wijk Courbevoie in Louvain-la-Neuve
Een van de bekendste ontwerpen is ongetwijfeld de toekomstige wijk
Courbevoie in Louvain-la-Neuve. Dit is de derde wijk waar ik me mee
bezighoud in de stad. Het is een ambitieus project, dat uitgaat van 530
wooneenheden, waarvan 20% voor studenten, plus 300 m2 voor dienstverlening en 8 500 m2 aan kantoorruimte. Daarnaast komen er winkels.
De NMBS heeft ook een parkeergarage van vijf verdiepingen gepland,
waarvan er twee bestemd zijn voor de bewoners. Aan de constructie
van het eerste gebouw zijn tien jaar werk voorafgegaan. Voor het
project waren vijftien vergunningen nodig. Afgelopen juni hebben we
nog twee nieuwe vergunningen ingediend voor 200 appartementen.
Dit is geen project voor beginnelingen ! Hoewel de wijk pas in 2026 in
zijn geheel klaar zal zijn, is het project nu al een groot commercieel
succes, want in de eerste fase is al 90% verkocht.
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• 2 Les Jardins de l’Orne in Mont-Saint-Guibert
Wij treden op als bouwheer en doen de verkoop voor dit project op
het voormalige terrein van de papierfabrieken van Mont-SaintGuibert, een filiaal van de papierfabrieken van Genval, in opdracht
van het investeringsfonds Ginkgo Fund SCA. Het is een zeer compleet
project. We hebben de verlaten gebouwen gesloopt en drie hectare
betontegels opgebroken. Die materialen hebben we vergruisd en hergebruikt om de ondergrond te versterken. Alles wat we niet konden
hergebruiken, is naar de recycling gegaan. We hebben vastgesteld dat
de activiteit van de papierfabriek een krijtlaag op de natuurlijke bodem
heeft afgezet. Daardoor is een heel bijzondere vegetatie ontstaan, die
door het project wordt ontzien. We moesten ook een oude sluikstortplaats verwijderen, waarna we het gebied hebben behandeld en beplant.
Op termijn worden er bijna 280 woningen uit de grond gestampt : 44
huizen en 236 appartementen. Het geheel wordt aangevuld met 420
parkeerplaatsen, een winkel, een horecagedeelte, twee ruimtes voor
mkb-bedrijven en een crèche. Over het terrein is een weg aangelegd
voor fietsers en voetgangers en er zijn verschillende groengebieden
gepland. Het doel is om een stad te bouwen op het braakliggende
terrein.
• 3 Les Jardins de la Pasture in Doornik
Het dossier voor de reconversie van het Dunlop-fabrieksterrein zat al
enkele jaren vast. Ook daar hebben we samengewerkt met Ginkgo
Fund SCA. We hebben alles weer opgepakt en opnieuw gekeken naar
de categorie-indeling van het terrein, dat de aanduiding SAR [te saneren terrein, red.] heeft gekregen. Dit project, dat zich vlak bij het
stadscentrum en op 800 meter van het station bevindt, bestaat uit vijf
winkelunits, één unit voor een vrije beroepsbeoefenaar, 237 woningen
van verschillende aard, waarvan 32 voor studenten, en boven- en
ondergrondse parkeerplaatsen. Er zijn momenteel 45 units in aanbouw.
BNP Paribas Fortis heeft er zijn hoofdkantoor gevestigd. Dat gebouw
is als eerste opgeleverd en is al in gebruik. We wisten dat ze wilden
verhuizen en hebben daarom proactief contact met ze opgenomen.
Tot slot wordt een voetgangersweg aangelegd naar het stadscentrum.
Er komen verbindingen met de bestaande voorzieningen en de openbare ruimte wordt opnieuw ingericht in samenhang met het nabijgelegen Parc de la Bozière. Het is de geboorte van een nieuwe wijk.
• 4 Les Jardins de la Balbrière in Ottignies
Dit is een woningbouwproject op het terrein van de voormalige zandgroeve in Ottignies. Het heeft een oppervlakte van 11 ha, waarvan 4
ha voor bebouwing geschikt is. In totaal zijn er 29 eengezinswoningen
en 24 appartementen gepland. Er wordt ook een openbaar landschapspark ontworpen. Hoewel de autosnelwegen, zoals de E411, en de lijnen
voor openbaar vervoer dichtbij zijn, heeft dit project als voordeel dat
het midden in de natuur ligt. In 2018 hebben we het overzicht van
eisen afgerond. De voorverkoop is begin dit jaar met succes van start
gegaan. De bouw begint in de herfst.
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LA LOUVIÈRE
Henegouwen

Het Boch-terrein

DE INWONERS BEDENKEN
ZELF HUN STAD

© Adrien Couvreur

Het braakliggende Boch-terrein, een overblijfsel uit het industriële verleden van La Louvière,
is het toneel van een tijdelijke burgerbezetting. Dit twee hectare grote terrein, midden in het
centrum en vlak bij het station, biedt plaats aan een tiental duurzame projecten, zoals een
ecologische bistro, een vzw voor lichte woonvormen en een biologisch en lokaal
inkoopcollectief.
II Florence Thibaut

H

et terrein werd vroeger gebruikt door de
aardewerkfabriek van Boch, die in zijn
hoogtijdagen een belangrijke werkgever was
in de streek, en ligt naast de Avenue Fidèle
Mangal, niet ver van het stadhuis en het nieuwe
bestuurscentrum. Het heeft een oppervlakte van
ongeveer tien hectare en is tegenwoordig eigendom van
de gemeente La Louvière. De sanering, die deels door
het Europese EFRO-fonds wordt gefinancierd, gebeurt
in de vorm van een project voor gemengde
ontwikkeling. Naast een kunstencentrum, dat onderdak
moet bieden aan het stedelijk conservatorium, bouwt
de Belgische projectontwikkelaar Wilhelm & Co aan
de zuidkant momenteel een gloednieuw winkelcentrum
met 600 wooneenheden genaamd ‘La Strada’.
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Een knipoog naar de aardewerkfabriek
“Het doel is hier om te zorgen voor continuïteit met het stadscentrum. Door de sanering van het gebied ontstaan nieuwe
openbare ruimtes, waaronder een park en verkeersaders. Ik
denk met name aan de inrichting van de Place des Fours
Bouteille, die in het midden komt te liggen en het verleden en
de toekomst van het terrein met elkaar verbindt. De gekozen
materialen en de kleuren rood en bruin zijn een knipoog naar
de geschiedenis van de aardewerkfabriek”, zegt Amaury
Vandenhende, die als afdelingshoofd van de gemeente
La Louvière verantwoordelijk is voor gebiedsontwikkeling. Daarnaast komt er een ondergrondse parkeergarage met 135 plaatsen. Uiteindelijk moet er een compleet nieuwe, multifunctionele wijk verrijzen. “La
Louvière is pas 150 jaar oud. Het is een jonge stad, die zich
heeft ontwikkeld rond de aanwezige industrie. De Bochfabriek was een paradepaardje van de streek. Het is een
belangrijk gebied voor de stad en zijn bewoners.”

Business

hun streven naar duurzaamheid en hun wens om verantwoordelijkheid te nemen voor het terrein. “Op hun
manier verwijzen ze allemaal naar de stad van morgen”,
beweert Amaury Vandenhende. “Het is echt een openluchtexperiment. Dat maakt het project zo waardevol. We zijn
letterlijk begonnen met een blanco vel. Met ‘Imaginez votre
ville’ kon de gemeente haar werkwijzen testen.”
De sanering en reconversie van het braakliggende Bochterrein vormen een extra stap in het stadsvernieuwingsprogramma dat de gemeente in 2007 in gang heeft gezet.
Tot de eerste werkzaamheden in dat verband behoren
de vernieuwing van de ruimtes in het stadscentrum en
de renovatie van de gevels van de gebouwen in de wijk
Abelville. De opening van het beeldbepalende complex
‘La Strada’ zal over enkele jaren een volgende belangrijke
stap zijn in de gedaanteverwisseling van La Louvière.
https : //imaginezvotreville.be

© Marie Godart

Het grootste tijdelijk gebruikte terrein van
Wallonië
Voordat alle noodzakelijke vergunningen zijn verleend,
wordt twee hectare van het braakliggende terrein vanaf
juni 2018 in tijdelijk gebruik gegeven om het alvast te
activeren. Deze voorlopige stedenbouwkundige voorziening wordt steeds meer toegepast door Belgische
gemeenten. “Dit concept maakt het doorgaans mogelijk om
verlaten of braakliggende terreinen nieuw leven in te blazen
en er uitwisselingsruimtes van te maken voordat de bouw van
start gaat”, legt Amaury Vandenhende uit.
In het geval van La Louvière is bij het tijdelijk gebruik
het accent gelegd op duurzame ontwikkeling en ecologie. “Het is voor zover ik weet het grootste tijdelijk
gebruikte terrein van Wallonië.” Acht projecten die in
het kader van het burgerinitiatief ‘Imaginez votre ville’
(bedenk uw stad) zijn ontstaan, zorgen tot december
2019 voor leven in de brouwerij. Deze projecten zijn
uitgekozen door een jury van onafhankelijke deskundigen en worden gefinancierd met gemeentegeld. Voor
de installatie en activiteiten van elk project is een budget
van 20 000 euro beschikbaar. Een voorbeeld is ‘Houblon
from La Louvière’, een project waarmee de vzw La
Bonnetière weer hop in Wallonië wil aanplanten.
‘Village d’habitat’ presenteert verschillende lichte en
mobiele woonvormen (tiny house, woonwagen, joert
enz.) die voor een nacht gereserveerd kunnen worden.
En de ecologische bistro van Alesandro Pirrera maakt
gerechten op basis van Siciliaanse recepten en biologische ingrediënten die dichtbij zijn geproduceerd. Wat
ze gemeenschappelijk hebben, is hun lokale verankering,
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Bij het tijdelijke
gebruik werd het
accent gelegd
op duurzame
ontwikkeling en
ecologie.
Hier, een
permacultuurbeurs.
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Ecobati EEN DUURZAAM
FAMILIEBEDRIJF

We gaan op bezoek bij Ecobati in
Herstal, een bedrijf in bouwmaterialen
waar duurzaamheid en familiegevoel als
belangrijke waarden gelden. Dit jaar
viert het zijn 30-jarig bestaan : het bewijs
dat het zijn stempel heeft kunnen
drukken in een lastige markt.
II Violaine Moers

H
De helft van de omzet
houdt verband met
isolatie. De rest wordt
verdiend met decoratie,
woninginrichting en
natuurverf.

et is 1989. Thierry Noël is onderwijzer en
betrokken bij de politieke partij Écolo. Omdat
zijn vrouw zwanger is, stort hij zich in zijn
vrije tijd op de bouw van een eigen huis.
Maar dan krijgen ze te horen dat hun ongeboren kind
een genetische aandoening heeft ! “Na enig onderzoek
kwam ik erachter dat zich vergelijkbare aandoeningen hadden
voorgedaan bij foetussen die in contact waren gekomen met
bouwmaterialen, verf of oplosmiddelen”, legt Thierry Noël
uit. “Zo kwam ik tot de conclusie dat die producten gevaarlijk
waren en de oorzaak vormden van die aandoeningen.”
Bij de bouw van zijn huis slaat hij dan een andere, milieuvriendelijkere weg in. “Het was echt een lijdensweg om
natuurlijke materialen te vinden. Zoiets bestond helemaal
niet op de markt ! ”, herinnert Thierry zich. Dat brengt
hem ertoe om zijn baan als onderwijzer op te geven en
een eigen bedrijf te beginnen. “Mijn wens om met duurzame materialen te werken, wilde ik delen met andere
mensen.”
Zo ontstond Ecobati, een handelsonderneming in
natuurlijke en ecologische bouw- en decoratiematerialen. Na in zijn eentje te zijn begonnen, krijgt Thierry
versterking van zijn drie zonen, aan wie hij het bedrijf
onlangs heeft overgedragen. “Beslissingen worden in
onderling overleg genomen, vanuit het familiegevoel dat mij
zo dierbaar is.”
De bereidheid om te delen
Dat gevoel bepaalt de dagelijkse leiding van het bedrijf,
dat met zijn vestiging in Herstal werk biedt aan 22 mensen, terwijl in de verkooppunten in Namen en Sprimont
nog eens vier mensen werken. Eén keer per maand
nodigt de directie het personeel uit voor een etentje om
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de cijfers en lopende projecten toe te lichten : het
ideale moment om dingen met elkaar te delen en
van gedachten te wisselen.
Via ‘La Gazette Ecobati’, waar kerngegevens,
nieuwe producten, ervaringen en foto’s van
werkzaamheden in staan, worden de franchisewinkels geïnformeerd en wordt de gemeenschapszin binnen het bedrijf ontwikkeld.
Hetzelfde geldt voor de productie : op dat gebied
werkt Ecobati graag samen met kleinschalige
ondernemingen en sociale werkplaatsen. “Wij
verkopen niet alleen producten, maar scheppen ook
banen. Bij ons werken mensen met diverse nationaliteiten en komen verschillende religies met elkaar in
aanraking. Die bereidheid om te delen willen we in
praktijk brengen.”
Ook in zijn winkels blijft Ecobati zo dicht mogelijk bij zijn overtuigingen. De gebouwen zijn
namelijk uitgerust met 300 zonnepanelen, waardoor ze onafhankelijk zijn van het elektriciteitsnet. Het bedrijf beschikt over elektrische auto’s
en twee winkels zijn voorzien van laadpalen, die
hun energie krijgen van de zonnepanelen en ter
beschikking staan van de klanten.
Isolatie als begin van de oplossing
Dat concept is verleidelijk. In België heeft Ecobati
nu een tiental eigen of franchisewinkels, die
gespecialiseerd zijn in de verkoop van natuurlijke
en ecologische producten. De helft van de omzet
houdt verband met isolatie. De rest wordt verdiend met decoratie, woninginrichting en
natuurverf. Kurk is bijvoorbeeld een uitstekend
isolatiemiddel. “De kurkeik vormt om de negen jaar
een nieuwe schors”, legt Thierry uit. “Kurk slaat CO2
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op en is hernieuwbaar. Vorig jaar hebben we 10 miljoen kurken ingezameld om er isolatiemateriaal van
te maken ! Maar we gebruiken ook recyclingmaterialen, zoals krantenpapier en spijkerbroeken :
het katoen wordt opnieuw gebruikt als isolatiemateriaal.”
De medewerkers van Ecobati hebben ook als taak
om de klanten te adviseren. Dat zijn enerzijds
architecten en aannemers en anderzijds particulieren die in hun eentje renoveren of zelfstandig
een nieuw huis bouwen, zoals een houtskeletwoning. Een technicus kan hen begeleiden tijdens
de werkzaamheden, toezicht houden op het project en adviezen geven aan de architect.
Met zwangere vrouwen lijkt het nu trouwens een
stuk beter te gaan. Die vormen namelijk een
groot deel van de klanten! Het concept van
Ecobati lijkt dus zijn vruchten af te werpen…

DE ARCHITECTUUR VAN
HET OUDE INDIA
Thierry Noël zegt het onomwonden : “Wij zien
het als onze missie om waarde toe te voegen
en de bouwsector sneller te laten veranderen
dan de politiek dat kan ! ”
Om zijn doelen te bereiken, heeft hij een aantal
ideeën. Zo is hij een opleiding voor architecten
en aannemers aan het voorbereiden. Het
concept ? Een mix van architectuur en
ecologisch verantwoord bouwen, aangevuld
met de bouwkundige kennis van onze
voorouders. Als kers op de taart wordt deze
opleiding afgesloten met een reis naar India om
kennis te maken met Vastu Shastra, de
architectuur van het oude India.

www.ecobati.com

Het bedrijf stelt
22 mensen tewerk
in Herstal en nog
eens 4 in de
verkooppunten van
Namen en Sprimont.
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L’Oréal,

EEN VOORBEELD DAT
NAVOLGING VERDIENT
L’Oréal realiseert op spectaculaire wijze zijn doelstellingen op
het gebied van duurzame ontwikkeling, of het nu gaat om de
CO2-uitstoot, de afvalproductie of het waterverbruik. Het bewijs
daarvoor wordt geleverd in Libramont, waar de Belgische fabriek
van de groep is gevestigd.
LIBRAMONT

II Quentin Deuxant

Luxemburg

D

e groep L’Oréal telt wereldwijd 41
fabrieken. Zestien daarvan staan in
Europa, waarvan alleen al elf in
Frankrijk. Wij vroegen
Laurent Mercenier, algemeen directeur van de vestiging in Libramont,
hoe het L’Oréal in een paar jaar is
gelukt om zijn milieueffect, en met
name dat van zijn Belgische fabriek,
sterk te verminderen zonder dat de
groei van de productie eronder heeft
geleden.

Laurent Mercenier,
algemeen directeur van
de vestiging in Libramont
© L’Oréal

L’Oréal Libramont
heeft nu bijna
400 mensen
in dienst
en produceert
3200 artikelen
onder de
merknamen
L’Oréal en Garnier
die bestemd zijn
voor 33 landen,
hoofdzakelijk
in Europa.

L' O R É A L
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Het waterbeheer is ook sterk verbeterd, want
Libramont is tegenwoordig een zogeheten ‘droge
fabriek’. Kunt u ons wat meer vertellen over dit
concept ?
Om te beginnen heeft de vestiging in Libramont altijd een tamelijk geavanceerd waterbeheer gehad. In de jaren tachtig hebben
we hier een waterzuiveringsstation gebouwd. Het gezuiverde
water werd destijds geloosd in de vrije natuur. We hebben
daarom besloten een stap verder te gaan en het geloosde water
uit het waterzuiveringsstation te filteren via een proces van
ultrafiltratie en omgekeerde osmose. Daaruit halen we dan
geperst slib, dat in dit stadium nog boordevol vocht zit. Dat slib
voeren we naar een kas op ons terrein, die door de zon en onze
biogasinstallatie wordt verwarmd. Het slib wordt regelmatig
gemengd door een geautomatiseerde robot. Uiteindelijk is het
volledig droog en kan het in de cementindustrie worden her-

© L’Oréal

De kas voor het drogen van
het slib, de biogasinstallatie,
de vacuümconcentrator en
de kwaliteitscontrole.

© L’Oréal

Wat is er specifiek tot stand gebracht in Libramont ?
Op deze locatie zijn de scheiding en het hergebruik van afvalstoffen al sinds 1992 een feit. In 2009 hebben we er ook een
biogasinstallatie in bedrijf genomen. Die voeden we met afvalstoffen van het tegenover de fabriek gelegen zuivelbedrijf, maar
ook met reststoffen uit de voedingsindustrie of met mais, die
we onder heel specifieke omstandigheden laten gisten om
methaan te produceren. Dat gas wordt vervolgens verbrand in
warmtekrachtkoppelingsmotoren, waarmee we zowel warmte
als elektriciteit kunnen opwekken. De warmte wordt gebruikt
voor de verwarming en een aantal van onze processen. De
elektriciteit wordt gebruikt in de fabriek, maar omdat we meer
opwekken dan we nodig hebben, leveren we een deel terug aan
het net.

Hoeveel liter water bespaart u met dit systeem ?
We gebruiken dagelijks 200 m3 water voor ons productieapparaat. Dat water wordt dus volledig hergebruikt, zodat we jaarlijks een hoeveelheid kunnen besparen die overeenkomt met
het jaarverbruik van 600 gezinnen. We kunnen dus blij zijn
met de belangrijke resultaten die we hebben behaald, terwijl we
elk jaar meer blijven produceren.

