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Covid hier en Covid daar ! Iedereen heeft de mond vol van dat smerige virus. 
Het spook van de angst waart overal rond, net zoals de terreurdreiging ! Ik vrees 
echter dat zodra de angst voor het virus geweken is, we die opnieuw gaan 
voorgeschoteld krijgen op alle mogelijke manieren. Is de ingeboezemde angst 
niet de beste waarschuwing ? Natuurlijk mogen we de gezondheidsschade niet 
minimaliseren en moeten we de cijfers ernstig nemen. Maar evenmin mogen 
we ons laten overweldigen door paniek.

Daarom besloot WAW dit zomernummer te wijden aan de Natuur. Enerzijds 
omdat dit het toeristisch thema is in Wallonië en anderzijds omdat die ruimte, 
ondanks een volledige of gedeeltelijke lockdown, steeds en in alle rust toegan-
kelijk blijft. Ten slotte – en waarschijnlijk vooral – omdat, naast het feit dat deze 
crisis heeft aangetoond dat onze individuele vrijheden langzaam verschrompelen 
tot er niets meer van overblijft, ze zal bewezen hebben hoezeer we de eenvoudige 
en gezonde waarden willen terugvinden.

We hebben ook een aantal ondernemingen geselecteerd, die hoe dan ook een 
plaats verdienden in ons tijdschrift, maar die zich bovendien snel hebben kunnen 
aanpassen om het op te nemen tegen het verachtelijke virus. Dit bewijst dat 
ondernemerschap en sociale verantwoordelijkheidszin goed kunnen 
samengaan.

Neen, het virus zal ons niet klein krijgen ! En neen, het zal ons niet beroven van 
onze wil om de wereld verder te ontdekken en om kleine en grote projecten op 
te starten ! Naïef en idealistisch ? Daar schaam ik me niet voor ! 

Neen, het zal ons niet  
klein krijgen ! 

— Jean-Willy Lardinoit, Hoofdredacteur



Brasserie ceres belgique sprl

Rue du Travail 5 - 1400 Nivelles
+32 (0)67 33 99 17 - contact@belgosapiens.be

www.belgosapiens.be

du plaisir à partager
ALC. VOL. UNITES OG IBU EBC/SRM VOLUME SERVE

5% 2,0 11,8°P 30 8 / 4 500 ml 4 – 6°C

Polarius
P R E M I U M  L A G E R  B E L G E

20 et 30 l500 ml750 ml330 ml

Nos bières sont disponibles 
dans ces différents formats.

Sèche et désaltérante, polarius est une pils blonde dorée 
possédant une amertume franche et nette, enrobée des 
fameux arômes du malt Carablond© et des houblons al-
lemands utilisés. Mélange entre une pils belge comme il 
y en avait beaucoup à une certaine époque et une Pilsen 
allemande reconnaissable par ses houblons fins et aroma-
tiques de la région Hallertau. Polarius est désaltérante 
tout en ayant du caractère. Bière de style, mais hors style.

Brasserie Ceres Belgique sprl
5, rue du Travail - 1400 Nivelles, Belgique

T. +32 (0)67 33 99 17 - contact@belgosapiens.be 
www.facebook.com/belgosapiens - www.belgosapiens.be

qui soNt les Belgo sapieNs Brewers ?

Nous sommes 5 partenaires investisseurs, dont 3 ingénieurs 
et brasseurs passionnés et expérimentés. Cumulant plus de 
25 ans d’expérience dans le monde brassicole, nous avons 
eu l’occasion de voyager à travers le monde et de découvrir 

différentes cultures de la bière.

Nous sommes fiers de notre patrimoine brassicole belge. 
Forts de notre passé et basés sur un ancrage local et régio-
nal, nous avons pour but d’offrir des bières de qualité et 
de caractère destinées à un développement international.

Brasserie Ceres Belgique sprl

5, rue du Travail – 1400 Nivelles – Belgique 
T. +32 (0)67 33 99 17 – contact@belgosapiens.be 

www.facebook.com/belgosapiens – www.belgosapiens.be

Egalement disponible en fûts en inox one-way de 20 litres 
Also available on one-way drums of 20 liters in stainless steel  

20 l

Le Cheval Godet, partie intégrante du folklore Aclot, trouve son 
origine au 17ème siècle.

La bière Solarius Blonde du Cheval Godet est brassée en collabora-
tion avec le Domaine viticole du Chapitre à Baulers. 2 producteurs 
nivellois partagent leur passion pour créer une bière hybride à base 
de jus de raisin. Le cépage Solaris est un raisin blanc d’origine ger-
manique comme le houblon phare de la brasserie, le houblon Polaris.

Sa robe est blonde dorée. Son nez fruité, des arômes de raisins 
blancs, sa bouche sèche et désaltérante, procurent une combinai-
son aromatique équilibrée tout en rappelant les origines viticoles 
de cette bière hybride. 

Une dégustation Collégiale doit rester un moment de Plaisir à Partager.

The “Cheval Godet”, which is an integral part of the Aclot folk-
lore, i.e. from the town of Nivelles, goes back in history to the 
17th century.

The blond beer Solarius Cheval Godet has been brewed in collab-
oration with the local winery “Domaine viticole du Chapitre”. 
2 craft producer share their passion and create an hybrid beer 
with the german white grape juice called Solaris.

It has a golden blond color. Fruity nose, white grape aroma, good 
drinkability and dry mouth are providing an equilibrated and aro-
matic combination, and at the same time remember you the origin 
of the incredible hybrid beer.

Its Collégiale tasting must remain a moment of pleasure to be shared.  

De “Cheval Godet”, onderdeel van de Aclot Folklore, vindt zijn 
oorsprong in de 17° eeuw.

Het Solarius Blonde-bier van Cheval Godet wordt gebrouwen in sa-
menwerking met de wijnmakerij “Domaine Viticole du Chapitre” in 
Baulers. 2 producenten uit Nijvel delen hun passie voor het maken 
van een hybride bier op basis van druivensap. De Solaris-druif is 
een witte druif van Germaanse oorsprong, zoals de vlaggenschip-
hop van de brouwerij, de Polaris-hop.

Haar jurk is blond verguld. De fruitige neus, aroma’s van witte 
druiven, droge en dorstlessende smaak, zorgen voor een uitgeba-
lanceerde aromatische combinatie terwijl de wijnoorsprong van 
dit hybride bier wordt herinnerd.

Een collegiale degustatie moet een moment zijn van gedeeld plezier.

VOLUME ALC. VOL. UNITS OG IBU EBC/SRM SERVE

330 ml 7,1% 1,9 15,4°P 19 12 / 6 6 – 8°C

EAN PACKAGING UNIT WEIGHT WEIGHT X 24

5 425039 110370 Caisse de 24 bouteilles
63 caisses / palette euro 0,585 Kg 15 Kg

VOLUME ALC. VOL. UNITS OG IBU EBC/SRM SERVE

330 ml 7,1% 1,9 15,4°P 19 12 / 6 6 – 8°C

EAN PACKAGING UNIT WEIGHT WEIGHT X 24

5 425039 110387
Tray de 24 cannettes

90 trays / palette 
100x120

0,343 Kg 8,5 Kg
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Brassée en collaboration avec le domaine viticole du Chapitre / 
Gebrouwen in samenwerking met de wijnmakerij Domaine viticole 
du Chapitre / Grape juice – brewed in collaboration with the winery 
Domaine viticole du Chapitre / Traubensaft – Gebraut in Zusammenarbeit 
mit dem Weingut Domaine viticole du Chapitre / Succo d’uva prodotta in 
collaborazione con cantina Domaine viticole du Chapitre / Zumo de uva 
– preparado en colaboración con Bodega Domaine viticole du Chapitre

Belgosapiens pub.indd   1 6/06/19   16:02
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Denis Meyers, een Belgische 
stadskunstenaar
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DENIS MEYERS
VERRUKKELIJKE PERSO’S !

De in 1979 geboren Denis Meyers 
is een Belgische stadskunstenaar 
die in Brussel studeerde aan de 
Nationale Hogeschool voor 

Visuele Kunsten van Ter Kameren. Hij staat 
bekend voor zijn fresco’s en zijn zelfklevers in 

de vorm van een gezicht, die hij zijn perso’s noemt. 
Ze worden met de hand gedrukt en uitgesneden, om vervolgens 
te worden verspreid in de stedelijke ruimte. Hij noemt zichzelf 
een typograaf, net zoals zijn grootvader, Lucien De Roeck (1915-
2002), die het embleem en de affiche voor Expo ’58 maakte. Van 
hem leerde hij alle dagen schrijven en tekenen. Voor zijn jongste 
project beschildert hij bijna 25.000 m2 van een afbraakpand. 
Een reusachtige onderneming waarvoor de kunstenaar de 
ruimte (deuren, dak, gevel, vensters) in beslag neemt om er zijn 
herinneringen kwijt te geraken in de vorm van schrijfsels en 
portretten. Ongeveer 150 gedurende twintig jaar bewaarde 
schetsboeken vormen het uitgangspunt voor het aankleden van 
die plek. 

Daarnaast tekende Denis Meyers een reeks sweats en T-shirts 
voor de lente  en zomercollectie 2016 van het Belgische merk 
Bellerose. Voordien had hij al meegewerkt aan liefdadigheids-
projecten (Plate-Forme Prévention Sida, Make-A-Wish) en 
uiteenlopende dingen beschilderd, zoals skateborden, fietska-
ders en bierglazen voor Duvel. Tijdens evenementen doet hij 
ook aan live painting.

Voor zijn jongste project 
beschildert hij bijna 

25.000 m2 van  
een afbraakpand.

Zijn ‘perso’s’ : 
zelfklevers in de vorm 
van een gezicht, met 
de hand uitgesneden 
en dan verspreid in 
de stedelijke ruimte.

nr 49Portfolio
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Star WAW

Tanguy Dumortier

JAAGT OP BEELDEN  
EN VERHALEN
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Star WAW

Je ziet hem in de Namibische 
woestijn of op het spoor van de 
poolvos op Spitsbergen, maar ook 
in de steengroeve van Hermalle-
sous-Huy, waar 
vroedmeesterpadden en gele 
zandklaver de verlaten ruimte 
koloniseren. Een ontmoeting met 
Tanguy Dumortier, die het TV-
programma Le Jardin extraordinaire 
in handen heeft.

 I Catherine Moreau

n° 49

I T T R E

Waals-Brabant
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Hoe geraakte deze Brusselaar als kind reeds 
verslingerd op de natuur ? “Ons huis in het zui-

den van de hoofdstad had slecht een koertje van 

4 op 5 meter. Zodra ik het kon, trok ik samen met 

mijn broers naar het Zoniënwoud ”, vertelt Tanguy 
Dumortier. “Een prachtig speelterrein, waarover ik veel 

fantaseerde ! ” Toen hij zeven of acht jaar was, schreef hij 
verhalen over wolven in een ‘dagboek’ dat hij van 
geplooide vellen papier had gemaakt. Toen hij later met 
de scouts op kamp ging, ontdekte hij de Waalse buiten.
Daarna volgde hij een gidsenopleiding bij de ‘Cercle des 
naturalistes de Belgique’ en nadat hij een master in 
Romaanse talen en letterkunde had behaald aan de 
UCLouvain, in Louvain-la-Neuve, onderwees hij nog 
een beetje in Vlaanderen en in Mexico. Maar hij wilde 
meer beweging in zijn leven en zijn letterkundige bagage 
zette hem ertoe aan journalistiek te gaan studeren. 
Vervolgens waagde hij zijn kans bij de ‘Bourse René 
Payot’, een wedstrijd die werd georganiseerd door de 
Franstalige openbare radiozenders, waarvoor hij een 
paradoxale reportage maakt over … de klank van de 
stilte. “Ik vond het interessant en innoverend om over stilte 

te praten voor een medium dat klank nodig heeft”, legt hij 
uit. “Dat bracht me bij muzikanten, bij mensen die geen stem 

meer hadden, bij deelnemers aan stille optochten …”
En zijn durf loont. De jonge afgestudeerde wint de beurs 
en verdient zijn eerste journalistieke sporen bij Radio 
France en Radio Canada. Dan wordt hij aangeworven door 
de RTBF om regionaal nieuws te brengen in de uitzending 
18h30, die al spoedig Au Quotidien wordt. Daarna presen-
teert hij afwisselend met Ophélie Fontana en Eric Boever 
de 12 Minutes, die om 22 uur een samenvatting van het 
nieuws brengt op La Deux. “Een interessante oefening, waarbij 

ik op mijn eentje leerde werken, zeer snel schrijven en het nieuws 

beknopt en nauwkeurig brengen”.

BIO EXPRESS
1980 

Geboorte te Brussel
•

2002
Master in Romaanse talen  

en letterkunde  
aan de UCLouvain

•
2004

Opleiding aan de 
Journalistenschool van  

de UCLouvain
Stagiair bij Radio France  

en Radio Canada
•

2005-2010
Presentator van Au Quotidien 
en van 12 Minutes op de RTBF

•
2010-2014

Zelfstandig reporter in Afrika
•

2014
Presentator van  

Le Jardin extraordinaire
•

2016
Voorzitter van het 

Internationaal Natuurfestival 
van Namen

“ Ik op mijn eentje 

leerde werken,  

zeer snel schrijven en 

het nieuws beknopt en 

nauwkeurig brengen. ” 

Vóór Tanguy Dumortier 
door de RTBF werd 
aangeworven, deed hij zijn 
eerste journalistieke 
ervaring op bij Radio 
France en bij Radio Canada.
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Van de studio’s naar de Afrikaanse natuur
Maar de ‘behoefte om buiten te zijn’ laat hem niet 
los. “Altijd in de studio zitten, was niets voor mij”. 
Hij vertrekt dan ook naar Rwanda, waar zijn 
toenmalige vriendin onderwijzeres was, en gaat 
er aan de slag als zelfstandig producer en came-
raman om reportages over de natuur in Centraal-
Afrika te maken.
“Een boeiende tijd, vol ontdekkingen, vrijheid en soms 

risico’s … ik heb daar enorm veel geleerd. Ik had het 

geluk dat ik, alleen of met enkele medewerkers naar 

plaatsen, kon gaan waar weinig filmploegen kunnen 

komen.”
In de Rwenzori, op een hoogte van meer dan 
5000 meter, ontdekt hij de stilte van het hoogge-
bergte. Hij ziet er een zeer gevarieerde natuur : 
van bamboewouden tot enorme savannevlakten, 
van vleesetende roofdieren tot vegetarische 

gorilla’s, van de grootste zoogdieren tot de klein-
ste kameleons. Hij verkent de mooiste nationale 
parken van Congo : het Virungapark, dat het 
terrein van de berggorilla’s is ; het Garambapark, 
dat het laatste bastion van de grootste olifanten-
populatie is ; het Kahuzi-Biegapark, met zijn twee 
vulkanen ; het Mangrove-zeepark aan de mon-
ding van de Congostroom, waar de lederschild-
padden zich komen voortplanten op een heel 
klein strand …
Die expedities leveren meer bepaald verscheidene 
films voor de Europese Commissie op over de 
nationale parken in Afrika. Beelden die recht 
doen aan de nationale parken die worden gefi-
nancierd door het Ontwikkelingsprogramma van 
de Verenigde Naties voor West-Afrika. En met 
journalist Philippe Lamair maakt hij voor 
Exploration du Monde een tournee over de grote 
parken van Oost-Congo.

Die expedities leveren meer  
bepaald verscheidene films voor de 
Europese Commissie op over  
de nationale parken in Afrika. 
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De uitzending die alle records breekt
Het is niet meer dan normaal dat de RTBF aan 
Tanguy Dumortier voorstelt Claudine Brasseur op 
te volgen als hoofd van Le Jardin extraordinaire, een 
uitzending met reportages over natuur en milieu. 
Van de weidse ruimte naar het kleine scherm, dat is 
toch een hele stap voor deze wereldreiziger. Maar 
ook een mooie uitdaging, aangezien Le Jardin het ene 
record na het andere boekt : kampioen van de open-
bare omroep (55 jaar en meer dan 2000 uitzending), 
samen met het Nieuws, het oudste programma in 
Europa en het eerste van de zender dat (in 1971) in 
kleur wordt gebracht.
“Lang moest ik daar niet over nadenken. Ik kende het 

programma, ik had er verscheidene reportages voor 

gemaakt en ik had terreinervaring. Het was een opwin-

dende uitdaging ! Le Jardin extraordinaire geeft enorm 

veel weerklank aan de natuur. Het houdt de vinger al een 

halve eeuw aan de pols van het publiek en heeft zich in de 

loop der jaren aangepast aan de manier waarop men naar 

het milieu kijkt.”
Sinds 2014 hebben Tanguy Dumortier en zijn heel 
klein team de wereld rondgereisd, maar ook ons 
eigen land, dat te weinig gekend is. “Dat is het doel 

van het programma en dat heeft het meeste effect”, legt 
de presentator uit. “Tonen wat nabij is, de kijkers naar 

de natuur leren kijken om ze te begrijpen, te respecteren, 

er vertrouwd mee te worden. Niet de kijkcijfers van Le 
Jardin extraordinaire zijn de echte beloning, maar het 

verlangen en de roepingen die het programma kan 

wekken.”

Sinds 2014 hebben Tanguy 
Dumortier en zijn heel klein team  
de wereld rondgereisd.
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“ Niet de kijkcijfers van Le Jardin extraordinaire  

zijn de echte beloning, maar het verlangen en de 

roepingen die het programma kan wekken.”

Zijn eigen buitengewone tuin te Virginal
Nabije hoekjes waar deze inwoner van het Waals-
Brabantse Virginal graag komt. Zoals het Bos van La 
Houssière. Of dat van Lauzelle, in Louvain-la-Neuve, 
dat dankzij boswachter Jean-Claude Mangeot een mooi 
voorbeeld van natuurbeheer is. Of nog dichterbij … “In 

mijn tuintje, waar ik het wilde leven toelaat. Door ‘onkruid’ 

niet uit te trekken en door een stapel hout te laten liggen, heb 

ik gezorgd voor een explosie van biodiversiteit. Er zijn nu 

meer vogels, maar ook egels en fluwijnen …”
Bijna zes jaar werkt hij nu voor Le Jardin extraordinaire. 
Is het opwindend dat je de indruk hebt dat je sommige 
groepen van kijkers hebt veroverd of heroverd ? “Op 

persoonlijk vlak is het heel vermoeiend. Vijf tot zes maanden 

per jaar in het buitenland, dan de films monteren, zo schiet 

er niet veel tijd over voor iets anders”, zegt deze papa van 
twee dochters. Is er nog een plaats die hij heel graag zou 
verkennen ? “Bij wijze van boutade zeg ik tegen mijn collega’s 

wel eens dat ze me naar de ruimte mogen sturen, als ze van 

mij af willen ! ”

Het Natuurfestival van Namen
In 2016 heeft Tanguy Dumortier ook de leiding op zich 
genomen van het Internationaal Natuurfestival van 
Namen, een wedstrijd die plaatsvindt in oktober en die 
aan iedereen de mogelijkheid biedt om kortfilms te 
maken over de natuur en die te tonen. “Om dat festival 

voor te zitten, moet je je in de plaats van de toeschouwers 

stellen en keuzes maken waardoor ze verwachte en onver-

wachte dingen te zien krijgen. Dat is een andere soort uitda-

ging, maar een geweldige springplank ! Zonder dat festival 

zou ik niet staan waar ik nu sta. In 2009 heb ik er Expédition 
barge voorgesteld, het portret van de grutto en van Yves 

Fagniart, een schilder die deze vogel volgde van Senegal tot 

IJsland. Er volgden nog andere films, zoals Le réveil des 
Virunga, die werd gemaakt met Philippe Lamair, en Le con-
tinent des couleurs, met Philippe Taminiaux, die allebei in 

première gingen op het Natuurfestival van Namen en vervol-

gens bekendheid verwierven dankzij het magazine National 
Geographic.
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“In mijn ‘boekentas’ raak ik een 

fototoestel, een telelens, een micro 

en zelfs een drone kwijt ...”

Star WAW

Terwijl Le Jardin extraordinaire vroeger vooral 
aangekochte documentaires uitzond, brengt het 
programma nu meer eigen producties. Dat wil 
het team en dat is nodig. “Nu veel platforms natuur 

en milieureportages aanbieden in streaming, is het interessant 

geïndividualiseerde inhoud te maken, die van ons is”, legt 
Tanguy Dumortier uit. “Bovendien is het tegenwoordig veel 

gemakkelijker om voordeliger tamelijk klein materiaal te kopen. 

We hebben dat gezien tijdens de recente lockdown-periode : kij-

kers die de natuur in hun tuin observeerden, stuurden ons video’s 

die soms treffend en ontroerend waren. In mijn ‘boekentas’  

raak ik een fototoestel, een telelens, een micro en zelfs een drone 

kwijt …”
Men beseft niet dat het werk voor elke uitzending zes 
maanden tot één jaar op voorhand begint, volgens ver-
schillende criteria. “We zoeken kleine en grote, nabije en verre 

onderwerpen, naargelang de seizoenen, we praten met weten-

schappers, luisteren naar boodschappen en suggesties van kijkers.” 
Voor buitenlandse reportages moeten we nagaan of ze 
doenbaar en economisch verantwoord zijn : plaatselijke 
contacten, logeermogelijkheden, totale kosten … “Ter plaatse 

hangen we altijd af van de grillen van het weer. En wat drie dagen 

opnamen zou vergen met menselijke acteurs, kan uiteraard veel 

meer tijd vragen in de natuur. De natuur is traag en onvoorspel-

baar. Je kunt geluk of tegenslag hebben.”
Een team op reportage sturen naar de andere kant van de 
wereld, kost bovendien geld. “Het is een kwestie van korte, 

middellange of lange termijn”, voert de globetrotter aan met 
een ‘huiselijk’ voorbeeld. “Op korte termijn is op restaurant 

gaan minder duur dan materieel kopen om zelf te koken. Maar 

na enkele jaren zal de kostprijs van dat materieel gedelgd zijn 

en zal men hebben leren koken. Er is dan een echte toegevoegde 

waarde en een grotere kennis, die men kan gebruiken en 

doorgeven.”

MEER EIGEN 
PRODUCTIES
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Samenwerking met de universiteit van Luik
Het is goed om weten dat een dertigtal door Tanguy 
Dumortier en zijn team gemaakte reportages worden 
aangeboden op het Auvio-platform van de RTBF. 
Sommige worden verkocht aan zenders zoals de VRT 
of TV5 Monde, maar er worden ook andere wegen 
gebruikt. Een aantal reportages worden gemaakt in 
coproductie met Clair-obscur Productions, een 
Brusselse firma die meer bepaald belangstelling heeft 
voor het behoud van het natuurlijk erfgoed. Bovendien 
wordt er samengewerkt met onderzoekers van de uni-
versiteit van Luik, met ambassades … Zo heeft Tanguy 
Dumortier bijvoorbeeld Fany Brotcorne gevolgd, de 
primatologe van de Luikse universiteit, die onderzoek 
doet naar het moeilijke samenleven van makaken en de 
plaatselijke bevolking van de stad Ubud, op Bali. Of de 
oceanografe Sylvie Gobert, die gedurende verscheidene 
maanden per jaar het water rond Corsica onderzoekt in 
het ULG-station Stareso, in het noorden van het eiland. 
“Het verhaal vertellen van de mannen en vrouwen die de 

natuur beschermen, is ook een van de doeltellingen van het 

programma”, besluit de presentator ervan.



innovation accelerator in environment 
friendly technologieS 
Green chemistry, chemical storage of energy, reduction of CO2 emissions, 
sustainable construction, and the processing of wastes and effluents to recycle 
them as new raw materials are major technological challenges.
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De landmeter 

VAN DE WERELD  
Meetkundig schatter Joël van Cranenbroeck is een specialist op het 
gebied van GPS-meting. Dat komt mooi uit, want hij is voortdurend op reis 
om overal ter wereld reusachtige civieltechnische werken te beveiligen. 
Een man met een bijzondere kennis en een verrassende levensloop ! 

 I Bernard Roisin  // V Joël van Cranenbroeck - Alle rechten voorbehouden

Y V O I R

Namen

Joël van Cranenbroeck test het 
automatisch hoge-preciesiestation 
Leica TM30.
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Joël van Cranenbroeck woont onopvallend op het 
mooie platteland rond Yvoir, waar hij zielsveel 
van houdt, maar zijn ontelbare projecten leiden 
hem naar alle delen van de wereld. Deze fris

        ogende zestiger is namelijk de baas van CGEOS, 
een bedrijf dat gespecialiseerd is in hoognauwkeurige 
geolocatie. In dit bedrijf, dat hij op 57-jarige leeftijd 
oprichtte, bundelt hij zijn kennis en ervaring op drie 
gebieden : topografisch ingenieurswerk rond hoge 
torens (Londen, Seoul, Koeweit City enz.), satellietpo-
sitionering en bewaking van grote civieltechnische 
constructies (bruggen in Normandië, stuwdammen in 
de Dnjepr in Oekraïne enz.). Zo heeft de Egyptische 
regering hem onlangs opdracht gegeven om de breedste 
tuibrug ter wereld (65 meter breed, zes rijstroken in 
beide richtingen) te beveiligen. Aan de bouw van deze 
Rod El Farag-brug over de Nijl, die een einde moet 
maken aan de verkeersopstoppingen in het centrum van 
Caïro, hebben 4000 ingenieurs meegewerkt.

