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“ Onze jeugd spreekt steeds beter andere talen”, stelde een journalist deze middag 
tijdens het journaal. “We staan nu zelfs vierde in de wereldrangorde ! ” Echt waar ? 
Is dat mogelijk ? Bij ons ?
Het is alleszins goed nieuws, dat de weerlegging vormt van een van de vele 
vooroordelen die men tegen ons heeft. Zoals een ander, dat ons er wil van 
overtuigen dat wij gebukt gaan onder een gebrek aan innovatie en onderne-
merschap, dat we geen ambitie hebben, dat we niet in staat zijn om goed pres-
terende en buiten onze grenzen erkende bedrijven op te zetten. Daar is natuurlijk 
niets van aan ! Dit nummer levert daarvan het bewijs aan de hand van enkele 
overduidelijke voorbeelden.

Momenteel hoort men natuurlijk meer over het coronavirus spreken dan over 
onze successen, maar omdat we steeds geneigd zijn het glas veeleer halfvol dan 
halfleeg te zien, besloten we dit nummer te wijden aan ondernemingen die in 
groot aanzien staan in hun sector. Deze winterse WAW kan daar natuurlijk 
geen volledige lijst van geven, maar we hebben enkele firma’s van wereldklasse 
gekozen. Indien ze al niet ronduit marktleiders zijn !

Prachtige verhalen, zoals dat van Vésale Pharma en zijn stichter, Jehan Liénart, 
die – en ik wik mijn woorden – een technologie hebben ontwikkeld die een 
echte revolutie gaat veroorzaken in de wereld van de ziekenzorg, zoals Alexander 
Fleming en antibiotica dat indertijd hebben gedaan. Of dat van ERC, een firma 
uit Gembloers, en haar oprichter Apostolos Stathopoulos, die immunotherapie 
gebruiken in de strijd tegen hersenkanker.
En ja, dat werd bij ons gepatenteerd ! 

Het overduidelijke bewijs 

— Jean-Willy Lardinoit, Hoofdredacteur
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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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Bois du Cazier (Marcinelle)

«ENFER»
JO STRUYVEN
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Jehan Liénart

HARTSTOCHTELIJK 
ONDERNEMER  
EN VERZAMELAAR
Jehan Liénart, de CEO en oprichter van 
Vésale Pharma in Noville-sur-Mehaigne, 
heeft een passie voor R&D gericht op 
innovatieve gezondheidsoplossingen op 
basis van probiotica en bacteriofagen.  
En voor kunst, met name uit Azië.

 I Catherine Moreau // V Fred Guerdin

E G H E Z É E

Namen
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In de eetzaal van het kasteel van Noville-sur-
Mehaigne, vlak bij Eghezée, wordt een boeddha 
uit de 6de eeuw (Sui-dynastie) gefascineerd aan-
gekeken door een leerling, een beeld dat in het 

tijdsgewricht tussen de 18de en 19de eeuw in het 
noorden van China is gemaakt. Buiten waken twee 
stenen leeuwen over een vijver die door hoge bomen 
in herfsttooi wordt omzoomd.
In deze atypische en opmerkelijke omgeving heeft 
Jehan Liénart het hoofdkantoor van Vésale Pharma 
gevestigd. “Ik had dit kasteel min of meer toevallig ont-

dekt voordat ik het in 2001 kocht”, legt hij uit. “In de 

veranda groeiden bomen, dus er moest wel wat aan gebeu-

ren. We hebben het gerenoveerd.” Zou deze geboren 
Brusselaar, die Waal in hart en nieren zegt te zijn, 
terugverlangd hebben naar een buitenverblijf langs 
de rivier in Lives-sur-Meuse, waar hij als kind met 
zijn familie verbleef ? Wellicht, maar hij werd ook 
gedreven door het verlangen om een stukje erfgoed 
tot leven te brengen. In 1194 vond op deze plek een 
heroïsche strijd plaats tussen Boudewijn de 
Moedige, graaf van Henegouwen, en Hendrik de 
Blinde, graaf van Limburg. In 1860 werd het mid-
deleeuwse slot afgebroken om plaats te maken voor 
het huidige kasteel. En in de Tweede Wereldoorlog 
werden de bewoners verklikt en gedeporteerd 
omdat ze er joden hadden ondergebracht en gered.
“Ik heb mijn bedrijf ook in dit kasteel gevestigd om een 