© L’Oréal

Sinds wanneer is de groep betrokken bij duurzame
ontwikkeling ?
L’Oréal heeft zijn betrokkenheid bij duurzame ontwikkeling in
2013 geformaliseerd met het programma ‘Sharing Beauty With
All’. Voor 2020 zijn daarin ambitieuze doelstellingen geformuleerd, onder andere wat betreft het gebruik van hernieuwbare
grondstoffen in onze producten, de reductie van CO2 in de hele
productie- en distributieketen, de vermindering van de hoeveelheid geproduceerd afval en het waterverbruik. Op groepsniveau is de doelstelling voor 2020 om op al deze punten een
vermindering met 60 % te realiseren. Maar die is momenteel al
voor een deel achterhaald, omdat we onze CO2-uitstoot met
73 %, ons waterverbruik met 48 % en onze afvalproductie met
37 % hebben verminderd.

gebruikt. Na dit proces werd toch nog een deel van het water
geloosd zonder dat we het konden gebruiken. In 2019 hebben
we daarom een vacuümconcentrator geïnstalleerd, waarmee
we het restwater kunnen verwarmen en condenseren om zuiver
gedistilleerd water te krijgen. Op 1000 liter water winnen we
zo 993 liter terug. De overige zeven liter zijn slib, dat in onze
kas wordt gedroogd.

“ Op 1000 liter water
winnen we zo 993
liter terug. De overige
zeven liter zijn slib,
dat in onze kas wordt
gedroogd. ”

© L’Oréal

Kunt u ons het verhaal van deze site vertellen ?
L’Oréal heeft altijd voorrang gegeven aan lokale ontwikkeling.
Vandaar dat België in 1975 een van de eerste landen was waar
de groep zich vestigde buiten Frankrijk. De vestiging in
Libramont was ideaal om de markten in Duitsland, Frankrijk
en Oost-Europa te bedienen, maar lag toch niet te ver van het
zuiden van Europa. In de loop der jaren zijn hier verschillende
soorten producten gemaakt : eerst make-up en parfums en
daarna, vanaf 1998, shampoos, spuitbussen en haarkleuringen.
Sinds 2002 produceert de fabriek geen shampoos meer en in
2013 hebben we ons volledig toegelegd op haarkleuringen. Pas
in 2019 zijn we weer andere haarverzorgings- en stylingproducten gaan maken. L’Oréal Libramont heeft nu bijna 400 mensen in dienst en produceert 3200 artikelen onder de merknamen
L’Oréal en Garnier die bestemd zijn voor 33 landen, hoofdzakelijk in Europa.
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Natura,

© Natura

DE AMBACHTELIJKE
SAUSMAKER
Met twee vestigingen – één in Tubize en één in Zierikzee – bestendigt Natura de
knowhow en kwaliteit van zijn zelfgemaakte sauzen en vinaigrettes. Het mkb-bedrijf
werkt met het beste uit de natuur en houdt niet alleen rekening met de oorsprong en
versheid van zijn producten, maar ook met zijn effect op de planeet.

“

II Gilles Bechet

Wanneer we tegen een bakker zeggen dat we een deegmenger gebruiken om mayonaise te maken, moet hij
lachen”, zegt Arthus de Bousies, de jonge CEO van
Natura. De bedenker van dit op het eerste gezicht verrassende idee is een vishandelaar uit Vorst, die in 1939
besluit om zijn eigen mayonaise als garnering bij zijn
gerechten te gaan maken en daarom Natura opricht. Het
bedrijf, dat in Tubize tegenwoordig twaalf mensen in
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dienst heeft, brengt een groot aantal zelfgemaakte sauzen en vinaigrettes op de markt, die altijd met dezelfde
aandacht voor kwaliteit worden bereid. Voor een product als mayonaise, dat geen geheime ingrediënten
bevat, zijn de snelheid en gelijkmatigheid van de emulsie
essentieel. Vandaar de geniale ingeving om de favoriete
saus van de Belgen met een mechanische deegmenger
te bereiden. Het andere sterke punt van het merk zijn
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Ton’s, een in Zierikzee gevestigde mosterdfabrikant die op zoek
is naar een koper. “Mosterd is een fantastisch product, dat essentieel
is voor mayonaise. Ik kon me heel snel verenigen met hun waarden
en filosofie.” En terecht, want de inrichting en het productieproces van Ton’s zijn sinds 1993 biologisch gecertificeerd. Door de
overname van de mosterdmaker beschikt Natura over een vestiging die groter is dan die in Tubize, maar het bedrijf wil geen
revolutie ontketenen. “We hebben bepaalde fabricageprocedés
gestroomlijnd, maar de recepten, de leveranciers en het merk zijn
hetzelfde gebleven.” Dankzij deze nieuwe aanwinst kon Natura
naast de producten van Ton’s een biologische Natura-lijn ontwikkelen, die uitsluitend in biowinkels wordt verkocht.
© Natura

Hoewel mayonaise
goed is voor 70%
van de verkoop,
werkt Natura via
een interne
onderzoeksafdeling aan zijn
verdere
ontwikkeling

© Natura

de ingrediënten die, zoals de naam al doet vermoeden, natuurlijk
en vrij van conserveermiddelen zijn.
Arthus de Bousies heeft het merk in 2012 overgenomen. “Het
bedrijf was te koop. Ik werd overtuigd door de kwaliteit van de producten die ik aantrof in de koelkast van mijn schoonmoeder ! Omdat
ik daarvoor bij de chocolademaker Dolfin werkte, had ik contacten in
de delicatessenwereld en zag ik in welke richting ik het merk kon
ontwikkelen.” Al snel dient zich de noodzaak aan om te verhuizen. Na tevergeefs te hebben gezocht naar geschikte bedrijfsruimte in de streek van Brussel, komt de jonge ondernemer in
contact met Nivelles Invest, dat dan bezig is met nieuwbouw
op het industrieterrein Fabelta in Tubize. “We waren het snel met
elkaar eens en ze konden het gebouw aan onze wensen aanpassen.”
Overname van Ton’s in Nederland
Ter vervanging van de vier deegmengers die uit Brussel zijn
meegenomen, wordt snel een vijfde machine geïnstalleerd die
speciaal door een Italiaanse fabrikant is ontworpen. “We zaten
regelmatig met overcapaciteit. Met één machine kunnen we niet meer
dan 25 kilo zonnebloemolie, mosterd en eieren in één keer verwerken.
We hebben de fabricage versneld door een deel van de productielijn te
automatiseren zonder het proces zelf te veranderen. Dat blijft ambachtelijk.” In maart 2018 komt Natura per toeval in contact met

Geen ‘greenwashing’ maar echte betrokkenheid
De milieubetrokkenheid van Natura gaat veel verder dan zijn
producten. Het bedrijf wil CO2-neutraal zijn door een ecologische handelwijze te volgen die in het dagelijks leven is geïntegreerd. En om koolstofneutraal te worden, compenseert het
bedrijf zijn overtollige CO2-uitstoot door koolstofkredieten te
kopen in het kader van een project dat wordt geleid door de
firma CO2Logic. Omdat Natura ervan overtuigd is dat het
bedrijfsleven verantwoordelijk is voor de bescherming van de
planeet, gaat het bedrijf nog een stap verder en schenkt het 1 %
van zijn jaaromzet aan de milieubeschermingsorganisatie
African Parks. Begin tegenover Arthus de Bousies vooral niet
over ‘greenwashing’, de marketingtechniek die bedrijven gebruiken om zich ten onrechte een milieuverantwoordelijk imago
aan te meten, want hij zal zich haasten om het tegendeel te
bewijzen. “Voor ons is het geen kwestie van eigenbelang maar iets
vanzelfsprekends. Sinds anderhalf jaar worden al onze eieren door
scharrelkippen gelegd en komt al onze honing uit Europa en niet uit
China. De klant proeft geen verschil, maar wij vinden het
belangrijk.”
Sauzen op maat
Hoewel mayonaise goed is voor 70 % van de verkoop, werkt
Natura via een interne onderzoeksafdeling aan zijn verdere
ontwikkeling. Maar het blijft een wankel evenwicht. Omdat
Natura altijd uit is op mogelijkheden om zijn assortiment aan
te vullen, heeft het bedrijf de gekonfijte uitjes en opwarmbare
sauzen overgenomen van Top Quality, een bedrijf uit Genval
dat ermee is gestopt.
Door zijn slanke organisatie kan Natura het zich ook permitteren om enkele klanten in het buitenland tevreden te stellen
met sauzen op maat, variërend van een mayonaise voor een
Franse fastfoodketen tot een vinaigrette met truffels voor het
zeer chique Londense warenhuis Fortnum & Mason.
Over twee tot vijf jaar verwacht Natura te verhuizen naar een
nieuwe locatie, maar wel nog altijd in Wallonië. In die grotere
ruimte moet het bedrijf dan volledig biologisch kunnen gaan
produceren. Naast de kwaliteit zullen de onvermoeibare deegmengers het enige zijn wat niet verandert…
TUBIZE
Waals-Brabant

N AT U R A

+32 (0) 2 376 50 55

www.natura.be
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SERAING
Luik

© Laurent Charlier

Unisensor

ONDERZOEKER VAN
LEVENDE MATERIE
In zestig landen in de wereld is
TwinSensor de eerste naam die
mensen te binnen schiet
wanneer het om de opsporing,
dosering of controle van
antibiotica in melk gaat. Elke
maand worden er één miljoen
exemplaren gemaakt van deze
diagnostische test, die het
topproduct van het Luikse
bedrijf Unisensor is.
II Frédérique Siccard, voor CompanyWriters
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“

Unisensor is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling en vervaardiging van diagnostische tools om de kwaliteit van levensmiddelen te analyseren”, legt oprichter Benoît
Granier uit. “Onze kits maken het met name mogelijk om de aanwezigheid van antibiotica of toxines in melk en – qua marktomvang
in mindere mate – in honing, vlees, vis en diervoeding aan te tonen.”
Benoît Granier behaalde zijn doctoraat in de biochemie aan
de Universiteit van Luik. Hoewel hij zijn opleiding volgde in
de universiteitslaboratoria van Jean-Marie Ghuysen en JeanMarie Frère, legt hij zich al snel toe op de toegepaste biologie :
“Ik raakte gefrustreerd van fundamenteel onderzoek. Ik had
meer behoefte aan praktische doelstellingen”, zegt hij glimlachend. Gedreven door dit verlangen naar iets tastbaars richt
hij kort daarna samen met drie collega’s een vzw op om de
onbenutte onderzoeken en resultaten van de afdeling te
exploiteren.

Business

Samen met de Universiteit van Luik en UCB
“Naast biologisch afbreekbare kunststoffen hebben we enzymen proberen te ontwikkelen om papierpulp te bleken en de
olielozingen van de elektriciteitscentrale van Coo te zuiveren.
Toen de universiteit op een nieuw eiwit met uitzonderlijke
antibioticabindende eigenschappen stuitte, hebben we een
nieuwe test ontwikkeld om snel antibioticaresten in melk op
te sporen. Antibiotica leiden namelijk niet alleen tot meervoudige resistentie, maar verhinderen ook de fermentatie die
nodig is om kaas of yoghurt te maken : de markt leek voor
ons open te liggen.”
Omdat de Universiteit van Luik en UCB Pharma allebei
niet willen investeren om aan het project deel te nemen,
richt Benoît Granier in 1997 in zijn eentje Unisensor
SA op. De zorg voor de afzet van het product, “dat exact
hetzelfde werkt als een zwangerschapstest”, laat hij over aan
UCB.
Enkele “nogal ingewikkelde” jaren betekenen het einde
van de samenwerking met UCB en de Universiteit van
Luik, maar het avontuur gaat verder. Benoît Granier en
zijn medewerkers innoveren en nemen deel aan onderzoeksprogramma’s die hen in staat stellen om hun netwerk uit te breiden, andere soorten producten te ontwikkelen en “vooruit te blijven gaan”. Met name door
meervoudige tests aan te bieden, die verschillende antibiotica tegelijk opsporen.
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Het menselijke aspect
Aan de horizon tekent zich een nieuwe samenwerking
af : Medicare. Met dit project, dat samen met de afdeling
van professor Joris van de Universiteit van Luik wordt
geleid, wil Unisensor een techniek ontwikkelen om het
antibioticagehalte in het menselijk bloed te meten : “Als
het ons lukt om een continutest aan het bed van de patiënt te
ontwikkelen, kunnen we de benodigde antibioticadosis elke
dag heel nauwkeurig aanpassen. We willen ons nu positioneren als een speler op diagnostisch gebied waar niemand
omheen kan, zowel wat betreft antibiotica als wat betreft
ziekteverwekkers.” Deze diversificatie past perfect bij de
identiteit en agile manier van werken van Unisensor :
“Het menselijke aspect is enorm belangrijk voor ons en wij
schuiven vrijwillig op in de richting van een vrijere besluitvorming op alle niveaus. Het doel is dat al onze 75 medewerkers hun stem kunnen laten horen wanneer besluiten worden
genomen die belangrijk zijn voor de toekomst van ons bedrijf.”
www.unisensor.be

© Matthieu Litt

Op de klanten afgestemde oplossingen
Unisensor past zijn producten ook aan op basis van de
geldende wetgeving in de landen waar het zijn tests op
de markt brengt : “Omdat de wetten verschillend zijn, moeten de detectiegrenzen van onze tests ook verschillend zijn.
Ook onze technieken veranderen : naast de teststrips bieden
we nu Extenso aan, een connected melkanalyseplatform waarmee iedereen – landbouwer, producent of laboratorium – nog
strengere controles kan uitvoeren. Het is een nogal revolutionair concept voor de huidige markt, maar dat is ook de
essentie van onze activiteit : we nemen geen genoegen met
‘kopiëren en plakken’, maar stemmen onze oplossingen af op
de specifieke behoeften van onze klanten. En soms overtreffen
we hun verwachtingen.”

© Studio Collot Graphic Design

ANTIBIOTICA, ZEGEN ÉN RAMP
Wist u dat meervoudige antibioticaresistentie in het strategisch plan van de Europese Unie wordt aangeduid als
een van de ergste rampen van de komende jaren ? Dankzij antibiotica kon de sterfte als gevolg van infectieziekten
aanzienlijk worden teruggedrongen in de 20ste eeuw, maar het grootschalige en herhaalde gebruik van deze
geneesmiddelen in de dierhouderij heeft geleid tot het ontstaan van resistente bacteriën. Het aantal slachtoffers
van infecties door resistente bacteriën loopt nu al in de tienduizenden !
Bij Unisensor wordt deze rampzalige constatering opgevat als een uitdaging : “Wij willen tests ontwikkelen
waarmee we de veehouder erop kunnen wijzen dat het in sommige gevallen nutteloos is om antibiotica in te zetten
tegen bepaalde bacteriën. Als een betere diagnostiek het gebruik van onnodige antibiotica bij runderen kan
verminderen, heeft dat positieve gevolgen voor de menselijke gezondheid”, benadrukt Benoît Granier.
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Sheep
Solution

LAAT DE
SCHAPEN
HET GRAS
MAAIEN
Dit bedrijfje, dat gespecialiseerd
is in professionele natuurlijke
begrazing, biedt een trendy,
milieuvriendelijke en voordelige
oplossing voor bedrijven en
overheden om hun groengebieden
te onderhouden : schapen !

Céline, de bioingenieur, en Amélie,
de juriste, steken deze oeroude
methode van natuurlijke begrazing
in een nieuw jasje.

II Christian Sonon

“

Kort inspectiebezoek aan het terrein van het economisch bureau
van de provincie Namen (BEP) in Malvoisin. Ze maken het
allemaal goed… het scheren gaat door ! ”
Nee, dit is geen gecodeerde boodschap die via de ether is onderschept. En nee, de medewerkers van het BEP krijgen ook niet
allemaal een militair kapsel aangemeten. Dit is een van de twee
berichten die Amélie Jacques en Céline Ernst uit Gembloers
deze zomer op de website van Sheep Solution plaatsten na hun
inspectiebezoek aan het terrein in Malvoisin (Gedinne). Waar
het op neerkomt, is dat hun door het BEP ingehuurde schapen
het goed maken en netjes hun werk doen, namelijk voorkomen
dat de vegetatie gaat woekeren. Want Sheep Solution, de onderneming die deze twee vrouwen begin dit jaar oprichtten, biedt
bedrijven, overheden en openbare instellingen met een terrein
van minstens 20 are de mogelijkheid om dit via natuurlijke
begrazing te onderhouden. Voor 25 are zijn twee schapen nodig.
Een oeroude methode
Bij natuurlijke begrazing laat men dieren in een groengebied
grazen. Maar wat bracht deze twee vriendinnen, die elkaar met
hun kinderen onder de arm tegenkwamen voor de ingang van
de gemeenteschool van Ernage, ertoe om deze oeroude methode
in een modern jasje te steken ? Het antwoord is dat ze allebei op
zoek waren naar een duurzaam en ecologisch alternatief voor
het noodzakelijke onderhoud van hun eigen gazon. “In het begin
hadden we gedacht om een schaap aan te schaffen en dat aan elkaar
44

door te geven”, zeggen Amélie (juriste) en Céline (bio-ingenieur)
eensgezind. “Daarna zagen we toevallig (het is opmerkelijk hoe vaak
goede ideeën toevallig ontstaan, red.) een reportage over Frankrijk,
waar al meer dan 300 bedrijven en 500 overheden een vergelijkbare
weg hadden afgelegd. We waren onmiddellijk enthousiast. En wel
zodanig dat we in Frankrijk zijn gaan kijken hoe ze daar te werk
gingen en welk soort schapen ze gebruikten.”
Ouessantschapen
Nadat ze zich bij fokkers hebben geïnformeerd, blijkt het
Ouessantschaap uit Bretagne het meest geschikt om deze
opdracht uit te voeren. “Dit is het kleinste schaap ter wereld, met
een schofthoogte van maximaal 50 centimeter en een gewicht van
hooguit 20 kilo. Het veroorzaakt dus geen bodemverdichting en is
aangepast aan elk reliëf. Het is bovendien weinig gevoelig voor ziektes
en zeer goed bestand tegen kou. Het kan dus het hele jaar buiten
blijven.”
Het idee om dit concept te ontwikkelen door een bedrijfje op
te zetten in een land waar natuurlijke begrazing zeer weinig
voorkomt, werd al snel duidelijk. “Vergeleken met het klassieke
onderhoud door machines, dat regelmatige arbeid met zich meebrengt,
biedt natuurlijke begrazing veel voordelen : groengebieden die voortdurend worden onderhouden, een financieel voordeel dat kan oplopen
tot 25 %, een kleinere CO2-voetafdruk, een ‘zero waste’ oplossing en een
bijdrage aan de biodiversiteit, omdat de insecten, vogels en bijen niet
meer worden verjaagd door de grasmaaimachine en het gebruik van
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chemische producten”, zeggen Amélie en Celine. “En dan
hebben we het niet eens over de leuke relatie die tussen de
dieren en de gebruikers van het terrein kan ontstaan.”
Met de hulp van Group One, een organisatie die initiatiefnemers van duurzameontwikkelingsprojecten wil
begeleiden, legden de twee moeders eind 2018 de grondslag voor hun onderneming. “De initiële investering was
niet zo groot”, legt Amélie uit. “Een paar schapen, afdaken
en drinkbakken die je zelf kunt maken, iemand om de omheiningen te plaatsen en een aanhangwagen met dekkleed om
alles naar de verschillende huurlocaties te vervoeren. Onze
schapen zijn namelijk geen voorwerpen : we hechten veel
belang aan hun welzijn en letten erop dat ze niet kunnen
verdwijnen ! ”

© Christian Sonon

“ Ouessantschaap is het kleinste schaap ter wereld,
met een schofthoogte van maximaal 50 centimeter
en een gewicht van hooguit 20 kilo.
Het veroorzaakt dus geen bodemverdichting en
is aangepast aan elk reliëf. ”