Wat was uw concrete inbreng bij het ontwerp van de 
Rod El Farag-brug, die in 2019 werd geopend ?
Er werd een beroep op ons gedaan om het systeem voor 
de structurele bewaking van de brug (sensors, software, 
telemetrie en analyse) vast te stellen en de aannemer 
aan de eisen van de tienjarige garantie tegenover zijn 
opdrachtgever te laten voldoen. Wij dragen daaraan bij 

door middel van ultrasonore detectie op basis van 
hoognauwkeurige GNSS-technologie. We hebben ook 
de beste experts ter wereld voor dat soort werk 
bijeengebracht in een multidisciplinair team. Het 
gebruik van ultrasone detectie voor grote bruggen is 
een van onze expertisegebieden. Dat is begonnen met 
de bruggen in Hongkong, China en Zuid-Korea en zelfs 
in Frankrijk met de Pont de Normandie en de Pont de 
Tancarville.

Het ging in zekere zin om een terugkeer naar de 
bronnen van de topografie, want deze techniek is in de 
oudheid ontstaan aan de oevers van de Nijl. Of vergis 
ik me ?
Nee, dat klopt. Wanneer de rivier buiten zijn oevers 
trad, werden de aangrenzende akkers bevrucht en bij 
elke overstroming verdwenen de eigendomsgrenzen. 
De landmeetkunde is ontwikkeld om die grenzen 
opnieuw vast te stellen.

U bent begonnen als meetkundig schatter. Waar komt 
die passie vandaan ?
Bij de padvinders hadden we met behulp van een kom-
pas leren kaartlezen door het azimut te berekenen. Ik 
had een hopman die geometrie had gestudeerd. In plaats 
van een graadboog te nemen en op de kaart te tekenen, 
deed hij alles met coördinaten, wat indruk op mij 
maakte. Het leek wel alchemie die vorm kreeg. Ik 
tekende graag en hield bovendien van activiteiten in de 
buitenlucht. In het laatste jaar van de middelbare school, 
toen ik moest beslissen wat ik wilde gaan studeren, heb 
ik dus niet geaarzeld.GPS OF GNSS?

Het Amerikaanse 
satellietpositioneringssysteem, dat 
aanvankelijk GPS (Global Positioning 
System) heette, kan beter GNSS 
(Global Navigation Satellite System) 
worden genoemd sinds het 
gezelschap heeft gekregen van 
andere constellaties en 
positioneringssystemen, zoals 
Glonass (Rusland), Galileo (Europa) en 
Beidou (China).
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Zit er iets magisch aan wat u doet ? Zoals bij een 
wichelroedeloper ?
Door de inbreng van de astronomie zit er wel een 
esoterische kant aan, omdat we ons op de sterren en de 
stand van de planeten baseren. Het is een immaterieel 
beroep. We zijn constant buiten aan het werk op een 
bouwterrein vol instrumenten, terwijl er nog niets te 
zien is. Toen ik aan mijn studie begon, was topografie 
een interessante wetenschap die wiskundige principes 
concreet probeerde over te brengen op landschappen. 
Daarna heeft de technologie zich steeds verder 
ontwikkeld. Tijdens mijn verblijf aan het Nationaal 
Geografisch Instituut begonnen we al heel vroeg te 
werken met de Transit-satelliet. Dat was een soort GPS 
van die tijd, waar we geweldige resultaten mee 
behaalden.

Klopt het dat u vooral een passie hebt voor de concrete 
toepassing van onderzoeksresultaten en wiskundige 
kennis ?
Inderdaad. En onze werkterreinen zijn heel verticaal, 
met name bij de beproeving van hoge torens, zoals de 
Burj Khalifa in Dubai in 2005. Wanneer we metingen 
doen die door architecten en ingenieurs zijn uitgedacht, 
met een nauwkeurigheid van enkele millimeters ten 
opzichte van wat er gebouwd moet worden, is dat een 
heel grote verantwoordelijkheid en tegelijkertijd een 
heel spannende uitdaging.

Bent u meer wiskundige dan landmeter ?
Beide gaan goed samen en zijn een bron van inspiratie 
voor elkaar. In de topografie leiden strenge bewerkingen 
tot de oplossing. Maar door het terrein van wiskunde 
te verkennen, kun je inspiratiebronnen vinden wanneer 
je topografische bewerkingen uitvoert. Dat is wat de 
oude Grieken deden. Pythagoras hield zich niet bezig 
met zuivere geometrie : hij moest aan eisen voor het 
oplossen van problemen voldoen. Net als Archimedes, 
toen hij een systeem ontwikkelde om de Romeinse schepen 
die Syracuse bedreigden, in brand te steken met behulp van 
spiegels die de stralen van de zon weerkaatsten.

Wat is de invloed van uw vader op uw carrière ?
Mijn vader heeft de oorlog meegemaakt en omdat hij 
daarna een zwakke gezondheid had, is hij afgekeurd. Hij 
heeft de middelbare school niet afgemaakt en is in dienst 
getreden van de Generale Bank om de kost te verdienen 
en voor zijn jongere broer te zorgen. Maar hij is geëin-
digd als directeur. Een ongelooflijke levensweg ! Mijn 
vader heeft altijd dezelfde toespraak gehouden voor zijn 
werknemers : “Blijf nooit dezelfde functie uitoefenen 
zonder je kennis te ontwikkelen. Volg computercursus-
sen, leer een vreemde taal, want je weet nooit wat het 
leven voor je in petto heeft. Je moet altijd in staat zijn 
om terug te veren vanuit je eigen capaciteiten.” De kleine 
stappen die ik in mijn gevarieerde carrière heb gezet, 
waren ingegeven door zijn adviezen. In mijn werkgebied 
denken sommige mensen dat ze alles kunnen wanneer 
ze de technologie ‘bezitten’. Dat is een misvatting ! De 
wereld is onophoudelijk in beweging en je moet je tel-
kens aanpassen, voortdurend de uitdaging aangaan om 
vooruit te komen.

Het CGEOS-geleidingsysteem werd meer bepaald 
ingezet bij het bouwen van de toren van de nieuwe 
zetel van de Nationale Bank van Koeweit. 

Het automatische Leica Geosystems-station 
werd gebruikt voor het ausculteren van de 
Dam van Hangzhou (China).

Specialisten voeren de 
dimensionele controle uit van de 

metalen structuur van de toren.
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En dat is een eigenschap die we in België, en met name 
in Wallonië, bezitten, nietwaar ?
Ik ben tamelijk streng voor Wallonië. Daarmee bedoel 
ik dit : in de jaren tachtig waren de bestuurders bij de 
overheid wetenschappelijke en technische kopstukken 
die publiceerden. Dat is tegenwoordig niet meer het 
geval. Ik heb het gevoel dat de situatie is verzwakt. Wat 
in Wallonië ontbreekt, is ambitie. Toen wij de 
Scheepslift van Strépy-Thieu ontwierpen, gebruikten 
we daarvoor de eerste GPS-metingen, die een voorbode 
waren van alle metingen die in omloop zijn in de civiele 
bouwkunde. In 2002 hebben we Walcors ontwikkeld, 
het vaste netwerk van GNSS-stations in Wallonië. Dit 
systeem, dat nog steeds functioneert en dat ik constant 
aanpas, heeft een nauwkeurigheid van één centimeter 
voor heel Wallonië. Degenen die ervan profiteren, zijn 
de bestuurders van weg- en waterbouwmachines, boe-
ren en natuurlijk landmeters ! Het ging toen om het 
allereerste netwerk van dit type in Europa, waarvoor 
masten langs de wegen en autosnelwegen werden 
gebruikt. Kortom, we hebben de wetenschappelijke 
wereld echt geïnspireerd. De Chinezen stuurden een 
delegatie om te kijken wat wij hier deden. Tegenwoordig 
trekken we niet meer veel mensen …

En toch heeft de regio enorm veel troeven …
Absoluut, maar van een echte wederopleving is geen 
sprake. Er wordt veel gepraat over slimme steden, maar 
ik heb de indruk dat we ons meer tevredenstellen met 
toespraken en concepten dan met het uitzetten van 
piketpalen. Toen ik in 2014 mijn bedrijf oprichtte, dacht 
ik terug te keren naar het land van de innovatie, maar 

tot mijn ontzetting heb ik geconstateerd dat de Walen 
alles vergeten zijn. Vorig jaar heb ik studenten van de 
Luikse hogeschool voor landmeters gevolgd. Dat zijn 
briljante leerlingen die zich wegens gebrek aan projecten 
helaas niet kunnen ontplooien, terwijl afgestudeerde 
jongeren in China direct na hun studie al bruggen 
ontwerpen.

Is 57 jaar een mooie leeftijd om een nieuw bedrijf te 
beginnen ?
Michel Sardou zong al : “Je n’ai pas l’âge de mes artères, 

mon front sans rides est un abus.” (lacht) Er is geen leef-
tijdsgrens om ergens aan te beginnen. Het is belangrijk 
dat je fut hebt, net als kunstenaars. Ziet u mij in gedachte 
al om de aarde draaien ? Ik heb namelijk ook een passie 
voor pottenbakken en daarbij is het juist de aarde die in 
mijn handen ronddraait op de pottenbakkersschijf. 
Leeftijd heeft er niets mee te maken …

Is Yvoir een oase van rust en de plek waar u nieuwe 
inspiratie opdoet aan de oevers van de Maas ?
De Maas is inderdaad betoverend. Maar in feite zit het 
zo : toen ik begon te reizen, waren onze kinderen nog 
klein en omdat mijn vrouw als verpleegster in Mont-
Godinne werkte, vonden we het gemakkelijker om dicht 
bij haar werk te wonen. Maar de streek is prachtig en 
ik geniet er altijd van om hier terug te komen en 
buitenlandse partners uit te nodigen die gefascineerd 
zijn door Wallonië en het Maasdal. We wonen in een 
heel mooie streek met een hoge kwaliteit van leven en 
bijzondere mensen.

De Burj Khalifa te Dubai werd 
in 2009 de hoogste 
constructie die de mens tot 
dan toe ooit had gebouwd  
(828 meter). Met het door  
Joël van Cranenbroeck 
uitgevonden systeem konden 
de dragende muren tot op  
de millimeter nauwkeurig 
worden gestuurd.

www.cgeos.com
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ARMBANDEN TEGEN 
HET CORONAVIRUS
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Zoals tal van andere bedrijven, zowel in België 
als in het buitenland, besloot CGEOS in het 
voorjaar om iets aan de situatie te doen en zijn 
deskundigheid aan te wenden in de strijd tegen 

de coronapandemie. Maar het Waalse bedrijf koos niet 
voor tracing om te zorgen dat de regels van de exitstra-
tegie worden nageleefd. Die methode is namelijk in strijd 
met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). In plaats daarvan heeft CGEOS half mei een 
technologie ontwikkeld op basis van Ultra Wideband 
(die ook wordt gebruikt voor de afstandsbediening van 
auto’s). Concreet heeft het bedrijf een armband met een 
chip ontwikkeld waarmee de afstand ten opzichte van 
andere armbanden in de buurt voortdurend gemeten 
kan worden. “Wanneer twee of meer armbanden zich op 

minder dan 150 centimeter van elkaar bevinden, trillen ze 

om de dragers te laten weten dat ze afstand moeten houden”, 
legt Joël van Cranenbroeck uit. “Voor deze oplossing, die 

aan de AVG blijkt te voldoen, is geen smartphone of mobiel 

internet nodig.”
Voor de productie van deze armbanden heeft CGEOS 
twee partners gevonden. De chipset (verzameling elek-
tronische componenten in een voorgeprogrammeerde 
geïntegreerde schakeling waarmee de digitale gegevens-
stromen tussen de processor (s), het geheugen en de 
randapparaten beheerd kunnen worden) is ontworpen 
in Ierland. De ‘tags’ (onderdelen van de armband) zijn 
ontwikkeld en geproduceerd in China, een verplichte 
keuze voor een snelle productie van aanzienlijke omvang.

Een armband die aan de regelgeving 
aangepast kan worden
Wat is de belangrijkste markt waar CGEOS op mikt met 
dit apparaat ? “Dat zijn bedrijven en particuliere of staatsin-

stellingen die willen dat hun werknemers de vereiste fysieke 

afstand bewaren om aan de wetgeving te voldoen”, antwoordt 
Joël van Cranenbroeck. “Het gaat echter niet alleen om een 

specifiek antwoord op deze crisis. We willen ook duurzame 

en milieuvriendelijke nieuwe ontwikkelingen in gang zetten. 

Het is namelijk mogelijk om de waarschuwingsafstand aan 

de geldende regelgeving aan te passen. Zo kunnen deze arm-

banden ook gebruikt worden om een veiligheidszone in te 

stellen en de positie van de dragers te bepalen in het kader 

van logistieke en veiligheidstoepassingen op bouwplaatsen, 

zoals tijdens werkzaamheden langs het spoor.”
Eind mei (op het moment dat wij dit artikel schrijven, 
red.) heeft CGEOS al duizend testaanvragen ontvangen. 
Een bemoedigende start, aangezien elke geslaagde test 
tot een belangrijke bestelling van gemiddeld duizend 
armbanden zou kunnen leiden.
Deze armband met een hoog gaming-gehalte is ook 
bestemd om voor € 60 exclusief btw aan gewone burgers 
te worden verkocht. “We hanteren een heel lage prijs die 

de transportkosten en de configuratie dekt, omdat we ons 

steentje willen bijdragen aan de algemene inspanning om dit 

virus uit te roeien”, zegt Joël van Cranenbroeck. “Wij zijn 

het eerste bedrijf dat dit soort technologie aanbiedt. We hebben 

dus een unieke gelegenheid om de bevolking en de samenleving 

ervan te laten profiteren.”
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Europa-Levage

EEN GOED LOPEND   
HIJSBEDRIJF

Europa-Levage sprl, de laatste fabrikant 
van bovenloopkranen met kokerbalken 
in Wallonië, is sinds 1966 gevestigd in 
Verlaine. Meer dan 1400 projecten, die 
tot nu toe vrijwel overal ter wereld zijn 
uitgevoerd, getuigen van de dynamiek 
van het bedrijf.

 I Marc Vanel

V E R L A I N E

Luik
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Elk industr ieel bedrijf heef t een 
hijsinrichting nodig, bijvoorbeeld om 
vrachtwagens te lossen of lasten veilig 
binnen of buiten een gebouw te 

verplaatsen. Heftrucks zijn weliswaar flexibel, 
maar wanneer er een vrije ruimte op het nuttige 
vloeroppervlak aanwezig is, kunnen ze die niet 
gebruiken. Onder andere voor dat soort situaties 
kan Europa-Levage een deskundige oplossing 
bieden met zijn bovenloopkranen, die tot 250 ton 
kunnen hijsen over een bereik van 40 meter.
“Het bedrijf is in 1966 opgericht door mijn vader”, zegt 
directeur Bernard Rousseau. “Hij werkte als 

industrieel ingenieur bij een bedrijf in Huy dat 

bovenloopkranen maakte en failliet ging. Hij heeft 

toen drie mensen overgenomen en is hier in Verlaine 

voor eigen rekening begonnen, in ditzelfde gebouw 

dat hij eerst gehuurd en daarna gekocht heeft. Wij 

zijn het laatste bedrijf dat deze hijsinrichtingen 

volledig zelf vervaardigt op basis van plaatstaal dat 

we inkopen en stomplassen om er kokerbalken van te 

maken. Ik zet trouwens ‘Made in Belgium’ op die 

kokerbalken, want ik ben er trots op dat we ze hier 

vervaardigen. Wat we in de werkplaats fabriceren, is 

voor bijna 100 % Waals : het lakwerk en de elektrische 

aandrijving komen uit de provincie Luik en het 

plaatstaal is afkomstig van Arcelor Mittal België.”

In 1999 neemt Bernard Rousseau  
de leiding van Europa-Levage over 
van zijn vader.
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Luisteren naar de klant
Voor zijn opleiding aan het Institut Gramme in Luik (tegenwoor-
dig HELMo Gramme), waar hij in 1988 afstudeert als industrieel 
ingenieur, schrijft Bernard Rousseau een scriptie over boven-
loopkranen met kokerbalken. Nadat hij zijn dienstplicht heeft 
vervuld als reserveofficier bij de genie, werkt hij een jaar als 
manager en volgt hij enkele stages in het buitenland.
Na negen jaar te hebben geprofiteerd van de professionele erva-
ring en morele waarden van zijn vader krijgt hij in 1999 de 
leiding over het bedrijf. “Er wordt vaak gezegd dat je beter ergens 

anders je sporen kunt verdienen, maar ze hadden me nodig in het 

bedrijf. Ik ben direct begonnen om de productie van begin tot eind te 

verzorgen, inclusief ontwerp en calculatie. We exporteerden ooit naar 

een stuk of dertig landen, vooral naar Algerije, maar de globalisering 

heeft daar een einde aan gemaakt. Niettemin blijven we concurrerend, 

ondanks de afstand. We verpakken alles in Verlaine en laden het op 

vrachtwagens, die het materiaal via een haven bij onze klanten afle-

veren. Meestal is ter plaatse een monteur aanwezig ; vergelijk het met 

een bouwpakket voor een meubelstuk. Maar we kunnen natuurlijk 

ook technische bijstand verlenen. Het is belangrijk om naar de klant 

te luisteren en storingen snel te verhelpen.”

Een opleiding van lange duur
Europa-Levage bouwt ongeveer dertig kranen per jaar, die in 
prijs variëren van 15.000 tot 300.000 euro, afhankelijk van het 
soort kraan en takel. En dat allemaal met slechts tien mensen ! 
“We zijn met vijf man in de werkplaats (elektricien-werktuigkundige, 

lasser, lasser-monteur) en vijf op kantoor, waarbij altijd een technicus 

en een ingenieur klaarstaan om een storing op te lossen bij de klant. 

Daardoor kunnen we heel flexibel zijn en binnen vier uur bijstand 

verlenen.”
In de werkplaats zijn alle medewerkers tussen 28 en 40 jaar oud. 
Hoewel hun toekomst verzekerd is, zijn er maar weinig nieuw-
komers die echt gemotiveerd zijn. “Je kunt het vak nergens leren, 

alleen door te werken”, vervolgt Bernard Rousseau. “Maar het kost 

tijd om met een hijsinrichting te leren werken. Minimaal vijf jaar om 

het vak te leren kennen en tien om het te beheersen. Zelfs voor een 

lasser is een interne opleiding van één of twee jaar nodig. Als je iemand 

aanneemt die na twee jaar weer vertrekt, moet je helemaal opnieuw 

beginnen met de volgende. En dat is behoorlijk vermoeiend. De mensen 

die hier komen, stellen vaak al looneisen voordat we over het werk 

hebben gesproken. Dat is niet mijn manier van denken. Ik wil mijn 

kennis aan iemand overdragen. Als hij goed is, krijgt hij een goed 

salaris en wordt hij later misschien wel directeur van de zaak. Je kunt 

hier een mooie toekomst opbouwen, maar dan moet je wel geduldig 

zijn.”

Europont België
Europa-Levage ontwerpt, vervaardigt, installeert, repareert en 
onderhoudt alle soorten bovenloopkranen (enkelligger, 
dubbelligger, portaal, semi-portaal) en andere hijsinrichtingen. 
De onderneming levert ook handbediende takels, elektrische 
takels (met ketting, kabel of band), drukvast materieel (bestand 
tegen explosies), gieken, lieren enz.
Het bedrijf Verlinde, dat in Frankrijk al 150 jaar marktleider op 
het gebied van hijsinrichtingen is, stelde Europa-Levage in 1991 
aan als vertegenwoordiger van zijn onderdelen voor de bouw 
van bovenloopkranen. In 1997 werd het Europont België-
netwerk opgericht, waarin Europa-Levage een centrale rol 
vervult.
Meer dan 1400 projecten, die tot nu toe met name in Marokko, 
Algerije, Mauritanië, Madagaskar, Iran, Italië, de Filipijnen, 
China, India, de Verenigde Staten, de Verenigde Arabische 
Emiraten en Jemen zijn uitgevoerd, getuigen van de dynamiek 
van het bedrijf.
Europa-Levage heeft zelfs een eigen certificering in het leven 
geroepen (‘ISO EUROPA’), waarbij elke kraan opnieuw wordt 
gecontroleerd door het bedrijf.

www.europa-levage.be

DE PRODUCTIEFASEN
Nadat de technische voorwaarden met de klant zijn 
opgesteld, worden de grondstoffen (staal, lak en 
elektrische aandrijving) besteld, waarna de 
onderdelen worden geassembleerd. Als de 
kokerbalk volledig gereed is, wordt deze in de 
werkplaats of bij een onderaannemer (in het geval 
van speciale lak) gelakt. De bovenloopkraan wordt 
vervolgens geëlektrificeerd en ondergaat een reeks 
tests in de werkplaats om te controleren of alles 
goed werkt (elektrisch, mechanisch en optisch).  
Na een controle van de montageomstandigheden  
ter plaatse wordt de kraan geleverd en dan bij de 
klant gemonteerd.
Ter plaatse voert een onafhankelijke 
keuringsinstantie proefbelastingen uit om de kraan 
nogmaals te controleren, waarna deze in bedrijf 
wordt gesteld.

“ Ik wil mijn kennis aan iemand 

overdragen. Als hij goed is, krijgt hij een 

goed salaris en wordt hij later misschien 

wel directeur van de zaak. Je kunt hier een 

mooie toekomst opbouwen, maar dan moet 

je wel geduldig zijn.”
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Xylowatt

VAN HOUT 
NAAR  
SCHOON GAS

Eind december 2019 kreeg 
Xylowatt het Efficient 
Solutions-keurmerk voor 
zijn Notar® vergassings-
technologie. Een terechte 
erkenning voor deze  
start-up uit Louvain- 
la-Neuve, die groene  
energie produceert op 
basis van houtresten.  
En die zelfs naar Japan 
exporteert.

 I Christian Sonon

OT T I G N I E S  -  LO U VA I N - L A- N E U V E

Waals-Brabant
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Het Efficient Solutions-keurmerk wordt 
toegekend door de Solar Impulse Foundation, 
genoemd naar het zonnevliegtuig waarmee 
Bertrand Piccard en André Borschberg in 

2015-2016 een reis om de wereld maakten. Het is een 
certificering voor milieuvriendelijke oplossingen die 
winst en werkgelegenheid mogelijk maken, terwijl ze 
de uitstoot van verontreinigende stoffen verminderen 
en natuurlijke hulpbronnen beschermen. Door de 
ontwikkeling en perfectionering van de Notar® sluit 
Xylowatt daarbij aan. Deze innovatieve technologie 
maakt het namelijk mogelijk om een schoon synthesegas 
te produceren door biomassa van natuurlijk hout 
(houtsnippers, takken enz.) en gerecycleerd hout (oude 
pallets, kisten enz.) te vergassen. Bij gebruik in een 
warmtekrachtkoppelingsmotor kan met dit gas 
vervolgens elektriciteit, warmte of kou worden 
opgewekt.

“De sector van de hernieuwbare energie loopt al jarenlang 

voorop”, zegt Geoffroy Corbisier, Business Development 
Manager van Xylowatt. “Zonnepanelen en windmolens zijn 

nu volwassen technologieën, die zich op hun kruissnelheid 

ontwikkelen maar slechts tijdelijk energie kunnen opwekken. 

Zonnepanelen kunnen dat alleen overdag en windmolens 

alleen wanneer het waait, wat voor grote opslagproblemen 

zorgt. Onze vergassingstechniek berust daarentegen op 

processen die 24 uur per dag in bedrijf zijn. Ze worden 

namelijk van brandstof voorzien door lokale biomassa die op 

basis van de vraag kan worden opgeslagen. Dat is bijzonder 

interessant voor bedrijven of overheden waarvan het personeel 

dag en nacht werkt, zoals het CHU UCL Namur. In 2017 

hebben we op het terrein van de instelling in Mont-Godinne 

een vergasser geïnstalleerd waardoor het ziekenhuis voor een 

groot deel in zijn elektriciteits-, verwarmings- en 

koelingsbehoeften kan voorzien.”

Een spin-off van de UCL
Xylowatt is een spin-off van de UCL, die in 2001 werd 
opgezet door voormalige onderzoekers van de 
universiteit die werkten aan de ontwikkeling van een 
innovatieve technologie om biomassa om te zetten. Het 
bedrijf kreeg internationale erkenning in 2007, toen zijn 
Notar® reactor na twee jaar van intensief onderzoek 
gereed was. Met deze reactor kan een gas van zeer hoge 
kwaliteit zonder teer worden geproduceerd. “Wij zijn 

niet de enigen die schoon gas produceren”, verduidelijkt 
Corbisier. “In verschillende landen, zoals Duitsland en Italië, 

zijn er bedrijven die kleine installaties met 50 of 100 kW 

elektrisch vermogen (kWe) ontwerpen. Er zijn ook bedrijven 

die gespecialiseerd zijn in het ontwerpen van zeer grote 

gasbehandelingsinstallaties voor grote ondernemingen, maar 

wij zijn een van de weinigen in de wereld die werken met 

compacte vergassers in het intermediaire vermogensbereik, 

dat wil zeggen van 750 tot 3000 kWe.”