prettig leefklimaat te bieden voor de mensen die er wer-

ken”, voegt Jehan Liénart eraan toe. “De omgeving is 

niet afgesloten, dus ze kunnen in het park gaan wandelen. 

Daarnaast is het ook een goed marketinginstrument. De 

Chinese, Japanse, Indiase en Amerikaanse klanten laten 

zich voor het kasteel fotograferen. Zo blijft het bedrijf 

hen langer bij dan wanneer ze een laboratorium hadden 

bezocht.”
 

“Ik heb mijn bedrijf ook in dit kasteel gevestigd om een prettig 

leefklimaat te bieden voor de mensen die er werken.”

Vesalius, de wegbereider
Zijn opleiding tot econoom aan het ICHEC (Brussel) 
was geen rationele keuze. “Dat was destijds gebruike-

lijk. Maar als ik opnieuw mocht kiezen, zou ik voor een 

wetenschappelijke studie gaan.” Hij kwam aan het roer 
te staan van LHHS, dat het eerste typisch Belgische 
reclamebureau werd en enkele fraaie accounts 
beheerde, zoals Spadel, Côte d’Or, Mobistar en 
Nintendo. Na een jaar of tien verkocht Jehan Liénart 
het bureau en in 1998 nam hij een bedrijf voor ver-
tegenwoordigers in farmaceutische producten over. 
“De reclamewereld was weliswaar heel rendabel, maar 

erg blingbling en niet duurzaam. Daar heb ik een hekel 

aan.”
Tegelijkertijd richt hij een bedrijf op dat de naam 
Vésale Pharma krijgt. “Als eerbetoon aan Vesalius, de 

Brabantse lijfarts van Karel de Vijfde, die een wegberei-

der was. Zijn revolutionaire werk De humani corporis 
fabrica heeft nieuwe voorstellingen gegeven van de mens 

en de levende natuur. Hij heeft de basis gelegd voor de 

moderne geneeskunde.” 
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“ De Chinese, Japanse, Indiase en 

Amerikaanse klanten laten zich 

voor het kasteel fotograferen.”
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Heilzame bacteriën en dodelijke virussen
Jehan Liénart laat snel zien dat hij een voorliefde 
voor nieuwe, veelbelovende ontdekkingen heeft 
door een kwart van de activiteiten van Vésale 
Pharma op R&D te richten om tot innovatieve 
gezondheidsoplossingen te komen. Daarbij gaat 
het meer bepaald om probiotica: bacteriën die 
het merendeel van onze organen koloniseren. Bij 
inname in voldoende hoeveelheden hebben deze 
probiotica een heilzame werking op diverse 
gebieden, zoals dermatologie, gastro-enterologie, 
vrouwengezondheid en immuniteit. Het onder-
zoek is sinds kort gericht op bacteriofagen: dode-
lijke virussen die korte metten kunnen maken 
met bepaalde bacteriën die in toenemende mate 
antibioticaresistent zijn.
Jehan Liénart heeft zijn ondernemersgeest door-
gegeven aan zijn vijf kinderen. “Allemaal harde 

werkers, die briljant zijn op verschillende gebieden.” 
Maar de man heeft nog andere passies. De vele 
vertrekken in het Haspengouwse kasteel zijn 
versierd met schilderijen, beelden en kunstvoor-
werpen, die vaak uit Azië komen. “Mijn vader was 

een groot verzamelaar en mijn broer bezit een buiten-

gewone verzameling hedendaagse kunst. Ik was dus 

altijd al ondergedompeld in die wereld.” Zijn aan-
dacht gaat met name uit naar zogeheten snuff 
bottles, oude Chinese tabaksflesjes.