Een all-in-one oplossing
De eerste vier schapen werden in februari bij particulieren gekocht voor een prijs van ongeveer 100 euro per
dier (de ooien zijn iets duurder dan de rammen). Er werd
een onderaannemer gevonden voor het maken van de
omheiningen en er werd een aanhangwagen gehuurd.
“Wij bieden een all-in-one oplossing aan”, leggen de onderneemsters uit. “Na het plaatsen van de hekken en het afdak
brengen we onze schapen naar de groengebieden, maar daarnaast nemen we ook de administratieve en juridische formaliteiten voor onze rekening. We hebben nu een stuk of vijftig
schapen en een paar geiten, die meer geschikt zijn voor gebieden met bramen. Al deze dieren zijn geïdentificeerd en aangegeven bij de veterinaire dienst, de fokkerijdienst en het
FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen, red.). We voeren ook regelmatige inspecties ter
plaatse uit, wat inhoudt dat we de gezondheid van de schapen,
de staat van de omheining en het terrein en het waterpeil in
de drinkbakken controleren. Eenmaal per jaar, in de lente,
worden we vergezeld door een schaapscheerder. Onze kinderen
helpen ons dan om de schapen samen te drijven.”
Naast het BEP behoren de Union des Classes Moyennes
(UCM), de firma Thomas & Piron en de Verger de
l’Escaille in Gembloers momenteel tot de klanten van
Sheep Solution. Maar ook andere organisaties krijgen
meer belangstelling voor deze innovatieve start-up, die
bedrijven helpt om hun concrete betrokkenheid bij
duurzame ontwikkeling op een mooie manier zichtbaar
te maken.
“Dit zijn onze nieuwe collega’s, Nestor, Josette en Zébulon, die
rustig grazen in Wierde… Alles gaat goed ! ”
GEMBLOUX
Namen

SHEEP SOLUTION

Rue Camille Cals 28
B-5030 Ernage
+32 (0)478 93 45 11 ou
+32 (0) 496 29 60 52

© Christian Sonon

www.sheepsolution.be
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Bastogne War Museum,
een niet te missen Ardense trekpleister
Het Bastogne War Museum, op een steenworp gelegen van het Mardasson
Memorial, is op amper vijf jaar tijd de grootste herdenkingssite van de Tweede
Wereldoorlog in België geworden en trekt jaarlijks ongeveer 600 000 bezoekers.
2

uur
(minimum voor
het parcours)

150 000

bezoekers
per jaar

1

herdenkingssite
in de Ardennen

3

immersieve
voorstellingen

75 e

verjaardag van
het Ardennenoffensief
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V

ia het Ardennenoffensief legt het museum op moderne en interactieve wijze de oorzaken, de
gebeurtenissen en de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog uit. Het museum heeft ook een
boetiek en een vrij toegankelijke cafetaria met terras en uitzicht op de Mardasson.
De bezoekers krijgen een audiogids (in het Frans, Nederlands, Engels of Duits) waarmee ze de
verhalen kunnen horen van vier personen die de vijf oorlogsjaren hebben meegemaakt. Émile, een knaap
die 13 jaar was tijdens het Ardennenoffensief, Mathilde, een leerkracht uit Bastenaken die lid was van de
Weerstand, Robert, een Amerikaanse GI en Hans, een luitenant van de Wehrmacht.
De bezoeker hoort niet enkel het verhaal van die 4 personen, maar wordt ook in de gebeurtenissen ondergedompeld dankzij drie voorstellingen die alle zintuigen aanspreken. De eerste is in 3D en biedt een
overzicht van de eerste vier oorlogsjaren. De tweede vindt plaats in een Ardens bos en zoomt in op het
leven van de soldaten tijdens de gevechten in december ’44 en januari ’45. De laatste voorstelling speelt
zich af in een café van Bastenaken en in een kelder, waardoor de bezoeker zich een idee kan vormen van
het leven van de burgers tijdens de bombardementen.
Met behulp van taferelen, getuigenissen van burgers en oud-strijders, beelden en films uit die tijd, interactieve zuilen voor de jongsten en meer dan 400 voorwerpen uit die periode, spreekt het museum niet
enkel het verstand, maar ook de emoties van de bezoekers aan en doet het hun voelen dat die geschiedenis
ieder van hen persoonlijk aangaat.
Naar aanleiding van de 75e verjaardag van het Ardennenoffensief
organiseert het Bastogne War Museum een reeks gratis evenementen tijdens het ‘Nuts Weekend’ (op 13-14-15 december) : een
ontmoeting met veteranen, een tentoonstelling van militaire
voertuigen, een beurs voor geschiedenisboeken en historische
documenten enz.
Tot in januari 2020 is er voor de ingang van het museum een
kosteloos te bezoeken ‘street art’-tentoonstelling die met een
dertigtal stukken van de Berlijnse Muur eer betuigt aan de kunstenaars die van dat symbool van onderdrukking een uitdrukkingsmiddel hebben gemaakt.
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Korte ketens
ZIJN IN !

© Karl_Delandsheere

Om de transitie te doen slagen, moeten we
ook de voorkeur geven aan lokale en
biologische producten. Een chef, een traiteur,
een kaasmaker, een alcoholproducent, een
landbouwersgezin en een ambachtelijke
banketbakker vertellen ons hun geheim.
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BENOÎT CLOES:
‘WORD
CONSUMPTIESPELER’ !
Zin geven aan zijn voeding, zichzelf bevragen, de consumptiemythes veranderen...
De medestichter van ‘Génération W’ roept iedereen op om een ‘consumptiespeler’ te
worden. Korte ketens, kooklessen, culinaire bibliotheek... dat is allemaal koren op
de molen van deze ‘duvelstoejager’ van de gastronomie.
II Jean Fauxbert

W
Benoît Cloes heeft
heel Europa
afgereisd om de
kaaswereld te leren
kennen. Dankzij die
ontdekkingsreis
heeft hij On The
Cheese Again
kunnen publiceren.
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at kan een gegradueerde in de
marketing, bankbediende en
echtgenoot van een architecte
ertoe aanzetten zijn comfortabel leventje achter zich te laten en een culinair
avontuur te beginnen ? “Op de eerste plaats de zin !”,
legt Benoît Cloes uit. “Welke zin had het voortdurend te werken om veel geld te verdienen en dan de
rest van zijn tijd te besteden aan het uitgeven ervan ? ”
Tijdens zijn drie jaar durende opleiding aan de
Hotelschool kreeg Benoît Cloes een vorming mee
die hij zou vervolmaken aan de zijde van JeanPierre Bruneau in Brussel en vervolgens bij Marc
Meneau, de driesterrenchef van L’Espérance in
Vézelay (Bourgondië). “Daar sloeg de vonk over.
Daar heb ik echt de rijkdom van de gastronomie
begrepen in het respect voor de aarde en de producten
die ze ons schenkt. Maar ik heb er ook gezien en begrepen wat een enorme menselijke investering de chef
van een groot restaurant moet doen. En ik wist dat dit
niets voor mij was ! ”
Van de bibliotheek naar de
‘Génération W’
Om passie en rede met elkaar te combineren – en
met zijn gezin, want hij heeft vier kinderen –
richt hij een ‘culinaire bibliotheek’ op. Zo ontstond in 2010 de collectie ‘Le Libraire Toqué’ in
Namen. Een unieke plaats in België, waar je
gespecialiseerde boeken over de keuken kunt
vinden, alsook over alles wat van ver of van
dichtbij met gastronomie te maken heeft.
In 2013 wordt de visie van Benoît Cloes gedeeld
door twee van de grootste namen uit de Belgische
gastronomie : Sang Hoon Degeimbre (L’Air du
Temps) en Jean-Luc Pigneur (Les Ateliers du
Vieusart). Hun ontmoeting en hun wens om

streekproducten te promoten in het kader van
een seizoensgebonden keuken zal leiden tot
‘Génération W’, een groep mensen die doordrongen zijn van de geschiedenis van onze streken en
die een belangrijke culinaire kern zal vormen.
Bij die groep zullen de grootste Waalse chefs
aansluiten, samen met een lange lijst van
ambachtslieden die ons de smaak van hun streek
willen laten kennen. “We kregen toen veel steun van
het Waals Gewest, maar dat bleef jammer genoeg niet
duren. Anders dan in Frankrijk en zelfs Vlaanderen,
heeft Wallonië nog niet geïnvesteerd in een streek en
in de gecoördineerde promotie van lokale producten,
en heeft het evenmin structuren gevormd om die te
valoriseren. Onze regio’s blijven hoofdzakelijk producenten van ‘grondstoffen’ die elders worden verwerkt,
zodat de meerwaarde aan Wallonië en de plaatselijke
producenten ontsnapt.”
Weg met de mythes !
Nu ontstaan er initiatieven zoals de (gedeelde)
Ateliers de Bossimé (in Loyers, bij Namen), de
coöperatie Paysans-Artisans (Namen en omstreken) en de slagers-vleeswarenmakers van WaalsBrabant, die samen een verwerkingsatelier
opzetten. “Maar het is rijden met de remmen dicht”,
erkent Benoît Cloes. “We moeten eerst onze eigen
maatschappelijke mythes opruimen : die van de blijvende groei en de toenemende productiviteit. De ergste
rem is de tijd. Het moet altijd sneller gaan ! En vergeet
ook de mythe van de hoge prijzen niet, die zowel psychologisch als reëel is ! Vijftig jaar geleden gaf een
gezin zowat 40 % van zijn budget aan eten uit en nu
nog 10 tot 15 %, omdat de andere door ons samenlevingsmodel gecreëerde behoeften kolossaal zijn
gegroeid : TV, smartphones, computers… Opdat de
burgers echte ‘consumptiespelers’ zouden worden, moet
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er aan de productiezijde een aanbod worden gedaan, maar
moeten de burgers zich ook echt bewust worden van de toestand. Daarvoor moeten ze bijvoorbeeld beslissen geen bereide
gerechten meer te kopen ! Dat zou een eerste belangrijke stap
zijn om de deur te openen naar een verdienstelijk circuit van
producent, verwerkers en consumptiespelers ! ”
“ On the cheese again ”
Dat is de aanpak die Benoît Cloes tegenwoordig aanbeveelt als zelfstandig adviseur. Bij Pierre Résimont (L’Eau
Vive, in Arbre), bijvoorbeeld, voor wie hij soms bijdragen herschrijft op de website. Twee tot drie jaar geleden
heeft hij heel Europa afgereisd om de kaaswereld te leren
kennen. Dankzij die ontdekkingsreis heeft hij On The
Cheese Again kunnen publiceren, een naslagwerk dat hij
maakte in samenwerking met Pascal Fauville uit
Hannuit, die in 2013 vicekampioen van de kaasmakers
werd. Zijn echtgenote is gestopt met architectuur en is
nu groentekweekster in Bonneville (Andenne). Ze spant
zich in om de bestellingen te leveren die bij haar worden
geplaatst door enkele grote chefs, zoals Olivier
Bourguignon (Le D’Arville). Het circuit is goed op dreef !
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In 2013 wordt de visie van Benoît Cloes gedeeld
door twee van de grootste namen uit de
Belgische gastronomie : Sang Hoon Degeimbre
(L’Air du Temps, hieronder) en Jean-Luc Pigneur
(Les Ateliers du Vieusart).

NAMEN
Namen
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G R E Z- D O I C E A U
Waals-Brabant

© Moira Leyder

BIJ GUSTAVE
VINDT U HET GELUK
OP HET BORD
EN IN HET GLAS

Gustave is één van die unieke
adressen in Waals-Brabant, in het
centrum van Grez-Doiceau, waar u
lekker lokaal kunt eten en biologisch
drinken. De tandem Arnold en
Isabelle nodigt u uit voor een
gezellig moment in dat
dorpsrestaurant, waar de mensen
elkaar graag ontmoeten, kruisen
of weerzien.
II Muriel Lombaerts
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W

anneer u de deur opent en het als een
toneeldoek zo dikke fluwelen gordijn
opzijschuift, wordt u heel eenvoudig
met een glimlach verwelkomd door het
succesduo dat deze zaak runt. In de keuken achter de
bar vangt u een glimp op van Arnold Godin die aan het
fornuis staat, terwijl Isabelle Bervoets de disgenoten
ontvangt. Menselijk contact is hier troef. Wanneer u
zich alleen, met twee of met vier neerzet aan de dicht
bij elkaar geplaatste tafels – waar u misschien een babbeltje zult slaan met uw buren – of met twee in de
alkoof, zult u zich direct thuisvoelen. Niemand is ongevoelig voor de warmte en de gezelligheid van deze plek,
die nog worden versterkt door de rij goede flessen tegen
de muur.
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Op een doordeweekse middag
serveert de chef voor de
fijnproevers een lunch
(voor- en hoofdgerecht) die
elke dag verandert naargelang
de markt.

Op een doordeweekse middag serveert de chef voor de fijnproevers een lunch (voor en hoofdgerecht) die elke dag verandert
naargelang de markt. Bijvoorbeeld een avocado, ricotta en chorizo, gevolgd door een schelvis met bearnaisesaus, groene asperges, tuinboontjes en pareluitjes. Het even lekkere dessert is in
optie. “Dankzij die unieke lunch kunnen we de verliezen in grote
mate beperken”, zegt Isabelle.
Op woensdag, donderdag en vrijdagavond kunt u op de eenvoudige maar aanlokkelijke kaart, die elke maand verandert,
kiezen uit een tiental voorgerechten, hoofdschotels en fijne
zoete desserts zoals de ‘Pavlova version Arnold’, die u omverblaast ! Alle producten zijn natuurlijk seizoensgebonden en van
topkwaliteit. De heerlijke keuken, de gulle porties, de afwisselende lunches, de kruiden, de smakelijke sauzen van Arnold en
de door Isabelle deskundig aanbevolen wijnen zijn allemaal
dingen die u naar Gustave zullen doen terugkeren.

De Jardin Vivant en de Linciaux-hoeve
“Wij geven de voorkeur aan korte ketens”, legt de chef uit. “Er zijn
veel goede producten in de streek. Fruit en groenten halen we bij de
Jardin Vivant, hier vlakbij in Grez-Doiceau.” Arnold houdt van het
werk van Annick Noiset, een jonge landbouwster die in februari
2016 in het bio-avontuur stapte op een terrein van 35 are.
Annick biedt een ruime keuze aan van groenten, klein fruit en
eetbare bloemen, met een voorkeur voor oude en niet-hybride
variëteiten.

© Jardin vivant

Jardin Vivant biedt een ruime
keuze aan van groenten, klein
fruit en eetbare bloemen, met
een voorkeur voor oude en
niet-hybride variëteiten.
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© Ferme de Linciaux

Het vlees haalt de chef bij Nicolas Le Hardy, op de Linciauxhoeve in Ciney. Een kortere keten zult u moeilijk vinden : zijn
hamburgers met kruiden en plaatselijke schapenkaas gaan soms
op minder dan één dag van de hoeve naar het bord. De hoeve
produceert, verwerkt en verkoopt hoogwaardige biologische
voeding, die in de geest van de korte ketens wordt verdeeld. De
activiteiten zijn zowel milieu- als diervriendelijk. De hoeve
werkt volgens de permacultuur, een echte toolbox voor ecologische
landbouw. Ze volgt een actief programma om de streek weer
biodiversiteit te geven, de gronden weer tot leven te wekken enz.
De wijnen, die u ook per glas kunt bestellen, worden gekozen
door Isabelle en zijn uitsluitend biologisch, biologisch-dynamisch of natuurlijk. Op de kaart staan de wijnen van het La
Falize-domein uit Rhisnes, alsook de bieren van de Brasserie
du Renard uit Pecrot.
Het vlees haalt de chef bij Nicolas Le Hardy,
op de Linciaux-hoeve in Ciney.

ARNOLD EN ISABELLE
VERSTAAN ELKAAR

D

e uit Luik afkomstige Arnold Godin groeide op in
de vurige stede. Als achtjarige knaap hield hij al
van koken, meer bepaald aan de zijde van zijn
grootmoeder. Na een klassieke schoolopleiding
haalde hij een diploma in de economie en vertrok op zijn 24e
naar Parijs. In die tijd ontwikkelde hij beheerprogramma’s.
Maar dat soort werk schenkt Arnold weinig voldoening en
het enige wat hem ontspant, is koken voor zijn vrienden. Hij
neemt dan ook een bocht van 360° en dient zich aan bij
Lenôtre, waar hij verscheidene maanden blijft werken. Zijn
ontmoeting met Henri Leconte zal doorslaggevend zijn. De
Franse tennisspeler stelt hem voor zijn eigen restaurant te
openen te Fez, in Marokko. Arnold vindt dat prima en begint
aan dat fabelachtige avontuur. Hij slaagt erin om van het
enige Franse restaurant in de keizerlijke stad een echt succes
te maken.
Een door Denis Baudoux opgerichte traiteurdienst
Wanneer hij in 2008 naar België terugkeert, koopt de jonge
chef het restaurant Parc Avenue in Brussel. In de zomer trekt
hij uit de hoofdstad weg om met zijn gezin in Grez-Doiceau tijd
door te brengen in het groen. Daar leert hij Gustave kennen,
de traiteurdienst die enkele maanden voordien werd opgericht
door Denis Baudoux. De zaak is enkel overdag open, wat beter
past bij de nieuwe leefwijze van Arnold, die kooklessen geeft.
Na vijf jaar stelt Denis aan Arnold voor om in zijn zaak te investeren door hem de helft van de aandelen te verkopen. In juni
2018 wil Denis Gustave te koop zetten. Dat is in Waals-Brabant
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dan een plaats geworden waar je niet meer naast kan kijken.
Maar vooraleer hij die beslissing neemt, roept hij een vriendin
bij zich…
Isabelle Bervoets heeft altijd van lekker eten gehouden. In familieverband, maar ook uit passie, bezoekt ze de beste gastronomische gelegenheden. In 2003 richt ze in Grez het restaurant
Le Festin de Zabeth op, dat ze in 2010 weer zal sluiten. Bij
Gustave ontmoet ze Denis en Arnold. Ze is onmiddellijk gewonnen voor de keuken van de chef. “Arnold biedt een heerlijke keuken,
die alle smaken van de producten tot hun recht doet komen. Elke dag
bereidt hij met veel creativiteit een andere lunch. Zijn in Fez opgedane
ervaring, specerijen en aromatische kruiden vind je allemaal terug
op je bord. Zijn keuken is ook nederig.”
Als echte restaurantdeskundige werkt Isabelle bij grote chefs
en ook voor de traiteurdienst La Franche Comté in Tourinnesla-Grosse. Ze is dol op wijn en ontdekt graag de pareltjes bij de
wijnbouwers zelf. Als gevolg van de oproep van Denis, stelt
Isabelle een nieuwe samenwerking voor aan Arnold. Zo beleeft
het succesduo al meer dan een jaar gelukkige dagen bij Gustave.
“Ons duo, dat is het DNA van het restaurant”, benadrukt Arnold.

G U S TAV E

Chaussée de Jodoigne 9
B-1390 Grez-Doiceau
+32 (0) 10 81 28 78

www.restaurant-gustave.be
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DENIS ROBERTI,
EEN LOKALE KEUKEN
C H A U M O N T- G I S T O U X

Of het nu voor zijn ‘Table Roberti’ is
of voor zijn traiteurdienst ‘Les
Garrigues’, Denis Roberti werkt in
Chaumont-Gistoux graag met
lokaal geproduceerde (of locavore)
seizoensproducten.