“ Onze vergassingstechniek berust 

daarentegen op processen die 24 uur 

per dag in bedrijf zijn. Ze worden 

namelijk van brandstof voorzien door 

lokale biomassa die op basis van de 

vraag kan worden opgeslagen.”
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Vanaf deze historische datum voor het bedrijf 
kon Xylowatt zich dus echt op de markt positio-
neren als ontwerper en installateur van warm-
tekrachtkoppelingscentrales die hout als brand-
stof gebruiken. In 2009 prof iteerde het 
gemeentelijk zwembad van Doornik als eerste 
van de voordelen van de Notar® technologie. Om 
zijn onderzoeksactiviteiten voort te zetten, liet 
het bedrijf daarna een proeffabriek bouwen bij 
het Institute of Mechanics van de UCL. Daarna 
was het de beurt aan een flessenfabrikant in de 
Champagne, waar het gas geen warmtekracht-
koppelingsmotor laat draaien maar direct een 
glasoven voedt, en het ziekenhuis van Mont-
Godinne. In België en Engeland zijn nog andere 
vergassers geïnstalleerd, maar terwijl het bedrijf 
een daling van de gasprijs moet opvangen, leggen 
zijn teams nu de laatste hand aan projecten voor 
centrales in de Balkan en Japan, waar sinds het 
ongeluk in Fukushima een zeer voortvarend 
beleid wordt gevoerd om hernieuwbare energie 
te ontwikkelen. 

Business

Samenwerking met de John Cockerill 
Group
“Het zijn geen projecten die sleutelklaar worden opge-

leverd. Elke situatie moet onderzocht worden op basis 

van de specifieke behoeften van onze klanten. Daarom 

duurt het twee tot drie jaar om een vergasser te ontwik-

kelen. Vanuit dat oogpunt is de groep CMI (John 

Cockerill, red.) in 2014 onze industriële partner en een 

van onze aandeelhouders geworden. Tot 2014 werden 

onze vergassers intern in onze eigen werkplaatsen 

gebouwd, maar sindsdien besteden we het werk uit aan 

gespecialiseerde Belgische en buitenlandse bedrijven, 

terwijl CMI verantwoordelijk is voor de coördinatie van 

de assemblage. De technische bekwaamheid van CMI is 

ons zeer dierbaar. Voor onze projecten in Japan ligt de 

zaak iets anders. De onderdelen worden namelijk in 

Europa vervaardigd en in Japan geassembleerd.”

Hoe kijkt het bedrijf naar de toekomst ? Voor 
bedrijven als Xylowatt, dat momenteel meer dan 
twintig mensen in dienst heeft, zijn de 
vooruitzichten voor alternatieve energie en 
duurzame ontwikkeling nog altijd zeer goed, 
maar Geoffroy Corbisier merkt wel dat de 
aandacht onvermijdelijk naar het gebied van de 
volksgezondheid zal verschuiven door de huidige 
toestand in verband met het coronavirus. “Gaan 

we zien dat bepaalde bedrijven zich een tijdje 

onttrekken aan hun verantwoordelijkheid op het 

gebied van milieu en klimaat ? Ik hoop in elk geval 

dat de miljarden die nu in de economie worden 

gepompt, een nieuwe impuls kunnen geven om te 

komen tot een duurzame economie waarin welzijn 

samengaat met milieu.”

www.xylowatt .com

De innovatieve technologie van Xylowatt maakt  
het namelijk mogelijk om een schoon synthesegas  
te produceren door biomassa van natuurlijk hout 
(houtsnippers, takken enz.) en gerecycleerd hout  
(oude pallets, kisten enz.) te vergassen.
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Coris BioConcept, gevestigd in 
Gembloers, ontwerpt snelle en 
eenvoudige medisch-diagnostische 
tests waarmee (met name) 
aandoeningen van de luchtwegen 
en het maag-darmstelsel 
opgespoord kunnen worden.  
Het mkb-bedrijf is ingeschakeld om 
een manier te vinden om het 
coronavirus op te sporen.

 I Florence Thibaut

Coris 

BioConcept

SPOORT 
INFECTIEZIEKTEN 
OP

G E M B LO U X

Namen

Business
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“Het kost veel tijd om een diagnostische test te 

ontwikkelen. Daarvoor moet je nauwe contacten 

onderhouden met universiteiten en laboratoria.  

Het duurt jaren om zo’n netwerk op te bouwen.”

Coris BioConcept wordt in het 
najaar van 1996 opgericht door een 
handjevol investeerders en biolo-
gen, onder wie Thierry Leclipteux, 

die eerst enkele jaren wetenschappelijk directeur 
van het bedrijf is voordat hij de rol van CEO op zich 
neemt. Na zijn promotie tot doctor in de biologie aan 
de Universiteit Namen werkt hij enkele jaren bij het 
Nationaal Instituut voor Radio-elementen, waarna hij 
overstapt naar een organisatie die gespecialiseerd is in 
veterinaire tests. Uiteindelijk begint hij een eigen bedrijf 
vanuit het huis waar hij met zijn gezin woont. “We zijn 

kleinschalig begonnen. Ons startkapitaal was maar een paar 

duizend euro. De eerste kits werden verpakt in mijn keuken”, 
herinnert hij zich.
Omdat het bedrijfje groeit, verhuist het naar het Parc 
Scientifique de Créalys in Gembloers. In de zomer van 
1997 brengt het zijn eerste test, de Rota-Strip, op de 
markt, waarmee het rotavirus opgespoord kan worden. 
Dit virus kan vooral bij jonge kinderen ernstige 
maag-darmklachten veroorzaken. Het aanbod wordt 
met de jaren groter. “De keerpunten in de geschiedenis van 

ons bedrijf volgen de wetenschappelijke vooruitgang die we 

boeken.” Zo wordt in het jaar 2000 de eerste werknemer 
in dienst genomen, een symbolische stap. In dat jaar 
begint ook de internationale expansie. Na zijn interesse 
rond de eeuwwisseling voor Brazilië, Chili en Spanje 
stort Coris BioConcept zich daarna op een twaalftal 
nieuwe markten, waaronder Egypte, Vietnam en 
Argentinië. Het mkb-bedrijf begint ook onderwerp van 
gesprek te worden. In 2002 wint Coris BioConcept de 
Grand Prix Wallonie à l’Exportation en in 2004 de Prix 
Wallonie à l’exportation. Het bedrijf sleept in 2005 de 
prijs van Best PME in de wacht en zijn CEO wordt in 
2006 gekozen tot Namenaar van het jaar.

85 % van de omzet in het buitenland
Coris BioConcept heeft nu 35 mensen in 
dienst, van wie er twaalf op de R&D-afdeling 

werken. Die is verantwoordelijk voor alle ont-
wikkelde producten en geoctrooieerde techno-

logieën, zoals de ‘Gravity driven test’, die migratie 
van vloeistoffen door zwaartekracht mogelijk maakt 
voor urinetests. Deze afdeling, die aan de basis staat  
van de activiteiten, beschikt over een budget van 30 % 
van de omzet. “Het kost veel tijd om een diagnostische  

test te ontwikkelen”, gaat Thierry Leclipteux verder. 
“Daarvoor moet je nauwe contacten onderhouden met uni-

versiteiten en laboratoria. Het duurt jaren om zo’n netwerk 

op te bouwen.”
Het mkb-bedrijf distribueert zijn producten 
tegenwoordig in een zestigtal landen. De klanten zijn 
voornamelijk professionals uit de gezondheidszorg 
(particuliere en overheidslaboratoria). “Hoewel België een 

belangrijke markt blijft, behalen we ongeveer 85 % van onze 

omzet in het buitenland, hoofdzakelijk in Spanje, Chili, 

Ierland, Frankrijk, Italië, Japan, Zuid-Afrika en Colombia. 

We zijn bijna overal ter wereld aanwezig.”

De laatste tien jaar interesseert het bedrijf zich met 
name voor antibioticaresistente Enterobacteriën. Na 
jaren van onderzoek brengt het in 2015 de Resist-lijn 
uit, die tegemoetkomt aan een behoefte waar de 
laboratoria voor klinische microbiologie niet in 
voorzien. “Door deze tests konden we onze naamsbekendheid 

vergroten en erkend worden als een belangrijke speler op het 

gebied van diagnostiek voor antibioticaresistentie. Het is een 

lijn die heel goed werkt”, zegt de CEO, die momenteel 
werkt aan alternatieve technologieën op het gebied van 
de moleculaire biologie die de huidige diagnostische 
methoden zouden kunnen veranderen.

Business
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Hoe zijn jullie teams georganiseerd ?
Onze productie draait op volle toeren en onze 
teams werken gemiddeld van 6.30 tot 19 uur. Ook 
op zaterdag werken ze vaak door. Omdat de 
griep, bronchitis en maagdarmaandoeningen 
helaas niet ophouden, moeten we doorgaan met 
de productie van andere tests om infectieziekten 
op te sporen. We hebben back-up teams van 
R&D-medewerkers gevormd om de productie te 
ondersteunen. Ons bedrijf heeft een ISO 
13485-certificaat, waardoor we tests op de 
Europese en wereldmarkt mogen verkopen. 
Maar daardoor kunnen we niet zomaar nieuwe 
mensen aannemen. Omdat de opleidingseisen te 
hoog zijn, is dit niet het moment. Onze 
technische competenties zijn zo specifiek dat het 
meestal meer dan zes maanden duurt voordat 
een nieuwe medewerker inzetbaar is.

Hoe werkt de coronaopsporingskit ?
Het gaat om serologische tests, dat wil zeggen 
tests die virale antigenen kunnen opsporen. In 
de praktijk moet een monster uit de neus-
keelholte worden genomen met een teststaafje 
dat vervolgens in een vloeistofoplossing wordt 
gedompeld. In de bestanddelen zitten drie 
reagentia : twee biologische reagentia die 
verantwoordelijk zijn voor de identificatie van 
het virus en één chemisch reagens dat de 
opsporing vergemakkelijkt. Binnen een kwartier 
geeft de kleur van het staafje aan of iemand 
positief is of niet. Iedereen kan deze resultaten 
interpreteren. Maar gezien de besmettelijkheid 
van het virus moeten deze tests in een 
laboratorium worden uitgevoerd. De omgeving 
moet goed beveiligd zijn.

www.corisbio.com 

Na de SARS-crisis in 2003 en de griep- 
epidemie in 2009 werd Coris 
BioConcept dit voorjaar geconfron-
teerd met een enorme toename van 

de vraag naar kits om het coronavirus op te spo-
ren. Samen met een aantal internationale weten-
schappelijke partners, waaronder het Universitair 
Ziekenhuislaboratorium Brussel en het labora-
torium van het academisch ziekenhuis van Luik, 
hebben de medewerkers van het bedrijf daarom 
een systeem ontwikkeld dat een grootschalige 
screening mogelijk maakt. Eind april, toen wij 
Thierry Leclipteux interviewden, had het 
mkb-bedrijf uit Gembloers een productiecapaci-
teit van 240.000 tests per week.

Covid-19

IN 15 MINUTEN

Wat is de invloed van de 
gezondheidscrisis op jullie activiteiten ?
We zitten midden in een epidemie. Als 
diagnostisch bedrijf spelen we een belangrijke 
rol. We zijn snel ingeschakeld om een manier te 
vinden om het virus op te sporen. Ten tijde van 
de SARS-epidemie hadden we reagentia 
ontwikkeld in het kader van een Europees 
project. Die zijn al die jaren in de ijskast blijven 
liggen. Een deel daarvan hebben we weer 
gebruikt om de huidige test te realiseren. Voor 
de ontwikkeling hebben we met name 
samengewerkt met een Duits laboratorium. De 
kwaliteit van dit soort tests houdt verband met 
de kwaliteit van de reagentia. Onze reagentia 
waren al getest en waren van zeer hoge kwaliteit. 
Snelheid is duidelijk een van de doorslaggevende 
factoren in de strijd tegen de pandemie. De vraag 
is enorm en wereldwijd.

Eind april had het mkb- 
debrijf uit Gembloers een 
productiecapaciteit van  
240.000 tests per week.
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AMB Ecosteryl

EEN TWEEDE LEVEN 
VOOR BIOMEDISCH  
AFVAL
AMB Ecosteryl werd in 1947 opgericht in Jemappes en is in de loop  
der generaties uitgegroeid tot een van de grootste verwerkers van 
ziekenhuisafval ter wereld, met klanten in 60 landen. In de strijd tegen  
het coronavirus zet het bedrijf nu alles op alles om mondmaskers  
te ontsmetten.

 I Florence Thibaut

M O N S

Henegouwen
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Bij de oprichting specialiseert AMB (afkorting 
van Ateliers Mécaniques du Borinage) zich in 
het ontwerpen en produceren van extractie-
machines voor de mijnbouw. Ongeveer twintig 

jaar geleden, na de neergang van deze industrie, richt 
het bedrijf zich op de verwerking van medisch afval, 
zoals injectiespuiten, kompressen, kunststof houders en 
laboratoriuminstrumenten, die ziekenhuizen maar 
moeilijk milieuvriendelijk en kostenefficiënt kunnen 
verwerken. Het familiebedrijf ontwerpt dan een geavan-
ceerde technologie voor hergebruik van dit afval, dat 
jarenlang werd verbrand of in een autoclaaf werd behan-
deld (autoclaveren is een kostbare sterilisatietechniek 
met zeer hete stoom, waarbij de hoeveelheid afval niet 
wordt verminderd).
“Onze benadering is zowel duurzamer als goedkoper”, zegt 
bestuursvoorzitter Olivier Dufrasne van AMB 
Ecosteryl, die samen met zijn broer Romain leiding geeft 
aan het mkb-bedrijf. “Het afval dat onze machines verwer-

ken, wordt eerst gemalen om het volume met 80 % te verklei-

nen. Dan volgt een bacteriële ontsmetting via het microgolf-

principe : door blootstelling gedurende één uur aan een 

temperatuur van 100 graden gaan zelfs de meest resistente 

virussen dood. Door het gebruik van droge warmte hoeven 

we geen verontreinigd water te behandelen. Dankzij dit pro-

cedé, dat door het Institut Pasteur in Parijs is gecertificeerd, 

wordt bijzonder gevaarlijk medisch afval onschadelijk en kan 

het gelijk worden gesteld aan huishoudelijk afval.”

Een optische sorteermethode
Sinds de heroriëntatie van zijn activiteiten heeft het 
familiebedrijf, waar nu zo’n veertig mensen werken, 
ongeveer 170 machines geïnstalleerd, waarmee zijn 
klanten honderden miljoenen kilo’s afval hebben ver-
werkt. De eerste machine werd 17 jaar geleden in 
gebruik genomen in Lille, maar ondertussen staan ze 
in een zestigtal landen, waaronder China, Maleisië, de 
Filipijnen, Kenia en Colombia. “Onze belangrijkste mark-

ten zijn die met de strengste milieunormen”, zegt Olivier 
Dufrasne. “Onze klanten zijn voor het merendeel milieube-

drijven die actief zijn op het gebied van afvalwater- en afval-

stoffenbeheer, maar ook ziekenhuizen, gezondheidsinstellin-

gen en laboratoria.”
Een belangrijke stap voorwaarts is Neo-Ecosteryl, een 
gepatenteerd systeem voor het hergebruik van 
ingezameld afval, dat het bedrijf twee jaar geleden heeft 
ontwikkeld. “Dankzij een optische sorteermethode is het 

mogelijk om de kunststof onderdelen en voorwerpen die onze 

machines verzamelen, met name polyethyleen en polypropyleen, 

te sorteren, te transformeren en door te verkopen. Daardoor 

wordt verspilling tegengegaan en wordt dit afval 

opgewaardeerd.”
De waarde van deze machines varieert van driehon-
derdduizend tot één miljoen euro en afhankelijk van de 
grootte en het type kunnen hoeveelheden van 75 tot 
500 kilo afval per uur worden verwerkt, wat neerkomt 
op maximaal 2000 ton per jaar. Deze volledig mecha-
nische systemen kunnen in een dag of twaalf geïnstal-
leerd worden (waarvan twee dagen voor de feitelijke 
installatie en tien voor de training) en vergen geen 
bijzonder onderhoud. “Onze eerste machine draait nog 

steeds 24 uur per dag”, beweert Olivier Dufrasne. “Wij 

rusten niet op onze lauweren, maar gaan door met grootscha-

lige R&D-investeringen om te blijven groeien. We willen op 

een vriendelijke manier de wereld veroveren”, voegt hij 
eraan toe.

Het coronavirus, aanjager van innovatie
Op verzoek van de Waalse regering neemt het bedrijf 
sinds het begin van de coronacrisis deel aan een 
proefproject van het CHU de Liège en wendt het zijn 
deskundigheid op ontsmettingsgebied aan om het 
algemene tekort aan mondmaskers op te vangen. “Sinds 

maart maken we naast andere industriële ondernemingen, 

onderzoekscentra en actoren uit de publieke sector deel uit 

van een werkgroep van het Waals Gewest”, legt Olivier 
Dufrasne uit. “Zoals overal zijn er meer maskers voor meer 

mensen nodig. In deze crisissituatie is het doorslaggevend om 

zo veel mogelijk opnieuw te gebruiken. Onze capaciteit 

bedraagt 1400 FFP2-maskers per dag.”
Een ander gevolg van deze gezondheidscrisis zonder 
weerga is een belangrijke stijging van de vraag uit alle 
werelddelen. “De interesse voor onze oplossingen blijft maar 

toenemen. Het is een wereldwijde crisis, waardoor elk land 

zich opnieuw dringend afvraagt hoe het zijn afval adequaat 

kan verwerken. Zo’n periode dwingt tot bezinning. 

Verschillende gezondheidsministeries interesseren zich 

momenteel voor technologieën die, zoals de onze, eenvoudig 

te installeren zijn omdat je alleen elektriciteit nodig hebt. Ze 

bieden direct een oplossing.”
Om deze ongekende situatie het hoofd te bieden, zijn 
alle medewerkers opgetrommeld. “We werken alleen aan 

noodprojecten. Andere projecten hebben we in de ijskast gezet. 

Dit is een heel bijzonder moment voor ons allemaal. We willen 

een betrouwbaar bedrijf zijn dat een toevlucht biedt, oplos-

singen aandraagt en daarom bekendstaat.”

http : //ecosteryl.com
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Any-Shape

3D-PRINTEN  
VOOR DE 
GEZONDHEIDSZORG
Any-Shape is normaal actief op het gebied van additive 
manufacturing, maar zet zijn machines nu in om het coronavirus 
te bestrijden. Het mkb-bedrijf uit Flémalle produceert enthousiast 
swabs voor medische monsters en filterhouders voor 
mondmaskers.

 I Florence Thibaut

F L É M A L L E

Luik

Het verhaal van Any-Shape begint wan-
neer Roger Cocle en Bertrand Herry, 
die op dat moment bij het Centre de 
Recherche en Aéronautique (Cenaero) 

in Charleroi werken, elkaar ontmoeten. In 2015 
worden ze vennoten en besluiten ze om Any-
Shape in Flémalle op te richten, waar ze met zijn 
tweeën leiding aan geven. De jonge onderneming 
specialiseert zich vanaf het begin in additive 
manufacturing op basis van metaalhoudende 
materialen en polyamiden. “De behoefte aan 

3D-printen neemt al jarenlang toe, vooral in de indus-

trie. Het Waals Gewest had destijds veel geld geïnves-

teerd en onderzoek gedaan op dit gebied, maar er was 

geen commercieel bedrijf dat die kennis kon omzetten 

in een concrete toepassing voor de markt. Dat wilden 

wij gaan doen”, zegt Bertrand Herry als toelich-
ting op de ontstaansgeschiedenis. Het kapitaal 
wordt voor 20 % gefinancierd door de SRIW en 
voor 80 % door de twee vennoten, die gezelschap 
krijgen van Guy Janssens (GDTech) en Michel 
Tilmant (ex-Samtech). “Al vrij snel hadden we klan-

ten in de defensiesector, de luchtvaart, de transport- 

sector en de auto-industrie”, herinnert de CEO zich.

Roger Cocle en Bernard Herry, 
stichters en leiders van Any-Shape.
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Bestellingen in verband met het coronavirus
Een keerpunt in de korte geschiedenis van Any-Shape 
is het coronavirus, dat de bestellingen overhoop haalt 
en een beroep doet op alle werkzame krachten binnen 
het bedrijf. “Aan het begin van de crisis merkten we dat onze 

activiteiten echt afnamen”, herinnert de CEO zich. Hij 
grijpt daarom de kans om mee te doen aan een door het 
CHU de Liège gecoördineerd project om verschillende 
soorten mondmaskers te maken. “Onze rol was om 

beschermende vizieren, filterhouders voor FFP2-maskers en 

geïntegreerde debietmeters in de beademingstoestellen te 

maken. Door op die manier een bijdrage te leveren, konden 

we de activiteit in de onderneming herstellen en onze mede-

werkers inschakelen.”

“ Zowel voor mondmaskers als voor 

swabs geldt dat het tekort wereldwijd en 

de vraag enorm is. Onze productie van 

kunststof is sindsdien volledig bestemd 

voor deze onderdelen.”

Het mkb-bedrijf uit Flémalle produceert vervolgens 
neus- en keelswabs, die gebruikt worden om monsters 
te nemen tijdens virologische screeningtests. “Dit project 

is een voorbeeld van de knowhow die we in vier jaar hebben 

opgebouwd, hoewel we specifieke parameters moesten 

ontwikkelen om onderdelen met zulke kleine details te kunnen 

printen. De uitdaging was om een ontwerp te vinden dat de 

traditionele wattenstructuur vervangt, maar toch 

vergelijkbare resultaten oplevert.”

100.000 swabs per week
Als het prototype gereed is, organiseert het CHU een 
klinische laboratoriumstudie en een proef onder 150 
patiënten om het hulpmiddel te testen. Eind april geeft 
het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten (FAGG) zijn goedkeuring, waar-
mee de weg vrij is om deze onderdelen op de markt te 
brengen. “Zowel voor mondmaskers als voor swabs geldt dat 

het tekort wereldwijd en de vraag enorm is”, vervolgt 
Bertrand Herry. “Onze productie van kunststof is sindsdien 

volledig bestemd voor deze onderdelen. De teams hebben con-

tinu gewerkt om in serie te kunnen produceren. De werkroos-

ters van alle medewerkers zijn aangepast om de niet-produc-

tieve tijd zo veel mogelijk te beperken.”
Zo draaien de machines sinds april op volle toeren en 
kunnen ze per week 100.000 buigzame swabs van nylon 
produceren. Er wordt voorrang gegeven aan de federale 
overheid. “We zijn trots dat we mogen helpen om de pande-

mie te bestrijden. Daarnaast stelt deze nieuwe productie ons 

in staat om voor de gezondheidszorg te werken. Een nieuwe 

afzetmarkt voor Any-Shape.”

www.any-shape.com

Onderaannemer van Airbus
De laatste jaren heeft het mkb-bedrijf met name gewerkt 
voor een aantal Belgische klanten, zoals CMI (John 
Cockerill), maar vooral voor internationale zwaarge-
wichten, waaronder Citroën, Volvo, Safran en Airbus. 
In 2019, terwijl de omzet van Any-Shape al meer dan 
1,5 miljoen euro bedraagt, wordt het bedrijf door Airbus 
als onderaannemer geselecteerd om 3D-geprinte vlieg-
tuigonderdelen te maken op basis van scandium-alumi-
nium, een nieuw en hoogwaardig aluminiumpoeder.
Het bedrijf uit Flémalle heeft nu ongeveer tien man 
personeel, waarvan de helft wordt gevormd door 
ingenieurs en technici. “Iedereen helpt mee en verricht taken 

buiten het strikte kader van zijn functie. Zo hebben de 

technische profielen allemaal het volledige productieproces 

onder de knie.” De interne organisatie berust op drie 
pijlers : onderzoeks- en ontwerpafdeling, werkplaats en 
materiaal- en kwaliteitscontrole. “De kern van wat we 

doen, is voor elke sector hetzelfde. Een constant R&D-beleid 

is noodzakelijk om je van de concurrentie te onderscheiden. 