Liefhebber van Bach
Een andere passie is muziek, waar hij van geniet 
in zijn salon. Daar staat een hoogwaardige instal-
latie, waarvan het moderne karakter natuurlijk 
contrasteert met de veel oudere meubels en 
kunstwerken. “Het geeft me rust wanneer ik gestrest 

ben”, legt deze liefhebber van Johann Sebastian 
Bach uit. “Er zit een artistiek element in de familie. 

Mijn oma van moederskant heeft twee Prix de Rome 
gewonnen, één voor compositie en één voor viool.”
Tot slot zegt Jehan Liénard : “Mijn ideaal is een 

gevoel van evenwicht. Ik wil een aantal passies tot 

leven brengen waar ik opgetogen van word. Ik hecht 

aan kwaliteit, zowel in het interieur dat me omringt 

als in mijn professionele doelstellingen. Mijn ultieme 

droom zou zijn om uiteindelijk levens te redden. Het 

verwezenlijken van dat persoonlijke doel ligt me echt 

na aan het hart ! ”

“ Ik hecht aan kwaliteit, zowel in het interieur dat me 

omringt als in mijn professionele doelstellingen.”

O P  E E N  O N B E W O O N D  
E I L A N D  M E T …

Welke werken zou Jehan Liénart 
meenemen in zijn koffer als hij naar een 

onbewoond eiland zou gaan ?

“Twee werken van Bach, de Suites voor 
onbegeleide cello en de Goldbergvariaties, 

en de Strijkkwartetten van Beethoven”, 
antwoordt hij. Wat boeken betreft, zou hij zich 

graag weer storten op Sapiens : een kleine 
geschiedenis van de mensheid van Yuval 

Noah Harari, “een fenomenaal verhaal dat je 
laat begrijpen hoe de mens functioneert te 

midden van andere diersoorten.”
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Jehan Liénart bezit een ongelofelijke 
collectie snuff bottles en oude 
Chinese tabaksflesjes.
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EEN DRIEVOUDIG GENOEGEN
Ze zijn gemaakt van zeer uiteenlopende materialen, zoals keramiek, porselein, 
ivoor, glas, jade, agaat, koraal, amethist en zelfs valkensnavel. De gebruikte 
vormen, kleuren en motieven zijn bovendien eindeloos. We hebben het over snuff 
bottles, die oude tabaksflesjes waar de vitrines in het kantoor van Jehan Liénart 
vol mee staan. In de 17de eeuw had China kennis gemaakt met de snuiftabak, die 
in deze flesjes bewaard en tegen vocht beschermd kon worden. Door het 
vochtige klimaat waren dozen met een grote opening, zoals die in Europa werden 
gebruikt, niet geschikt om de tabak in te bewaren. Snuff bottles ontstonden 
tijdens de Qing-dynastie, die begon met de machtsovername door de 
Mantsjoe-veroveraars in 1644, en werden in rijksmanufacturen in de Verboden 
Stad en particuliere fabriekjes vervaardigd voor de keizer, het hof, de hoge 
ambtenaren, de militairen en de geletterden. Daarna werden ze gepopulariseerd 
en veranderden ze in gebruiksvoorwerpen voor burgers en kooplieden die  
tot de middenklasse behoorden. Begin vorige eeuw werden de laatste  
exemplaren vervaardigd.
“Elk exemplaar, dat gemakkelijk in de hand moest liggen, was bestemd voor een 
bepaalde persoon en moest dus representatief zijn voor degene die het bezat en 
gebruikte. Elk flesje is een echt kunstvoorwerp”, legt Jehan Liénart uit.
Al heel wat jaren verrijkt hij de verzameling die hij van zijn vader had geërfd door 
venduhuizen en antiekzaken in België, Europa en de Verenigde Staten af te 
struinen. “Ik zoek naar de mooiste exemplaren uit alle tijdperken, die door de 
beste ambachtslieden zijn gemaakt. Dat bezorgt me telkens een drievoudig 
genoegen. Eerst is er het plezier wanneer ik het voorwerp in een catalogus 
ontdek, gevolgd door de opwinding wanneer ik het probeer te kopen. En tot slot is 
er het aangename moment wanneer ik het koop en in de verzameling opneem.”