Waals-Brabant

II Muriel Lombaerts

H

ij kreeg zijn opleiding aan
de hotelschool van het
Ceria en daarna bij traiteur Eole. Met het organiseren van grote festijnen deed Denis
ervaring op bij de RN-brasseries.
Later bood hij zijn diensten aan als
traiteur en begon de catering voor
huwelijken te doen. Daarnaast leerde
hij werken aan de zijde van Sang
Hoon Degeimbre. Hij beheert nu al
zeven jaar de keukens van Tram
Experience, een door Brussel rijdende
tram die is ingericht als gastronomisch restaurant en die door meer
dan veertig sterrenchefs uit heel de
wereld bedachte menu’s aanbiedt !
Maar het is in Chaumont-Gistoux,
op het Brabantse platteland, dat hij
op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond aan het fornuis staat, terwijl
zijn echtgenote Corine zorgt voor
onthaal en bediening. Het is niet
meer dan normaal dat zijn keuken
lekker en geraffineerd is, aangezien
hij de ambacht lieden uit zijn
gemeente en zijn streek alle eer aan- © Garrigues
doet. Soms geldt dat ook voor die uit
het noorden van het land.
Zo komen aardappelen, groeten en fruit van de Tienneshoeve in Chaumont-Gistoux en uit de ‘Potager de
Chaumont’. Sommige aromatische kruiden, zoals
Corsicaanse munt, worden door Denis direct geoogst
in zijn kruidentuin. Melk, boter en room worden geleverd door de Flemal Ottoul-hoeve in Incourt en de geitenkaas door ‘A ltitude 150’ in Chaumont-Gistoux. Het
vlees wordt gekocht bij ‘Akilea’ in Eigenbrakel
(Holsteinrunderen) en bij slagerij Dierendonck in SintIdesbald (West-Vlaamse rode runderen).

De wijnen komen uit Franse en Italiaanse biologisch-dynamische wijngaarden, waarvoor Denis vertrouwt op
Barbara (‘Epicuria Sélection’, Brussel). De bieren zijn
van brouwerij Cubus uit Incourt, terwijl de softdrinks
– water, aromatische theeën, fruit en groentecocktails en
alcoholvrije aperitieven – door Denis zelf worden bereid.

www.traiteur-garrigues.com
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GESVES
Namen

FROMAGERIE
DU SAMSON ?
RAUWE MELK
OF NIETS !
Een kaasmakerij overnemen zonder iets van
het vak te kennen, dan de beste kaasmaker
worden, veel wedstrijden in het buitenland
winnen en tevens blijk geven van evenveel
bescheidenheid en vriendelijkheid als talent
– dan moet je wel een grote meneer zijn!
Een ontmoeting met Vincent Verleyen, de
‘kaasmaker met ruwe melk’.
II Jean Fauxbert

De glazen deur van Fromagerie du Samson in Goyet (Gesves)
openduwen, is een bezoek brengen bij vrienden ! Vincent
Verleyen, zijn medewerksters en zijn medewerkers zijn de hartelijkheid en de opgewektheid in persoon. Dat merk je al aan
het vrolijke gebabbel dat uit het naast de winkel gelegen atelier
komt, waar hard maar met goed humeur wordt gewerkt. “Het
succes van een onderneming is natuurlijk aan de kwaliteit van de
producten te danken, maar een vriendelijk onthaal draagt er toch voor
de helft aan bij”, zegt hij die in 2014 tot de beste kaasmaker van
België werd gekroond. “En dat is dan weer de vrucht van een zo
aangenaam mogelijke werksfeer. Bovendien heb ik het geluk dat mijn
team heel enthousiast is en prachtig werk verricht. Ik denk dat we een
echte sociale band hebben kunnen scheppen met onze klanten, die
dikwijls van heel ver komen om onze kazen te kopen. Dat verdient
alle respect ! ”
Kaas maken heeft Vincent Verleyen pas laat geleerd, maar zijn
passie dateert van heel lang geleden. Als kind was de kleine
Vincent immers bevriend geraakt met een kaasmaker uit het
zuiden van Frankrijk, die niet ver van het familiale vakantiehuis
woonde. Later studeerde hij agronomie en vervolgens was hij
onderzoeker aan de Faculteit Diergeneeskunde van Luik. Zijn
passie voor kaas ontstond in 2011, toen hij per toeval vernam
dat de in 2000 opgerichte Fromagerie du Samson over te nemen
was. Dat zou het begin worden van een prachtig succesverhaal !
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De beste kaasmaker van België in 2014
“Twee jaar lang heb ik alleen gewerkt om het vak te leren”,
herinnert hij zich. “Ik wilde een schotel maken met verschillende kaassoorten : gekookte geperste harde kaas, ongekookte
geperste harde kaas, schimmelkorst, gewassen korst, geitenkaas en blauwgeaderde kaas. In 2014 heb ik dan meegedaan
met de wedstrijd voor de beste kaasmaker van België. Mijn
bedoeling was dat ik niet als laatste zou eindigen”, zegt de
kaasmaker met een glimlach : hij stak immers de titel
op zak – maar dat kan hij goed relativeren : “Het is natuurlijk een prachtige beloning, maar de mooiste is toch het vertrouwen dat onze klanten ons schenken door onze producten
te komen halen.”
Het fabrieksmerk van de kazen van Vincent Verleyen is
rauwe melk. Volgens hem is dat de enige waarmee hij
smakelijke producten kan maken. “Rauwe melk heeft alle
kwaliteiten, voedingsstoffen en smaken die tot een streek
behoren. Het is de signatuur en de smaak van een grond, van
een regio ! Melk pasteuriseren, is ze van haar DNA beroven.”
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verkrijgen ! ”
Dat teamwerk leidt natuurlijk tot een geregeld verbeterde kwaliteit bij en voor alle partners, maar ook tot
gegarandeerd stabiele en correcte inkomsten. “Ik betaal
de melk van mijn partners dubbel zo duur als die van de
melkerijen ! Wij werken dus allemaal samen in het kader van
een partnerschap waarbij iedereen in elk opzicht wint en we
blijven toch helemaal zelfstandig.”
Altijd willen bijleren
Van gedachten wisselen, delen, evolueren, leren, verbeteren… Vincent Verleyen somt die waarden op met
evenveel overtuiging als edelmoedigheid en nederigheid. Hij verontschuldigt zich bijna omdat hij, deze
zomer, bij de kaaswedstrijd van Libramont, (nog) vier
van de zes categorieën gewonnen heeft : met de ‘Chèvre
thym-miel’, de ‘Bleu des Grottes’, de ‘Damier’ en de
‘Flocon de Brebis’.
De bescheidenheid van de kaasmaker blijkt ook uit het

Het fabrieksmerk van de kazen van Vincent
Verleyen is rauwe melk. Volgens hem is dat de enige
waarmee hij smakelijke producten kan maken.

De melk van de Montbéliardes
De kaasmaker schreeuwt het devies “rauwe melk of niets”
van de daken en deelt het met zijn partners in het kader
van een verdienstelijke kring die van de kwaliteit van
de weiden vertrekt om zijn kazen smaak te geven. Alles
is gegarandeerd biologisch en/of past in het kader van
een beredeneerde landbouw. “Mijn koemelk komt van twee
verschillende hoeven, net zoals de geitenmelk. Door samen
met de landbouwers na te denken, hebben we gemerkt dat de
melk van de Holstein-koeien, het gebruikelijke ras in onze
streken, niet de rijkste was. We hebben dan de Montbéliardes
geprobeerd, waarvan de melk meer proteïnen bevat en die
zowat de koninginnen van de BOB’s in Frankrijk zijn, aangezien hun melk dient voor het maken van ‘morbier’,
‘reblochon’ en ‘bleu de Gex’. Als dat niet meetelt ! ” En de kaasmaker geeft nog meer uitleg : “Momenteel zoeken we verder
en werken we aan de kwaliteit van de weiden. We willen de
biodiversiteit ervan verbeteren om een ‘bloemrijkere’ melk te

feit dat hij altijd wil bijleren, zoals in de voorbije maand
augustus, toen hij in Frankrijk op bezoek ging bij Hervé
Mons, een van de grootste kaasrijpers, die in 2000 werd
verkozen tot Beste Arbeider van Frankrijk in die
categorie.
Nu denkt Vincent Verleyen al aan zijn toekomstige
installaties. Want door het succesverhaal van de kaasmaker uit Goyet werden zijn ateliers een beetje krap.
Maar waar hij zich ook vestigt, zijn partners en zijn
klanten zullen hem zeker volgen !

FROMAGERIE DU SAMSON

Chaussée de Gramptinne 37
5340 Goyet
+32 (0) 81 58 36 66

www.fromageriedusamson.com
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PIPI D’ABEILLE,
OM MET MATE
VAN TE
GENIETEN !
Picardisch Wallonië houdt zijn bijzonderheden
op alle gebied in ere, met inbegrip van de
productie van ambachtelijke dranken.
Een mooie traditie, die in Belœil bestaat in de
vorm van ‘Pipi d’abeille’, een nectar waarmee
u zeker kennis moet maken !
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II Thierry Desiraut
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DISTILLEERDERIJ GERVIN

Wie voor het eerst het etiket van ‘Pipi d’abeille’ ziet, kan alleen
maar glimlachen ! Een bij die een plasje doet in een emmer en
die ons daarbij uitdagend aankijkt. Maar wanneer je er een slok
van neemt, proef je zoete honing, onmiddellijk gevolgd door
een uitgesproken alcoholsmaak die zich over het gehemelte
verspreidt en langzaam de keel verwarmt. Een aangename ervaring, die het resultaat is van een mooi verhaal. Geoffrey Bette,
een blonde en sportieve dertiger, heeft een pittige oogopslag
wanneer hij begint te vertellen.
“Het recept van deze op honing gebaseerde alcohol komt van mijn Poolse
grootvader. Hij maakte die elk jaar en alle familieleden hielden ervan.
Toen ik 18 werd, vroeg ik hem het recept en ben ik van start gegaan.
Mijn grootvader verbeterde me en op een dag knikte hij met het hoofd
om te beduiden dat het in orde was ! Toen kwam ik op het idee die
alcohol echt te gaan produceren en het alcoholgehalte van 40° te verlagen tot 30°. Pas veel later, in 2006, kwam ik op de naam ‘Pipi d’abeille”
(Bijenurine). En het logo volgde vanzelf.”
Waarom ‘Pipi d’abeille’ ?
Wanneer we hem naar de reden van die rare benaming vragen,
antwoordt Geoffrey : “Omdat ik de bijen elke ochtend met mijn
bokshandschoenen melk ! ” en barst in een schaterlach uit. Maar
terug ernstig : “Gewoonweg omdat we te maken hebben met een
product op basis van honing. Er bestaan weinig alcoholische dranken
op basis van honing, want de productie ervan stelt veel eisen. In vergelijking met suiker is honing tamelijk duur, maar wij willen met
kwaliteitsproducten werken. Er wordt geen gram suiker aan toegevoegd. Dat geeft een meerwaarde aan de smaak en een meerwaarde
inzake texturen.”
De honing die nodig is om dit aperitief te maken, komt uit de
Europese Unie, omdat de Belgische productie volgens Geoffrey
Bette te klein is voor hem. Bovendien is het moeilijk en zelfs
onmogelijk om een zekere continuïteit in de smaak te bereiken
met honing die van zelfstandige imkers komt. De smaak kan
immers verschillen van streek tot streek. De hier gebruikte
grondstof is acaciahoning, die in grote hoeveelheden verkrijgbaar is en een tamelijk neutrale smaak heeft.
“Wie de drank leert kennen, proeft hem dikwijls op kamertempera-

‘Pipi d’abeille’ wordt gemaakt door de distilleerderij
Gervin in Péruwelz. Een klein familiebedrijf dat geleid
wordt door Vincent Stievenard. Die jongeman kreeg zijn
opleiding in Duitsland en ontwikkelde al een gamma
van vijfentwintig aperitieven en digestieven. De aanpak
van die KMO laat zich samenvatten in drie woorden :
belgitude, met een aperitief die ‘Drache nationale’
(Belgische stortregen) heet ; verwondering, met een
witlooflikeur ; traditie, met de ‘Amer Gervin’, een soort
picon die in heel Picardisch Wallonië is gekend. Een
winnende cocktail !

tuur. Maar al wie hem ijskoud drinkt zegt me ‘dat ik gelijk had en
dat hij beter smaakt als digestief ! ’ Je kunt hem ook gebruiken in
culinaire recepten of in cocktails. Hij past bijvoorbeeld goed bij de
bitterheid van citroen of tonic. Met een Siciliaanse citroensorbet is hij
crimineel lekker ! Hij is ook goed in de saus bij eendenborst.”
Mogelijkheden voor de gastronomie
Vóór het einde van het jaar, wanneer de technische vereisten
voor het indienen van het octrooi en het merk het toelaten, zal
Geoffrey Bette een tweede product uitbrengen : een gin met een
lichte honingsmaak. Een diversifiëring die nodig is om zijn
productenwaaier te verruimen en om door te breken als aanvulling voor de gastronomie. “We willen partnerschappen sluiten
met restauranthouders om ‘Pipi d’abeille’ te combineren met gerechten.
We willen samenwerkingssynergieën scheppen met ambachtslieden
en producenten die zich in dezelfde dynamiek bevinden als wij. Er
bestaan veel plannen en er is voortdurend beweging.”
‘Wie van honing houdt, volge mij ! ’
In 2018 werden er 11 000 flessen ‘Pipi d’abeille’ verkocht. Die
omzet neemt voortdurend toe. De drank is te koop in enkele
kruidenierszaken en wordt als lokaal product aanbevolen in
twee grootwarenhuizen uit de streek. “Het is nu al dertien jaar
dat ik rustig mijn gangetje ga. Ik leef vooral in het heden en vandaag
verkoopt het product. We zullen zien wat de volgende jaren zullen
brengen…”
De slogan van ‘Pipi d’abeille’, luidt : “Qui miel me suive ! ” (Wie van
honing houdt, volge mij). Meer kun je niet verlangen.
BELŒIL
Henegouwen

WAT EEN TEWERKSTELLING !
Geoffrey vertelt graag volgende anekdote : “Nadat de RTBF een reportage aan mij had
gewijd, zei mijn grootvader me : ‘Ooit stel je misschien wel 10 000 arbeiders te werk.’ Zijn
voorspelling is ten slotte uitgekomen. Sinds tien jaar hebben er minstens 10 000 arbeidsters
voor ‘Pipi d’abeille’ gewerkt. En ongetwijfeld meer dan 3000 honingverzamelaars !”

PI PI D'A B E I LLE

+32 (0) 491 17 58 18

www.pipidabeille.com
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VRESSE-SUR-SEMOIS
Namen

LA CHIQUETTERIE,
DE DROOMTUIN VAN
WILLY EN MONIQUE
Het is het verhaal van een droom, die van Willy en Monique Van
Wesemael, een echtpaar uit Aalst dat een “plantentuin” wilde.
En die hebben ze gemaakt in Nafraiture. Met honderden planten op
1,5 hectare. Lekkere en/of geneeskrachtige planten.
II Jean Fauxbert

Elixirs, kazen, pannenkoeken…
Er is dan ook wel een en ander te doen in La Chiquetterie. Het
verzorgen van de geneeskrachtige of aromatische planten waarvan elixirs, kruidentheeën en aftreksels, siropen en likeuren
worden gemaakt, het kweken van geiten die voor heerlijke kazen
zullen zorgen en de bediening in het café-restaurant, waar
Anne-Marie, Monique of Emily een lekkere pint tappen of een
smakelijke soep bereiden, een pannenkoek bakken om een
Bretoen jaloers te maken of een boterham met geitenkaas smeren. Alles wordt natuurlijk uitsluitend gemaakt met producten
‘van het huis’!
Die ‘Tuin van Eden’, met zijn grote verscheidenheid aan bloe60

© La Chiquetterie

H

et is ook een episch verhaal. Begin de
jaren 80 zet het echtpaar zijn zes kinderen
in de auto en vertrekt naar de Pyreneeën,
waar Willy geitenkaas gaat leren maken.
Daarna gaan ze eens kijken in de buurt van Salou,
in Spanje. Dan keren ze terug naar België, waar ze
op slag verliefd worden wanneer ze tijdens een wandeling in de Ardennen een uit de helft van de
19e eeuw daterend huis ontdekken, te midden van
een aangrijpend mooie natuur. Het is het landschap
van de vallei van de Semois, met haar talrijke bochten en de sfeer waarvan striptekenaar Jean-Claude
Servais zoveel houdt.
We zijn in Nafraiture, in de gemeente Vresse-surSemois. Daar gaan Willy en Monique zich in 1981 vestigen om
er hun droom te verwezenlijken: een “plantentuin” aanleggen.
Ze beginnen niet op hun eentje aan dat avontuur, want ze hebben hun kinderen, die na de geboorte van Emily met zeven
zullen zijn. Tegenwoordig is het uitgerekend Emily – natuurgeneeskundige therapeute van opleiding – de appel valt niet ver
van de boom! – die de onderneming voortzet en diversifieert.
Willy en Monique hebben de leiding van La Chiquetterie overgelaten aan ‘de jongste’, die wordt bijgestaan door Etienne.
Marijke, van haar kant, verzorgt en behandelt de planten, terwijl
Anne-Marie het manusje van alles van de familie is. Dat alles
onder het toeziende oog van de 81-jarige Willy, die niet nalaat
zijn tuin te onderhouden, volgens de raad van Voltaire.

Er worden de bezoekers bijna
70 geneeskrachtige planten aanbevolen.

men, planten, struiken en bomen, werd door de families Van
Wesemael-Paelstermans en consorten ontworpen opdat hij op
verschillende manieren zou kunnen worden gebruikt. Enerzijds
kunnen er van mei tot eind september groepen van minstens
tien personen worden in rondgeleid – door iemand van de familie, natuurlijk. Anderzijds zijn veel van die planten geneeskrachtig van aard en vormen ze een bron van inkomsten voor La
Chiquetterie. Leverproblemen? Niets beter dan Aloë Vera.
Ademhalingsmoeilijkheden? Dan is salie of tijm aanbevolen.
Een ontspannend of versterkend middel nodig? Engelenwortel,
valkruid of valeriaan kunnen je helpen … Er worden de bezoekers bijna 70 geneeskrachtige planten aanbevolen, met de raad
een arts of een specialist te raadplegen voor je ze inneemt!
Daartoe levert La Chiquetterie niet enkel een “Plantengids”,
maar ook een lijst met aanbevolen therapeuten: natuurgeneeskundigen, psychotherapeuten, osteopaten, kinesitherapeuten
en zelfs psychiaters, al dan niet uit de Ardennen!
En de klanten? “In het begin waren er veel Nederlandstaligen”, zegt
Emily met een glimlach. “Maar in de loop der jaren werden de
klanten verscheidener. En soms zijn er verrassingsbezoeken, zoals dat
van Albert en Paola in juli 2012. Mijn vader dacht dat het een grap
was. Toen we hem zegden dat lijfwachten ons de komst van de Koning
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en de Koningin kwamen aankondigen, antwoordde hij dat hij ‘naar
de Ronde van Frankrijk keek’! … Het bezoek is zeer goed verlopen en
beiden zijn verscheidene keren teruggekomen.”