We hebben bijna allemaal dezelfde machines. De manier 

waarop je ze laat werken (snelheid, vermogen enz.), maakt 

het verschil. Dat is te zien aan de kwaliteit van de onderdelen.” 
Jaarlijks wordt 35 % tot 40 % van de omzet besteed aan 
onderzoek.
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—  Gezondheid

ZenTech identificeert 
gezonde dragers van  
het coronavirus
ZenTech is een mkb-bedrijf dat in 2000 is 
voortgekomen uit de management buy-out van 
Radim, de Belgische dochter van een Italiaans 
bedrijf dat gespecialiseerd is in serologische 
tests. Jean-Claude Havaux, opgeleid tot 
wetenschapper, behoort tot de managers die 
het bedrijf destijds overnamen. Hij is de huidige 
CEO van het bedrijf, dat zijn activiteiten snel 
heeft uitgebreid. “Wij zijn oude rotten in het vak als het gaat om diagnostiek ! ZenTech heeft verschillende koersveranderingen 

ondergaan. Eerst moesten we onze bestaande strategie van generalist opgeven om ons te specialiseren in neonatale tests. Daarna zijn 

we een multitechnologiebedrijf geworden”, vertelt hij.
In 2015 gaat het bedrijf een samenwerking aan met de Chinese groep Zheda Dixun in Hanzhou, die leidt tot de oprichting 
van een joint venture genaamd Dihao. De laatste grote verandering tot nu toe is het coronavirus, dat het Waalse 
biotechnologiebedrijf heeft gestimuleerd om zijn activiteiten te reorganiseren. “Vanaf januari hadden we al begrepen dat 

we te maken hadden met een pandemie. We moesten absoluut reageren”, herinnert Jean-Claude Havaux zich. Met de hulp van 
zijn Chinese partner ontwikkelt het mkb-bedrijf dan bloedtests om de aanwezigheid van antilichamen op te sporen en 

vast te stellen of iemand een immuunreactie op het coronavirus heeft gehad.
De kits, die door verpleegkundigen of artsen gebruikt moeten worden, zijn half 
februari gereed en worden vervolgens getest op een groep Chinese patiënten. 
Na klinische validatie door het CHU de Liège geeft het Federaal Agentschap 
voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten eind april groen licht om 
QuickZen op de Belgische markt te brengen. ZenTech besluit de productie 
te realiseren in zijn vestiging in Sart-Tilman. Het maatwerkbedrijf Ateliers 
Jean Del’Cour neemt de verpakking van de kits voor zijn rekening. De 
productiecapaciteit loopt snel op tot 40.000 tests per dag. En de ambitie is 
om eind juni uit te komen op 80.000. Een van de klanten van ZenTech is 
de federale overheid, die 3,5 miljoen tests heeft besteld om een grootscha-
lige screening onder de bevolking uit te voeren.
“Vóór de crisis leefden we in een wereld waarin het gekkenwerk was om 100.000 

tests te produceren. We zijn erin geslaagd om bijna 1 miljoen tests per maand te 

produceren. Daar ben ik heel tevreden over. Maar we zullen opnieuw wendbaar 

moeten zijn om aan deze enorme vraag te voldoen”, bekent Jean-Claude Havaux 
eind mei.
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Univercells pakt het coronavirus aan
Het mkb-bedrijf Univercells werd in 2013 opgericht door Hugues Bultot en José Castillo en is gevestigd 
in het Biopark van Gosselies. Het is actief in de biotechnologiesector en gespecialiseerd in de ontwik-
keling van revolutionaire platforms voor de productie van biologische geneesmiddelen. In 2017 deed 
Univercells al van zich spreken (zie WAW nr. 36) door een wedstrijd te winnen die was georganiseerd 
door de Bill & Melinda Gates Foundation. Het consortium waar het bedrijf deel van uitmaakte, had 
daarmee een subsidie gewonnen om een systeem voor de productie van poliovaccins te ontwerpen. De 
prijs van het vaccin zou daardoor kunnen dalen tot ver onder de niveaus die de farmaciereuzen han-
teren, zodat het voor meer mensen bereikbaar zou worden. Univercells kon deze uitdaging aangaan 
dankzij het NevoLine™ platform en zijn geïntegreerde scale-X™ bioreactor. Deze zeer compacte pro-
ductie-eenheid met gesloten lus kan tegen 
een zeer lage prijs opgebouwd worden 
waar de behoefte aan vaccins het meest 
dringend is. Maar ook wanneer polio bui-
ten beschouwing wordt gelaten, is dit een 
platform met toekomstperspectief. Het 
kan namelijk worden aangepast om andere 
infectieziekten te bestrijden. Zo heeft 
Univercells een tweede subsidie van 
dezelfde stichting ontvangen voor de pro-
ductie van vaccins tegen mazelen en 
rodehond.

Op dit moment is Univercells betrokken 
bij een kleine twintig internationale 
projecten in verband met het coronavirus. 
Een daarvan is binnen een consortium 
met het Italiaanse bedrijf ReiThera en het 
Duitse bedrijf Leukocare opgezet om een 
vaccin tegen dit virus te produceren. 
ReiThera is belast met de ontwikkeling 
van het vaccin, terwijl Leukocare 
verantwoordelijk is voor de formulering. 
Univercells heeft als taak om een platform te ontwerpen waarmee dit vaccin in grote aantallen en tegen 
een lage prijs geproduceerd kan worden.
“We hebben gekozen voor de technologie van het adenovirus”, legt Hugues Bultot uit. “Daarbij wordt de patiënt 

geïnjecteerd met een geprogrammeerd virus, dat zich aan het eiwit van het coronavirus hecht om het te vernietigen. 

Deze technologie heeft zich bewezen met het ebolavirus en mensen zouden hierdoor een langdurigere immuniteit 

moeten kunnen ontwikkelen dan bij vaccins op basis van nucleïnezuren, zoals het mRNA van Moderna. De 

ontwikkeling daarvan vordert heel snel, maar het zal hoogstwaarschijnlijk veel duurder zijn.”

Als de werkzaamheid wordt bevestigd door de klinische tests, die in juli beginnen, gaat Univercells dit 
vaccin produceren in zijn nieuwe vestiging in Jumet (15.000 m2). “Ik denk dat de vaccins van het 

adenovirustype in het derde kwartaal van 2021 gereed zullen zijn”, kondigt de CEO van het bedrijf aan. “Maar 

voordat we op grote schaal gaan produceren, moeten we eerst een markt hebben. Want de concurrentie zal fel 

zijn. Bij vaccins is de werkzaamheid normaal belangrijker dan de prijs. Maar gezien de omvang van de pandemie 

en het aantal benodigde vaccins denk ik dat de overheden in de minder ontwikkelde landen verplicht zullen zijn 

hun regels te versoepelen om producten toe te laten die minder werkzaam zijn. Er zullen dus verschillende vaccins 

op verschillende markten zijn.”

Hugues Bultot en José 
Castillo voor het 
NevoLine platform
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950 jaar 

geschiedenis

IN ORVAL
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F LO R E N V I L L E

Luxemburg950 jaar geleden begon de geschiedenis van een van de 
meest emblematische abdijen van België, namelijk die van 
Orval. De cisterciënzerabdij die in Villers-devant-Orval,  
een weelderige vallei, is gelegen, is niet enkel wereldwijd 
gekend voor haar heerlijk bier, maar heeft ook een rijk 
verleden. Een kijk op bijna tien eeuwen geschiedenis.

 I Alex Barras

Men moet tot het jaar 1070 teruggaan om 
de eerste sporen van de abdij van Orval 
te vinden in een akte die bewaard wordt 
in het Staatsarchief. Dat document zegt 

dat graaf Arnould van Chiny gronden schonk aan een 
groepje benedictijnermonniken die uit het Italiaanse 
Calabrië kwamen. Die monniken bouwden toen een 
kerk en een priorij. Toen de Italiaanse monniken vier 
decennia later besloten om zich terug te trekken, werden 
ze door Othon, de zoon van Arnould, vervangen door 
een kleine gemeenschap van kanunniken, die de door 
haar voorgangers aangevatte bouwwerken tot een goed 
einde kon brengen. Zo ontstond de abdij van Orval  
in 1124.

Vijf eeuwen van discreet bestaan
De kanunnikengemeenschap, die het economisch 
moeilijk had, wilde zich al vlug aansluiten bij de in volle 

expansie verkerende Orde van Cîteaux. Zeven 
cisterciënzermonniken van de abdij van Trois-
Fontaines, in Champagne, kwamen toen aan onder de 
leiding van Constantin. Bijna vijf eeuwen lang en 
ondanks een brand die in 1252 een groot deel van de 
gebouwen verwoestte, konden veel monniken er een 
tamelijk discreet leven leiden.
De 17e eeuw was een voorspoedige tijd voor de abdij, 
die in 1605 een nieuwe abt kreeg in de persoon van 
Bernard de Montgaillard. De communiteit stond eerst 
nogal weigerachtig tegenover de nieuwe sterke man, 
maar bezweek al vlug voor de charme van een abt onder 
wie Orval zijn mooiste tijd zou kunnen beleven. Hij 
herstelde de economie van het klooster, won opnieuw 
het vertrouwen van de mensen uit de streek en gaf de 
gemeenschap een uitstekende faam. Zo telde de abdij  
43 monniken in 1619 en een eeuw later 130. De 
communiteit is dan de ‘grootste van heel het Keizerrijk’.
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DE LEGENDE VAN MATHILDE VAN TOSCANE
Volgens een legende is het ontstaan van de abdij van Orval te danken aan Mathilde van 
Toscane. Toen deze gravin op doorreis was in de streek, stak ze haar hand in een opwellende 
bron en verloor daardoor haar trouwring. Ze smeekte God haar die terug te bezorgen, wat 
gebeurde met de hulp van een uit het water opspringende forel die de kostbare ring in zijn bek 
hield. Mathilde van Toscane riep toen : “Dit is echt een Gouden Dal (Val d’Or) ! ” Uit 
erkentelijkheid besloot ze toen een klooster te stichten op die gezegende plaats. De 
gelijknamige fontein in het centrum van de abdij, de vele verwijzingen op het kunstsmeedwerk 
van het klooster en de abdijproducten, alsook het beroemde glas-in-loodraam van Jean Huet, 
hebben die legende de eeuwen doen trotseren.

HET BIER VAN ORVAL  
IS DE VEDETTE VAN  
DE ABDIJ
Haar populariteit heeft de abdij meer 
bepaald te danken aan haar 
voedselproducten en vooral aan haar bier. 
De Orval is één van de elf trappistenbieren, 
wat wil zeggen dat de drank wordt 
gebrouwen in een abdij en onder toezicht 
van de trappistenmonniken. Het 
amberkleurige Orval-bier in de zeer speciale 
fles wordt bijzonder op prijs gesteld door 
bierliefhebbers. De kaas, die ook wordt 
gemaakt in de abdij en onder toezicht van 
de monniken, geniet eveneens een 
uitstekende faam. Die halfharde kaas met 
zijn oranje korst wordt, net zoals het bier, in 
de vier windstreken verkocht.

Tegenwoordig is de abdij van Orval een van de populairste van  
het land geworden. Ondanks tien eeuwen geschiedenis, is het 
cisterciënzerklooster bestand gebleken tegen de slagen van het noodlot 
en biedt het een aangrijpend schouwspel aan de duizenden personen 
die het elk jaar bezoeken.

De verwoestingen van de Franse Revolutie
De volgende jaren zullen jammer genoeg gekenmerkt 
worden door grote drama’s voor de abdij. Nadat het 
jansenisme verscheidene monniken de gemeenschap 
had doen verlaten, sloeg de Franse Revolutie met volle 
kracht op het klooster toe. Op 23 juni 1793 plunderen 
de revolutionaire troepen de abdij en steken ze in brand. 
Er blijft niets van over. De communiteit wordt 
uiteengedreven en enkel de zwartgeblakerde muren en 
bouwvallen kunnen nog getuigen van de vroegere 
glorie.

De wederopstanding in de 20e eeuw
Er zal meer dan een eeuw voorbijgaan eer het 
monnikenleven er wordt hervat. In 1926 schenkt de 
familie de Harenne de ruïnes van Orval aan de Orde 
van Cîteaux, die een groep monniken aanspoort om 
daar een nieuwe communiteit te vormen. Het 
reusachtige werk voor de wederopbouw wordt aangevat 
door Dom Marie-Albert van der Cruyssen, een monnik 
van de trappistenabdij van Onze-Lieve-Vrouw (tussen 
Parijs en Normandië). Dankzij de inkomsten van een 
brouwerij en een kaasmakerij die in het klooster werden 
opgericht, verrijst er op de funderingen van de  
18e eeuwse ruïne vlug een nieuwe abdij, die werd 
gebouwd volgens de plannen van architect Henry Vaes. 
Op 8 september 1948 wordt de kerk plechtig ingewijd 
en verrijst de abdij, zoals we die nu kennen, uit haar 
assen.
Tegenwoordig is de abdij van Orval een van de 
populairste van het land geworden. Ondanks tien 
eeuwen geschiedenis, is het cisterciënzerklooster 
bestand gebleken tegen de slagen van het noodlot en 
biedt het een aangrijpend schouwspel aan de duizenden 
personen die het elk jaar bezoeken.
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Om de verjaardag van de abdij te vieren, doet 
de communiteit van Orval een beroep op een 
regisseur uit Virton, die nu in Parijs woont, 
en die een oratorium – l’Or du Val (zie kader-

stuk) – zal schrijven en regisseren.
Antoine Juliens, die eigenlijk Jean-Louis Richard heet, 
is een Luxemburgs boegbeeld van de levende kunst. Hij 
kreeg de toneelmicrobe te pakken tijdens zijn opleiding 
aan Saint-Luc in Brussel. “En wel dankzij een priester die, 

toen ik 13 of 14 jaar was, me goed heeft doen begrijpen dat 

mijn plaats niet in deze uithoek van de provincie Luxemburg 

was. Hij zei me : ‘Je moet vertrekken ! ’, vertelt Antoine 
Juliens 50 jaar later met een glimlach. “In Brussel heb ik 

fantastische mensen ontmoet. Ik denk bijvoorbeeld aan de 

professor en filosoof Henri Van Lier, die me leerde hoe ik 

vragen moest stellen en openstaan voor de wereld.” Dat 
waren lessen die nu helemaal deel uitmaken van hem. 
“Daarna ging ik naar het ‘Institut des Arts de Diffusion’, in 

Louvain-la-Neuve, en dan naar de Koninklijke Vlaamse 

Schouwburg, in Brussel, waar ik meer bepaald heb kunnen 

werken aan de zijde van Pierre Laroche. Dat was een 

doorslaggevende ontmoeting voor mijn aanpak van het 

regisseren”, geeft hij toe.

Tussen Parijs en de provincie waarin hij 
geboren werd
Zijn ontmoeting met Pierre Debaude zal nog een andere 
wending aan zijn loopbaan geven. “Hij was het, die mijn 

aandacht op Bretagne vestigde. Tien jaar lang zijn Isabelle 

Modet en ikzelf, met het ‘Teatr’Opera’, het gezelschap dat we 

hadden gesticht, opgetreden in de vroegere abdij van 

Landevennec. Dat was een sublieme ervaring ! ”, herinnert 
Antoine Juliens zich. “Voortaan woon ik in Parijs, uit nood-

zaak, dat moet ik toegeven. Maar ik keer dikwijls naar mijn 

geboortestreek terug. De provincie Luxemburg wordt jammer 

genoeg zeer slecht bediend in cultureel opzicht. Daar moet echt 

nog alles gedaan worden. En toch bestaat er een echte kweek-

vijver voor. Dat merk ik bij de liefhebbers die ik heb ontmoet 

tijdens de repetities voor het oratorium. Ik zou zo graag de 

toneelkunst en de kunsten in het algemeen tot ontwikkeling 

brengen in die provincie. Ik was bijvoorbeeld heel tevreden 

dat ik het toneeloratorium ‘Rédemption’ mocht regisseren, dat 

in 2017 in Rouvroy en in Bertrix werd gecreëerd voor de hon-

derdste verjaardag van het overlijden van Octave Mirbeau.”

Laureaat van de ‘Godefroid culturel’
Drie jaar eerder was Antoine Juliens in het stadion van 
Virton al eens naar de bron teruggekeerd met het grote 
‘Oratorium voor de Vrede’, naar aanleiding van het hon-
derdste gedenkjaar van de Grote Oorlog. Door verschei-
dene evenementen in zijn geboortestreek ontving hij 
verleden jaar trouwens de ‘Godefroid culturel’, een 
beloning voor Luxemburgers die, binnen of buiten hun 
provincie, uitblinken op hun terrein. “Een sublieme erken-

ning”, geeft de man uit de Gaume toe. In afwachting van 
de bekroning, volgend jaar, in de abdij van Orval, een 
echt symbool van de streek die hij zo liefheeft ? 

Antoine Juliens

UIT DE GAUME,
IS EEN MEESTER  
VAN HET ORATORIUM

Om de verjaardag van de abdij te vieren, 
doet de communiteit van Orval een 
beroep op Antoine Juliens, een regisseur 
uit Virton, en die een oratorium –  
l’Or du Val – zal schrijven en regisseren.
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www.orval.be

‘L’OR DU VAL’ KOMT PAS IN 2021
Wegens de Covid-19-crisis worden de zes voor eind juli geplande 
opvoeringen van ‘L’Or du Val’ verschoven naar 24 tot 30 juli 2021. 
Antoine Juliens werkt al meer dan een jaar aan dat reusachtige project, 
in nauw contact met componist Thierry Chleide uit Jamoigne. Vier 
spelers, vier zangers, koren en muzikanten, ofwel bijna 90 kunstenaars 
zullen trachten de 650 toeschouwers te bekoren, die voor elke 
opvoering worden verwacht. “Het is een werk dat de geschiedenis van 
de abdij, de geest van de heilige Bernardus en de liefde met elkaar 
mengt”, aldus de regisseur, die trappelt van ongeduld om op te treden 
in de abdij. “Die voorstelling moet bij de bron plaatsvinden, in de 
ruïnes. Het kader in openlucht is idyllisch. Daar komen alle elementen 
voor een magisch moment bijeen.”

Door verscheidene evenementen in 
zijn geboortestreek ontving Antoine 
Juliens verleden jaar trouwens de 
‘Godefroid culturel’, een beloning 
voor Luxemburgers die, binnen of 
buiten hun provincie, uitblinken op 
hun terrein. 
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De mijnen   

van Spiennes

OF DE 
VUURSTEENREVOLUTIE

Erfgoed

M O N S

Henegouwen

Tijdens het Neolithicum 
werd de vuursteenmijn 
van Spiennes bijna twee-
duizend jaar lang ont-

gonnen, namelijk tussen 4350 en 2300 
vóór onze tijdrekening. Een tijdschaal die 

ons doet duizelen in een periode waarin alles 
zo snel verandert. Eeuw na eeuw zijn mannen 

in verticale putten van soms zestien meter diep 
afgedaald om er de kostbare rots uit te halen met 

houwelen en gereedschap van silex. In die tijd 
was er wegens de permanente vestiging en de 
ontwikkeling van de landbouw nieuw gereed-
schap nodig, zoals hakwerktuigen van gepolijste 
silex om het terrein van struikgewas te ontdoen 
en om bomen te vellen. Silex, die overvloedig 
aanwezig is in de streek, biedt het voordeel dat hij 
gemakkelijk kan worden gespleten en dan harde 
en scherpe ribben vertoont. Het gebruik ervan 
vormt een grote stap vooruit in de culturele en 
technologische evolutie van de voorhistorische 
mens.

In het op 6 kilometer van 
Bergen gelegen Spiennes 

bevindt zich een groot 
netwerk van mijngangen die 

door mensen uit het 
Neolithicum werden gegraven 
voor het ontginnen van silex of 

vuursteen. Die uitzonderlijke 
site van het Waalse erfgoed, die 
dit jaar het feit viert dat ze twee 

decennia geleden werd erkend 
door de Unesco, werd verrijkt 
met een interpretatiecentrum.

I Gilles Bechet

Het gebruik van Silex betekent 
een grote stap vooruit in de culturele 
en technologische evolutie van de 
voorhistorische mens.
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10.000 tot 40.000 putten
De resten van de mijnen van Spiennes, die in de 
19e eeuw opnieuw werden ontdekt en in 
december 2000 op de werelderfgoedlijst van de 
Unesco werden geplaatst, bestrijken een 
honderdtal hectare over twee zones, Camp-à-
Cayaux en Petit Spiennes, die aan weerszijden 
van het Trouille-dal liggen. Op 140 jaar konden 
slechts een vijftiental putten worden onderzocht, 
terwijl er volgens de ramingen 10.000 tot 40.000 
dergelijke putten op de site liggen. Zelfs 
verscheidene generaties van archeologen zullen 
dat werk nooit kunnen afmaken. Het Waalse 
Erfgoedagentschap wil dus vooral de resten van 
die mijnbouw beschermen en bestuderen.
Spiennes maakt deel uit van een niet-doorlopend 
geheel dat zich over heel Europa uitstrekt en 
bijna 200 sites telt. Spiennes is echter uitzonder-
lijk omdat het zo uitgestrekt is en soms twee 
silexbanken bevat, waarvoor er bredere gangen 
nodig waren, waarin de huidige bezoekers 
rechtop kunnen staan. “Het is een belangrijke site 

voor het onderzoek naar silex”, zegt Hélène Collet, 
archeologe bij het Waalse Erfgoedagentschap. 
“De site is ook een unieke getuige van het begin van 

de mijnontginning. Er zijn niet veel archeologische 

sites en nog minder prehistorische die op de erfgoed-

lijst van de Unesco staan.” 

Gepolijste bijl

Op 140 jaar konden 
slechts een vijftiental 
putten worden 
onderzocht, terwijl er 
volgens de ramingen 
10.000 tot 40.000 
dergelijke putten op de 
site liggen.
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Een opgegraven dorp
Tijdens de opgravingswerken hebben de archeologen 
de resten blootgelegd van een dorp dat tussen 4000 en 
3500 vóór onze tijdrekening werd gebouwd door de 
gemeenschappen die de mijn ontgonnen. Ze hebben ook 
werkruimten voor het hakken van silex blootgelegd, 
want dat gebeurde meestal op de ontginningsplaats zelf, 
terwijl het polijsten, dat meer tijd en geduld vergde, ook 
op andere plekken kon worden uitgevoerd. In die werk-
plaatsen werd de opgegraven silex in stukken verdeeld. 
Men trof er ook ‘mislukte’ silexstenen aan, die verkeerd 
gehakt of gebroken waren tijdens het bewerken of het 
hakken.

Het Silex’s-interpretatiecentrum
In tegenstelling tot de latere periodes, is prehistorische 
archeologie zelden spectaculair. Ze moet in het juiste 
perspectief worden geplaatst en er is heel wat uitleg voor 
nodig. Het is in die optiek dat het in 2015 ingewijde 
Silex’s-interpretatiecentrum werd opgevat. Het door 
architect Etienne Holoffe ontworpen gebouw werd als 
een kroon op de opgravingssite geplaatst en omvat 
zowel didactische elementen als producten van de opgra-
vingen. Vitrines en didactische panelen geven toelich-
ting bij het Neolithicum in China, Amerika, het Nabije 
Oosten en Europa; pas daarna besteden ze aandacht aan 
Spiennes. De opgegraven stukken geven ons een beter 
inzicht in de technieken die voor het ontginnen van 
silex werden gebruikt, alsook een kijk op het dagelijks 
leven van de bewoners van 6000 jaar geleden.

Bezoek van de mijngangen
Langs een loopbrug krijgen we toegang tot de putten 
en de gangen van de mijn. Het bezoek verloopt in spe-
ciale omstandigheden en wie aan claustrofobie lijdt, 
blijft er beter weg. Het bezoek gebeurt in kleine groepjes 
en enkel op afspraak. De bezoekers krijgen een veilig-
heidsharnas en een helm. Dan dalen ze langs een meta-
len ladder af tot in de gangen, die een tiental meter diep 
liggen en waar een ruimte van 100 m2 werd vrijgemaakt. 
Daar worden de bezoekers niet aan zichzelf overgelaten, 
want op die uitzonderlijke plaats kunnen zich in elke 
wand sporen uit een ver verleden bevinden: nu eens 
zitten er werktuigen of gebeenten aan de oppervlakte 
van de rots, dan weer fossielen van dieren die leefden 
in de zeeën die 70 miljoen jaar geleden de streek 
overdekten.

De resten van de mijnen  
van Spiennes bestrijken een 

honderdtal hectare over  
twee zones, Camp-à-Cayaux 

en Petit Spiennes, die aan 
weerszijden van het  
Trouille-dal liggen.

Mijnen van Petit-Spiennes

Minières du Camp-à-Cayaux
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VUURSTENEN VOOR GEWEREN
Silex werd niet enkel in het Neolithicum ontgonnen in Spiennes, maar 
later ook nog een beetje in de 19e eeuw. Die, zoals dikwijls toevallige, 
ontdekking gebeurde bij preventieve opgravingen in de lente van 
2017. Een ondernemer die een wijngaard wilde aanleggen op de 
zuidelijke helling van de hoogvlakte van ‘Petit-Spiennes’ in Nouvelles, 
nam contact op met het Waals Erfgoedagentschap, dat archeologische 
sleuven groef waardoor er interessante sporen van silexontginning 
werden ontdekt, alsmede een zone voor het maken van vuurstenen, 
die volgens schriftelijke bronnen bestond tussen 1819 en 1833.
Sinds de uitvinding van de haakbus werden de patronen ontstoken 
door middel van een silexplaatje. Zolang onze streken door Frankrijk 
werden overheerst, werden de vuurstenen aangevoerd vanuit het 
departement Loir-et-Cher. Onder de Nederlandse overheersing begon 
de plaatselijke bevolking op de site van Spiennes een bescheiden 
ontginning om in haar behoeften te voorzien. Lang heeft die niet 
geduurd, door de opkomst ,  in de hel f t  van de 19 e eeuw, van 
slagplaatjes en slaghoedjes met fulminaat werd de vroegere techniek 
immers voorbijgestreefd.
Om die kwetsbare resten te beveiligen, werd er één hectare van het 
wijngaardproject afgezonderd en beschermd als archeologisch 
erfgoed.