SNELBIOGRAFIE

1957 
Geboren in Ukkel

•
1986

Directeur van het blad Belgique N°1 
(Groupe Vlan)

•
1989

Overname van reclamebureau Publiart, 
dat door Hergé en Raymond Leblanc was 

opgericht om de helden van het 
weekblad Kuifje te promoten.  

Onder de naam LHHS groeit het uit tot 
het beste Belgische reclamebureau. 
Jehan Liénart verkoopt het in 1997 

•
1998

Overname van Pharmadeal, een bedrijf 
dat artsenbezoekers levert voor de 

farmaceutische industrie 
•

1998
Oprichting van Vésale Pharma en 

introductie van het eerste probioticum op 
de Belgische markt (Bacilac)

•
2007 

Doorverkoop van Pharmadeal  
•

2011
Wereldwijde octrooiaanvraag voor 

Intelicaps®, een procedé voor  
micro-inkapseling van bacteriën

•
2018

Oprichting in de Verenigde Staten van 
Vésale Pharma Probiotics R&D, een 
onderzoeksgericht dochterbedrijf

•
2019

Start van het gemeenschappelijke 
onderzoeksproject Inteliphages, dat door 

de Waalse Regering wordt erkend
•

2020
Introductie van het probioticum Bactimun
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TWEE HOOFDPROJECTEN 
VOOR VÉSALE PHARMA

Het gaat Vésale Pharma nog steeds voor de 
wind. Blijkbaar hebt u dit jaar nog een nieuw 
probioticum op de markt gebracht …
Jehan Liénart. In de apotheek is sinds 15 no-
vember het middel Bactimun te koop. Dat is 
een nieuw probioticum met ontstekingsrem-
mende eigenschappen. Dit is het eerste product 
op basis van Lactobacillus johnsonii 456, een 
probioticastam die door de universiteit van Los 
Angeles is ontdekt en waarvoor Vésale Pharma 
de exclusieve wereldwijde verkooprechten heeft 
verkregen. Dat is een echte superbacterie ! Uit 
onderzoeken blijkt dat de bacterie dertig dagen 
na inname bij alle patiënten nog aantoonbaar 
aanwezig is, in dezelfde hoeveelheid en in de 
oorspronkelijke concentratie. Bij de helft van 
de patiënten is dat ook na zestig dagen nog het 
geval. Daarin verschilt deze bacterie van andere 
probiotica, die over het algemeen slechts 24 tot 
48 uur in het lichaam blijven. Qua voorschrift, 
gebruik en prijs verandert de situatie daardoor 
enorm.

Is er ook nieuws over de bacteriofagen,  
die bacteriedodende virussen ?
Sinds vorig jaar zijn een aantal universiteiten 
(Université Libre de Bruxelles en de Universiteit 
van Luik), onderzoekscentra (Koninklijke 
Militaire Academie en Militair Hospitaal 
Koningin Astrid) en Vésale Bioscience, het zus-
terbedrijf van Vésale Pharma, verenigd in een 
onderzoeksproject met de naam Inteliphages. Het 
is de bedoeling om fagen te ontwikkelen en pro-
duceren voor de behandeling van bacteriële 
infecties die antibioticaresistent zijn of waarvoor 
antibiotica gecontra-indiceerd zijn. In het kader 
van een oproep tot het indienen van projectvoor-
stellen van BioWin, de concurrentiecluster voor 
life sciences, heeft de Waalse Regering dit project 
geselecteerd voor een totaalbedrag van 5,4 mil-
joen euro. We werken vooral samen met het 
ministerie van Defensie, dat fagotherapie 
gebruikt om ernstige brandwonden te behande-
len en zich ook voor de technologie interesseert 
in het kader van de strijd tegen bacteriologische 
wapens en bioterrorisme.