© La Chiquetterie

Er worden de bezoekers bijna
70 geneeskrachtige planten
aanbevolen.
© La Chiquetterie

LA CHIQUETTERIE

Rue d’Houdremont 38
B-5550 Nafraiture
+32 (0) 61 50 11 33

www.lachiquetterie.be

Vlamingen van geboorte, maar Ardenners van hart!
Aangezien La Chiquetterie trouwe klanten heeft, ziet Emily de
toekomst gerust tegemoet. “Er is een speciale band ontstaan met
onze klanten. Hun vertrouwen in onze producten betekent ook vertrouwen in ons.” En de jonge natuurgeneeskundige zegt erbij: “Ik
ben in Vlaanderen geboren, maar ben hier opgegroeid en ik ben duidelijk Ardens van hart.”
De onderneming is overigens lid van de plaatselijke aankoopvereniging van de zuidelijke Ardennen, die negen gemeenten
telt en die zorgt voor het promoten van de landbouwers, producenten en verwerkers, alsook van alle plaatselijke
producten.
Het gebeurt dat sommige producten van La Chiquetterie aan
de andere kant van de wereld terechtkomen. Wanneer klanten
met vakantie zijn of lang verblijven in het buitenland, bijvoorbeeld in Guadeloupe, China, Ethiopië of Spanje, dan stuurt
Emily hun de producten op.
Dat is natuurlijk geen korte keten meer, maar de waardering
voor de kwaliteit van de producten van La Chiquetterie is die
omweg zeker waard.
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SAPERLIPOPETTE !
WAT IS DAT LEKKER…
De geheimen van het succes van Eric Michaux, de baas van de
Luikse firma Une Gaufrette Saperlipopette ? Producten die worden
gemaakt van natuurlijke en/of biologische ingrediënten,
onafgebroken werken met passie en een hartelijke ontvangst.
II Jessica Defgnée

J

e kunt moeilijk ongevoelig blijven voor de heerlijke geuren die je opsnuift zodra je de rue des
Mineurs in het historische centrum van Luik
binnenstapt. Eindeloos lange rijen tijdens het
weekend. Klanten die lang willen wachten om eindelijk
te worden bediend. Wachttijden die rond Sinterklaas
tot anderhalf uur kunnen oplopen! En sommigen komen
van ver … Saperlipopette! Waarschijnlijk omdat het echt
de moeite loont.
Het begon allemaal zes jaar geleden, toen Eric Michaux
en zijn echtgenote, Bénédicte Goffin, die heel wat bakkerijervaring hadden – zij richtten immers het merk
‘Question de goût’ op – zin kregen om de echte ambachtelijke Luikse wafel weer in ere te herstellen. Niet meer,
maar ook niet minder. Toen ze op een dag op bezoek
waren in de rue Hors-Château, troffen ze in de rue des
Mineurs toevallig een huis aan dat al vele jaren gesloten
was. “Er kwam een man in werkkledij uit en wij vroegen hem
of het huis te huur stond, vertelt Eric Michaux. “Hij antwoordde dat dit het geval was sinds... tien minuten, maar dan
voor privédoeleinden en niet voor een handelszaak. We legden
hem toen uit wie we waren en wat we wilden doen. Aangezien
hij onze faam kende, veranderde hij van gedacht. We hebben
alles zelf ingericht met onze bescheiden middelen en zijn van
start gegaan. We doen alles met de hand, zonder machines.
Het succes was zo groot, dat we al vlug zonder wafels
vielen!”
Vijfentwintig werknemers
Een jaar nadat ze zich in de rue des Mineurs hadden
gevestigd, kon het echtpaar van de stopzetting van een
zaak aan de overkant profiteren om daar de werkplaats
onder te brengen en de bakkerij te openen. De voorbije
maand april kwam een roomijsatelier het aanbod vervolledigen. “We waren begonnen met 10 000 euro op zak en
vandaag zijn we eigenaar van alle gebouwen en stellen we
vijfentwintig personen te werk”, zegt Eric Michaux met
genoegen.

62

LUIK
Luik

“ Alles wordt op de dag
zelf gemaakt en naar
de winkel gestuurd.
Het gaat direct van de
oven naar de winkel.
Er wordt niets
ingevroren.”

© Karl Delandsheere
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Hoewel de Luikse wafels en de befaamde suikersoesjes de naam van het huis vestigden, is het
echtpaar het gamma blijven diversifiëren om
voldoening te schenken aan een klantenkring die
verse kwaliteitsproducten vraagt. De eigenaars
werken zelfs samen met plaatselijke producenten,
van wie sommigen hun zelfs een speciale productie garanderen opdat ze over uitzonderlijke
ingrediënten zouden beschikken voor hun
bereidingen!

© Karl Delandsheere

"De mensen zeggen dikwijls dat onze
producten gemaakt zijn met het hart,
met liefde. Daarom gebruiken we een
hartje als ons kenteken”.

Van de oven naar de winkel!
“Alles wordt op de dag zelf gemaakt en naar de winkel
gestuurd. Het gaat direct van de oven naar de winkel.
Er wordt niets ingevroren. Het meel wordt gemaakt
van vijf graansoorten, waaraan we vanaf oktober
rogge toevoegen. Na vier jaar ontwikkeling, hebben
we meel zonder additieven en gebruiken we geen keukenzout meer, maar zout uit Guérande. We werken
met ruwe en biologische melk die om 4u30 in de ochtend bij ons wordt geleverd. We hebben ook het water
geosmoseerd om zuiver water te verkrijgen voor het
maken van de broden. Omdat het voor ons een erezaak
is gezonde producten te gebruiken, vragen we daarom
analyseverslagen aan onze leveranciers”, voegt Eric
Michaux daaraan toe, hoewel hij vindt dat Une
Gaufrette Saperlipopette niet zou zijn wat ze is,
zonder zijn echtgenote en haar manier om de
klanten te verwelkomen.

Bakkerin, maar ook bloemiste!
“In de winkel maakt ze niets op voorhand klaar. Zoals
ze het zelf zegt, gaat ze te werk als een bloemiste, die
haar boeket maakt volgens de wens van de klant. Ze
maakt tijd voor elke klant, en laat die suikersoesjes
proeven.” Het aangename onthaal, de dienstverlening en de zekerheid dat je er kwaliteitproducten vindt, vormen immers een aantrekkelijke
combinatie, die verklaart waarom de klanten
steeds terugkeren, ook al moeten ze soms lang
wachten.
Terwijl Eric en Bénédicte in de wolken zijn over
hun pijlsnelle opgang, over de vruchten van hun
dagelijks werk en over de passie die hun beiden
bezielt, zijn ze er bijzonder trots op dat hun beide
zonen, Émile (22 jaar) en Augustin (18 jaar), die
allebei hotelschool volgden, met hen zijn komen
samenwerken. De ene staat in voor het roomijs
en de andere houdt zich bezig met de fijne koffiekoeken, dat alles met de welwillende hulp van
hun vader.
Roomijs dat met het hart wordt gemaakt
“We hebben thuis altijd roomijs gemaakt”, vertrouwt
Eric Michaux ons toe. “Sinds het openen van de winkel
hebben we er twaalfmaal meer geproduceerd dan we
in ons financieel plan hadden geraamd. Zoals onze
andere producten, worden ons ijs en onze sorbets
gemaakt met natuurlijke ingrediënten, zonder additieven of aroma’s of kunstmatige kleurstoffen. We
maken ons ijs niet op voorhand, zodat we goed moeten
plannen om de bakken te vervangen wanneer het
nodig is”.
Er worden alle dagen achtentwintig smaken aangeboden. De ijsjes worden geserveerd in een
huisgemaakt hoorntje dat gemaakt is van boterwafels met hartjes erop, zoals een Saperlipopettewafeltje. Bovenop komt er nog een koekje en een
schuimgebakje in sigarettenvorm, die ook door
ons worden gemaakt. “De mensen zeggen dikwijls
dat onze producten gemaakt zijn met het hart, met
liefde. Daarom gebruiken we een hartje als ons kenteken”, zegt Émile, de oudste zoon.
Heb je zin in een lekker brood met natuurlijke
gist, in fijne koffiekoeken, in wafels en fruittaarten, suikersoesjes, pannenkoeken, melo-cakes en
andere zanddeegkoekjes? Ga dan naar de rue des
Mineurs…

UNE GAUFRETTE SAPERLIPOPETTE

Rue des Mineurs 7
4000 Liège
+32 (0) 4 222 37 13

https://une-gaufrette-saperlipopette.be
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L’ambition de l’exception et de l’exceptionnel
La volonté de contribuer à la promotion de la Wallonie
L’acte d’entreprendre, comme levier de développement

SPA WAUX-HALL CLUB
Rue Albin Body, 41
4900 SPA
TEL : +32 (0) 87 77 64 16
E-mail : info@swhc.be
www.spawauxhallclub.com
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Architecten

STAAN VOOR HET BLOK !
Geen enkele bedrijfssector kan zich tegenwoordig
nog veroorloven om de vraag naar duurzaamheid en
milieubescherming te negeren. De hele bouwsector
denkt erover na en de architecten zijn daar nauw bij
betrokken. Een gesprek met Christophe Valvekens
van het bureau Archistory.
II Carole Depasse

juiste wijze ? Laten we even in de tijd teruggaan…
“Om te bouwen hebben de mensen eerst – en natuurlijk – de
plaatselijke materialen gebruikt die ze bij de hand hadden.
Vervolgens hebben ze opnieuw gebruik gemaakt van de materialen die tot hun beschikking stonden. Dat was eenvoudig en
die logica heeft stand gehouden tot aan de industriële revolutie. In de 19 e eeuw verwierf de mens nieuwe technologische
middelen en nam hij geen genoegen meer met plaatselijke
steen of met recuperatiematerialen.” En daar liep het mis !
“Vandaag hebben we een stadium bereikt waarin we overal
op dezelfde wijze bouwen met materialen uit heel de wereld.
Dat is een extreme toestand ! We gedragen ons bij het bouwen
zoals in de supermarkt, waar we, ongeacht het jaargetijde,
fruit en groeten kopen die van overal ter wereld komen.” Wat
dan ? “We zetten ons neer en vragen ons af hoe we de impact
van onze gebouwen op het milieu kunnen verminderen”,
besluit Christophe Valvekens.

© Archistory

E

nergiezuinige gebouwen, alternatieve energieën, natuurlijke materialen, positionering,
water en afvalbeheer… Ecologisch bouwen
maakt het voor architecten heel lastig om doelmatigheid en esthetiek te combineren. Een krachttoer
waarin Christophe Valvekens wil slagen via zijn internationale firma Archistory, waarvan de zetel in
Rixensart is gevestigd en die hij samen met zijn vennoot
Alain De Poitre leidt.
Na 25 jaar ervaring en meer dan 200 projecten die ze
tot een goed einde hebben gebracht, heeft de architect
een algemene kijk op het bouwbedrijf en kan hij er met
recht en reden over spreken. Het lijdt geen twijfel dat
de vermindering van de ecologische voetafdruk van
gebouwen op het milieu de grote uitdaging is waarmee
de sector te maken krijgt. In die zin heeft de architect
een maatschappelijke verantwoordelijkheid die hem
dwingt op de juiste wijze te handelen. Maar wat is de
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Pharma Technology is een
modelontwerp
Het gebouw van Pharma Technoloy in Thines
(Nijvel) is een verwezenlijking waarop
Christophe Valvekens bijzonder trots is, aangezien “de vorm van het gebouw de functie ervan volgt”.
Anders gezegd werd het gebouw opgetrokken
met inachtneming van de industriële behoeften
(kantoren en laboratoria), zonder afbreuk te doen
aan de architecturale uitdrukking ervan. Het
resultaat voldoet aan de uitdaging inzake duurzaamheid, aangezien het een van de op energiegebied best presterende gebouwen van Wallonië
is. “We hebben 8000 m2 gebouwd en zoveel mogelijk
energiebesparende maatregelen getroffen, waarbij we
zelfs de door de machines afgegeven warmte gebruiken om de ruimten te verwarmen. Jammer is wel dat
we nog betere prestaties hadden kunnen bereiken door
hernieuwbare energie te gebruiken en het gebouw te
voorzien van een windmolen. De combinatie van wind
en zonne-energie had kunnen zorgen voor een stabiele
elektriciteitsproductie.”

Het gebouw van Pharma Technology in Thisnes werd
ontworpen door het architectenbureau Bausatelier (een
samenwerking van Christophe Valvekens en Philippe de Thier)
en het telt 400 m² fotovoltaïsche panelen en een efficiënt
systeem voor het terugwinnen en recycleren van de door de
machines afgegeven energie.

© Archistory

Locavore architectuur
Efficiënte gebouwen ontwerpen is het abc van
een architectuuropleiding. Daarentegen is bouwen met ecologische materialen – die ook tijdens
de productie ervan minder vervuilend zijn – een
nieuwe eis. “We proberen natuurlijke, lokale of van
een korte keten afkomstige materialen te gebruiken,
die minder koolstofimpact hebben, zoals aardewerk,
hout, klei of hennep, ook al blijft dat nog marginaal
wegens de moeilijke uitvoering en de tamelijk hoge
kostprijs”, merkt Christophe Valvekens op. Om
mee in de transitie te stappen en om te voldoen
aan een toenemende vraag, leveren ook de materiaalhandelaars een inspanning en veranderen
ze geleidelijk het geweer van schouder. De sector
is dus in beweging ! Maar de ingeslagen weg zou
ook de goede moeten zijn. “Doelmatig bouwen,
eisen stellen inzake de prestaties van een gebouw
waarbij die efficiëntie vervuiling en een negatieve
impact op het milieu veroorzaakt, betekent dat we
tekortschieten in onze opdracht. De huidige toestand
is verre van volmaakt, want we bevinden ons in een
overgangsperiode en de markt biedt ons nog onvoldoende alternatieven op lange termijn, zeker niet
inzake hernieuwbare energie.” Bovendien moeten
we al vooruitlopen op een spectaculaire evolutie
in de sector. “De opkomst van 3D-druktechnologieën
zullen een revolutie veroorzaken in het bouwen.
Weldra zal er op de bouwplaats een robot staan die
met gelede armen aangesloten is op een buis, die materialen zal spuiten en de muren van de huizen rondom
zich zal optrekken.”

EEN ARCHITECTENDROOM
“Ik heb er altijd van gedroomd een bouwmateriaal te ontwerpen dat alle ecologische waarden in
zich zou verenigen, een ecologisch ‘blok’ dat geen koolstofafdruk zou hebben, dat een perfect
isolatiemateriaal zou zijn en stevig genoeg om overal ter wereld met primitieve technieken te worden
geproduceerd om vervoer te vermijden… Ik ben geen ingenieur en het is ingewikkeld op mijn niveau,
maar ik weet dat gespecialiseerde firma’s eraan werken.”
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Historische inrichting van een
Amerikaans huis met oude materialen
(bureau Bausatelier)

© Archistory

100 % ZWART
Wallonië zit vol steengroeven en heeft marmer van
uitzonderlijke kwaliteit, waaronder een zwart marmer
dat het zuiverste ter wereld is. Het vertoont geen
fossiele littekens, aankoekingen of aders en we vinden
het terug in de weelderigste kastelen en de mooiste
kerken van Frankrijk, in de fijne versiering van de
Taj Mahal in India en zelfs in de vloer van de inkomhal
van de Empire State Building in New York! Het al sinds
verscheidene eeuwen ontgonnen zwarte marmer van
Golzinne, in Gembloers, is vandaag een luxemateriaal.
“Om het tegenwoordig te winnen, moeten men zo
diep graven dat men op het grondwater stuit. Het
wegpompen van het water en het reinigen van de lagen
waarin het verborgen zit, maken dat het zo duur is.
Daarom ontginnen de groeven slechts wat strikt
noodzakelijk is om aan de bestellingen te voldoen.”

Het tweede leven van Waalse steen
Terugwinning is het tweede speerpunt van Archistory !
De firma zorgt niet alleen voor de officiële vertegenwoordiging van marmer en natuursteen uit Wallonië
op de internationale markt, maar ze is ook gespecialiseerd in het hergebruik van oude materialen, waarvan
ze de authenticiteit garandeert. Hoewel het bedrijf zich
hoofdzakelijk in België bekend maakt, komen de aanvragen voor oude elementen voor architectuur of binneninrichting vooral uit het buitenland, meer bepaald
uit de Verenigde Staten. “We richten ons hoofdzakelijk op
Noord-Amerika, omdat dit land geen lange architectuurgeschiedenis heeft. Gecultiveerde en welstellende Amerikanen
willen hun woning voorzien van een historisch interieur dat
vaagweg doet denken aan de Europese stijlen uit de 18 e en de
19 e eeuw. Wanneer die oude elementen (vloeren, schoorstenen,
voederbakken, traliehekken, deuren, fonteinen, betegelingen…) goed opnieuw worden geïnterpreteerd in een samen-

© Archistory

Het zwarte marmer uit
Wallonië versiert de
inkomhal van de Empire
State Building.

hangend architecturaal ontwerp, vind ik wel dat ze een zeker
cachet geven aan het geheel.”
Bier en chocolade zijn niet de enige Belgische producten
die gegeerd zijn in de Verenigde Staten. Amerikaanse
leveranciers zoeken immers ook naar ‘Belgian stones’
of ‘blocks’, die ze als zeer hoogwaardige producten verkopen. “Zelfs als architect meen ik geluk te hebben gehad,
want dat ik heb kunnen werken in befaamde Amerikaanse
architectenbureaus, kwam doordat ik Belg ben ! Ik trof daar
zelfs naslagwerken over Belgische architectuur aan”, verklaart Christophe Valvekens geamuseerd.

ARCHISTORY

+32 (0) 470 92 31 78

www.archistorybelgium.com
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Luc Druez
© Jerome Galland

OVER TECHNISCHE VEZELS
De Henegouwse
wever, designer
en consulent in
textielonderzoek,
levert unieke
geweven stoffen aan
luxemerken om hun
merkimago vorm te geven. De
zoektocht naar kwaliteit sluit echter
geen ecologische beperkingen uit.
Het koper dat hij gebruikt, is 100 %
recycleerbaar.

N

a een muzikale carrière besliste Luc Druez een
omwenteling van 360° te maken en zich in de weefkunst te verdiepen. Gepassioneerd door de toepassingen van het textielobject in tal van activiteitssectoren, creëert hij buitengewone stoffen die stuk per stuk een
briljante mix zijn van metaal- en technische vezels.
Zijn eerste ‘handgemaakte’ collectie ‘LcD Textile Édition’, waarvoor hij uitsluitend technische vezels verwerkte op traditionele
weefgetouwen, is een immens succes. Een gesprek met een
‘artistieke technicus’ die de draad van het interview geniaal
spint en ontwart.