Dankzij de opgravingen die twintig jaar lang werden 
uitgevoerd door het Waals Erfgoedagentschap en de 
Maatschappij voor Prehistorisch Onderzoek in 
Henegouwen, kon er enorm veel vooruitgang worden 
geboekt betreffende het kennen en begrijpen van het 
leven van de mijnwerkersgemeenschappen uit het 
Neolithicum. Soms werden er heel onverwachte en 
opzienbarende ontdekkingen gedaan, zoals die van de 
haast volledige gebeenten van een volwassen man en 
van een zuigeling, die werden aangetroffen in een van 
de putten die ongetwijfeld als begraafplaats werden 
gebruikt.
“Maar de interessantste ontdekkingen hebben dikwijls betrek-

king op het ontginnen van een materiaal dat in de 19
e

 eeuw 

zou worden verwaarloosd”, benadrukt de archeologe. Bij 
het fijnzeven van aarde en rotsresten, vindt men graan-
korrels en beenderfragmenten die veel te vertellen  
hebben …

Twintig jaar ontdekkingen
Dankzij tarwekorrels en pollen, bijvoorbeeld, kon men 
een reconstructie maken van het omliggende landschap, 

dat werd gekenmerkt door de aanwezigheid van een 
lindewoud met veel hazelaars en meidoorns. Ze leren 
ons ook iets over het voedsel van die gemeenschappen, 
dat onder meer bestond uit emerkoren, de eerste tarwe 
die door de mens werd geteeld, uit peulgewassen (erw-
ten of wikkes) en hazelnoten.
“Archeologen doen veel meer dan het verzamelen van voor-

werpen en sporen uit het verre verleden”, legt Hélène Collet 
uit. “Er is ook een prospectieve aanpak, die begint met het 

ontleden en interpreteren van zelfs de kleinste vondsten. 

Gebeenten en karkassen van foetussen bewijzen bijvoorbeeld 

dat die bewoners zwijnen en runderen voor consumptie 

kweekten. Met onkruid vermengde tarwe doet vermoeden dat 

er velden waren.”
Twintig jaar opgravingswerk leverde bijzonder veel 
ontdekkingen op. En er valt nog heel wat te onderzoe-
ken. “We weten weinig over mijnbouw in de prehistorie. Het 

is een werk dat veel geld kost, maar gelukkig worden we al 

twintig jaar gesteund door het Waalse Erfgoedagentschap. 

Het is een boeiende en belangrijke opdracht, die ons voortdu-

rend met onze menselijkheid confronteert. Wanneer we 

gehakte of gepolijste silex vinden, is dat niet zomaar een stuk 

rots, maar het gereedschap van een mijnwerker van 6000 jaar 

geleden. Gereedschap dat ontelbare op te lossen vragen doet 

rijzen.”
Naar aanleiding van de Erfgoeddagen 2020, vinden er 
rondleidingen plaats op 12 en 23 september.

www.minesdespiennes.org 
www.silexs.mons.be

Twintig jaar opgravingswerk leverde 
bijzonder veel ontdekkingen op. En er valt 
nog heel wat te onderzoeken. 
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MilleVertus

‘Gezondheid’ ! 
Energierijk bier dat goed is voor het lichaam en de 
gezondheid? Dat is het streven van Daniël Lessire, 
die sinds een vijftiental jaar al een mooi gamma 
ambachtelijke bieren heeft opgebouwd met zijn 
MilleVertus-brouwerij in de Gaume.

 I Marc Vanel

Daniël Lessire, die meer dan twintig jaar ‘trader’ was 
bij een Luxemburgse bank, valt in 2003 zonder werk. 
Van die gelegenheid maakt hij gebruik om een jaar 
later een microbrouwerij op te starten in zijn thuis-

dorp Toernich, niet ver van Aarlen. Eerst in zijn garage, dan in 
een bijgebouw en daarna in een pakhuis dat hij huurt om zijn 
activiteit verder te ontplooien. Groeien of investeren ? Onze 
ondernemer kiest natuurlijk voor het tweede en verhuist in 2011 
naar Breuvanne, een dertigtal kilometer verder.
De MilleVertus-brouwerij, die daar kan beschikken over een 
terrein van twee hectare, vervijfvoudigt haar productie. En ze 
blijft maar groeien. Haar basisgamma bestaat (dan) uit drie 
klassiekers : ‘La Mère Vertus’, een gouden tripel, ‘La Bella Mère’, 
licht bier met meer hop, en ‘La Douce Vertus’, een mouthoudend 
bruin bier. Vandaag produceert de brouwerij maar liefst dertien 
bieren (zie kaderstuk).

Voor ieder wat wils
“Het speciale bij mij”, legt Daniël Lessire uit, “is dat ik een gamma 

aanbied voor elke smaak, met alle kleuren en met ieder alcoholgehalte. 

Ik sta open voor elk voorstel. Geregeld krijg ik bezoek van Belgische, 

Italiaanse en Franse brouwers met speciale aanvragen. Ik zoek altijd 

iets origineels, zoals met dit bier op basis van tiare, een bloem uit 

Tahiti.”

T I N T I G N Y

Luxemburg
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HET GAMMA
•  La Mère Vertus – 9 % vol. alc.  

Gouden tripel, zuiver mout.  
Een van de eerste gebrouwen bieren.

•  Poivrote – 7 %  
Licht met zwarte peper,  
tegelijk zacht en krachtig.

•  IPA Pot'âme – 6 %  
Indian Pale Ale, verbluffende citrusgeur  
en  smaak.

•   Mac Vertus – 4,8 %  
Belgian British Style Stout.  
Belgische versie van een beroemd Iers bier. 
Bitter en licht.

•  La Petite Vertus – 4,7 %  
Mouthoudend roodbruin bier. Laag 
alcoholgehalte, sterk karakter en smaak.

•  La Bella Mère – 6,5 %  
Goudkleurig en gehopt.

•  421 – 4,21 %  
Speltbier met hoofdzakelijk Pale Ale-malt  
en citrussmaak

•  La Fumette – 6,5 %  
Gerookt amberkleurig bier. Ideaal bij 
zuurkool en fijne vleeswaren.

•  Augure – 7 %  
Amberkleurig met honing en  
middeleeuwse kruiden.

•   Papesse – 11 %  
Krachtige bruine quadrupel.  
Het sterkste bier uit de het gamma.

•  La Douce Vertus – 7 % :  
Mouthoudend, licht gerookt bruin bier. 
Stevig en gul.

•  La Vertus Ose – 6 %  
Licht speltbier.

•  Blanchette – 5 %  
Wit lemonbier met kruiden,  
om berijpt op te dienen. 

B R O U W E R I J  M I L L E V E R T U S

Chemin de l’Eau Vive 3 
B-6730 Breuvanne  
+32 (0) 63 22 34 97
 
www.millevertus.be

Met haar twaalftal bieren draait brouwerij ‘MilleVertus’ heel 
goed en ze telt, naast Daniël en zijn (halftijds werkende) echt-
genote Jocelyne, twee personen voor de productie en twee voor 
de verkoop. De bieren worden hoofdzakelijk verkocht in België 
(bijna 80 verkooppunten), maar ook in de buurlanden : 
Nederland, Frankrijk en het Groothertogdom. “Enkele jaren 

geleden had ik ook afzet in China”, zegt Daniel. “Wegens de  

milieu-impact heb ik die markt een beetje laten vallen, maar aangezien 

Azië vlugger uit de lockdown zal komen dan Europa, zie ik daar 

kansen. We hebben trouwens zopas een eerste pallet naar Taiwan 

gestuurd.” 

“ Het speciale bij mij is dat ik een gamma aanbied voor elke 

smaak, met alle kleuren en met ieder alcoholgehalte. ”

Duizend planten en mineralen
Er worden grote projecten uitgevoerd bij Mille Vertus. Om te 
beginnen een bierbloem die wordt gestookt door Etienne 
Bouillon (Lambicool-Belgian Owl). Die graanalcohol is momen-
teel gelagerd op een vat dat oorspronkelijk Barolo (een beroemde 
Italiaanse wijn) bevatte en nadien gedurende een jaar de 
‘Papesse’ (11 % alcohol), zodat het doordrongen is van aroma’s 
van portowijn en van een specifieke finesse. We zullen echter 
tot 2023 moeten wachten om er van te kunnen proeven zoals 
van een goede whisky …
Een ander groot project van Daniël Lessire is het afronden van 
het onderzoek waarmee hij al meer dan vijftien jaar bezig is, 
namelijk het maken van een MilleVertus met … duizend kwa-
liteiten. “Het is de bedoeling zich naar lichaam en gezondheid te 

kunnen verwennen. Hop heeft op zichzelf al antiseptische kwaliteiten, 

maar ik zou dat nieuwe bier ook de energie willen meegeven, die 

schuilt in planten en mineralen, om dankzij de typische eigenschappen 

van elk element te komen tot een energie-uitwisseling. Ik heb verschei-

dene opleidingen op energiegebied gevolgd en word sterk geboeid door 

het werk van Masaru Emoto, een Japanner die bekend staat voor zijn 

theorieën over de invloed van het denken en de emoties op de structuur 

van water.”
Het principe is bekend in de wereld van de kinesiologie en het 
lijkt een beetje op dat van de homeopathie. Het valt echter moei-
lijk uit te leggen aan leken, vooral omdat sommige principes 
‘geheim’ worden gehouden. Het zal dus nog een beetje wachten 
zijn om de energiekwaliteiten te leren kennen van wat terecht 
de ‘MilleVertus’ heet.
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Uitstekende kaviaar  
in Waterloo
Het was in 1995 dat Arya en Ahmad Razavi de firma 
Caspian Tradition hebben opgericht, die gevestigd is te 
Waterloo en die een vijftiental, bij viskwekerijen van 
overal ter wereld zorgvuldig geselecteerde, kaviaarsoor-
ten importeert en dan uitvoert naar andere continenten, 
maar hoofdzakelijk naar de lidstaten van de Europese 
Unie. Beide jonge Iraniërs kwamen studeren in Brussel – zeerecht voor hem en informatica voor haar. Na hun studies 
besloten ze in België te blijven en in de kaviaarhandel te stappen, een sector waarvan ze meer dan een basiskennis 
hadden, aangezien de familie van Ahmad daarin al meer dan 40 jaar gespecialiseerd is ! Bovendien konden ze dankzij 
hun Iraanse afkomst de nodige contacten leggen in de zeer beperkte kring van kaviaarhandelaars en kwekers.
“We werken met deskundigen die, net zoals mijn echtgenoot, persoonlijk viskwekerijen over heel de wereld gaan bezoeken om daar 

onze kaviaar te kiezen”, legt Arya uit. “De Imperial Gold komt bijvoorbeeld van steuren die worden gekweekt in Chinees-Russische 

vijvers, terwijl de Oscietra uit China, Uruguay of Italië komt en de Baeri uit Duitsland, Italië, Finland, Frankrijk en … België. Hij 

komt van riviersteuren die heel goed in gevangenschap kunnen leven op eender welke breedtegraad.”

Een ultramodern laboratorium

In Waterloo komt de gekozen kaviaar aan in dozen van 1,8 kg. 
Volgens de wens van de klant wordt hij dan in kleine doosjes gedaan 
– wat snel en nauwkeurig moet gebeuren, omdat kaviaar niet goed 
tegen open lucht kan – die dan worden opgeslagen in koelkasten 
en vervolgens worden verpakt. Allemaal bewerkingen die worden 
uitgevoerd in een modern laboratorium (met veel sassen, dub-
beldeurige koelkasten, werkruimten en koelkamers waarin het 
drie graden vriest …) en die de strengste Europese hygiënische 
regels in acht nemen. Ook het leveren gebeurt met dezelfde 
voorzorgen.
“Hoewel kaviaar een luxeproduct is, onderging de prijs ervan toch een 

flinke daling sinds 2009 en het verbod op wildvissen”, benadrukt Arya. 
“Vandaag schommelt de prijs van de meest van onze soorten tussen 1000 en 2000 euro per 

kilogram.”
Caspian Tradition, dat in 2012 het Brusselse ‘Maison du Caviar’ overnam, verkoopt 
bovendien zalm en foreleitjes en andere lekkernijen zoals ganzenlever, gerookte 
zalm en steur, truffels enz.

THE PLACE
TO BE WAW !
—  In de voetsporen van de ‘Ambassadeurs’
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Semois-tabak is  
een echt streekproduct
“Semois-tabak. Sigaretten - Sigaren - Cigarillo’s”. In Bohan, een mooi 
dorp in de gemeente Vresse, waar de Semois prachtige meanders in 
het dal vormt, laat het uithangbord aan het huis van Xavier Martin 
aan de bezoekers langs de brug over de rivier komen, weten dat de 
traditie van de tabakkwekers nog steeds levend is. De verdienste van 
deze achterkleinzoon van tabakplanters, van wie het huis in 1886 werd 
opgericht, is verre van gering, aangezien het beroep in de loop der 
jaren sterk achteruit is gegaan. Vroeger telde de vallei van de Beneden-
Semois immers verscheidene kwekers in elk dorp. De tabak van de 
Semois is immers een echt streekproduct, waarvan de kwaliteit al vlug 
werd erkend. Hij heeft een heel bijzonder aroma, dat te danken is aan 
de aard van de bodem, de klimaatomstandigheden en, vooral, aan de 
mist in het dal. In 1951 strekte de tabakskweek zich uit over ongeveer 
575 hectare en omvatte meer dan 12.000.000 planten, die goed waren 
voor ongeveer 1000 ton droge tabak. Het overgrote deel van die productie was het werk van een vijftigtal plaatselijke 

kleine planters-fabrikanten. Daarvan getuigen, zowel te Vresse-sur-Semois 
als in de omliggende dorpen, de vele tabaksdrogerijen, die nu deel uitmaken 
van het landschap en van het erfgoed.
Tegenwoordig zijn er in de vallei nog maar enkele zeldzame huizen die zich 
bezighouden met het ambachtelijk kweken en produceren van Semois-tabak. 
Voor het voortzetten van die activiteit kan de familie Martin steunen op 
de vakkennis van vier generaties van tabaksplanters. Tabak wordt in het 
begin van april in verscheidene lagen gezaaid en vervolgens in de maand 
mei in volle grond verpoot om in september te worden geoogst en daarna 

door de lucht gedroogd te worden in loodsen. Aan 
het einde van het jaar worden de bladeren losge-
maakt van de stengels, volgens zeer strikte regels 
gesorteerd en dan in bundels en later in bossen 
bijeengevoegd. Daarna begint de eigenlijke 
tabaksproductie, die volledig manueel verloopt. 
De bossen worden bevochtigd, waarna de bla-
deren machinaal in een hakmolen op de 
gewenste dikte worden versneden. Dan wordt 
de tabak gebrand – de houtgestookte roost-
machine dateert van 1886 ! – opdat hij zijn 
aroma zou kunnen ontwikkelen. Vervolgens 
wordt de tabak afgekoeld en getrild om de 
onzuiverheden eruit te verwijderen. Ten 
slotte laat men hem vierentwintig uur 
ademen vooraleer hij wordt verpakt. Drie 
jaar later komt men de tabak opnieuw 

tegen in pijpen of in de vorm van sigaretten, 
sigaren en cigarillo’s. Een heerlijk moment voor kenners ! 

Toerisme
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Bonsais in Welkenraedt
“Het eerste wat ik elke ochtend doe, is mijn venster openen en naar 

mijn tuin kijken. Dat uitzicht maakt me gelukkig. In een tijd waar 

men overal ter wereld nog enkel over geld praat, is dat een een-

voudig en natuurlijk genoegen ! ”

Wat Francis Kessels zo gelukkig maakt in zijn huis te 
Welkenraedt, is hetzelfde dat hem ook met trots vervult : 
een uitzonderlijke verzameling van meer dan 300 bonsais 
in een acht are grote tuin die helemaal is aangelegd en 
versierd op Japanse wijze, met een tori (een traditionele 
Japanse port iek), een k leine tempel die door 
Boeddhabeeldjes wordt bewaakt, een waterpartij waarin vis-
sen leven en die overdekt is door een beschutting van rood hout, amfo-

ra’s, namaakrotsen, stenen 
figuurtjes en draken …
“Ik heb altijd zielsveel van de 

natuur gehouden”, zegt deze 
77-jarige gewezen NMBS-
medewerker. “Toen ik er nu 

al bijna 40 jaar geleden mee 

begon, zei ik bij mezelf dat, als 

ik een eik zou planten, die 

beetje bij beetje heel de opper-

vlakte in beslag zou nemen, 

maar dat, als ik er bonsais zou 

kweken, ik elke dag veel verschillende soorten van die miniatuurboompjes 

zou kunnen bekijken. Tegenwoordig weet ik niet meer hoeveel variëteiten ik 

ervan heb : beuken, berken, appelboompjes, kerselaars, jeneverboompjes, 

dennen … Mijn echtgenote en ik kunnen ze bewonderen en op hun tempo leven 

volgens de vier jaargetijden. Maar die bonsais hebben heel veel verzorging 

nodig. Ze moeten een geschikte voedingsbodem hebben en een goede blootstel-

ling. De takken en de wortels moeten heel nauwkeurig worden gesnoeid. Ze 

moeten ook zorgvuldig worden opgebonden om ze in de juiste richting te doen 

groeien en ze een esthetisch uitzicht te geven. Ten slotte moet je erop letten 

dat je ze op het juiste moment verpot.”
Francis Kessels maakt er geen geheim van dat hij elke dag acht uur 
bezig is met zijn boompjes. En soms neemt hij de tijd om de kunst van 
het bonsaikweken uit te leggen aan liefhebbers die soms van ver komen 
om van zijn kennis te profiteren.

Toerisme

EEN BONSAI VAN 
HAAGBEUK
Er was eens een haagbeuk die met de zijnen in 
het woud leefde. Enkele houthakkers besloten 
op een dag dat ze hem zouden afzagen om er 
brandhout van te maken. Daarmee zou de kous 
af zijn, ware het niet dat een bonzaika tijdens 
zijn wandeling een stronk vond, die wanhopig 
loten probeerde te maken. “Die boom verdient 
een nieuwe kans”, dacht hij en begon twee 
dagen lang een sleuf te graven om de 
beschadigde boom te bevrijden en mee naar 
huis te nemen. Hij sneed de grote wortels af en 
behield de kleine, alsook een beperkt aantal 
loten. Hij zette hem ten slotte in een pot, in de 
hoop dat hij terug zin in het leven zou krijgen. 
Het wachten duurde lang, maar uiteindelijk 
schoot er een takje omhoog, dan een tweede 

en nog een derde. De man kreeg er 
de tranen van in de ogen. Hij sneed 
de stronk bij om een harmonisch 
geheel te maken en bleef elke dag 
over de gezondheid ervan waken. 
Uiteindelijk weten we niet of de 
bonsai dan wel de man het 
gelukkigst is. Maar ze zijn zeker 
onafscheidelijk geworden ! 
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Kamers en hutten in de natuur  
in Froidchapelle
Twee gastenkamers, met de mooie namen ‘Romance’ en ‘Poésie’, alsook 
een hut (voor een gezin met één of twee kinderen) en een woonwagen 
(voor een gezin met één kind), beide voorzien van een chemisch toilet 
en een zonnedouche, vormen het duurzame concept dat Vincent et 
Michèle Trigaux-Olivier in Froidchapelle aanbieden aan natuurlief-
hebbers. Die onderkomens liggen halverwege tussen de Meren van 
l’Eau d’Heure en de streek van Chimay, een ideale plaats, zowel voor 
sportbeoefenaars als voor toeristen die op ontdekkingen uit zijn en 
voor gastronomen. Ze zijn bovendien gelegen in een melkboerderij 
met twintig hectare weiden langs het bos van Walestru. Vincent 

produceert melk die meer bepaald bestemd 
is voor het maken van Chimay-kaas, terwijl Michèle aan het fornuis staat. 

Ze doet niets liever dan haar gasten de producten van haar biologische tuin 
en de streekgastronomie te laten proeven, zoals de yoghurts en de kazen, 
maar ook het brood, de confituren, de honing uit de streek, de dagverse 
biologische eieren en de verse fruitsappen. Als kers op de taart kunnen de 
huurders van de ‘Escapade’ in Walestru beschikken over een moestuin – met 
dwerggeiten en kippen – waarin ze bij mooi weer kunnen ontbijten, maar 
ook over een leestuin met fontein en een wintertuin met bar en salonhoek. 
En als ze iets voelen voor keramiek, dan kunnen ze het atelier van Michèle 
boeken om die activiteit eens uit te proberen.

Toerisme

De glasramen van Aurélie en  
de Keltenwandeling in Libramont
Te Nimbermont, in de gemeente Libramont-Chevigny, heeft 
Aurélie Moreau haar atelier ondergebracht in een vroegere 
school. Een goed idee want ze had niet alleen ruimte nodig, maar 
ook licht. Aurélie ontwerpt en maakt immers ambachtelijke glasramen. Ze tekent, fabriceert en plaats ramen. Figuratieve 
of abstracte, heel kleurrijke of discrete, met voegen van koper of van lood, afhankelijk van de vraag. Ze maakt ook 
verlichtingstoestellen en diervoorwerpen van glas. Bovendien biedt ze kleine reeksen ambachtelijke ‘fantasie’-juwelen 
van gesmolten glas aan. Ze werkt bovendien samen met andere beroepen (schrijnwerkers, kunstsmeden, binnenhuis-
architecten, beeldhouwers en designers), bij wie ze haar expertise inbrengt. Ten slotte organiseert ze één of twee keer 
per jaar een beginnerstage van twee dagen en – op aanvraag – atelierbezoeken voor groepen.
Maar er zijn niet enkel de glasramen. Wie in het bos van Bonance gaat wandelen, zal haar ‘signatuur’ terugvinden in 
de tekeningetjes op de didactische panelen die zich langs de Keltenwandeling bevinden. Die zijn de vrucht van een mooie 
samenwerking tussen het Keltenmuseum (dat tot in 2021 wordt gerenoveerd) en het team van de Toeristische Dienst. 
Dat bebakend traject (van 2,9 km lang) brengt onze Keltische afstamming en onze plaatselijke natuurlijke hulpmiddelen 
onder de aandacht.
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In de Grand-Hornu
« SERIAL EATER », food design stories  
(tot 29 november)

In het Innovatie en Designcentrum van de Grand Hornu legt de ten-
toonstelling Serial Eater dertig jaar experimenten en overwegingen 
bloot over het ‘voedselvoorwerp’. Sinds het ontstaan ervan in de jaren 1990 
tot op vandaag, zal het bestuderen van food design ons begrip bijbrengen over de evolutie 
van onze consumptiegewoontes en onze bewustwording ten aanzien van het food system.
Zorgen over onze gezondheid, over de voedselveiligheid en over de herkomst van ons voedsel 
hebben ons dagelijks leven grondig veranderd. Toch dient de mens het hoofddoel van de 
food design te blijven. Zijn gedrag, eetgewoontes, taboes en smaak liggen aan de basis van 
dat onderzoek. Met een soms angstwekkende aanpak van de voedseltoekomst, bieden een 
veertigtal food designers hun antwoorden op de vragen van de eter uit de 21e eeuw : wat voor 
een soort verbruikers zijn wij, hoe moeten we onze impact op het huidige schema beoordelen 
en wat zullen we op ons bord aanvaarden ?
Ze geven ook een ludiekere kijk op onze verhouding tot voedsel maar tegelijk vergeten ze er 
het voornaamste doel niet van : onze maag vullen en onze ogen en geest behagen.

www.mac-s.be

‘Toetanchamon’ in Luik
De tentoonstelling wordt verlengd tot 30 augustus

Covid-19 heeft de vergeten oude farao er niet onder gekregen ! 
De sinds half maart ontoegankelijke Toetanchamon-
tentoonstelling wordt vanaf 18 mei opnieuw op de sporen gezet 
in het treinstation van Luik-Guillemins.
We herinneren u eraan (zie WAW nr. 48 van deze lente) dat die 
door Europa Expo opgebouwde tentoonstelling de meest ambi-
tieuze is, die ooit in België aan Toetanchamon werd gewijd ! Ze 
bevat veel voorwerpen die in Egypte werden gemaakt door de 
Supreme Council of Antiquities Replica Production Unit en de ver-
schillende reconstructies bieden de bezoekers uitzonderlijke 
magische momenten aan. Er werd geen enkel detail verwaar-
loosd, gaande van de producten die voor de muurschilderingen 
van het graf werden gebruikt, over de manieren waarop men 

33 eeuwen geleden in Egypte schreef, tot de schimmels op de muren van de grafkamer. Maar 
wat de Luikse tentoonstelling zo origineel maakt, is dat ze de bezoekers in de voetsporen van 
ontdekkingsreiziger Howard Carter laat stappen en hun deelgenoot maakt van zijn hoop, zijn 
twijfels en ten slotte van zijn verrukking toen hij plots de door iedereen vruchteloos gezochte 
graftombe ontdekte …

www.europaexpo.be

Cultuur

—  Verbluffend !
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Idyllische wandelingen in 
prachtige perken en tuinen.  
De biodiversiteit ontdekken in 
vijvers en rivieren. Dierenparken 
bezoeken. Avonturen beleven in 
het woud. Herbronnen en 
ontspannen ... In tijden van 
coronavirus, biedt de natuur in 
Wallonië een heel aantrekkelijk 
toevluchtsoord. Met de hulp van 
Wallonie Belgique Tourisme, 
stelt WAW u enkele 
mogelijkheden voor.

DE NATUUR BELEVEN
in Wallonië
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DOMAINE DE CHEVETOGNE
“ASJEBLIEFT, TEKEN  
DE NATUUR VOOR MIJ!”