Een gigantische uitdaging …
Nou en of ! Sommige bacteriën, zoals staphylo-
coccus aureus en pseudomonas, die in toene-
mende mate antibioticaresistent zijn, veroorza-
ken ongeveer 25.000 doden per jaar. Volgens de 
WHO zullen ze in 2050 een belangrijkere 
doodsoorzaak zijn dan kanker, hart- en vaatziek-
ten en verkeersongevallen. Bacteriofagen zijn dus 
gespecialiseerde projectielen. In tegenstelling tot 
bepaalde breedspectrumantibiotica vallen ze een 
specifieke soort bacteriën aan zonder bijkomende 
schade. Dat is enorm hoopgevend !

Wat is de stand van zaken ?

We hebben octrooien opgesteld voor een fago-
gram dat op basis van de betreffende infectie een 
individuele therapie voor iedere patiënt mogelijk 
maakt. Tegelijkertijd werken we aan de ontwik-
keling van een droge vorm van fagen, bijvoor-
beeld door middel van een crème, waarvan de 
bewaartijd veel belangrijker zou zijn. België is 
een pionier op dit gebied, omdat een speciale 
verordening het gebruik van bacteriofagen toe-
staat in het kader van een magistrale bereiding 
door een apotheker. Daarom proberen we ook 
bij te dragen aan de ontwikkeling van een 
Europees wetgevingskader. 

Zie WAW nr. 33, zomer 2016 .
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Transinne   

  OPENT DE DEUR 
NAAR DE RUIMTE
Het Euro Space Center is een unieke plaats, die een 
combinatie vormt van amusement, wetenschap en 
pedagogie in verband met de verovering van de 
ruimte. Er werd een jaar gewerkt om het in het nieuw 
te steken en er de bezoekers weer een reis vol 
verrassingen te laten maken.

 I Gilles Bechet

L I B I N

Luxemburg
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Mars en de maan zijn nooit zo dichtbij 
geweest. Om zich daarvan te vergewissen, 
hoeven astronauten in de dop slechts het 
Euro Space Center van Transinne binnen 

te gaan. Het centrum is een jaar gesloten geweest, maar 
kan nu opnieuw bezoekers verwelkomen. Het centrum 
ging open in juni 1991 en biedt een weergaloze combi-
natie aan van pedagogie en amusement in verband met 
de verovering van de ruimte. Bijna dertig jaar lang deed 
het ons dromen, heeft het de ruimtewetenschappen 
binnen ons bereik gebracht en zich omringd met een 
hele reeks aan de ruimte gewijde activiteiten. En de 
magie van de ruimte heeft niets aan kracht ingeboet. 
Toen bijvoorbeeld astronaut Thomas Pesquet het in 2018 
bezocht, waren de 1200 beschikbare plaatsen, die om 
middernacht voor boeking werden opengesteld, binnen 
enkele uren uitverkocht. 
Hoewel de belangstelling tijdens drie decennia niet ver-
minderde, had het centrum toch een opknapbeurt nodig. 
Het grootste deel van de investering ging naar de gebou-
wen. De isolatie, de verwarming en het onderkomen 
voor de jonge ruimtevaarders werden grondig aange-
pakt. Voor de financiering stond de intercommunale 
Idelux in, die eigenaar is van de infrastructuur. Om de 
interactiviteit te vergroten, werd de inhoud zelf opnieuw 
bestudeerd en verrijkt door het intern pedagogisch 
team. “Vandaag mogen de bezoekers iets anders verwachten. 