II Carole Depasse

© Jerome Galland
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Handwever is geen banaal beroep…
Na mijn studie aan het Conservatorium in Brussel bouwde ik
een muzikale carrière uit, tot een black-out tijdens een concert
mij halsoverkop van keuze deed veranderen. Ik besefte plots
dat ik allesbehalve een podiumbeest was en dat ik als professioneel muzikant niet kon gedijen. Ik stelde me dan maar kandidaat voor een artistieke opleiding, maar kreeg overal een negatief antwoord, behalve van een school die net een textielafdeling
had opgestart en nog niet veel inschrijvingen had. Ik ben er met
een dubbel gevoel aan begonnen, maar merkte al snel dat textiel
me toeliet met elk aspect dat me boeide bezig te zijn, zonder te
moeten kiezen : fotografie, packaging, toneelkunst, dans, opera,
architectuur, de autosector… Zo kon ik terzelfder tijd samenwerken met een brede waaier aan creatieve professionals.
Is het imago van weven niet wat verouderd vandaag ?
Ik zie mezelf als textielontwerper. Mijn beroep is materialen
maken voor projectdesigners in tal van verscheidene sectoren
zoals kleding, interieurdecoratie, de autosector, luchtvaart,
jachten… Ik ben gespecialiseerd in technische vezels en daardoor heb ik koperdraad leren toepassen die oorspronkelijk
‘enkel’ voor het produceren van elektrische draden diende.
Tijdens het productieproces worden koperdraden gekalibreerd,
de diameters hangen af van de elektrische capaciteit en de kleuren geven de kenmerken van de draad aan. Mijn eigen bijdrage
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blijft zeer beperkt : ik pas koperdraad in de textielsector toe en
maak er een esthetisch materiaal van. Wanneer een architect
‘een melkweg’ voor het plafond van een hotel bestelt, voer ik
eerst een onderzoek uit om een specifiek materiaal te selecteren
op basis van zijn dichtheid en kleur, alsook zijn vormgeheugen,
nog een specifiek kenmerk van metaal en meer bepaald van
koper.
Dat is haast een industriële aanpak, niet ?
Zeker. Een artisanaal proces dat dicht aanleunt bij de industrie.
Als we opnieuw het voorbeeld van het plafond van het hotel
nemen, zien we dat het materiaal wordt opgehangen en verlicht
om de ruimte te tekenen. Dat vraagt om een aantal complexe
eigenschappen zoals vuurbestendigheid, onderhoudsgemak,
bestendigheid tegen uv-stralen enz. En daar ben ik nodig om
een brug te vormen tussen de zware technische vereisten en
een creatieve aanpak op esthetisch vlak. Daar haal ik als designer een enorme voldoening uit. Als ik me enkel op de technische
vereisten zou focussen, zouden de stoffen die ik aan merkwinkels en hotels lever er niet zo glamoureus uitzien.
Is duurzaamheid een vereiste uit het lastenboek ?
Ecologische duurzaamheid is vandaag in de textielsector een
bezorgdheid in elke stap van het productieproces. Zelfs al gaat
het om een artistiek beroep, het maakt onlosmakelijk deel uit
van het proces. De gebruikte vezels moeten zowel qua functionaliteit als op het vlak van milieu aan de juiste vereisten voldoen. Ik gebruik enkel koper als materiaal want dat is 100 %
recycleerbaar, zonder verlies van eigenschappen. Het is het enige
halfedelmetaal met deze eigenschappen. Bovendien is koper het
best te verenigen met het menselijk lichaam en wordt het ook
toegepast in de natuurgeneeskunde en de Chinese geneeswijzen.
Koper beschermt ook tegen elektromagnetisch golven.
Aangezien het oxideert, biedt koper daarbij een breed kleurenpalet. Dat zorgt soms voor unieke tinten, want je kan bij het
oxideren niet sturen hoe fel een bepaalde kleur wordt.
Is biokatoen of -linnen dan niet beter ?
In de textiel is de aanpak anders. Het gebruik van een stof is
primordiaal. Stel jezelf een rolluik voor die gemaakt is van biokatoen, -linnen of -hennep… Ben je dan gerustgesteld dat de

© Jerome Galland

“ Ik gebruik koper met een mix van 12  % polyester
dat zeer goed bestand is tegen uv-stralen : dat
maakt de levensduur meteen langer.”
© Jerome Galland
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Luc Druez maakt materialen
voor projectdesigners in
tal van verscheidene
sectoren zoals kleding,
interieurdecoratie,
de autosector, luchtvaart,
jachten …
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vezels natuurlijk en biologisch zijn ? Het is ingewikkelder dan dat, want, om je biorolluik te produceren, is katoenverwerking duidelijk nefaster
op het vlak van grondwatergebruik en katoen is
veel minder bestand tegen ultraviolette stralen.
Daardoor gaat het minder lang mee. Ik gebruik
koper met een mix van 12 % polyester dat zeer
goed bestand is tegen uv-stralen : dat maakt de
levensduur meteen langer.
Mijn rolluiken of muurbekledingen die met synthetische en metalen vezels worden gemaakt, zijn
uiteindelijk duurzamer dan die van 100 % katoen.

Op het vlak van duurzaamheid moeten we verder
kijken dan het basismateriaal. Als je een afgewerkt product koopt, moet je het volledige proces
en de functie van het product in beschouwing
nemen, en behalve over de samenstelling van het
materiaal, vertelt het etiket daar weinig over. Pas
wanneer je die globale aanpak hebt, kan je het
over echte duurzaamheid hebben. Synthetische
vezels worden vaak ten onrechte afgeschreven
als het om duurzaamheid gaat, hoewel ze beantwoorden aan strenge vereisten qua weerbaarheid,
levensduur en onderhoud.
Wat is je doelgroep qua cliënteel ?
In België is weven met koperdraad vrij duur. Ik
werk met kleine hoeveelheden, omdat ik het
geluk heb om op tal van creatieve projecten voor
luxemerken, juweliers en producenten van kof-

fers te werken… Ik lever uitsluitend maatwerk,
dat gaat dan om enkele honderden meters per
bestelling en enkele duizenden op jaarbasis maar
ik kan ervan leven. Het gaat om een nichemarkt
in een nichemarkt. Het werk is evenwichtig verdeeld en het is economisch zelfbedruipend. Het
zijn de internationale luxemerken die me
opdrachten toevertrouwen. Ze hebben overal ter
wereld winkels en gebruiken mijn materialen in
hun verkooppunten of showrooms. Alles maakt
deel uit van hun merkimago, het materiaal in de
vitrines of de bekleding van een verkoophoek
moet overal herkenbaar zijn, of het zich nu in
Brussel of Shanghai bevindt.
Naast ‘LcD Édition’, teken je een reeks
vrouwenportretten : ‘Decluuz’. Is er een
verband met de actualiteit ?
Inderdaad, ik heb een nieuwe signature bedacht
om volledig vrij te zijn in mijn artistieke creaties.
Ik pas hetzelfde artistieke weefproces toe op zeven
portretten van anonieme vrouwen, die gebaseerd
zijn op bekende beelden. Je zal er La Belle Ferronière
(Het portret van een onbekende vrouw) van Leonardo
da Vinci in herkennen, La Grande Odalisque (De
grote odalisk) van Ingres, evenals La Dona Velata (De
vrouw met de sluier) van Rafaël.
De keuze van de vrouwenportretten is in die
mate verbonden met de actualiteit dat ze het
evenwicht tussen de geslachten wil herstellen.
Het is ook opvallend dat het om vrouwen uit
onze geschiedenis gaat, die geweven worden met
hoogwaardige technische vezels van vandaag,
die het heden onder de loep nemen en aan de
kaak stellen. De ambulante tentoonstelling
nodigt ons uit om anonieme vrouwenbeelden te
ontdekken die ons uitdagend aankijken en die…
beginnen te oxideren en stilaan gaan verdwijnen.
Deze portretten zijn een verwijzing naar de
dagelijkse overvloed aan virtuele beelden die we
op onze schermen zien voorbijkomen en even
snel doen verdwijnen nadat we er een korte blik
op hebben geworpen.
Waar zullen die portretten worden
tentoongesteld?
Na Venetië, Parijs, Firenze, New York & Hong
Kong, zouden ze normaal gezien naar België
komen, maar de locatie en datum zijn nog niet
bekend.

www.lcd-textile-edition.com
www .decluuz.eu
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Envie de booster votre business ?
Devenez membre du Cercle du lac

Developpez vos affaires grâce à nos
800 membres et 25 000 visiteurs annuels
Participez à nos 150 événements par an
Profitez de 40 % de réduction sur nos espaces
pour vos événements professionnels et privés
Recevez plus de 1000€ htva d’avantages
Accédez au restaurant du Cercle
et à notre vaste parking privé

Rejoignez-nous en un clic sur www.cercledulac.be
Pour plus d’informations, contactez-nous
Boulevard Baudouin Ier 23 - 1348 Louvain-la-Neuve
info@cercledulac.be - 010 39 44 00
www.cercledulac.be
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Musée de la

CHARLEROI
Henegouwen

PHOTOGRAPHIE
TWEE BOEIENDE TENTOONSTELLINGEN VAN 28 SEPTEMBER 2019 TOT 19 JANUARI 2020.

PHOTOGRAPHIE, ARME DE CLASSE
S O C I A L E E N D O C U M E N TA I R E F O T O G R A F I E
IN FR ANKRIJK E N BE LG IË (1928-1936)

Georganiseerd met als
vertrekpunt de fotocollectie
van het Centre Pompidou,
werpt deze tentoonstelling
een nieuw licht op de
sociale en documentaire
fotografie die, begin jaren
30, in Europa ontstaan is,
meer bepaald in Frankrijk
en in België. Via een
selectie van bijna 100
werken en een veertigtal
documenten spits de ten
- toonstelling zich toe op
thematische assen (het
antimilitarisme, de strijd
tegen de kolonies…) en
formele reeksen waarbij de
grootste namen van de
moderne fotografie elkaar
tegenkomen (Willy Ronis,
Eli Lotar, Nora Dumas, Henri
Cartier-Bresson, Gisèle
Freund, Willy Kessels,
Lisette Model, enz.).

Willy Ronis
Toespraak in de
Citroën-Javelfabriek, 1938.
Proef in zilvergelatinedruk.
Centre Pompidou, Parijs.
© Centre Pompidou, MNAM-CCI
Bertrand Prévost/Dist. RMN-GP.
© RMN - Auteursrechtbeheer
Willy Ronis
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Photographie réalisée pour le roman-photo Il Giorno
dell’odio (Le Jour de la haine) publié dans Bolero film,
1962-1963. Collection Fondazione Arnoldo e Alberto
Mondadori, Milan © Arnoldo Mondadori editore/DR
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Jacques-André Boiffard
Schoen en blote voet, omstreeks 1929. Proef in zilvergelatinedruk.
Centre Pompidou, Parijs.
© Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. RMN-GP.
© Denise Boiffard

Illustratie bij het artikel van
Paul Vaillant Couturier,
“La prochaine”, Communist, bijlage
bij l’Humanité, 1e jaargang, nr. 2, 1
augustus 1932, p. 20 (grafisch
ontwerp van het nummer door
Max Morise, Pontabry, Tchimoukow).
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PHILIPPE GRATON
ZAD
De ZAD (“ zone d’aménagement différé ”) van NotreDame-des-Landes, ten noorden van Nantes, levert
sinds tien jaar stof voor de columns. Geboren uit de
oppositie tegen de bouw van een luchthaven in een
beschermd natuurgebied, is het een experimentele
zone geworden voor een alternatieve gemeenschap,
voor biologische landbouw, voor niet commerciële
relaties en andere sociale experimenten die verder
gezet worden na de overwinning van deze strijd en,
begin 2018, het afzien van het luchthavenproject
door de Franse Staat.
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Van 2014 tot 2019 heeft Philippe Graton, de zoon van
stripauteur Jean Graton (Michel Vaillant), de ZAD van
Notre-Dame-des-Landes van binnenuit beleefd. Hij
slaagde erin zich te doen aanvaarden door de
militanten en fotografeerde dat universum en het
dagelijks leven van die gemeenschap met een
analoge midden formaat camera. Dat lange termijn
engagement biedt ons nu een uitzonderlijk
fotografisch oeuvre, een unieke en historische
reconstructie van dat experiment in de marge
waarvan het belang en de keuzes van een
gemeenschap nog nooit zo actueel zijn geweest.

Tendens
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De tentoonstelling brengt
een zestigtal onuitgegeven
beelden. Het boek dat de
tentoonstelling vergezelt
brengt, naast de foto’s, de
terreinnotities van de auteur,
te volgen zoals een avontuur.

Philippe Graton
Uit de ZAD-reeks.
© Philippe Graton

Philippe Graton
La Wardine, ZAD,
Notre-Dame-des-Landes, april 2017.
© Philippe Graton

Philippe Graton
Uma à la ferme de
Bellevue, ZAD,
Notre-Dame-des-Landes,
juni 2015.
© Philippe Graton

Philippe Graton
Véronique et Violette
au tracteur, Hangar de
l’Avenir, ZAD, NotreDame-des-Landes,
april 2017. ©
Philippe Graton
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Het Natuurpark van de
Gaume ligt in het uiterste
zuiden van de provincie
Luxemburg, op slechts enkele
passen van de Franse grens.
Ondanks de jonge leeftijd ervan, heeft
het zeker geen tekort aan troeven om uit te
spelen. Zo is de Gaume een toeristische
bestemming die u zeker moet bezoeken !
II Sophie Dubois

Een Natuurpark

TE MIDDEN VAN DE CUESTAS
© Adèle Reuter
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elkom in de gastvrije streek die de
Gaume is. Een gebied met heel
speciale reliëfvormen en met veel
wouden om te ontdekken.
Dankzij het microklimaat is de temperatuur er heel
het jaar door tamelijk zacht. In het mooie seizoen
is het heerlijk wandelen onder de alomtegenwoordige zonneschijn. U kunt er kennismaken met een
uitzonderlijke fauna en flora. Het ontbreekt de
‘kleine Belgische Provence’, zoals de streek genoemd
wordt, niet aan charme en ze is heel aantrekkelijk

voor toeristen die hunkeren naar rust en
mildheid.
Het moet gezegd worden dat de landschappen van
de Gaume uniek zijn in hun soort. “De Gaume-streek
wordt gekenmerkt door drie cuestas (asymmetrische
reliëfs, nvdr). Ze liggen rond een centraal massief met
aan weerszijden twee leefbekkens. Aan één kant bevindt
zich de nationale weg tussen Florenville en Aarlen. Daar
stroomt de Semois. Aan de andere kant loopt de weg
Virton-Aarlen, met de Ton”, zo schrijft Nicolas Ancion,
de directeur van het Natuurpark van de Gaume.

Negen gemeenten,
55 000 inwoners, 581 km2
Dat Natuurpark ontstond vijf jaar geleden en is
dus een van de jongste van zijn soort in België.
Het heeft als opdracht dat rijke natuurlijk erfgoed
te bewaren en tot zijn recht te doen komen. “Bij
zijn oprichting kreeg het park de opdracht de op het
grondgebied aanwezige actoren te verenigen om
samen acties te kunnen voeren. De Gaume heeft veel
troeven en een mooi potentieel. Om dat gebied op een
coherente manier op te waarderen, was het van belang
de gevoerde acties beter te coördineren”, legt Nicolas
Ancion uit.
Tegenwoordig telt het Natuurpark van de Gaume
(NPDG) 55 000 inwoners op een oppervlakte van
581 km2. De ruimte bestaat momenteel uit negen
gemeenten : Virton, Meix-devant-Virton,
Florenville, Rouvroy, Musson, Etalle, Tintigny,
Aubange en Saint-Léger. “Het aantal gemeenten zou
kunnen veranderen. De gemeente Chiny, die te midden van die natuurgebieden ligt, zou bij ons kunnen
aansluiten.”
Door het erfgoed van de streek te ondersteunen,
tracht het NPDG ook de biodiversiteit ervan te
verbeteren. Die vormt immers een van de grote

troeven van het gebied, maar ze is er niet minder
kwetsbaar om. “De helft van het Natuurpark is vandaag beschermd als Natura 2000 -zone en 50 % van
onze landbouwers werkt biologisch.” Het park heeft
dan ook acties ondernomen om tegen het verval
van die biodiversiteit te strijden en de aandacht
van de bewoners te wekken voor het behoud
ervan. De jaarlijkse campagne ‘Vergers de
Gaume’ dient meer bepaald om biotopen te herstellen en te beheren. De particulieren worden
uitgenodigd om bomen op hun grond te planten
om de biodiversiteit te verbeteren.

© Adèle Reuter

Een typisch landschap
uit de Gaume.
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Korte ketens ontwikkelen
Rust wat uit tussen twee wandeltochten. Neem
de tijd om te genieten van een van die lekkere
lokale specialiteiten uit de Gaume : het bier en de
kaas van Orval, de pastei van de Gaume, de ‘touffaye’ of ‘plate’ van Florenville, een aardappelvariëteit. Het team van het Natuurpark wil ook de
aandacht op dat culinaire erfgoed vestigen. “We
hebben plaatselijke kwaliteitsproducten en willen
korte ketens ontwikkelen om die te promoten”, vervolgt Nicolas Ancion. Dankzij de landbouwcoöperatieve van de Gaume, bevordert het park
een plaatselijke hoogwaardige landbouw met
kwekers en producten. Het ontwikkelt een billijke economische activiteit in de landbouwsector
en biedt plaatselijke producten aan, zoals de runderen die op de weiden van de Gaume worden
geteeld. Vanaf volgend jaar zou de Gaume haar
eigen groenten en conservenbedrijf hebben.
Particulieren en professionals kunnen daar fruit
en groenten uit de streek kopen.

© Michel Laurent

De Abdij van Orval

De Abdij van Orval en de Semois zijn de
grote blikvangers
De Gaume is echter niet alleen een vreedzame
en groene streek, maar ze wordt ook gekenmerkt
door een sterke identiteit. “Er is een tamelijk
grote bevolkingsdichtheid, die nog neiging heeft
om toe te nemen. Er zijn nogal wat nieuwkomers”, vervolgt de directeur. Bovendien zijn de
bewoners sterk gehecht aan de geschiedenis van
hun streek en aan de naam ervan. Daarbij zijn
er nog veel culturele rijkdommen die het park
wil ondersteunen en opwaarderen. In elke
gemeente en in elk dorp is er een monument, een
museum, een festival of een weg om te ontdekken. “Naast de Abdij van Orval en de Semois, die de
belangrijkste aantrekkingspolen van de streek zijn,
heeft er zich ook een zeer rijk herinneringstoerisme
ont wikkeld. Er wordt t rouwens een
Gedenkteken voor 14-18 opgericht in
Rossignol, een dorp dat veel geleden
heeft. Er is ook een toerisme dat veel
aandacht besteedt aan trektochten
en natuurreservaten.”
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Een merk voor de Gaume
Volgens Nicolas Ancion “blijkt een natuurpark
bepaalde toeristen aan te trekken”. Wanneer u in
de gemeenten van het park rondwandelt en
langsgaat bij de reisbureaus of de plaatselijke
producenten, zult u misschien een geel
logo zien. In het kader van deze
toeristische ontwikkeling hebben het NPDG en de
Toeristische Dienst van de
Gaume besloten het merk
‘Gaume.Terroir créatif’ te cre-

ëren. De naam en het logo, dat bestaat uit een
zon, een landschap en een blad, is een samenvatting van de kenmerken en de waarden van de
streek : haar klimaat en haar natuur, haar
sprookjes en haar legenden, de creativiteit van
haar kunstenaars en ambachtslieden en
haar levensmiddelen. “Het merk versterkt het imago van de Gaume. Het
is een soort ‘Made in Gaume’-label
dat als gids voor de bezoekers kan
dienen”, legt de directeur van
het NPDG uit.

De talrijke festivals in de streek, zoals het ‘Festival
international des Arts de la Rue de Chassepierre’,
het ‘Hamawé Roots Festival’ en het ‘Gaume Jazz
Festival’ van Rossignol trekken ook veel bezoekers.
Een toerisme dat volop verandert
Het toerisme in de Gaume verandert veel. De
bezoekers krijgen andere gewoonten en verwachtingen. “Voortaan kunnen de toeristen vanuit hun
verblijfplaats kilometers afleggen om attracties te
bezoeken. De Gaume is op zichzelf niet voldoende. We
hebben bezoekers die genieten van een kort verblijf of
halt houden in dorpen op hun reisweg. Het zijn vooral
die toeristen die de vele B&B’s uit de streek vullen.”
De talrijke festivals in de streek, zoals het
‘Festival international des Arts de la Rue de
Chassepierre’, het ‘Hamawé Roots Festival’ en
het ‘Gaume Jazz Festival’ van Rossignol trekken
ook veel bezoekers. “Het toeristische aanbod van de
Gaume moet zich aanpassen aan de evolutie van de
vraag en aan de nieuwe verwachtingen. We moeten
voortdurend vernieuwen, ons doelpubliek bepalen,
zien hoe we het kunnen bereiken, het aantrekken enz.
Maar er is potentieel.”

© Adèle Reuter

Wandeling langs het Dromenpad
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Is duurzaam toerisme een utopie ?
Een alternatief toeristisch aanbod kan interessant
zijn om reizigers ‘op doortocht’ te overtuigen om
langer te blijven en de bijzonderheden van de
streek beter te leren kennen. Het natuurpark wil
dus werken aan een toerisme dat beter past bij de
regionale waarden. “Er is plaats voor duurzaam
toerisme in het Natuurpark van de Gaume. Daarvoor
moeten we een handvest opstellen en criteria bepalen
voor wat duurzaam is. Er is vanwege de reisbureaus
veel goede wil om tot een duurzamer toerisme te
komen. Dat beantwoordt ook aan de verwachtingen
van een steeds groter wordend deel van de bevolking.
Het zou interessant zijn, mocht een structuur de
initiatieven bundelen en er duidelijk over
communiceren”.