Op het domein van Chevetogne is de natuur in alle vormen 
aanwezig, zowel wild als aangelegd. U kunt er zich in ontspannen 
en uitleven, maar ook nadenken over de voorouderlijke banden die 
ons met die natuur verbinden.
 I Christian Sonon
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Prachtige tuinen, thematische speelpleinen, vij-
vers, bos, aangelegde wandelpaden, sportvelden, 
een kinderboerderij, musea … Het domein van 
Chevetogne is het natuurgebied bij uitstek. U 

vindt er alle aspecten van de natuur terug : u kunt wan-
delen, u ontspannen, dingen ontdekken, u afreageren, 
ontmoetingen doen, heel wat bijleren …
Toch kwam dat aards paradijs niet op één dag tot stand 
en het werd vooral niet op goed geluk af gemaakt. Toen 
Bruno Delvaux in 1995 werd aangesteld tot directeur 
van het Provinciaal Domein van Chevetogne, kreeg hij 
als taak een nieuw project uit te denken voor dat 600 hec-
tare grote gebied. Die plannen moesten veel beter beant-
woorden aan wat het publiek echt verlangde en aan het 
nieuwe milieubewustzijn, namelijk een noodzakelijke 
terugkeer naar de natuur.
Een uitdaging van formaat, want vanaf het begin van 
het aanleggen van de site, die in de jaren 70 vanuit pri-
véhanden was overgegaan naar openbaar bezit, speelde 
de combinatie van beton en marketing, waarin geen 
enkel masterplan voorzag, meer dan eens een beslis-
sende rol. Daardoor ontstond er een hele reeks wegen 
en speelpleinen, een reusachtig zwembad, een karting-
baan, een immense camping voor caravans, alsmede een 
stoffige esplanade … die dagelijks werd vervuild door 
coca-cola, frieten en hamburgers. In een andere tijd zou 
die directeur alles hebben gered wat er te redden viel en 
dan ijlings betere oorden hebben opgezocht ! 

Een cultureel centrum in openlucht
Maar Bruno Belvaux heeft altijd van uitdagingen 
gehouden. De reden waarom de provinciale overheid 
hem heeft gekozen, was omdat ze hoopte dat hij met een 
meer ‘cultureel’ project zou komen aanzetten. Hij is 
schrijver en regisseur, kortom een man van het toneel, 
en hij is de broer van de cineasten Rémy en Lucas 
Belvaux. In die tijd was er in heel het domein immers 
geen enkele tuin, geen pretpark en geen plaats voor 
dieren. Waarom zou hij van die plekken geen culturele 
centra voor de 21e eeuw maken ? Dat voorstel van 
journalist Jean-François Kahn maakte Bruno Delvaux, 
enthousiast.
Om zijn weg te vinden op dat onbekende gebied, begint 
de Namenaar veel te lezen en zoekt hij inspiratie bij de 

vele buitenlandse parken die hij gaat bezichtigen. Maar 
vooral omringt hij zich met ervaren personen die hem 
raad kunnen geven : Marie-Françoise Degembe, een 
geschiedkundige die studeerde aan de ‘École du Paysage’ 
van Versailles, en Benoît Fondu, een jonge land- 
schapsarchitect die zijn sporen had verdiend met het 
heraanleggen van de tuinen van Seneffe. Het drietal 
geraakt het eens : ze moeten opnieuw voorrang geven 
aan de natuurlijke omgeving en een zone met aangelegde 
natuur, zodat men er een ruim publiek kan verwelkomen, 
dat thuis nauwelijks in aanraking komt met de natuur.

Toen Bruno Delvaux in 
1995 werd aangesteld tot 

directeur van het 
Provinciaal Domein van 

Chevetogne, kreeg hij als 
taak een nieuw project uit te 

denken voor dat  
600 hectare grote gebied. 



6262

© DPC

© DPC

© DPC

© DPC

nr 49 Dossier

DE PALADIAANSE BRUG
“Een milieudwaasheid ! ” Tussen de betonlagen waartegen Bruno Belvaux 
strijd heeft geleverd, lagen degene die dienden om het water van de 
tweede vijver naar de vijver aan het Einde van de Wereld te leiden, op een 
uitgelezen plaats. Vandaag is die ongelukkige structuur doorbroken en 
kan het water opnieuw zijn natuurlijke loop volgen langs een reeks land-
schapswatervalletjes. En op de plaats van de oude brug, die men te klein 
vond in verhouding tot de weidsheid van het landschap, wilde de direc-
teur een Paladiaanse brug bouwen – Andréa Palladio was een architect 
uit de I taliaanse renaissance die het in de 
Romeinse tijd zo gegeerde bouwmodel weer in 
eer herstelde – met hoge zuilen en driehoekige 
frontons. Opdat de wandelaars een momentje 
zouden kunnen rusten ter wi j l  ze de brug 
bewonderen, zal deze laatste overdekt worden 
en voorzien van banken. En er zal ook een 
interpretatiecentrum voor … regen worden 
gemaakt.

In de voetsporen van Martine
“Vroeger begonnen de mensen vochtige zones te saneren en er 

te pas en te onpas beton in te storten ; vandaag gebeurt het 

tegenovergestelde en proberen ze de natuurlijke omgevingen 

te herstellen en opnieuw reservaten van biodiversiteit te 

maken”, zegt de directeur, die vanaf zijn aankomst in 
Chevetogne het beton uit een groot deel van het park 
laat verwijderen om er de natuur terug de vrije loop te 
geven in aanwezigheid van de bezoekers. Verder laat hij 
het initiatief over aan Benoît Fondu, die zijn inspiratie 
zocht in de tekeningen over Martine au Parc van Marcel 
Marlier en die haast alle tuinen, zo’n vijftiental, aan-
legde, waardoor het domein vandaag zo aantrekkelijk 
is geworden : de Engelse tuin, de Franse tuin met zijn 
borduurachtig patroon, de Woodland Garden, de 
Haagbeukentuin, de Moestuin der Begeerte, de tuin van 
Hervé Bazin, de Bramengekte … En rond dat alles bevin-
den zich speelpleinen, fantasiegebouwtjes, grotten, 
bruggen en watervallen. Maar om zoveel mogelijk 
ruimte te bieden voor ontmoetingen en gezelligheid, 
zijn er ook terrassen, barbecuezones, kiosken en – vooral 
– prachtige paden die ook kunnen worden gebruikt door 
personen met beperkte mobiliteit en waarlangs zich 
banken bevinden. Uiteindelijk werd op die manier een 
zesde van de oppervlakte veranderd in een culturele en 
aangelegde tuin, waarbij er werd op gelet dat elk element 
zou passen in het landschap en zou opvallen door zijn 
eigen bijzondere vorm. “Chevetogne is een soort grote 

heterotopische tuin geworden”, legt Bruno Belvaux uit. “Hij 

bestaat op één plaats uit duizend landschappen die van elders 

komen en die opnieuw zijn samengesteld om verschillende 

sferen, omgevingen en klanken voort te brengen.”

Vandaag is het domein aantrekkelijk 
geworden dankzij de vijftien tuinen :  
de Engelse tuin, de Franse tuin met zijn 
borduurachtig patroon, de Woodland 
Garden, de Haagbeukentuin, de 
Moestuin der Begeerte, de tuin van 
Hervé Bazin, de Bramengekte …
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Het voornaamste gebouw op de esplanade, de 
centrale en emblematische plaats van het 
domein, is het NEM (Nature Extraordinary 

Museum), met daarin het interpretatiecentrum 
van het park, dat half rariteitenkabinet en half 
bibliotheek is. Het dient om de wijsgerige banden tussen 
mens en natuur weer onder de aandacht te brengen. “Ik 

heb dat museum en twaalftal jaar geleden bedacht en in scene 

gezet, toen ik merkte dat de bezoekers geen weet hadden van 

de sociologische werkelijkheden van het park”, legt Bruno 
Belvaux uit. “Veel mensen zagen in het domein slechts een 

uitgestrekt arboretum, waarin verscheidene soorten werden 

bewaard. Ik heb willen uitleggen wat men er zag, om de 

mensen te doen nadenken over natuur en cultuur.”
Maar om te beginnen : wat is de natuur ? Voor de 
directeur is dat niet de geschikte term om de 
parkomgeving te beschrijven. “De natuur die men in 

Chevetogne bewondert, is aangelegd en ze is een ‘kunstwerk’. 

De echte natuur is wild, zoals in het Amazonewoud.” En ze 
jaagt angst aan. Zoals blijkt in de eerste helft van het 
interpretatiecentrum, huist de grote boze wolf erin, 
alsook de minotaurus, slangen, vampen, toverkollen … 
Beetje bij beetje heeft de mens zijn angsten overwonnen 
en is hij de natuur gaan temmen door er prachtige 
tuinen in aan te leggen. Van zijn verre reizen bracht hij 
rare en vreemde voorwerpen mee, die uit het dieren, 
planten en delfstoffenrijk stamden, en die hem hielpen 
om zijn kennis uit te breiden. Het is ook dankzij de 
eerste ontdekkingsreizen dat we nu rododendrons, 
toverhazelaars en sequoia’s kunnen bewonderen op het 

domein. Door tuinen aan te leggen, heeft de mens het 
begrip schoonheid gecultiveerd. Maar wat is 
schoonheid ? Een schilderij van Fragonard, De schommel, 
toont aan dat alles afhangt van het standpunt …
“Dit museum is bijzonder geschikt voor kinderen”, besluit 
Carine Hubaille, een van de animatrices van het domein. 
“Er werden veel boeken verspreid over het traject en die 

houden altijd verband met de waargenomen thematiek. Er 

werden ook kleine plaatsen ingericht waar ze kunnen tekenen 

en hun eigen tuin ontwerpen. Een plekje vol ontdekkingen en 

verwondering ! ”

HET MUSEUM VAN DE   
BUITENGEWONE NATUUR

Beetje bij beetje heeft de mens zijn 
angsten overwonnen en is hij de natuur 
gaan temmen door er prachtige tuinen  

in aan te leggen. 
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Het in 2016 geopende MHiN of ‘Museum voor 
natuurlijke verhalen’ is een interpretatiecen-
trum voor jeugdliteratuur over de natuur. Het 
werd ondergebracht in het kasteel van het 

domein, dat zo zelf een nieuwe … jeugd kreeg.
“Met de restauratiewerken wilden we van de benedenverdie-

ping een prestigieuze onthaalruimte maken en op de 1ste 

verdieping de kantoren van het pedagogisch team van het 

park onderbrengen”, legt Carine Hubaille uit. “Het MHiN, 

bevindt zich in de kelders en op de zolders, die plekken bij 

uitstek zijn om zich te ontspannen. Voor de toegang hebben 

de architecten een soort tuin uit Alice in Wonderland gemaakt. 

Ze hebben ook een buitenlift geplaatst om beide delen met 

elkaar te verbinden.”
De directeur herhaalt het graag : zijn visie komt voort 
uit de vaststelling van Rudyard Kipling, de schrijver 
van het Jungleboek : “Alle verhalen uit mijn jeugd beginnen 

bij de natuur”. De elfennecropool, de schaduwenkamer, 
het heldentheater, de verre paradijzen, de schrijversga-
lerij … Met de hulp van zijn medewerkers Pascal Le 
Brun (visualisering) en Olivier Simon (interieurarchi-
tect) heeft Bruno Belvaux elke ruimte in scene gezet 
opdat de kinderen hun eigen verhalen zouden maken, 
in verband met de natuur en naar het voorbeeld van 
Dumas, Verne, Dickens, Tolkien, Andersen … Om in 
dit kasteel de vertellingen uit onze kindertijd tot leven 
te wekken, met slapende prinsessen, koninginnen als 

boze stiefmoeders en kasten die niet open mogen, is de 
directeur dikwijls gaan snuisteren op rommelmarkten 
en op veilingen, waar hij echte collector’s items heeft kun-
nen vinden, zoals het Winchester-geweer van Buffalo 
Bill, een Citroën van de Afrikaanse expeditie en ver-
sieringen uit Khmer-tempels … “De jeugd van vandaag 

kent alleen nog computerschermen ; daarom heb ik alles inge-

zet op boeken en voorwerpen. Geluid en film hebben ze thuis.”
Aan de uitgang van het interpretatiecentrum kun je 
lezen : “Als je je goed vermaakt hebt door toneel te spelen of 

een hut te bouwen, zo hebben wij ons ook vermaakt met het 

vervaardigen van de slangen waarmee je schijngevechten 

leverde en met de aquaria waarin je je hoofd dompelde … 

Word ruimtevaarder, goudzoeker, piraat, duiker, avonturier, 

cineast, autopiloot of acteur die prinsessen omhelst ! ” 

HET 
VERHALENMUSEUM 

D O M A I N E  D E  C H E V E T O G N E

Rue des Pîrchamps 1
B-5590 Ciney
+32 (0) 83 68 72 11
 
www.domainedechevetogne.be
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IN BOUSSU  
WAAKT DE NATUUR 
OVER HET ERFGOED

B O U S S U

Henegouwen

In de 16e eeuw was het kasteel van Boussu, dat eigendom was van 
de familie Hennin-Liétard, het meest opvallende gebouw in 
renaissancestijl ten noorden van de Loire. De geschiedenis ervan 
wordt verteld in het interpretatiecentrum in het kasteeltje aan de 
ingang, terwijl het park een beschermd natuurgebied is.
 I Christian Sonon

Park, kasteeltje, interpretatiecentrum, opgravin-
gen, rouwkapel … Om te begrijpen wat de vzw  
‘Gy Seray Boussu’ heeft kunnen redden en terug 
tot zijn recht doen komen op de site van het 

kasteel van Boussu tijdens de voorbije dertig jaar, d.w.z. 
sinds de gemeente er eigenaar is van geworden, dient 
men de prestigieuze geschiedenis ervan te schetsen, die 
door oorlogen en erfopvolgingen werd gekenmerkt.
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Het paleis van Boussu 
werd toen “het mooiste 

huis uit heel de Lage 

Landen, een huis dat een 

koning waardig was”.

Het kasteelcomplex, dat in de moerassige vallei van de Haine 
gelegen is, heeft drie grote periodes gekend. Vanaf de 10e eeuw 
was het een middeleeuws kasteel dat in 1225 eigendom werd 
van de familie Hennin-Liétard en in 1478 werd vernield tijdens 
de oorlogen tussen de koning van Frankrijk en de Bourgondische 
staten. Vanaf 1539 onderging de site een indrukwekkende ver-
andering, toen men begon met het bouwen van wat het eerste 
kasteel in renaissancestijl zou worden ten noorden van de Loire. 
Eigenaar Jean V de Hennin-Liétard, 1ste graaf van Boussu en 
opperstalmeester van Keizer Karel, deed daarvoor een beroep 
op de beroemde architect-beeldhouwer Jacques Du Brœucq. Het 
paleis van Boussu werd toen “het mooiste huis uit heel de Lage 

Landen, een huis dat een koning waardig was”. Het kasteel was zo 
prachtig, dat Maria van Hongarije, de zus van Keizer Karel, aan 
Jacques Du Brœucq vroeg om zulk een paleis te bouwen op haar 
domein in Binche.

Toen men bijna 30 jaar geleden, 
onder invloed van de vzw ‘Gy Seray 

Boussu’, kwam er een heel stuk 
geschiedenis van Boussu beetje bij 

beetje aan de oppervlakte. 

De Villa Caraman
Behalve het kasteeltje aan de ingang, was het kasteel volledig 
vervallen, toen graaf Maurice de Caraman in 1810, op basis 
ervan, niet alleen het kasteeltje vergrootte, maar ook een luxu-
euze woning bouwde die ‘Villa Caraman’ werd genoemd. Later, 
bij de komst van de nieuwe eigenaar, werd die ‘het kasteel van 
Nédonchel’ genoemd.
“Tijdens de Tweede Wereldoorlog legden de Duitsers beslag op de site, 

die voor hen interessant was wegens de nabijheid van de spoorlijn. 

Toen ze op 2 september 1944 moesten vluchten voor de oprukkende 

Geallieerden, bliezen ze eerst hun munitiedepot op. Terwijl de muren 

uit de 19
e

 eeuw niet bestand bleken tegen de ontploffing, bleven de 

dikke muren uit de 16
e

 eeuw overeind.”
En zo begon er een nieuwe periode ! Toen men bijna 30 jaar 
geleden de restauratiewerken begon, onder invloed van de vzw 
‘Gy Seray Boussu’ (‘Je serai Boussu’ is de wapenspreuk van de 
graven van Boussu), kwam er een heel stuk geschiedenis van 
Boussu beetje bij beetje aan de oppervlakte. “Vandaag zijn de 

eerste twee fasen voltooid, namelijk de drie verdiepingen van de toren, 

de toegangsportiek en een zaal op de verdieping, alsook de kelders. Nu 

is men bezig aan de derde fase, die de inrichting van een tijdelijke 

tentoonstellingszaal omvat, alsmede een bibliotheek en een documen-

tatiecentrum over de renaissance in Noord-Europa.”

“Keizer Karel bezocht het kasteel van Boussu twee keer, in 1545 en in 

1554”, vertelt Marcel Capouillez, historicus en directeur van de 
wederopbouw ervan. “Men vertelt dat, toen hij het kasteel na zijn 

tweede bezoek verliet, achterom keek en zag dat het in brand stond. 

Toen hij terugkeerde om te zien wat er gaande was, legde de graaf 

hem uit dat niemand nog waardig was om het te betreden na het 

bezoek van een zo doorluchtige gast ! … Later werd het kasteel gelei-

delijk vernield gedurende de vele oorlogen in de 16
e

 en de 17
e

 eeuw, 

maar we hebben het bewijs dat Lodewijk XIV er in 1655 logeerde tij-

dens de feesten voor zijn 16
e

 verjaardag.”
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P A R K  E N  K A S T E E L 

V A N  B O U S S U

Rue du Moulin 43
B-7300 Boussu
+32 (0) 65 77 82 65

Opgravingen en een interpretatiecentrum
Tegelijk werden er grote opgravingswerken uitgevoerd 
op de site. Daardoor kwamen de structuren van het 
kasteel uit de 16e eeuw bloot te liggen, zodat men kon 
vaststellen dat het werd gebouwd op de plaats van de 
middeleeuwse vesting. Dat leverde stof genoeg op om 
een interpretatiecentrum te openen. Dit werd geopend 
in 2015, in het feestelijke kader van ‘Bergen, Europese 
culturele hoofdstad’.
“Dat centrum bevindt zich in de gerestaureerde delen van het 

kasteeltje aan de ingang. Het legt de evolutie uit die het 

gebouw in de loop der eeuwen onderging en stelt ons in staat 

om de geschiedenis van de families Hennin-Liétard en 

Caraman te volgen”, legt Marcel Capouillez uit. Van de 
gelegenheid maakt hij ook gebruik om erop te wijzen 
dat de opeenvolgende eigenaars van de site gedurende 
meer dan vier eeuwen werden begraven in de rouwkapel 
van de heren van Boussu, naast de Sint-Gorikskerk. “Zo 

goed als alle voorwerpen (munten, sleutels, stukken aarde-

werk, kanonskogels, musketkogels, speelgoed …) die werden 

gevonden tijdens de vele opgravingswerken, worden eveneens 

tentoongesteld. En van de kelders werd een steenmuseum 

gemaakt, waar de bezoekers de vele blootgelegde stenen beeld-

houwwerken kunnen bewonderen.”

Het park is een erfenis uit de 19e eeuw
En het park ?, zult u vragen, aangezien we hier vooral 
aandacht besteden aan de natuur. Wel, dat is een erfenis 
uit de 19e eeuw en het werd aangelegd door Maurice de 
Caraman. Het was immers de laatste graaf van Boussu 
die besloot om zijn residentie te omringen door een 
gigantisch en romantisch Engels park van 300 hectare. 
De slotgrachten rond het kasteelcomplex werden 
gedempt en er werden gazons, loofboompartijen en vij-
vers ontworpen om een heel afwisselende tuin aan te 
leggen, die door bochtige paden werd doorkruist. Dat 
alles vormt vandaag een prachtige groenzone vol bomen.
“Van die 300 hectare schieten er vandaag echter maar 12 over, 

aangezien alle gronden aan de overkant van de spoorweg 

verkocht zijn”, aldus Marcel Capouillez. “Maar onze vzw 

heeft het gemeentebestuur voorgesteld die gronden terug te 

kopen van de buurman, een boer die zijn activiteiten gaat 

stilleggen. Met de hulp van het Departement Natuur en Bossen 

kan er dan een park van worden gemaakt, een 25 hectare 

groot gebied dat aan biodiversiteit is gewijd. Men moet besef-

fen dat biodiversiteit het resultaat is van vele honderden jaren 

geschiedenis. Aangezien het park zich in een vochtige zone 

bevindt, die te danken is aan de vijvers die vroeger rond de 

vesting en de residentie uit de 16 
e

 eeuw lagen, bevat het een 

fauna die eigen is aan moerassige zones : eenden, waterhoen-

tjes, watersalamanders en kikkers, maar ook konijnen  

en vossen … En het staat vol verschillende boomsoorten,  

zoals platanen met esdoornbladeren, paardenkastanjes, linde- 

bomen …”
Die recentelijk gerenoveerde groenzone, waarin ook de 
oude kiosk – of het parkpaviljoen – staat, die als natuur-
observatorium dient, is vandaag een beschermd natuur-
gebied en een wandelzone die heel het jaar toegankelijk 
is voor het publiek. Ter gelegenheid van openbare of 
particuliere evenementen worden er activiteiten geor-
ganiseerd. En sinds 2018 biedt het tijdens een weekend 
plaats aan de ‘Loges van de Renaissance’, een showpro-
menade waaraan meer dan 60 toneelspelers deelnemen. 
Ten slotte vinden er in september Erfgoeddagen plaats, 
een feestelijke en smakelijke gebeurtenis.

De oude kiosk - of het 
parkpaviljoen – die als 
natuurobservatorium dient.
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IN HET RIVEO-CENTRUM
LET IEDEREEN  
OP ZIJN LIJN !

In het Riveo-centrum, aan de oever van de Ourthe, 
loopt de natuur onvermijdelijk langs het water en de 
kennis van de waterwereld. Het is de ideale plaats om 
te leren vissen ...
 I Christian Sonon

Dossier

H OT TO N

Luxemburg
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In Hotton biedt het ‘Centre d’interprétation de la 
rivière’ (Centrum om de rivier te leren kennen) de 
bezoekers de gelegenheid om een duik te nemen in 
de wereld van het water en om kennis te maken met 

de vele vissoorten die in de Ourthe leven en die in een 
twintigtal aquariums worden voorgesteld. Er werd ook 
een 12 meter lange rivierarm nagebouwd, die in bekkens 
is onderverdeeld, waarin forellen, snoeken en andere 
witte vissen kunnen worden bekeken vanuit een half 
ondergronds gebouw. Maar Riveo verlaat bovendien de 
platgetreden paden om de liefhebbers de kans te geven 
om nog dichter bij het water te komen en er de rivier en 
haar biodiversiteit te ontdekken met een vislijn in de 
hand. Leren door onderdompeling. Wees gerust : u hoeft 
niet in het water te springen …
“Vissen is een manier om de fauna en de flora op een andere 

wijze te leren kennen, om de rivier op een ludieke wijze te 

bekijken en om zich alleen, met het gezin of in groep, te ont-

spannen”, vertelt Valérie Renard, de directrice van Riveo.
Voor jongere en minder jonge personen, individueel of 
in groep, organiseert het centrum lessen in vissen met 
de vlieg, met aas en vissen op roofvissen (snoeken). 
Geroutineerde vissers die graag een andere techniek 
zouden leren, sluiten zich soms ook aan bij de groep. 
Riveo zorgt voor de omkadering door ervaren vissers 
en levert het materieel. Het kader hangt af van de geko-
zen activiteit.
“Vissen met aas, dat ideaal is voor beginners, gebeurt hoofd-

zakelijk op het eiland Oneux, een zes hectare grote weide in 

het centrum van Hotton, tussen de Ourthe en de waterloop 

van de molen. Vissen op roofvissen doet men, op ‘float tubes’ 

of vanuit een kajak, op het meer van Nisramont, boven La 

Roche-en-Ardenne. Om te vissen met de vlieg, ten slotte, gaan 

we de Ourthe op, te La Roche, Houffalize of Durbuy, waar er 

visplaatsen werden aangelegd.”

Twee dagen op vis-trektocht
Het centrum om de rivier te leren kennen biedt ook een 
eendaagse formule om te leren vissen. Nadat ze met de 
verschillende vissoorten kennis hebben gemaakt in de 
aquariums, trekken de deelnemers botten aan en gaan, 
gewapend met een net, insectenlarven zoeken. 
Naargelang de aard daarvan, kan men de kwaliteit van 
het water beoordelen. De namiddag beginnen ze met 
een les in vissen met aas. Dat is een heel ontspannende 
moment voor gezinnen en een ideale didactische dag 
voor scholen.
“We bieden ook een vis-trektocht van twee dagen aan onder 

leiding van een gids en met overnachting in een hotel”, ver-
volgt de directrice. “Die activiteit vindt plaats op de site van 

de Hérou, tussen La Roche en Houffalize – die erkend is als 
uitzonderlijk Waals erfgoed (nvdr) – waar de Ourthe 

sublieme meanders maakt. Het is een combinatie van vissen 

op forel in het water, met waders en lieslaarzen, en een trek-

tocht door de bossen.”
Voor wiens belangstelling niet enkel uitgaat naar vissen, 
organiseert Riveo ten slotte een drie uur durende wan-
deling (van 5 kilometer), om te zoeken naar de bevers 
die de oevers van de Ourthe bevolken. Onder leiding 
van een gids kunnen de deelnemers kennismaken met 
de indrukwekkende dammen die door de bevers worden 
gemaakt en met de hutten waarin ze schuilen.