We zijn geen pretpark of museum; we zoeken de gulden mid-

denweg, maar zorgen ervoor dat al onze informatie juist is 

en dat we geen verschillende dingen door elkaar halen”, aldus 
Yvan Fonteyne, die verantwoordelijk is voor de 
communicatie.

Voorbereidende tests
Aan het verkennen van de ruimte komt geen improvi-
satie te pas. Elke ruimtevaarder moet een topspecialist 
zijn. Na het toegangssas, komt de bezoeker terecht in de 
ruimtehub, waar hij een hele reeks proeven kan afleg-
gen, die gebaseerd zijn op die voor de toekomstige ruim-
tevaarders van het Europees Ruimtevaartagentschap. 
Op het menu staan tests van het geheugen en van het 
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ruimtelijk vorminzicht, een kleurenblindheidstest waar-
bij men cijfers tegen een gekleurde achtergrond moet 
herkennen en een evenwichtstest op een bewegend 
platform. Ook al zijn die proeven niet voor iedereen 
even gemakkelijk, toch mogen alle bezoekers naar het 
volgende deel overgaan, waar de ernstige zaken 
beginnen.
Wie heeft er niet van gedroomd om in het spoor van 
Neil Amstrong over het maanoppervlak te wandelen? 
Het toestel om op de maan te stappen, dat gebaseerd is 
op het oefenmaterieel van de NASA, was vroeger al een 
van de grote attracties van het Euro Space Center. Het 
werd nu aangevuld met een gelijkaardig toestel om op 
Mars te lopen. Iedereen die in een aan een veer opge-

hangen stoel gaat zitten, kan voelen dat hij zesmaal 
minder weegt op de maan en driemaal minder op Mars. 
Dankzij het kijktoestel van Oculus, word je bovendien 
in een levensechte maan  of Marsomgeving geplaatst.
Vlak daarnaast kun je proeven van de Free Fall Slide, 
een eenvoudig toestel waarmee je, tijdens het afglijden 
van een roetsjbaan, eventjes kunt ondervinden wat 
gewichtloosheid betekent. De kandidaten voor die oefe-
ning krijgen een geschikt pak en helm, klampen zich 
met beide handen vast aan een stang die hen acht meter 
hoog zal optrekken en ze dan loslaat. Gedurende enkele 
seconden zullen ze het gevoel hebben door de ruimte te 
glijden, maar dan, tot hun verbazing, landen op een 
dubbele laag matrassen.

Een Marsdorp
Terwijl we over Mars vroeger enkel konden dromen en 
daarbij aan groene mannetjes denken, wordt de planeet 
nu wetenschappelijk bestudeerd. Plannen om Mars te 
veroveren worden steeds maar concreter. Nadat er ver-
scheidene robots naar de rode planeet werden gestuurd, 
zijn sommigen er zeker van dat er nog vóór het einde 
van de eeuw mensen zullen op landen.
Maar kennen we Mars echt? Het Marsdorp is een van 
de succesnummers van Euro Space Center 2020. Met 
zijn vier themaruimten wil het alle beschikbare kennis 
over Mars meedelen en populariseren. Aan de ingang 
wordt met behulp van lichten getoond hoe ver Mars 
zich van ons bevindt. Die afstand schommelt naargelang 
de omwenteling van beide hemellichamen rond de zon 
en verklaart waarom men moet wachten op een 
geschikte periode om een raket af te schieten. Aan de 
hand van quizvragen en informatieschermen worden 
verscheidene aspecten van het dagelijks leven tijdens de 
reis uitgelegd: wat men eet, hoe men slaapt en hoe men 
zicht tegen het zonlicht beschermt. De aankomst van 
het ruimteschip op Mars zal van doorslaggevend belang 

Het Marsdorp is een van de succesnummers 
van Euro Space Center 2020. Met zijn vier 
themaruimten wil het alle beschikbare kennis 
over Mars meedelen en populariseren.