Toerisme
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DUURZAME ONTWIKKELING IN DE GAUME

D

uurzame ontwikkeling behoort tot de
kern van de acties van het Natuurpark
van de Gaume. Daar komt ook een sociaaleconomische dimensie bij. “We zorgen
ervoor dat onze acties blijvend zijn, dat ze lang duren”,
legt de directeur uit.
milieuvriendelijk product op basis van de wol. “We voeren tests uit met een wollen bodembekleding die het groeien
van onkruid verhindert. Ze is ook biologisch afbreekbaar”,
legt de directeur uit. Eens de bekleding ontbonden is,
dient ze als voedsel voor de bodem. Het natuurpark zou
dat product deze herfst moeten voorstellen. Het zou
binnenkort moeten worden geïndustrialiseerd om het
grote publiek te bereiken. Goed nieuws voor de plaatselijke economie.

© S. Gilmont

• Opwaarderen van de wolsector
De Gaume zit vol hoogwaardige natuurlijke rijkdommen. Het hout uit de wouden van de streek en
de wol van de schapen op de weiden zijn daar perfecte voorbeelden van. Het Natuurpark van de
Gaume wil die sectoren dan ook promoten. Sinds
2014 neemt het deel aan het Interregproject ‘Défi
laine’. “We willen de lokale schaapswol opwaarderen”,
zegt Nicolas Ancion. Die wol uit de Gaume wordt
dikwijls naar China geëxporteerd. Daar wordt hij
bewerkt en opnieuw in de Gaume aangekocht in
de vorm van afgewerkte producten. Door de plaatselijke wol te ondersteunen, versterken we ook de
knowhow van de lokale ambachtslieden, die te
weinig inkomen hebben. In samenwerking met
andere actoren heeft het park proeven uitgevoerd
voor het creëren van een innovatief, plaatselijk en

• Bevorderen van hernieuwbare energie
De zon vormt ook een belangrijke natuurlijke rijkdom
in de Gaume. Het park heeft daarvan geprofiteerd om
actie te voeren op energiegebied, meer bepaald op dat
van hernieuwbare energie. “De coöperatieve Gaum'Energie
helpt particulieren en bedrijven bij het beheren van energieopslag. Zo hebben drie gemeenten hun scholen voorzien van
zonnepanelen.”

PA R C N AT U R E L D E G AU M E

+32 (0) 63 45 71 26

https://parc-naturel-gaume.be

© PN
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• Sensibiliseren van de jeugd
Om de jonge generaties bewust te maken van het
belang van de natuurlijke rijkdommen die hen

omringen, heeft het NPDG een pedagogisch instrument
gecreëerd. “De ‘Journal de classe du P’tit Gaumais’ wordt
al zes jaar rondgedeeld in de gemeentescholen. Hij bevat pedagogische fiches die de rijkdommen van de streek tot hun recht
doen komen. Dat is een goede manier om de jeugd te doen
nadenken”.
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Le Fournil

EEN ‘GROENE SLEUTEL’VAKANTIEVERBLIJF
LENS

Henegouwen

In Montignies-lez-Lens werd het
vakantieverblijf Le Fournil door
milieuvriendelijke eigenaars ingericht in de
oude bakkerij van een prachtige hoeve uit de
17e eeuw. Een subliem ‘Groene Sleutel’vakantiehuisje voor twee tot vier personen.
II Thierry Desiraut

"Daarvoor hebben we ons drie jaar moeten
inspannen. We hebben zelf de technische werken
uitgevoerd en daar hoogwaardige materialen
voor gebruikt."
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De grote vierkante hoeve uit de
17e eeuw is al vijf generaties in
handen van de familie van
de echtegenoot van
Marie-Julie Vandevelde.

© La Ferme du Parc

© La Ferme du Parc

H

et verblijf bereik je via een heuvelachtig weide
en bosgebied. Achter een helling zie je het
indrukwekkende gebouw van rode baksteen
met zijn hoge toren liggen. Langs een statige
poort kom je op de grote vierkante binnenplaats van
deze schitterende hoeve uit de 17 e eeuw. In een steen is
het devies van deze aanhorigheid van de abdij van SaintDenis-en-Brocqueroie gebeiteld in het Latijn: “Pro Rore
Et Aratro”, wat “Door de dauw en de ploeg” betekent.
“Deze vierkante hoeve werd door de monniken gebouwd volgens het zelfvoorzieningsprincipe. De Dender leverde het
water en de vis, de duiventil diende als communicatiemiddel
en provisiekast en in de schuur werden het hooi en het stro
voor de dieren opgeslagen.” Aan het woord is Marie-Julie
Vandevelde. De grote vierkante hoeve is al vijf generaties in handen van de familie van haar echtgenoot. En
ze kent heel de omgeving op haar duim. “We bevinden
ons in een landbouwstreek die veel mogelijkheden biedt voor
uitstappen te voet, per fiets en te paard. De RAVeL bevindt
zich een vijftal kilometer verder en het knooppuntennetwerk
ligt in de buurt. We bevinden ons ook vlakbij de kastelenroute:
Louvignies, Lombise, Thoricourt en het prachtige kasteel van
Beloeil. Je kunt hier heel mooie dingen zien.”
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Zorg voor het milieu
Het enthousiasme van de jonge vrouw is aanstekelijk. Je moet
ook weten dat zij en haar echtgenoot veel moeite hebben gedaan
om dit vakantieverblijf op te richten. Om te beginnen moest
het gebouw worden gerestaureerd. En daarbij liet het jonge paar
zich leiden door zorg voor het milieu. “Er waren verschillende
stedenbouwkundige, architecturale en natuurlijk ook financiële beperkingen. Maar we wilden echt iets duurzaams maken! Daarvoor hebben
we ons drie jaar moeten inspannen. We hebben zelf de technische
werken uitgevoerd en daar hoogwaardige materialen voor gebruikt.
Onze aanpak was even ecologisch als economisch. Vanaf het begin van
de onderneming was dat heel belangrijk voor ons.”
Een barbecue binnenshuis
Dat het verblijf in landelijke stijl werd gebouwd met baksteen,
geeft er iets heel eigens aan. Het is een alleenstaand huisje achter
het hoofdgebouw en het mooi versierde gazon geeft uit op een
weide. Een rustige en gemoedelijke omgeving, die ideaal is voor
enkele dagen rust en herbronning.

“We hebben een vergunning om er twee tot vier personen in onder te
brengen. Op de eerste verdieping is er een grote kamer met een tweepersoonsbed waarvan men ook twee eenpersoonsbedden kan maken.
We gaven de voorkeur aan een douche boven een bad, om zuiniger
met water om te springen. Op de benedenverdieping, die het eigenlijke
bakhuis vormde, hebben we het salon ingericht, met een canapé die,
opengeklapt, ook als tweepersoonsbed kan worden gebruikt. Ten slotte
hebben we in de grote eetkamer een pizza-oven en een binnen-barbecue
geïnstalleerd, want in België kun je nooit zeker zijn van het weer.”

LE FOURNIL

Rue La Roche 13
B-7870 Montignies-Lez-Lens
+32 (0) 472 801 971

www.almanzaharabians.be/le-gite

EEN WATERZUIVERINGSBEKKEN
EN HUISGEMAAKTE PRODUCTEN

A

angezien een ‘Groene Sleutel’gelegenheid een milieuvriendelijke instelling is, die rekening houdt met de natuurlijke
hulpmiddelen en voldoet aan een reeks
criteria inzake water, energie, afval,
onderhoudsproducten enz., kun je je
afvragen hoe Le Fournil aan het begin van
dit jaar in het bezit kon komen van dat label,
dat enkel wordt toegekend na strenge controles
door het Waals Gewest. Om het ook de volgende jaren
te verdienen, moet men bovendien beloven zich steeds meer
inspanningen te getroosten.
“We zijn sterke voorstanders van een milieuvriendelijke aanpak”,
antwoordt de eigenares. “Vanaf het begin van de werken hebben we
gedacht aan energiebesparing. Zo bestaat heel de verlichting uit
led-lampen. En omdat we niet aangesloten zijn op de riolering, hebben
we zes jaar geleden al een waterzuiveringsbekken aangelegd in de
boomgaard. Zo kunnen we het water van onze woning en dat van het
vakantiehuisje zuiveren door filtering en het vervolgens in de Dender
lozen. Dat gebeurt allemaal op natuurlijke wijze, zonder elektriciteit!
Bovendien hebben we beloofd de huishoudproducten zoveel mogelijk
te vervangen door zelfgemaakte producten en producten in bulk te
gebruiken.”
Voor de toekenning van het label wordt er naast de milieuelementen ook met andere punten rekening gehouden. Het organiseren van activiteiten, bijvoorbeeld. Zo hebben de Vandeveldes
activiteiten ontwikkeld in de nabijgelegen hoeve. Vincent
kweekt Arabische volbloedpaarden en geeft ook milieustages
tijdens de rijlessen voor jongeren. “We vestigen hun aandacht op
een ‘afvalvrije’ leefwijze, op het respecteren van insecten en op het eten
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van seizoensproducten. In het vakantiehuisje geven we onze huurders
ook een lijst van plaatselijke producenten.”
De eigenaars hebben tevens stappen ondernomen om een “Fiets
Welkom”-verblijf te worden. “We hebben tweedehandsfietsen
gekocht, die we hebben opgelapt. Gelet op de mogelijkheden die de
streek biedt, leek ons dat logisch.”
Het water van de woning en het vakantiehuisje wordt door het
waterzuiveringsbekken in de boomgaard gefilterd en vervolgens
in de Dender geloosd.
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De ‘Leopold 7’
RUST OP
DUURZAME
PIJLERS
HÉRON
Luik

De microbrouwerij van
Marsinne ligt in
Couthuin, een dorp
tussen Namen en Luik.
In een schitterende
hoeve brouwt Nicolas
Declercq samen met zijn
team de ‘Leopold 7’ op
basis van ecologische,
sociale en inspraak
bevorderende waarden.
II CompanyWriters

Het bier wordt gebrouwen op basis van drie
graan- en drie hopsoorten – waaraan de
Leopold Touch wordt toegevoegd,
een 7e ingrediënt dat de naam verklaart.
© Nathalie Owca
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People
“De mensen, het menselijke, het team : bij ons begint alles met
de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en met de representativiteit in de leeftijdspiramide”, legt Nicolas Declercq uit.
“Vervolgens wordt iedereen betaald op dezelfde loonbasis : wij
willen de ene post niet hoger plaatsen dan de andere. Elke
schakel van de keten is belangrijk voor de goede werking van
onze brouwerij en wanneer iedereen zelfstandig werkt, is er
voortdurend dialoog. Wij werken niet met een aantal uren
maar met te bereiken doelstellingen.” Een recept dat even
goed werkt als dat van het Leopold7-bier : in deze ZKO
met zes personen is niemand gedurende zeven jaar ooit
één dag afwezig geweest.
Planet
De brouwerij van Marsinne overtuigt niet enkel als
finalist van de Grote Waalse Prijs voor Ondernemerschap (in categorie ‘duurzame ontwikkeling’) en
van de Grote Prijs van de Toekomstige Generaties in
2017, maar ook door de dagelijkse gang van zaken : “Kijk :
we hebben geen schoorsteen ! De dampen die tijdens het brouwen vrijkomen, worden immers opgevangen om opnieuw te
worden gebruikt”, zegt Nicolas Declercq met een trotse
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E

en enthousiaste brouwerij-ingenieur gelijk
Nicolas Declercq praat met alle genoegen over
de geschiedenis van de brouwerij, over zijn dromen en over zijn kijk op de wereld, die “duurzamer en socialer moet worden en waarvoor wij ons
100 % willen inzetten”. Een verlangen dat hij ook heeft
kunnen doorgeven aan zijn team… en aan andere
‘Leopold7’-brouwers in de wereld (zie verder). Het bier
wordt gebrouwen op basis van drie graan- en drie hopsoorten – waaraan de Leopold Touch wordt toegevoegd,
een 7e ingrediënt dat de naam verklaart. Het is een bier
met bloemenaroma’s, dat in de loop van de zomer van
2019 zijn doel bereikte. “Samen met de hoeve Val NotreDame uit de aangrenzende gemeente, hebben we onze eerste
hopaanplanting ingewijd. Deze lokale en biologische hop
verstevigt de duurzame pijlers waarop wij steunen : people,
planet, participation, profit.”

LÉOPOLD,
1 NAAM, 3 VERSIES
Leopold 7 Classic.
Dit smakelijke en verfrissende lichtamberkleurige bier (met slechts 6,2 %
alcohol) dankt zijn smaak aan de combinatie
van drie graan- en drie hopsoorten, die
zorgt voor een romig schuim en een ietwat
bittere afdronk. Het gebruik van tarwe geeft
er een heel aangename nasmaak aan ‘die u
zin zal geven in een volgende slok’.
Léopold 7 Dry Hopped.
Dit lichte (6,2 %) en lichtkleurige aromatisch
bier wordt aangeboden in blikjes van 33 cl.
Het is licht en modern, met verbazende
toetsen van citrusvruchten. De dry hopping
is een originele brouwtechniek waarbij er
aan het einde van de gisting koude hop
wordt toegevoegd om de aromatische
bloemensmaak ervan te ontwikkelen,
zonder de bitterheid te vergroten.
Spring Sessions by Léopold 7.
Dit blikje van 33 cl bevat een lichte (4,9%)
seizoens-Pale Ale die tot stand kwam in
samenwerking met de Belgische
sterrenchef Arabelle Meirlaen. Een beperkte
en exclusieve productie van een aromatisch
en subtiel bier met gember- en
bergamottoetsen.
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glimlach. “De verpakking van onze bieren is minimalistisch :
onze flessen zijn haast helemaal van gerecycleerd materiaal
en zijn zelf ook recycleerbaar. Er zit statiegeld op en ze zijn
voorzien van zeefdruk, dus zonder etiket en lijm, en ze worden
gereinigd zonder detergenten. We hebben ook alternatieven
gezocht in milieubewuste streken zoals Duitsland, Californië
en Canada. Ze zijn unaniem : een correct gerecycleerd blikje
is milieuvriendelijker dan een glazen fles. We hebben dus
besloten om een lang blikje van aluminium te maken, dat
100  % recycleerbaar is en dat de beste bescherming biedt voor
onze ambachtelijke bieren en voor het milieu. Dat is een kleine
revolutie in de wereld van de degustatiebieren.”
Ten slotte zijn zowel de bakken (die uit een beschermde
werkplaats komen) als de verschillende hopsoorten en
alle grondstoffen Belgisch, bij voorkeur van lokaal en/of
biologisch fabricaat. Het eindproduct heeft dus maar weinig kilometers afgelegd en zal dat ook in de andere richting doen, aangezien de brouwerij slechts levert binnen
een straal van maximum 350 kilometer. Daarom is de
Leopold 7 “Belgian born, locally brewed”. “Als je er aantreft
in Zuid-Afrika, dan is dat daar gebrouwen, bij CBC, in de buurt
van de Kaap. Een ander microbrouwerijproject is operationeel
in Montenegro en dat van Californië heeft zopas zijn vergunning gekregen. Volgens ons heeft exporteren geen zin.”
Participation
De brouwerijverantwoordelijken hadden zelf de zonnepanelen op hun dak kunnen financieren, maar ze deden
liever een beroep op de Burgercoöperatie van Héron. “Ons
project is zo overtuigend, dat we het nodige geld op 15 dagen
bijeenkregen ! In ruil daarvoor schenken wij onze groencertificaten aan de coöperatie, die kan herinvesteren in plaatselijke
burgerprojecten. Hier weet en voelt men dat, wanneer het erop
aankomt in te spelen op verantwoorde en duurzame projecten,
de mensen vertrouwen hebben en zich er meer voor inzetten.”

nr. 46

LEOPOLD,
EEN HEEL VERHAAL
Marsinne, een gehucht van Couthuin, is een
verbazend openluchtmuseum : de drie
historische hoeven die zich op deze kleine
oppervlakte bevinden, behoren tot de oudste
van de Haspengouw en vormen een
merkwaardig architecturaal geheel.
In de 12e eeuw heette dat domein ‘La Derlière de
Marsinne’ omdat ze er ‘derle’ ontgonnen, een
kneedbare kleisoort waarmee de keramiek van
Andenne werd gemaakt.
De Marsinne-hoeve was versterkt om als
voorpost te dienen voor het kasteel van Moha en
voor de heerlijkheid van Beaufort. In de hoeve
bevond zich ook een brouwerij. In 1866 brouwde
men er nog bier voor de landarbeiders. Naar
verluidt had de laatste familie die deze brouwerij
uitbaatte, zeven zonen van wie de jongste…
Leopold heette.

Profit
Hoe ecologisch en sociaal de Brouwerij van Marsinne
ook is, ze blijft toch een handelsfirma waarvan de
productie tegenwoordig rond de 3000 hectoliter ligt
ofwel één miljoen flessen per jaar. “Gedurende 7 jaar
hebben we echter nooit dividend uitgekeerd. Alles wordt
opnieuw geïnvesteerd in deze brouwerij, die we tot onze
vreugde zien groeien”, besluit Nicolas Declercq.

BRASSERIE DE MARSINNE

© Nathalie Owca

Rue de la Médaille 17
B-4218 Héron
+32 (0) 478 88 25 01

www.leopold7.com
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De Brasserie
DE LA LESSE
De ‘Chinette’, de ‘Marie Blanche’,
de ‘Cambrée’… De Brasserie de la
Lesse, in Eprave, is een coöperatie
met sociaal doel die ambachtelijk
bier brouwt. De ingrediënten: bio in
zakken, enkele snuifjes groene
energie, alsook billijke handel.
II Christian Sonon
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De Brasserie de la Lesse wil niet alleen
biologisch bier brouwen, maar ook werken
met grondstoffen die van plaatselijke
landbouwers komen.