“BIJ TOUTATIS ! ”, DE 
RIVIERTENTOONSTELLING
De Griekse mythologie leert ons dat Tethys de 
moeder is van de riviergoden en de oceaniden, 
van de Murray (Oceanië), de Amazone  
(Zuid-Amerika), de Nijl (Afrika), de Mekong  
(Azië) en de Yukon (Noord-Amerika) … en van  
de Ourthe.
En het is juist omdat die een beetje de 
afspiegeling zijn van ons riviertje en sommige 
identieke of vergelijkbare soorten bevatten, dat 
Riveo de tentoonstelling “Bij Toutatis” heeft 
gemaakt, die de bezoekers naar de oevers van 
die “Big 5” brengt. Het doel van de reis? 
Kennismaken met de fauna en de flora van die 
mythische stromen en hun oevers, maar ook met 
de gewoonten en de legenden die in hun 
bedding schuilen. Met een interactief paspoort 
dat hun toegang verleent tot digitale animaties, 
steken de bezoekers de oceanen over, 
ontdekken ze fabelachtige dieren, grappige 
anekdotes, verrassende vistechnieken en 
spannende verhalen, en tegelijk gaan ze 
beseffen dat die rivieren ook milieuproblemen 
kennen.

Riveo verlaat bovendien de 
platgetreden paden om de liefhebbers 

de kans te geven om nog dichter bij  
het water te komen en er de rivier en 
haar biodiversiteit te ontdekken met 

een vislijn in de hand. 
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R I V E O

Rue Haute 4
B-6990 Hotton
+32 (0) 84 41 35 71
 
www.riveo.be

“COSMOS, DE ODYSSEE VAN 
DE ZALM UIT DE MAAS”
CoSMos verwijst naar de Odyssee van Homeros 
en meer bepaald naar de tocht die een groot 
reiziger zoals Odysseus ondernam, naar de 
gevaren waaraan hij, zowel te land als ter zee, het 
hoofd moest bieden en aan wat hem er uiteindelijk 
toe aanzette om naar zijn geboorteland terug te 
keren. Dat zal echter niet de bewondering wekken 
van de zalm uit de Maas, voor wie dergelijke 
trektocht al duizenden jaren dagelijkse kost was, 
maar die in 1935 uit onze rivieren verdween. De 
oorzaak daarvan lag bij de vervuiling van de 
rivieren en de bouw van de stuwdammen. Hoewel 
de mens die nog niet helemaal weer uiteen heeft 
gehaald, zoals Penelope dat ’s nachts deed met 
haar weefwerk, heeft hij toch al veel goedgemaakt 
door kunstmatig honderdduizenden pootvissen te 
kweken en ze uit te zetten in onze rivieren.
Om het grote publiek te informeren over de 
terugkeer van de Atlantische zalm in het 
Maasbekken, werd er in Erezée (Hotton) een 
beschermingscentrum voor de Maaszalm 
opgericht en werd er een boeiend didactisch en 
toeristisch traject ontworpen over de 
geschiedenis en de odyssee van die vis.
Dankzij de eenvoudige taal en de mooie en 
moderne vormgeving wil “CoSMos, de Odyssee 
van de zalm” – zo heet het centrum waar de 
rondleidingen door de VZW Riveo worden 
gegeven – iedereen bereiken, maar enkel op 
afspraak. Op een reusachtig didactisch bord staan 
de voornaamste plaatsen waar de soort in de 
Maas voorkwam, alsook de migratietrajecten 
vanuit de Ardense rivieren naar de ... 
Faeröereiland en naar Groenland. Vanuit een 
observatiegang kan men in een aquarium levende 
zalmen in verschillende stadia van hun 
ontwikkeling observeren. Bovendien toont een 
film de activiteiten van het beschermingscentrum, 
van het kweken van de zalm tot het uitzetten 
ervan in onze rivieren.

Er werd ook een 12 meter lange 
rivierarm nagebouwd waarin 
forellen, snoeken en andere 
witte vissen kunnen worden 
bekeken vanuit een half 
ondergronds gebouw. 
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‘TRAPPER- 
OVERLEVINGSDAGEN’  
IN HET WOUD VAN  
HET LAND VAN CHIMAY

Hoe prachtig is toch de natuur in de laars 
van Henegouwen en het Natuurpark van 
Viroin-Hermeton! Zo mooi, dat 
plaatselijke organisatoren er verblijven 
aanbieden voor wie ze wil leren kennen 
en opnieuw naar de essentie gaan.
 I Christian Sonon

De weg leren vinden en de fauna en f lora leren 
herkennen, weten welke planten eetbaar zijn en ze 
inzamelen, sporen van dieren volgen, water vinden 
en drinkbaar maken, vuur maken op de wijze van 

vroeger, zo goed als onder de blote hemel slapen op een 
bivakplaats, kortom : leren leven in de vrije natuur. Dat is wat 
verscheidene organisatoren aanbieden in het Woud van het 
Land van Chimay, in samenwerking met de Toeristische Dienst 
van het Merengebied.
Onder de benaming ‘Séjour trappeur-survie’, gaat de één tot 
vier dagen lange tocht langs de ‘Grande Traversée’, het Grote 
Routepad dat over een afstand van bijna 175 kilometer langs de 
gemeenten Sivry-Rance, Froidchapelle, Momignies, Chimay, 
(Hengouwen), Couvin, Viroinval, Philippeville en Doische 
(Namen) loopt. Het begint aan de Franse grens, in Macquenoise, 
en klimt dan al zigzaggend naar Chimay, waar de ene aftakking 
naar Sivry-Rance voert, terwijl de andere Viroinval doorkruist 
en zich vervolgens opsplitst in de richting van Philippeville en 
in die van Doische. Langs dat traject werden negen 
bivakplaatsen aangelegd ofwel één om de 15-20 kilometer.
“De verschillende formules zijn allemaal bedoeld voor groepen van 

hoogstens tien personen en bieden allemaal een unieke ervaring, 

waardoor u tot het wezenlijke kunt terugkeren en alle dagelijkse 

beslommeringen achter u kunt laten. De formules verschillen een beetje 

van de ene organisator tot de andere”, aldus Florence Cocx, die 
instaat voor de promotie van het Woud van het Land van 
Chimay. “De natuurgidsen van Aquascope spitsen het verblijf toe op 

het ontdekken van de fauna en flora rond de vijvers van Virelles en 

op het zeer mooie dorp Lompret. Die van B-vouak bieden dan weer 

een weekend aan dat vertrekt vanuit het bivak van ‘la Roche Trouée’, 

in de buurt van de ‘Fondry des Chiens’ in Nismes … Tijdens heel de 

duur van het verblijf staan ze natuurlijk ook in voor de logistiek.”

D E  J A G E R - S U R V I V A L

+32 (0) 71 14 34 83 
www.foretdupaysdechimay.be

Onderweg zorgen die gidsen ervoor dat de deelnemers in de 
natuur het nodige vinden om aan het einde van de dag een 
sobere maaltijd te bereiden. Dat kan bijvoorbeeld door te gaan 
vissen, door de vruchten van fruitbomen te plukken en door 
eetbare planten te zoeken – zoals voor een heerlijke netelsoep ! 
En wees gerust : het is bijvoorbeeld niet verboden wat kruiden 
en bloem mee te nemen en evenmin onderweg in een winkel 
brood en eieren te kopen. Kwestie van te overleven …

Verblijven voor wie de natuur 
beter wil leren kennen en 

opnieuw naar de essentie gaan.
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FORESTIA,  
HET WILDE WOUD 
VOOR IEDEREEN

In dit uitgestrekte bosdomein in Theux, 
aan de voet van de Hoge Venen, 
overheerst de natuur op twee manieren. 
In het dierenpark komen de wilde dieren 
uit onze streken tot hun recht, terwijl het 
avonturenpark een hele reeks 
uitzonderlijke boomklimtrajecten 
aanbiedt.
 I Gilles Bechet

T H E U X

Luik

nr 49
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Om sporen te vinden van de laatste 
wilde beren in de Waalse wouden, 
moet je al teruggaan tot de 12e eeuw. 
Sindsdien leefde die zoolganger nog 

enkel voort in onze verbeelding, in soms 
angstaanjagende en soms onschuldige en 
geruststellende sprookjes en verhalen. We kijken 
dus altijd met gemengde gevoelens naar de wijze 
waarop die fascinerende dieren ravotten in de 
streken die ooit hun natuurlijke omgeving 
vormden. Net zoals wolven, lynxen, bizons en 
nog vele andere dieren, vind je die beren nu terug 
in het dierenpark van Forestia, waar ze in halve 
vrijheid leven.
Dit aan de voet van de Hoge Venen gelegen 
domein van 44 hectare ontstond in de jaren 70 
als wildpark. Privéondernemers die zeer onder 
de indruk waren van de prachtige site, besloten 
in 2002 om er het middelpunt van een 
activiteitenpark van te maken, dat voor iedereen 
open zou staan. De nieuwe beheerders, die zich 
lieten inspireren door het unieke naast elkaar 
bestaan van loof en naaldbomen, kwamen op het 
idee daar de eerste boomklimtrajecten in België 
uit te zetten.

F O R E S T I A

Rue du Parc 1
B-4910 Theux
+32 (0) 87 54 10 75
 
www.forestia.be

Elf boomklimtrajecten
“We zochten informatie in verscheidene landen, zoals 

in Frankrijk, waar het concept ontstond op initiatief 

van technici uit wintersportcentra die nieuwe activi-

teiten zochten voor de zomer, maar ook in Canada en 

in Polen”, vertelt Philippe Lafontaine, de directeur 
van het park. “Daarna hebben we contact opgenomen 

met touwtechnici voor het uitwerken van ons concept, 

dat we in de loop der jaren hebben aangepast om het 

beter en aangenamer voor de gebruikers te maken.”
Nu bestaat het avonturenpark uit elf trajecten 
met obstakels waarvan de moeilijkheidsgraad 
verschilt. De deelnemers gaan over loopbruggen 
die tussen de stammen of het gebladerte van de 
bomen zijn gespannen op hoogten tussen 2 en 
17 meter, met een uniek uitzicht. “We hebben de 

trajecten zo uitgestippeld, dat hele gezinnen ze veilig 

en begeleid kunnen afleggen. Zelfs kinderen vanaf 4 

jaar kunnen eraan deelnemen. We hebben zelfs een 

klein traject voor peuters vanaf 2 jaar. Met helmpjes 

op en klimgordeltjes aan, kunnen ze daar aan ram-

ping doen, wat ze heel leuk en avontuurlijk vinden.” 
Naast het Coccinelle-traject voor kinderen vanaf 
4 jaar en het Puma-traject voor de liefhebbers 
van sterke gewaarwordingen, is er een aanbod 
voor elk wat wils en voor alle mogelijke 
lichaamscondities.

We kijken dus altijd met gemengde gevoelens naar de 
wijze waarop die fascinerende dieren ravotten in de 
streken die ooit hun natuurlijke omgeving vormden.
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DIERENKLINIEK ‘LE MARTINET’

Wat het publiek niet ziet, is dat er in Forestia ook een VZW bestaat die belangrijk 
werk levert, waardoor gewonde of verzwakte wilde dieren hun natuurlijke habitat 
kunnen terugvinden. ‘Le Martinet’, die op de site gevestigd is sinds 2011, is 
tegenwoordig het belangrijkste CREAVES-centrum (revalidatiecentrum voor in 
het wild levende diersoorten) van Wallonië. Elk jaar worden daar 1200 tot 1300 
dieren opgevangen en verzorgd, vooraleer ze weer in vrijheid worden gesteld. 
Vogels vormen 80% van de klanten van die kliniek. Daar zijn veel roofvogels bij, 
maar ook kleinere vogels zoals merels en mussen, waaraan de dertig vrijwilligers 
en de drie dierenartsen evenveel aandacht besteden. Alle opgenomen dieren 
werden door het publiek in de natuur aangetroffen en werden tijdens de 
opvanguren of via de 24 op 24 uur toegankelijke opvanginfrastructuur 
binnengebracht.
Tot groot genoegen van het team, kan 65% van de gevonden en naar het centrum 
gebrachte dieren na verzorging en herstel terugkeren naar hun natuurlijke 
omgeving. “Elk dierlijk leven is belangrijk. Wanneer we een ooievaar weer zien 
wegvliegen of een egel naar zijn schuilplaats zien weerkeren, zijn we tevreden 
omdat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan de natuurlijke keten”, besluit 
Mélanie Krings, die aan het hoofd van de VZW staat.

L E  M A R T I N E T

+32 (0) 496 76 83 55
 
www.lemartinet.be

300 dieren, 30 soorten
Het dierenpark is opgevat als een uitnodiging om 
3 tot 5 kilometer te wandelen tussen omheinde 
erven waar driehonderd dieren van een dertigtal 
verschillende soorten leven. “De erven zijn soms 

zo groot, dat je wel eens 5 tot 10 minuten stil moet 

blijven staan eer je de dieren ziet. Uiteindelijk zie je 

ze altijd, want het traject is zodanig uitgetekend, dat 

je helemaal rond de erven loopt. Alles is ontworpen 

opdat je vroeg of laat de dieren zou zien. Je moet enkel 

een beetje geduld hebben.”
Er zijn zes beren, drie bruine en drie zwarte. Die 
laatste zijn wat kleiner en ze kwamen ook later 
in het park. Ze werden geschonken door een 
Amerikaans opvangasiel, dat ze na de dood van 
hun moeder in het woud had aangetroffen. Ze 
werden ondergebracht op een groot erf, dat 
gescheiden is van dat van de bruine beren en ze 
hebben zich perfect aangepast. Er zijn ook acht 
uit Canada afkomstige wolven, die nu een volle-
dig in het Waalse woud geïntegreerde meute 
vormen. Forestia heeft besloten die dieren te 
steriliseren om te vermijden dat ze zich zouden 
voortplanten. “Er zijn in de wereld al genoeg dieren 

die op slechte wijze worden gevangen gehouden, dat 

we er nog niet méér willen laten geboren worden.” 
Ondanks die voorzorgen, kunnen er toch onver-
wacht nieuwe komen, zoals Kinder, in 2010, een 
prachtig beertje van Gamin en Fifille, de twee 
beren die vanaf het begin in het park aanwezig 
waren.

“ Alles is ontworpen opdat je vroeg 

of laat de dieren zou zien. Je moet 

enkel een beetje geduld hebben.”

Didactische trajecten
Als dicht bij de natuur gelegen wandelpark, heeft 
Forestia ook besloten geen opvoeringen te 
organiseren, die niet altijd van goede smaak 
getuigen, maar liever didactische uiteenzettingen 
te geven, tijdens dewelke beren en wolven zich 
laten zien om de hun aangeboden versnaperingen 
op te eten. Om de ter beschikking van de 
bezoekers gestelde voorzieningen aan te vullen, 
biedt de Forest Bar gezellige gezinsmaaltijden 
aan. “We hebben gekozen voor kwaliteit en zorgen 

voor bediening aan tafel. Bij ons vind je geen plateaus 

van plastic en hoef je niet eindeloos aan te schuiven, 

zoals in sommige pretparken.” 

Ondanks de economische weerslag van de door 
het coronavirus veroorzaakte crisis, ziet Philippe 
Lafontaine de toekomst met vertrouwen 
tegemoet. Forestia zal, zoals altijd, blijven 
evolueren met nieuwe activiteiten, waarover hij 
nu nog niet wilt spreken. “Wat niet zal veranderen, 

is dat we trouw zullen blijven aan ons DNA, dat 

gebaseerd is op het verwelkomen van een familiaal 

publiek in een nabije natuur, waar dieren uit de 

noordelijke streken van Europa leven.”
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Valentine 

Witmeur

    MODE IN 
KNITWEAR 

Begin dit jaar sleepte het knitwearmerk 
‘Valentine Witmeur Lab’ een van  
de twee prijzen van het  
Fashion Programme 2020 van 
Wallonie-Bruxelles Design Mode  
in de wacht. Een verdiende beloning 
voor een exemplarisch parcours !

 I Carole Depasse

Tendens nr 49
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De knitwearcollectie van de Brusselse 
Valentine Witmeur wordt vervaardigd van 
kwaliteitsvol Italiaanse wol, in een familiaal 
atelier in Portugal. De collectie is een heuse 

weerspiegeling van haar eigen uitstraling : beweeglijk 
en spraakzaam ! Basic items in één maat, die soepel en 
comfortabel aanvoelen en grappig en vrouwelijk ogen. 
Naar smaak te combineren !

Tempo prestissimo
Valentine Witmeur is een jonge vrouw 
die je goed moet volgen. Om te beginnen 
spreekt ze uitermate snel, wel 300 woor-
den per minuut, en dat is een hele prestatie ! 
Dat geldt ook voor haar carrière. Na haar studie 
aan het IHECS (Brussel), een master in Italië in luxe-
management en mode, een stage in de conceptstores van 
het huis Smets, een korte passage in de bijlage Lifestyle 

van de krant ‘Le Soir’, waarvoor ze de Victoires de la 

beauté organiseerde, kreeg Valentine zin om ‘haar eigen 
ding te doen’, zoals ze zelf vertelt. En haar eigen ding, 
dat was haar eigen merk. De eerste collectie zag het licht 
in 2016. “Ik wilde geen volledige collectie lanceren : dat is te 

ingewikkeld, te duur en te riskant. Ik begon met zes gebreide 

truien, vervaardigd in Italië in kleine hoeveelheden. Een test 

als het ware. Die eerste collectie deed het lokaal erg goed, en 

er volgde dan ook een tweede, en een derde. Inmiddels zit ik 

al aan mijn elfde collectie ! ” Een succes dat Valentine grap-
pig lijkt te vinden. Haar uitdaging ? Zich seizoen na 
seizoen blijven heruitvinden zodat de klanten haar nooit 
beu worden en hun toevlucht niet hoeven te zoeken tot 
fast fashion en impulsaankopen.

One size, dat werkt !
De zomercollectie 2020 innoveert met de introductie 
van oversized hemden van satijn (betaalbare variant van 
zijde) die perfect kunnen worden gecombineerd met de 
pulls of broeken uit de collectie.
“Ik heb de zomercollectie samengesteld met mezelf in het ach-

terhoofd. Ik speel graag met kleding met verschillende textu-

ren. One size blijft behouden, en dat werkt eerlijk gezegd erg 

goed ! Onze klanten houden van het principe en de winkels 

hoeven geen risico te nemen, want de modellen passen ieder-

een. Er wordt slechts 3 % teruggestuurd via onze website.”

nr 49



79

©
 M

ic
ha

 M
ar

g
o

©
 M

ic
ha

 M
ar

g
o

©
 M

ic
ha

 M
ar

g
o

©
 M

ic
ha

 M
ar

g
o

©
 M

ic
ha

 M
ar

g
o

©
 M

ic
ha

 M
ar

g
o

nr 49Tendens

“ Waarom de eerste prijs Wallonie Bruxelles Design Mode ? In slechts vier 

jaar tijd ben ik er, samen met mijn vennoot Arthur Spaez, in geslaagd mooi 

werk af te leveren, met een sterke internationale uitstraling en 

positionering. Dat wordt gewaardeerd en beloond.” 

Internationale erkenning
Valentine mikt op internationale uitbreiding en 
erkenning van het merk. Vandaag is haar merk 
vertegenwoordigd in acht landen, waaronder 
Nederland, Frankrijk, Duitsland, de VS en Zuid-
Korea. 70 % van haar omzet is afkomstig van de 
Belgische markt, waar ze veertien verkooppun-
ten heeft. “Meer willen we er niet ! Zowel hier als in 

het buitenland willen wij ons graag positioneren in 

het high-end-gamma waarvan wij de basisitems aan-

leveren. We willen het merk hogerop brengen, dat is 

essentieel.”
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Covid-19, een rem op de overconsumptie
Het seizoensritme van de mode is hels. “Op dit 

moment werken we aan en investeren we in de ont-

wikkeling van de zomercollectie 2021, terwijl de win-

tercollectie 2020 pas over een paar maanden in de 

winkels ligt. Ik sluit nu af wat over een jaar uitkomt 

en wat in september van dit jaar had moeten worden 

getoond op de Fashion Week in Parijs.” Door Covid-
19 wordt de tijd even bevroren, en dat vindt 
Valentine niet eens zo erg, al moet ze zich erdoor 
wel heruitvinden. “Alle schijnwerpers waren gericht 

op de modesector, omdat die niet ecologisch genoeg 

werkt. We zetten aan tot overconsumptie, sommige 

merken maken tot acht seizoenen per jaar … dat is 

niet langer mogelijk, het is belachelijk en het moet 

trager. De pandemie stuurt ons de goede kant uit. We 

moeten afstand nemen en minder produceren.”

www.valentinewitmeurlab.com

‘Biokleding’
Voor Valentine Witmeur is de Covid-19-
pandemie een noodsein. “De modesector is de 

tweede meest vervuilende sector ter wereld. Dat moet 

veranderen. Net als ook voor hun voeding willen de 

mensen steeds meer transparantie over de manier 

waarop hun kleding wordt vervaardigd. Als je een trui 

verkoopt voor 39 euro, dan betekent dat altijd dat er 

iemand wordt uitgebuit in de productieketen. In ver-

gelijking met die middelmatige kwaliteit, worden wij 

gezien als duur (vanaf 215 euro per trui). Het is een 

investering waarover je nadenkt. Ik wil graag dat de 

mensen minder kopen, maar beter. Mijn kleding is 

Made in Europe en afkomstig uit het korte circuit. De 

zomercollectie 2021 zal een breuklijn vormen in mijn 

werk. Ik ben van plan om 80 % biologische wol, gere-

cycleerde en biologische garens, te gebruiken. Dat zal 

een grote stap vooruit zijn. We moeten allemaal ver-

antwoordelijker worden. Ik heb geen keuze meer en 

het maakt deel uit van mijn waarden.”

“ We moeten allemaal verantwoordelijker 

worden. Ik heb geen keuze meer en het 

maakt deel uit van mijn waarden.”
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Stéphanie  

Dewitte

DE VOORNAAMHEID 
VAN HET VLINDERDASJE

E S TA I M P U I S

Henegouwen

In de natuur houden we 
van hun onhandige vlucht 
en lentekleuren. Als we ze 
om onze hals dragen, 
brengen deze zijden 
vlinderdasjes een heuse 
metamorfose teweeg.

 I Carole Depasse
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We hebben het hier niet over rupsen, 
geen zorgen ! Een vlinderdasje is 
een beperkte stilistische ingreep, 
maar wie er eentje draagt, stelt 

zonder fout vast dat zijn of haar aantrekkingskracht 
toeneemt. In die mate zelfs dat politieke of openbare 
figuren van het vlinderdasje hun visuele identiteit, 
ja zelfs hun handelsmerk hebben gemaakt ! 
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Een Manneken-Pis van chocolade !
Stéphanie Dewitte, 40 jaar oud, is afkomstig uit 
Roubaix en woont in Estaimpuis. Ze werd gebo-
ren in een familie die al vijf generaties modeont-
werpers en couturiers voortbrengt. Toch kwam 
ze in het vak terecht via een omweg, namelijk 
een chocoladen beeld van twee meter hoog. Met 
die exuberante Manneken-Pis zette ze zich op de 
kaart en creëerde ze heel wat buzz ! “Dankzij die 

uitdaging kreeg ik meer vertrouwen in mezelf ”, ver-
telt ze. “Ik wilde graag mijn eigen activiteit vinden, 

en dat is gelukt. Ik koos voor een heel speciaal mode-

accessoire : het vlinderdasje.” 

“ Zijde is een uitzonderlijk materiaal, met eigenschappen die 

te weinig bekend zijn. Ik maak er ook ascot-dassen voor 

heren van. Een stukje stof dat warmte en bescherming biedt.”  

Er worden de klanten drie 
soorten vlinderdasjes 

aangeboden : het effen 
basisexemplaar,  

het modernere met print  
en het buitenissige. 

Geklapwiek dat het verschil maakt
“Het vlinderdasje is niet echt een obsessie, maar ik liep 

er al wel een tijdje over na te denken. Toen ik mijn 

chocoladen Manneken-Pis maakte, droeg ik al 

schorten waarop ik vlinders had ‘vastgemaakt.” Een 
poëtische toets, een leuk en creatief ‘folietje’. 
“Vervolgens liet ik mijn merk registreren en maakte 

ik een mannen- en vrouwenversie van het accessoire. 

De vrouwelijke versie is kleiner, met wat meer 

fantasie, soms wat strass, maar ik moet toegeven dat 

vrouwen nog niet vaak een vlinderdasje durven te 

dragen. Het accessoire wordt nog al te vaak als iets 

exclusiefs mannelijks gezien. Dat is jammer, want het 

staat chic, en een basic outfit wordt er meteen 

bijzonder door.”