zijn. Terwijl men dankzij de verschillende verkennings-
robots ervaring heeft kunnen opdoen met valschermen 
en remraketten, komen er bij een menselijk team andere 
problemen kijken, die nu nog worden bestudeerd door 
de verschillende ruimtevaartagentschappen. Het laatste 
deel van de reis naar Mars is echter het ludiekste. De 
bezoekers kunnen over acht stuurposten beschikken 
voor een verkenningsopdracht. Met een joystick zoals 
op videoconsoles, moeten ze hun voertuig over het gril-
lige oppervlak van de planeet sturen, met één oog op 
het controlescherm en het andere op achter de ruit zicht-
bare landschap.
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Een vluchtsimulator
Een andere nieuwigheid is de vluchtsimulator Space 
Flight Unit. Hij ziet eruit als een motorfiets waarop je 
gaat liggen met de armen vooruit, en die op de minste 
beweging van de bestuurder reageert. Je beschikt over 
slechts enkele minuten om een vertrouwelijke opdracht 
uit te voeren. Dankzij de Oculus-bril voel je je helemaal 
in de omgeving ondergedompeld. Je ziet hoe je het in 
een baan rond Mars blijvende ruimteschip verlaat, 
dwars door een asteroïdengordel naar de rode planeet 
vliegt en langs de steile canyons scheert tot aan de kris-
talmijnen, om ten slotte terug te keren naar het 
ruimteschip.
Er werd ook een nieuw gebouw opgetrokken voor de 
Space Rotor, waar de jonge ruimtevaarder de centrifu-
gaalproef kan ondergaan. Vierentwintig deelnemers, 
die tegen de wand gedrukt worden terwijl de vloer 
onder hun voeten wegzinkt, kunnen er ondervinden 
wat een 3G-kracht betekent. Het toestel kan ook een 
1G-kracht opwekken, waardoor meer bepaald de jongste 
deelnemers de rotatie kunnen voelen zonder helemaal 
uit hun evenwicht te geraken.
Of die nieuwe inrichting de nieuwsgierigheid opwekt ? 
De ruimtevaartklassen voor de jongste zes weken van 
2020 zijn al volzet en de boekingen voor 2021 zijn van 
start gegaan.

De Space Rotor, waar de jonge 
ruimtevaarder de centrifugaalproef 
kan ondergaan. 

OM ROEPINGEN TE WEKKEN
Het Euro Space Center is al 18 jaar rendabel en heeft in 2018 een 
omzet van 3 miljoen euro geboekt en 58.000 bezoekers verwelkomd. 
Het succes ervan berust op het onderscheid maken tussen klanten en 
doelgroepen. De weekends zijn voor het grote publiek, terwijl de 
weekdagen voorbehouden zijn aan stages voor scholen. In 2018 
kwamen 17.000 leerlingen op ruimtevaartklas en konden er 
overnachtten dankzij de 240 beschikbare bedden. De activiteiten 
werden zoveel mogelijk afgestemd op de leerprogramma’s van de 
Franse Gemeenschap. “Steeds meer scholen nemen het bestuderen 
van de ruimte op in de lessen natuurkunde en scheikunde. Dat heeft 
zeker gezorgd voor een toename met 10 tot 15 % van het 
leerlingenpubliek sinds zeven of acht jaar”, meent Yvan Fonteyne. 
Maar de Belgische scholieren zijn niet de enige deelnemers aan onze 
opleidingsstages. Meer dan dertig nationaliteiten hebben al gebruik 
kunnen maken van de installaties, zowel jongeren uit veel Europese 
landen, maar ook uit andere ruimtevaartnaties zoals India. Met de 
centra te Houston in de VSA en te Ankara in Turkije, is het Euro Space 
Center een van de weinige ruimteopleidingscentra die openstaan 
voor burgers. En voor de jongeren die er ruimtelessen komen volgen, 
is het soms het begin van een levenslang avontuur. “Er zijn vroegere 
stagiairs die nu bij het Europees Ruimtevaartagentschap werken, bij 
SABCA of bij het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol. Uit die 
stages komen veel roepingen voort, wat een beloning is voor ons en 
onze teams.” 