De vier werknemers en
medeverantwoordelijken
van de brouwerij : Julien…
en Norbert Buysse.
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W

ie heeft er niet de wereld willen verbeteren na enkele glazen te hebben gedronken met wat vrolijke kwanten ? Zeker de
jongens van de jeugdbeweging van
Buissonville (Rochefort), die gewoon waren enkele stevige pinten te drinken vooraleer ze, in het begin van de
jaren 2000, de aan diezelfde drank gewijde Confrérie du
Busson oprichtten. Die onderneming verschilde van de
andere die gewoonlijk worden gepland onder de invloed
van alcohol : ze wilden de wereld heruitvinden, maar dan
met zinvolle projecten : een energiezuinige brouwerij,
ecologisch verantwoorde en plaatselijke grondstoffen en
een billijke lokale handel. Kortom : ze wilden voor morgen een wereld in transitie opbouwen!
“Dat doe je niet op één dag”, vertelt Norbert Buysse, een van
de vier musketiers die vandaag aan het hoofd staan van
de Brouwerij van de Lesse. “Het eerste bier dat we maakten,
brouwden we te Saint-Monon, in Ambly. We hebben het ‘Li
Berwette’ gedoopt, als aandenken aan onze eerst brouwpogingen
in oude kookpotten en een kruiwagen ! We brouwden slechts
een kleine hoeveelheid, die we verkochten op plaatselijke
feesten.”
In 2011 besloten de leden van de broederschap een tandje
bij te steken. Daarvoor maakten ze de vroegere brouwerij
Rezette weer bedrijfsklaar. Rezette brouwde in Eprave
vroeger de ‘La Rochefortoise’-bieren, maar ze had de tapkranen in 2000 gesloten. Over de naam Brasserie de la
Lesse moest niet lang worden nagedacht : tot in 1951 was
er immers een brouwerij met die naam in het naburige
dorp Lessive geweest. Na enkele jaren werd het duidelijk
dat er zou moeten worden verhuisd…
“Het materieel dat we hadden overgeërfd was echt te oud en de
ruimten waren te klein. Toen vielen we bij het binnenkomen
van Eprave op een hoeve die te koop stond. We hebben ze
gekocht in 2016. Met de hulp van het Waals Gewest, van Credal,
een financiële coöperatie die een ethische investering voorstelde,
en van een 160 -tal coöperatieleden die onze visie deelden, slaagden we erin het nodige bedrag, namelijk 1,3 miljoen euro, bijeen
te brengen om het gebouw te kopen, te renoveren en te voorzien
van efficiënter materieel. Zo zijn we dus een coöperatie met
sociaal doel geworden.”
Een energiezuinige brouwerij
Na grote renovatiewerken en het bouwen van een (biologische) warme kamer voor hergisting op fles, beschikten we in 2017 over de gedroomde brouwerijinstallatie :
een zeer energiezuinige brouwerij die op hernieuwbare
en duurzame energie werkt. “Als elektriciteitsleverancier
kozen we Cociter in Bütgenbach – de Comptoir Citoyen des
Energies waarvan de stroom wordt opgewekt door windmolens, een eenheid voor biologische methaangisting,
zonnepanelen en een waterkrachtcentrale, nvdr –”, legt
Norbert Buysse uit. “En aan de hogeschool Namen-LuikLuxemburg (Henallux) hebben we een – hoofdzakelijk door het
Waals Gewest gefinancierd – onderzoek toevertrouwd voor het
invoeren van een geïntegreerd energiebeleid voor heel de brouwerij. De in Louvain-la-Neuve gelegen Coopéos zorgde voor de
uitvoering ervan door op een klassieke gasverwarmingsketel
een verwarmingsketel op biomassa aan te sluiten, waarmee het
water tijdens verschillende productiestadia kan worden verwarmd. Op termijn zouden we met die verwarming op hout
ook het gebouw en het sanitair water moeten kunnen
verwarmen.”
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100 % biologische grondstoffen
Het tweede stadium was allesbehalve gemakkelijk, maar
door onderzoek en met volharding is het viertal erin
geslaagd zijn doel te bereiken : bier brouwen met voor
100 % biologische grondstoffen. “Wanneer minder dan
5  % van de producten niet biologisch zijn, kunnen brouwerijen
een uitzondering krijgen om toch dat label te mogen gebruiken. Voor ons is dat niet het geval. Zelfs onze hop is biologisch
en komt momenteel van een bedrijf uit Poperinge, bij Ieper.
Maar we zijn in contact met verscheidene Waalse landbouwers die de stap zouden kunnen zetten.”
Want de Brasserie de la Lesse wil niet alleen biologisch
bier brouwen, maar ook werken met grondstoffen die
van plaatselijke landbouwers komen. “Ambachtelijke brouwerijen hebben over het algemeen geen enkele greep op de
grondstoffen die ze kopen. Zo werken we al verscheidene jaren
met een biologische mouterij in de buurt van Antwerpen.
Omdat we echter niet de minste garantie hebben over de oorsprong van die producten, zoeken we nu Waalse landbouwers
die op ouderwetse wijze werken, zodat we verzekerd zijn van
gerst die niet alleen plaatselijk en biologisch is, maar ook
ambachtelijk. In Hélécine (Heylissem), in het oosten van
Waals-Brabant, hebben we een landbouwer gevonden die sterk

VIER WERKERS,
400 COÖPERATIELEDEN
De coöperatie telt vier medewerkers, zes bestuurders
en bijna 400 coöperatieleden. Tegenwoordig
produceert de brouwerij bijna 1700 hectoliter, maar er
worden nieuwe kuipen verwacht, waardoor de
productie kan stijgen tot ongeveer 4000 hectoliter.
Ze brouwt zeven ambachtelijke bieren:
• De Marie Blanche (wit, 5%)
• De Chinette (licht, 6%)
• De Cambrée (amber, 6,5%)
• De Cambrée d’automne (6,5%)
• De Rouge Croix (bruin, 7,5%)
• De Hiveresse (gekruid bruin, 8%)
• De Esprit Triple’s (licht, 8%)

Voor de zeven bieren van de brouwerij worden er
geen bewaarmiddelen, kleurstoffen of additieven
gebruikt, en evenmin wondermiddeltjes.

Een zeer energiezuinige brouwerij die op
hernieuwbare en duurzame energie werkt.

bezig is met de ecologische transitie en die bereid is gerst voor
ons te kweken. Na enkele weigeringen heeft de mouterij er
uiteindelijk mee ingestemd met die gerst te werken, zodat we
deze zomer de eerste bieren met die gerst hebben kunnen
brouwen”, kondigt Norbert Buysse met trots aan. Hij benadrukt ook dat er bij de zeven bieren van de brouwerij geen
bewaarmiddelen, kleurstoffen of additieven worden gebruikt,
en evenmin wondermiddeltjes. “En we gebruiken geen enkele
techniek om het fabricageproces te versnellen om de productiekosten te drukken en het bier te standaardiseren ! ”
Een kleine anekdote : Norbert Buysse en zijn vennoten
hebben zopas vernomen dat de balen stro die dienden
om de warme kamer te isoleren, van dezelfde landbouwer uit Heylissem komen !
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Billijke plaatselijke handel
Om hun foutloos parcours af te leggen, waren de coöperatieleden het aan zichzelf verplicht te kiezen voor de
billijke plaatselijke handel. “Onze bieren worden niet verkocht in de grootdistributie, maar uitsluitend door kleine
voortverkopers en in de horeca. En wij hanteren prijzen waardoor die handelaars voldoende winst kunnen maken om hun
economische activiteit in stand te houden. Meer dan 50 % van
onze productie wordt verkocht in de streek van Rochefort en
de aangrenzende gemeenten. De rest gaat naar de Oxfamwereldwinkels en naar Waalse en Brusselse specialisten in
biologische producten.”
In overeenstemming met haar sociaal doel heeft de
brouwerij bovendien besloten niet aan export te doen.
De redenen daarvoor zijn van ecologische (het vervoer),
economische (bijkomende kosten) en sociale (concurrentie) aard. “Het zou geen zin hebben andere ambachtelijke
brouwerijen lastig te vallen met bier dat uit het buitenland
komt ! ”

BRASSERIE DE LA LESSE

Rue du Treux 4
B-5580 Rochefort
+32 (0) 84 45 75 25

www.brasseriedelalesse.be
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— In de voetsporen van de “Ambassadeurs ”
Een biologisch-dynamische tuinbouwster
in Sprimont
Voor Marie Destiné, een groentekweekster uit Banneux, mag je de natuur en de tekens die
ze ons geeft, niet bestrijden. Toen ze ziek werd terwijl ze in de keuken van een café-restaurant
werkte, beschouwde ze dat als één van die tekens, zodat ze een andere richting insloeg en
de grond ging bewerken. Deze milieuvriendelijke tuinbouwster koos voor biodynamiek,
een soort landbouw die berust op het feit dat de aarde een levend wezen is dat tegen zijn
eigen tempo evolueert, de eenheid van de ecosystemen herstelt en de uitwisselingen tussen
de bodem, de planten en de dieren stimuleert.
Vandaag kweekt Marie in haar tuin Le Mont Pointu, fruit en groenten naargelang de
seizoenen, maar ze biedt ook verscheidene Aziatische specerijen en aromaten aan, zoals
Thaise en Japanse basilicum, koriander, Chinese bieslook enz. Je vindt die producten op
de markten en bij de partners-restauranthouders, maar je kunt ze ook komen kopen en
zelfs ter plaatse plukken. Die buitengewone tuin staat immers open voor wie zelf wil
oogsten. Met behulp van een mes en een korf, kan iedereen er het zijne vinden op de
verschillende percelen en volgens de aanwijzingen van Marie.

Een vintage studio in
Profondeville
Het is een atypische en ongewone behuizing die Véronique
Dupont onlangs heeft geopend te Profondeville, niet ver
van Dinant, Namen, de Molignée-valei, de Tuinen van
Annevoie… In een meer dan 125 jaar oud gebouw, een
vroegere jerseyfabriek die nu een ‘Troc’-winkel is, heeft
ze immers een vintage studio ingericht die grotendeels
voorzien is van tweedehandsmeubilair. Een knus nestje
voor twee personen, dat beantwoordt aan haar herbronningsaanpak, waarin gezelschapsspelen voorrang hebben op wifi en lezen op TV-kijken. Milieubewust als ze is, heeft ze droge wc’s geïnstalleerd, en met haar zin voor recyclage en het gebruik van plaatselijke producten, heeft
ze een moestuin ter beschikking van haar gasten gesteld.
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Alpagas du Maquis in Gouvy
Sinds 2011 kweken Laurence en Eric Varlet huacayas-alpaca’s in Montleban. Hoewel de Alpagas du Maquis vandaag
een toonaangevende kwekerij is in Europa, was er niets dat de echtgenoten voorbestemde om dat vak uit te oefenen,
aangezien ze aanvankelijk voor het onderhoud van hun gazon slechts zochten naar dieren die goed met kinderen
kunnen omgaan. Na eerst geprobeerd te hebben met geiten, kozen ze voor alpaca’s, rustige dieren die de weiden niet
vernielen, aangezien ze het gras niet uitrukken maar afbijten en kussentje onder hun hoeven hebben. Bovendien
brengen ze weinig broeikasgassen voort en zijn hun uitwerpselen
stevig, reukloos en composteerbaar.
Een andere troef is dat die uitgelezen alpaca’s luxueuze vezels voor
stoffen leveren. Die zijn hypoallergeen, voeren de lichaamsvochtigheid af en hebben bovendien een thermisch vermogen dat zeven
maal hoger ligt dan dat van wol. Ze zijn ook zachter en driemaal
sterker dan deze laatste. Tegenwoordig produceren ze
breiwol voor de verkoop of om de eigen stoffen te maken.
Laurence en Eric zijn ook experts inzake het kweken
geworden. Ze hebben voortdurend een zestigtal alpaca’s
en hun dieren winnen geregeld prijzen bij wedstrijden.
Ze hebben geleerd er de beste fokmannetjes uit te halen
en de geboorten volgen elkaar op...

De ‘Fondry des Chiens’ in Viroinval

© Ch. Sonon

De ‘Fondry des Chiens’ ligt in het Natuurpark van Viroin-Hermeton, in de buurt van Nismes. Ze vormt een unieke
site in België. Het is een oud koraalmassief dat ongeveer 300 miljoen jaar geleden ontstond onder invloed van de zee.
De erosie die het regenwater miljoenen jaren lang in de kalksteen heeft veroorzaakt, deed rotsgolven ontstaan en
holde een tot 20 meter diepe afgrond uit. De zeer talrijke fossielen getuigen van dat bewogen verleden.
Toen de zee zich terugtrok, bleef het zand in de rotsen achter. Later hebben de mensen – de Kelten en daarna de
Gallo-Romeinen – dat uitgegraven. Zo ontdekten ze dat de sedimenten limoniet en ijzererts bevatten en begonnen
ze die te ontginnen.
Vandaag kan je op deze voor zijn droge gazons befaamde site een unieke en verbazende biodiversiteit zien, zoals wilde
orchideeën en andere mediterrane planten. Daarom werd de plaats beschermd als
natuurlijk Belgisch monument.
De naam ‘Fondry (‘fonderie’ of
‘gieterij’) des Chiens’ komt voort
uit een legende die vertelt hoe
een heer op Allerzielen ging
jagen en met zijn honden in het
gat viel.
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Malterie du Château in Belœil
Deze in 1868 opgerichte mouterij is een van de laatste vier in België en een van de oudste
ter wereld. In de jaren 1890 voerde ze haar producten al uit naar de Verenigde Staten.
In die tijd werd het graan met binnenschepen naar de mouterij vervoerd over het kanaal
dat door beide delen van de industriële installatie wordt overbrugd, maar ook via de spoorlijn
die langs het kanaal liep. In de loop van haar geschiedenis onderging de mouterij twee rampzalige wereldoorlogen
en moest ze het hoofd bieden aan het dichtslibben van het kanaal.
Om de productie te verbeteren en milieuvriendelijker te
maken, werden sommige uitrustingen aan het begin van
de 21e eeuw vervangen door systemen met beter presterende
materialen. Vandaag bestaat het productieproces uit een
combinatie van de traditionele mouterijtechnieken en
revolutionaire branderijsystemen. Malterie du Château
stelt 84 personen te werk en ze voert 96 % van haar
productie uit naar liefst 147 landen. De fabriek produceert
meer dan zeventig verschillende moutvariëteiten,
waarmee alle soorten bier kunnen worden gebrouwd,
van pils en witbier over biologisch bier tot de zeer
donkere abdijbieren. De mouterij is de belangrijkste
producent ter wereld van mout voor speciaalbieren en
voor het bier dat wordt geproduceerd in de ‘Craft
breweries’ in de Verenigde Staten (het equivalent van
onze microbrouwerijen ).

De waterkrachtcentrale van Coo
in Trois-Ponts
De tijd dat de monniken van Stavelot een watermolen gebruikten
op de Amblève, is al heel lang voorbij ! Tegenwoordig kan de waterkrachtcentrale van Engie 1200 megawatt leveren gedurende 6 uur,
wat tijdens die periode gelijkstaat met het vermogen van een
moderne kerncentrale ! De centrale werd in 1973 in bedrijf genomen
en is de grootste pompcentrale voor energieopslag van België.
De werking ervan wordt uitgelegd met behulp van didactische
panelen langs het kunstmeer dat niet ver van de waterval ligt. Dat
onderste bekken, dat gevormd wordt door twee stuwdammen op
een meander van de Amblève, heeft een inhoud van meer dan 8
miljard liter water, terwijl de twee bovenste bekkens, die op de
Mont Saint-Victor liggen, respectievelijk 4 en 4,5 miljard liter water
kunnen bevatten. De centrale werkt automatisch en wordt gestuurd
vanuit een in Brussel gelegen dispatching. Wanneer er veel
vraag naar elektriciteit is, stroomt het water vanop
de heuvel naar de leidingen om de in de ondergrondse
machinezaal gelegen turbines te voeden en ten slotte
uit te monden in het onderste bekken. Is er weinig
vraag, dan verloopt het proces andersom : het water
wordt via de omkeerbare turbines van beneden naar
boven gepompt om de bovenste bekkens weer te vullen.
Een hoogstandje van ingenieurskunst !
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— Om te ontdekken
Grand-Hornu
• “De Bijen van het Onzichtbare” (van 29/09/19 tot 12/01/20)

Deze tentoonstelling brengt werken bijeen die een tiental
hedendaagse kunstenaars gemaakt hebben rond het ruime
thema van het onzichtbare. Sommige stukken zijn ingegeven
door mythologisch of mystiek denken, zoals de tekeningen
die Ricardo Brey gewijd heeft aan De hel van Dante of de
wassen reliekschrijnen waarin de schilder José Maria Sicilia
handgeschreven bladzijden bewaart van het Geestelijk
hooglied van de heilige Spaanse mysticus Johannes van het
Kruis. Verscheidene werken verwijzen naar de alchemie,
zoals de sculpturen die kunstenaar Daniel Turner maakt
door industriële uitrustingen tot vijlsel te herleiden of de
veeleer sjamaanse schilderijen van Jean-Pierre Bertrand,
die zijn pigmenten vermengt met honing, zout of citroen.
Zoals blijkt uit een wassen beeld van Mario Merz, dat door
het MAC’s werd aangekocht, zijn de denkwereld van
Joseph Beuys en zijn utopie van een “terugkeer naar een met nieuw leven
ingeblazen natuur” niet ver ; getuigen daarvan zijn ook de sublieme “aquarellen in het water” van Sarkis, een artistiek
pionier die een van de eersten was die in Frankrijk besefte hoe revolutionair de aanpak van de Duitse kunstenaar was.
In ruimere zin gaan die volledig aan het geestelijke gewijde kunstenaars terug naar de oorsprong van het beeld, wat
men kan zien aan de iconen van Fabrice Samyn en de archetypen van Maurice Blaussyld, zoals het kruis.
www.mac-s.be

Bois du Cazier
• “Verboden te spelen” (vanaf 14/09)

Richard (11 jaar), Azizullah (12 jaar) en Alberto (14 jaar) kennen elkaar niet, maar leiden
hetzelfde leven : alle dagen hard werken voor een hongerloon. De eerste werkt op een
mijnsite, waar hij rotsen sorteert, op zoek naar kobalt. De tweede weeft 13 uur per dag
tapijten. De derde is een wees die school verliet om rietsuiker te kappen. Dit zijn moderne
vormen van slavernij. Kinderen die tot slaaf zijn gemaakt om consumptiegoederen voor de
andere kant van de wereld te produceren.
Volgens een verslag uit 2016 van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) zijn er
wereldwijd 152 miljoen werkende kinderen en de meeste doen bovendien gevaarlijk werk.
In sommige landen worden kinderen vandaag tewerkgesteld in dezelfde sectoren als vroeger
in Europa, tijdens de Industriële Revolutie.
Waarom werk (t) en die kinderen ? Wat zijn hun arbeids en levensomstandigheden ? En hoe
kunnen wij, consumenten, daaraan iets doen ?
De geluids- en videoportretten, de foto’s en getuigenissen, de uiteenlopende manipulaties,
de installaties en de virtuele werkelijkheid zullen ons helpen om op die vragen te antwoorden.

© Le Bois du Cazier

www.leboisducazier.be
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— Herfstafspraak

Het FIFF zet de francofonie in het zonnetje
De 34e uitgave van het Internationaal Festival van de Franstalige Film (FIFF) vindt plaats van
27 september tot 4 oktober in Namen. Het is het grootste festival van Franstalige films ter wereld.
Cineasten uit een twintigtal landen (België, Frankrijk, Zwitserland, Afrika, Quebec …) komen hun
werk voorstellen in de Waalse hoofdstad en strijden er voor een ‘Bayard’, het door Olivier Strebelle
gemaakte beeldje, en om de verdelers en mogelijke kopers te overtuigen. Elk jaar worden er een
goede honderd films getoond aan meer dan 30 000 toeschouwers.
Het festival opent met de film Chambre 212 van Christophe Honoré, in aanwezigheid van het filmteam. Chambre 212, die Chiara Mastroianni op het Festival van Cannes de prijs voor de beste actrice
opleverde in de afdeling ‘Un Certain Regard’, vertelt het verhaal van een vrouw die intrekt in een
hotelkamer die tegenover de echtelijke woonst ligt en van waaruit ze een overzicht heeft op haar
appartement, echtgenoot en huwelijk. Naast de protagoniste spelen ook Vincent Lacoste, Camille
Cottin en Benjamin Biolay in de film.
Van de andere festivalfilms vermelden we nog Adoration van de Belgische cineast Fabrice du Welz,
Alice et le maire van Nicolas Pariser (met Fabrice Luchini), Fahim van Pierre François Martin-Laval
(met Isabelle Nanty en Gérard Depardieu), het ware en ontroerende verhaal van een jonge Bengalees
die zijn geluk in Frankrijk te danken heeft aan zijn talent als schaakspeler, Le milieu de l’horizon van
Delphine Lehericey (met Laetitia Casta), Mon chien stupide van Yvan Attal (met Yvan Attal en
Charlotte Gainsbourg) enz.
De films zullen worden getoond in bioscoop Caméo, in het ‘Théâtre de Namur’ en in de ‘Bourse’,
maar het echte centrum van het festival zal de op de Place d’A rmes opgestelde tent zijn, waar
toeschouwers, vakmensen en genodigden hartelijk zullen worden verwelkomd.
We willen er nog op wijzen dat het FIFF een belangrijke motor is voor de economische en sociale
ontwikkeling van de streek, aangezien een flink deel van de inkomsten wordt gepompt in de catering, in het logies en in het vervoer van de genodigden en van het festivalteam gedurende acht
dagen. Daarbij komt nog de economische activiteit van de festivalgangers zelf.
www.fiff.be

© Jean-M ouis
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Wallonië weerspiegeld

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