Drie soorten
In verschillende verkooppunten in België en 
Frankrijk kan de clientèle kiezen tussen drie 
soorten vlinderdasjes, hoofdzakelijk van zijde, 
unieke stukken of in beperkte oplage : het effen 
basisexemplaar, de moderne vlinderdas met print, 
en de individuele optie die kan inspelen op spe-
cialere wensen, met doodskoppen bijvoorbeeld, 
of van papier, in een zilveren of gouden uitvoe-
ring … Er is voor elk wat wils.

www.stephaniedewitte.com
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Musée de la

PHOTOGRAPHIE
EEN TENTOONSTELLING OM TE ZIEN TOT 20 SEPTEMBER. 

RENÉ MAGRITTE
D E  O N T H U L D E  B E E L D E N

C H A R L E R O I

Henegouwen

René Magritte schildert La clairvoyance,  
Jacqueline Nonkels (fotograaf),  
Brussel, 4 oktober 1936 

De ontdekking van de foto’s van René Magritte in de 
jaren‘70, tien jaar na het overlijden van de schilder, 
heeft een nieuw licht geworpen op zijn creatieproces 
en de nauwe banden die hij heeft met “het mechani-
sche beeld”, het zij fotografisch of cinematografisch. 
Sindsdien zijn andere beelden, afkomstig uit albums 

van zijn verwanten, opgedoken die de studie van de 
relaties schilderkunst-fotografie in het oeuvre van René 
Magritte vervolledigen, maar eveneens de invloed van 
de film, een kunstvorm waarop Magritte dol was, zoals 
ook op de populaire literatuur.
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Samengesteld uit 131 originele foto’s, 
de meeste gemaakt door René 
Magritte, en een hoofdstuk met zijn 
amateurfilms waarin hij zichzelf met 
zijn medeplichtigen
in scène zet, bevraagt de tentoonstel-
ling “René Magritte. Les images 
révélées” de verhouding van Magritte 
tot het mechanische beeld door 
verbanden met zijn werk te schetsen, 
terwijl zij bovendien een intieme 
Magritte onthult.

L’Ombre et son ombre,  
Georgette en René Magritte,  

Brussel, 1932 
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Deze tentoonstelling vertrekt van drie 
grote privé collecties, samengesteld 
door gepassioneerden die in de loop 
der jaren foto’s verworven hebben, van 
de collectie van het Musée de la 
Photographie en van het Fonds  
J. Nonkels dat er gedeponeerd werd. 
Zij vertelt evenveel over de schilder als 
over de gebruiker van fotografie. Men 
ziet er het familiealbum van Magritte 
met foto’s uit zijn kindertijd, beelden 
van zijn ouders en echtgenote. 
Vervolgens ziet men de intellectuele 
familie van de schilder, degene die  
hem gevoed heeft, de groep  
Brusselse surrealisten die vanaf 1925 
de ontwikkeling van zijn oeuvre 
ondersteunden. De tentoonstelling 
toont eveneens een René Magritte als 
grappenmaker, terwijl hij speelt en  
zich amuseert met zijn medeplichtigen. 
Tenslotte vindt men er de foto’s  
terug die als model dienden voor zijn 
schilderijen en degene die hij nooit 
gebruikt heeft. Misschien de meest 
creatieve van Magritte die zich niet 
meer fotograaf beschouwde als dat hij 
schilder wilde zijn …

La marchande d’oubli  
© 2019-2020,  
Charly Herscovici p/a SABAM

Le Bouquet 
Georgette en René Magritte 

Brussel - Esseghemstraat, 1937
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De tentoonstelling onthult ook de invloed  
van de film op de kunstenaar, de surrealisten zijn 
immers opgegroeid met de Zevende kunst.

Le Géant 
Paul Nougé 

aan de 
Belgische kust,  

1937
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MECATECH

ENGINE OF INNOVATION 
IN MECHANICAL ENGINEERING 
Mechanical engineering relies on various sciences and technologies (materials, shapes, 

embedded intelligence…) to implement a wide range of consumer and industrial products.

Precision
engineering
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Sébastien Leroy

ZIJN ‘KLEINZOON’  
IS AL 16 ! 

Vlak bij de oude 
abdij van Aywiers, in 

Couture-Saint-Germain, 
een deelgemeente van 

Lasne, is Sébastien Leroy 
chef en eigenaar van  

‘Petit-Fils’. In dit restaurant, 
gevestigd in een mooi  

woonhuis met gezellig interieur, 
deelt deze gepassioneerde  
kok zijn liefde voor het vak  

met zijn gasten.

I Muriel Lombaerts

nr 49Smaken

L A S N E

Brabant wallon
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Sébastien Leroy werd geboren in het Franse 
Villeneuve d’Ascq. Al op erg jonge leeftijd 
verhuisde hij samen met zijn ouders naar 
Waals-Brabant, waar hij ging studeren 

aan het Collège Cardinal Mercier, in Eigenbrakel.
“We woonden in Waterloo en toen ik 15 was, moest 

ik opnieuw een studiekeuze maken. Mijn moeder wees 

me erop dat ik al vanaf de leeftijd van vier jaar altijd 

belangstelling had getoond voor wat zij in de keuken 

klaarmaakte. Aan tafel had ik het steeds over de 

smaak van de ingrediënten en kruiden, en toen al 

vond ze dat ik kok moest worden. Ze stelde voor dat 

ik zou kiezen voor het hotelwezen en dat heb ik dan 

ook gedaan. Maar eigenlijk had ik meer interesse voor 

de praktijk dan voor de theorie, en al snel koos ik voor 

een leercontract, zodat ik de realiteit op het terrein 

kon leren kennen”.
Met zijn eerste leercontract bij ‘La Cuisine au 
Vert’ in Waterloo op zak, trok Sébastien naar ‘La 
Salicorne’ in Terhulpen, waar hij bijna acht jaar 
lang second de cuisine was. Hoewel hij van plan 
was om wegens persoonlijke problemen naar 
Sint-Maarten in de Caraïben te trekken, keerde 
hij terug naar ‘La Cuisine au Vert’, dit keer als 
chef, waar hij vijf jaar zou blijven. Stilaan groeide 

het verlangen naar een eigen restaurant. Hij deed 
wat onderzoek in de streek en in oktober 2003 
viel zijn oog op het charmante oude restaurant 
van Hervé Delfosse, ‘Cœlacanthe’, in Couture- 
Saint-Germain.

Voor een toegankelijke gastronomie
“Na een paar verbouwingswerken opende ik in 

januari 2004 ‘Le Petit-Fils’. Ik was toen 33 jaar oud. Ik 

werd al gauw beschouwd als een duur restaurant, 

terwijl dat absoluut niet zo was. Ik wilde een gezellige 

plek creëren en correcte, smaakvolle gerechten 

aanbieden, zonder echter het imago van een duur en 

gemaakt gastronomisch restaurant te willen uitstralen. 

Sinds een aantal jaar sluit ik me eerder aan bij de 

filosofie van de Bib Gourmand dan bij die van de 

sterren van de Michelingids. Ik probeer gastronomie 

voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken, 

en werk altijd met mooie producten. Ik wil de smaken 

tot hun recht laten komen, in combinatie met mooie 

garnituren, bijvoorbeeld door een stuk vis of vlees op 

te dienen met selderij die op verschillende manieren 

is bereid. Ik ben voorstander van een gulle, smakelijke 

keuken, en laat me daarbij vaak inspireren door 

mediterrane kruiden en specerijen”.

“ Mijn moeder wees me erop dat ik al 

vanaf de leeftijd van vier jaar altijd 

belangstelling had getoond voor wat zij in 

de keuken klaarmaakte. Aan tafel had  

ik het steeds over de smaak van de 

ingrediënten en kruiden, en toen al vond 

ze dat ik kok moest worden.”
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CORONAVIRUS :  
SÉBASTIEN BIJ ZIJN GEZIN
Maar hoe beleefde Sébastien Leroy de coronacrisis ? 
Met heel wat zorgen, zoals al zijn collega’s, maar ook 
heel wat mooie momenten … “De sluiting was 
onverwacht en kwam voor iedereen als een schok, 
maar ik heb ervan genoten om wat meer thuis te 
kunnen zijn (hij is vader van een dochtertje, Juliette, 
nvdr). Ik bekijk die momenten met mijn gezin als een 
geschenk. Wat het restaurant betreft heb ik een 
lockdown van 200 % ingevoerd, en alles stopgezet. Ik 
heb ervoor gekozen om geen afhaalgerechten te 
bereiden, om de kosten maximaal te drukken en 
bepaalde facturen te kunnen stopzetten, zoals de 
waterfactuur. Ons voordeel is dat we ‘klein’ zijn. Onze 
situatie is dan ook minder tragisch dan die van grotere 
huizen die huur moeten betalen en veel hogere kosten 
hebben. Toch zullen we wel wat steun kunnen 
gebruiken. Gelukkig kunnen we rekenen op een  
aantal trouwe klanten. Een van hen bood ons zelfs aan 
om indien nodig te helpen …” De chef besluit  : “De 
komende maanden zullen niet eenvoudig zijn. We zullen 
een aantal aanpassingen moeten doorvoeren om 
weer verder te kunnen. Toch zullen we nooit onze 
filosofie opgeven …” 

«   L E  P E T I T - F I L S   »

Rue de l’Abbaye 13/A
B-1380 Couture-Saint-Germain
+32 (0) 2 633 41 71
 
www.lepetitfils.be

Aandacht voor lokale producten
Sinds 2011 is Sébastien Maître Rôtisseur de Belgique. 
Zijn vlees en gevogelte is rechtstreeks afkomstig van de 
Brusselse leverancier Pieters, de vis en schaaldieren 
komen van de beste Belgische vishandels. Hij werkt het 
liefst met seizoensgroente en -fruit van de vroegmarkt, 
maar in de mate van het mogelijke ook met lokale pro-
ducenten, zoals ‘Les Délices de Pinchart ‘in Ottignies 
(asperges, aardbeien …). Het brood wordt ter plaatse 
gekneed en gebakken. Met uitzondering van het ijs, dat 
hij aankoopt bij Luc Walry uit Genval, en een aantal 
ambachtelijke zoete lekkernijen, maakt hij alles zelf. “Ik 

zou daar graag nog verder in willen gaan, maar dat vraagt 

tijd en ook regelmatige leveringen door de producenten. En 

we moeten kunnen inspelen op de vraag van onze klanten”.

‘Bib gourmand’, een bevestiging
In 2013 werd Sébastién beloond met een Bib Gourmand 
in de beroemde rode gids. “Op die manier werd ik vermeld 

in een gids, die aansluit bij mijn filosofie en kon ik een nieuwe 

clientèle bereiken die ons nog niet kende. Het bood me vooral 

de gelegenheid om te laten zien dat je bij ons kwalitatief hoog-

staande gerechten krijgt voorgeschoteld, die huisbereid zijn, 

tegen een correcte prijs en zonder verrassingen. Je komt hier-

heen om eventjes te ontspannen aan tafel, met zijn tweetjes, 

met het gezin of met de collega’s. En dat meerdere keren per 

maand.”
Het restaurant biedt elke dag een andere lunch aan, en 
‘s avonds is er het menu ‘Petit-Fils’ (3 of 4 gangen). 
Daarnaast is er nog het Verrassingsmenu waarin de chef 
zijn inspiratie de vrije loop laat. Dat alles wordt aange-
vuld door een bijzonder mooie en redelijk geprijsde 
wijnkaart, waarin Inès, echtgenote en vennote van 
Sébastien, die in de zaal staat, de klanten wegwijs maakt. 
Een complementair duo.

“Wat het restaurant betreft heb ik een lockdown van 200 % 

ingevoerd, en alles stopgezet. De sluiting was onverwacht en 

kwam voor iedereen als een schok, maar ik heb ervan genoten 

om wat meer thuis te kunnen zijn. Ik bekijk die momenten  

met mijn gezin als een geschenk.” 
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In de Archéobistrot,

SMUL JE VAN  
DE GESCHIEDENIS

Smaken

In Flémalle voegde het 
Préhistomuseum een 
‘archeocompatibel’ restaurant toe 
aan zijn museale project. Hier beleef 
je een ervaring die het midden 
houdt tussen gastronomie, 
geschiedenis en archeologie. Een 
unieke beleving in Europa!

 I Marc Vanel

F L É M A L L E

Luik

De voormalige Préhistosite in Ramioul werd 
25 jaar geleden geopend en in 2014 volledig 
gerenoveerd. Twee jaar later opende het 
Préhistomuseum, een heus avonturenpark 

van de prehistorie in de openlucht, zijn deuren. De 
locatie, gelegen in het hart van een beschermd Natura 
2000-bos van 30 hectare, biedt naast het bezoek van de 
beroemde grot,  tevens t waa l f  per ma nente 
tentoonstellingen aan (binnen of buiten), een boerderij, 
blotenvoetenparcours, workshops, een plantendoolhof 
en tal van paden waarlangs de bezoeker de reconstructie 
van een prehistorisch huis kan bewonderen, of een 
mammoet op ware grootte.
“Toen we de locatie weer openden na de werken, die 

noodzakelijk waren om ons aanbod te kunnen uitbreiden, zo 
vertelt Isaline Raskin, de verantwoordelijke voor de 
communicatie van het park, vonden we het belangrijk dat 

er een plek kwam waar de bezoekers een hapje konden eten. 

Zo groeide de kleine cafetaria die er eerst was, uit tot de 

‘Archéobistrot’ : niet alleen een plaats om iets te eten en te 

drinken, maar je proeft er letterlijk van de Geschiedenis. Zoals 

iedereen weet, is voeding een culturele marker – ‘zeg me wat 

je eet, en ik zeg je wie je bent’ – en daar moesten we in het 

Préhistomuseum natuurlijk iets mee doen.”

Het team van het museum ervoor  
om 70.000 jaar van gastronomie te 
verkennen en zijn bezoekers 
verschillende degustatie-ervaringen  
aan te bieden.

Eerder dan een tentoonstelling samen te stellen met 
voorwerpen die vroeger werden gebruikt, koos het team 
van het museum ervoor om 70.000 jaar van gastronomie 
te verkennen en zijn bezoekers verschillende degustatie-
ervaringen aan te bieden, zoals de maandelijkse lezingen 
van Pierre Leclercq, historicus van de gastronomie.
“Met de hulp van slager Vincent Vanderbyse, vervolgt de 

archeologe, reizen we door de tijd en bieden we gerechten aan, 

hetzij in hun originele recept met het eetgerei uit de betreffende 

periode, voor de echte diehards, hetzij aangepast aan de 

hedendaagse smaak, prehistorische fusionkeuken als het 

ware.” 
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EEN AANTAL 
CIJFERS

€ 2 600 000
jaarbudget

40 %
eigen inkomsten 

€ 9 400 000
investeringen in 2014-2016 

40 werknemers

60 000 bezoekers per jaar

P R É H I S T O M U S E U M  

E N  A R C H É O B I S T R O T

Rue de la Grotte 128
B-4400 Flémalle
+32 (0) 4 275 49 75 
info@prehisto.museum
 
www.prehisto.museum

De BigMouth, een … prehistorische burger
Na een historisch aperitief (mede, saliewijn of hypocras) 
kunnen de gasten kiezen tussen een koud buffet met een 
assortiment van salades en pasteitjes volgens de recepten 
van de beroemde chef en culinair auteur Auguste 
Escoffier – de man achter de haute cuisine in de luxe-
hotels uit de Belle Epoque –, de echte Luikse gehaktbal 
op basis van een recept uit 1604, de neolithische cassou-
let en het varkensvlees met abrikozen uit de Oudheid. 
Over een reis door de tijd gesproken !
Alle gerechten worden bereid door slager-charcu-
tier-traiteur Vincent Vanderbyse, gevestigd te Villers-
l ’Evêque en Ans, die voor groot en klein ook de 
‘BigMouth’ bedacht. “Een burger met een knipoog naar de 

Prehistorie, gemaakt van rundsvlees, geitenkaas, veldsla 

(jonge scheuten) en rode ui, in een broodje met zaadjes, vertelt 

de slager. Er komt een seizoensalade bij en een sausje dat ik 

heb bedacht, op basis van mayonaise, met honing en tijm. We 

bieden het gerecht ook aan in een vegetarische versie.”
Omdat we natuurlijk niet beschikken over recepten uit 
die tijd, werden de gerechten gereconstrueerd met res-
pect voor de bereidingstechnieken van onze voorouders 
(barbecue, op steen of in de oven). Elk gerecht, van het 
eenvoudigste tot het meest uitgewerkte, is een culinair 
voorwendsel om naar andere tijden en culturen te rei-
zen. Net als de archeologische collecties die in het 
museum worden bewaard, neemt ook het menu de 
bezoeker mee naar alle historische periodes, gaande van 
de Prehistorie tot de hedendaagse tijd. Een boeiende 
uitstap voor het hele gezin ! 

De « BigMouth », een burger 
met een knipoog naar  
de Prehistorie !
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Vincent Ronsse, inwoner van Embourg, startte een bedrijf op rond een op 
zijn minst gezegd origineel idee: fleur de sel, geïmpregneerd met producten 
van lokale of regionale partners. Vandaar de naam “à la belge”.

 I Violaine Moers

E M B O U R G

Luik

‘A la Belge ’

EEN SNUIFJE ZO(U)T  
IN JE BORD

nr 49

Om zijn gamma uit te breiden en de beste producten 
te kunnen aanbieden, liet Vincent Ronsse (36 jaar 
oud) zich omringen door Belgische referenties als 
chocolatier Jean-Philippe Darcis, kaasmakerij 

Herve of koekjesfabrikant Spécul’House. Na de Saint-Jacques 
‘cacao’ te hebben getest – en op het eerste gezicht verrassende 
combinatie, maar een lekkernij in de mond – gingen we eens 
een kijkje nemen in de zaak van Vincent Ronsse. 

Fromage de Herve 
Moutarde 
Curry spécial 
Echalote jaune 
Spéculoos 
Piment rouge 
Fleur de sel folle 
Poivre 5 baies 
Tapenade noire 
Bleu des moines 
Ail & persil 
Poêlée de champignons 
Basilic 
Barbecue
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Vincent, stel ons je producten eens even voor ?
Het gaat om een gamma van veertien varianten fleur 
de sel, geïmpregneerd met originele, verrassende pro-
ducten. We hebben het hier niet over gearomatiseerd 
zout. Het is de bedoeling om de fleur de sel in zijn oor-
spronkelijke vorm te behouden en er door impregnatie 
een extra toets aan toe te voegen, een beetje pit. Ik 
transformeer de fleur de sel met voedingsmiddelen die 
werden geproduceerd, getransformeerd of geteeld op 
Belgische bodem. Het originele zit in het feit dat het gaat 
om natuurlijke producten zonder smaak- of kleurstoffen, 
zoals Hervekaas, bier, chocolade en zelfs speculaas. Een 
aantal producten zijn zonder meer uniek!

Vertel ons eens wat meer over die originele 
impregnatiemethode?
Dankzij die methode is de smaak van elke korrel fleur 
de sel identiek en veel uitgesprokener dan bij een tradi-
tionele melange. Bovendien ogen de natuurlijke kleuren 
erg mooi. De fabricatiemethode verschilt van product 
tot product. Een productie met Hervekaas verschilt van 
die met speculaas of mosterd met dragon. Ik moest al 
die verschillende technieken, die licht van elkaar ver-
schillen, ontdekken en uitwerken. Het duurde twee jaar 
voor ik de verschillende productiewijzen onder de knie 
had en de producten kon stabiliseren zonder ze te ver-
knoeien. Ik herinner me nog mijn eerste probeersels 
met Hervekaas: ik had de productie nog niet in de vin-
gers, en de hele machine zat vol kaas. Twee machines 
hebben dat niet overleefd …

De benaming ‘à la belge’ verwijst dus naar de 
keuze van uw partners?
Ik koos voor die naam omdat ik graag zoveel mogelijk 
met Belgische grondstoffen werk. Voor de cacao werk 
ik met Jean-Philippe Darcis, voor de speculaas met 
‘Spécul’house’, met ‘Aux vraies saveurs’ voor de tapenade 
en mosterd … Mijn partners liggen aan de basis van mijn 
activiteit. Ik probeer me zoveel mogelijk te omringen 
met mensen die dezelfde filosofie hebben als ik. 
Uiteraard zijn bepaalde grondstoffen, zoals cacao, niet 
afkomstig uit ons land, maar ze worden wel in België 
bereid of getransformeerd. Behalve natuurlijk de fleur 
de sel zelf, want België heeft geen zoutmijnen. Ik heb 
dan ook gekozen voor Guérande, omwille van de kwa-
liteit en de nabijheid. 

Hoe bent u op dit idee gekomen?
Toen we terugkwamen van vakantie had ik het in de 
keuken eens met mijn vrouw over wat we in de loop 
van de week hadden gegeten. Plots gooide ik een grote 
pot zout om. De pot rolde om, ik rapte een paar korrel-
tjes op, en op dat moment veranderde ik letterlijk van 
onderwerp en begon ik na te denken over de mogelijk-
heid om fleur de sel aan te bieden, gecombineerd met 
Belgische producten. De smaken die ik die dag in mijn 
hoofd had waren spruitjes, tomaat, chocolade en bier. 
Sommige haalden het gamma, en andere niet.

“ Het duurde twee jaar voor 

ik de verschillende 

productiewijzen onder de 

knie had en de producten 

kon stabiliseren zonder ze  

te verknoeien.”
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“ Omdat fleur de sel een sterke smaak heeft,  

heb je er minder van nodig vergeleken met gewoon 

tafelzout. Om je een idee te geven van het verbruik 

en de prijs: met één molen, die 4,90 euro kost,  

kan je ongeveer zeventig borden kruiden.”

Smaken

Hoe zag je professionele parcours eruit ?
Ik behaalde een master politieke wetenschappen aan de 
HEC Liège. Mijn eerste beroepservaring deed ik op bij 
Lampiris. Daar kreeg ik veel autonomie, zodat ik ver-
schillende functies binnen de onderneming leerde ken-
nen en vooral zin kreeg om zelf iets op te starten. 
Vervolgens nam ik het familiebedrijf over en richtte ik 
‘à la belge’ op. Het was de bedoeling om het product op 
eigen tempo te lanceren en tegelijkertijd de activiteit 
van het familiebedrijf voort te zetten. Maar na vier jaar 
nam ‘à la belge’ de overhand, en ik koos ervoor om me 
uitsluitend daarop toe te leggen. Ik doe nu al een jaar 
niets anders meer. Mijn moeder heeft me enorm gehol-
pen, maar afgelopen november nam ik ook een com-
mercieel medewerker in dienst en het team zal de 
komende maanden nog uitbreiden. We willen graag 
gaan exporteren en denken ook aan andere originele 
producten. Ons atelier is nog altijd thuis gevestigd, maar 
we hopen in de loop van de komende twee jaar te kun-
nen verhuizen. Vooral voor de geuren (lacht).

Hoe verloopt de verkoop ?
Omdat f leur de sel een sterke smaak heeft, heb je er 
minder van nodig vergeleken met gewoon tafelzout. 
Om je een idee te geven van het verbruik en de prijs : 
met één molen, die 4,90 euro kost, kan je ongeveer 
zeventig borden kruiden. We verkopen voornamelijk 
aan delicatessenzaken, kaaswinkels en slagers. Een deel 
van de producten verkopen we aan bedrijven die origi-
nele geschenken met een lokale toets wil len 
aanbieden.

En de export ?
Daar zijn we rustig mee bezig. We hebben al een paar 
verkooppunten in Luxemburg. Tegen het eind van het 
jaar willen we van start gaan op het Franse grondgebied, 
waar we zullen deelnemen aan een internationale beurs 
in Parijs. Onze producten zullen ook worden verkocht 
in de Grande Epicerie de Paris en we nemen deel aan de 
wedstrijd Epicures de l’Epicerie Fine.

Welke combinatie met gerechten – recepten 
beveel u aan ?
Je kunt ons gamma voor heel uiteenlopende gerechten 
gebruiken : pasta : vis ; vlees, brood met verse kaas, soep, 
salade … Ik gebruik regelmatig de mix ‘look en peter-
selie’ in een salade, want die geeft veel smaak. In origi-
nelere gerechten kan je bijvoorbeeld gaan voor de com-
binatie f leur de sel met cacao en een carpaccio van 
sint-jacobsvruchten, speculaas met geroosterde vijgen 
of Hervekaas op Zweedse aardappels … Het is iets wat 
je aan het bereide gerecht toevoegt, rechtstreeks op het 
bord, eerder dan tijdens het koken. Het is echt de kers 
op de taart ! 

www.alabelge.be

LA FLEUR DE SEL
Fleur de sel heeft een specifieke 
textuur die ontstaat door de 
inwerking van de wind in de 
zoutpannen. De wind droogt de 
bovenste laag van het water, die 
een erg hoge zoutconcentratie 
bevat, en dit levert erg fijne 
kristallen op : fleur de sel. Je kunt 
dit ook makkelijk in de keuken 
nabootsen: dan krijg je fleur de 
sel maison.



Beleef de natuur

Ontdek meer dan 200 tips in Wallonië en de Ardennen 
op walloniebelgietoerisme.be
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LUIK GUILLEMINS www.EUROPAEXPO.be

VERPLICHT ONLINE RESERVEREN

V E R L E N G I N G