E U R O  S P A C E  C E N T E R

Rue devant les Hêtres 1 
6890 Transinne
+32 (0) 61 65 64 65
 
www.eurospacecenter.be
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Bottransplantaten 

GEAVANCEERDE 
TECHNOLGIEËN 
In mei 2020 had Novadip, een spin-off van de UCLouvain, een opzienbarende 
wereldprimeur met de transplantatie van een scheenbeen in 3D bij een 5-jarige patiënt. 
Andere biotechbedrijven in de regio die net als Cerhum en Texere Biotech actief zijn op 
transplantatiegebied, laten zien hoe dynamisch de Waalse life sciences-industrie is.   

 I Florence Thibaut

Novadip, dat in de gangen van het Universitair 
Ziekenhuis Saint-Luc is ontstaan, kende enkele 
maanden geleden een belangrijk succes : de geslaagde 
transplantatie van een weefselimplantaat van 18 cm³ 

in het been van een jonge patiënt. Het bedrijf is een spin-off 
van de UCLouvain en werd opgericht door de arts Denis 
Dufrane, die daarbij ondersteund werd door Sopartec, de maat-
schappij voor technologieoverdracht en investeringen van de 
UCLouvain. “Omdat amputaties bij jonge patiënten kunnen worden 

vermeden, heeft Novadip echt een maatschappelijke impact”, zegt 
Philippe Durieux, CEO van Sopartec, dat tot dusver de oprich-
ting van bijna tachtig spin-offs heeft gefaciliteerd. “Het bedrijf 

transplanteert als enige differentiërende cellen die afkomstig zijn van 

de patiënt zelf.” De spin-off hoopt tussen nu en 2026 een com-
merciële start te maken.

Snelle opkomst van de biowetenschappen
Texere Biotech, dat zijn ontstaan eveneens dankt aan de arts 
en serial entrepreneur Denis Dufrane, is gespecialiseerd in het 
robotiseren van de behandeling van menselijke weefsels. Zo 
heeft het bedrijf de eerste gerobotiseerde lijn ter wereld voor 
het hergebruik van bottransplantaten ontwikkeld. Cerhum, dat 
door de arts Grégory Nolens is opgericht, brengt een omwen-
teling in de herstelchirurgie teweeg door keramisch bot te 
reconstrueren met behulp van 3D-printen. Deze twee goud-
haantjes hebben in verschillende stadia een steuntje in de rug 

gekregen van het Waals Gewest. 
“Het creëren van een ecosysteem dat 

banen schept en waarde laat 

terugvloeien naar de economie, 

is de uitdaging in elke sector”, 
voegt Philippe Durieux eraan 
toe. “Voor biotechbedrijven is er 

sprake van een vruchtbare bodem 

met speciale investeringsfondsen en 

hoogopgeleid personeel. Talent is een van 

de essentiële bouwstenen.”

Van het laboratorium naar de markt
Spin-offs zijn gebaseerd op een wetenschappelijke ontdekking 
waarvoor een speciaal bedrijf moet worden opgericht om het 
onderzoek voort te zetten. Daarmee zijn ze direct van invloed 
op hun ecosysteem. Philippe Durieux : “De oprichting van een 

spin-off is een proces dat tien jaar of zelfs nog langer duurt. De ken-

nisoverdracht gaat van het laboratorium naar de markt, die de on-

derzoekers vervolgens opnieuw uitdaagt.”
Het doel is telkens dat het academisch onderzoek een maat-
schappelijke impact heeft. Een van de recente succesverhalen 
van Sopartec is iTeos, dat een nieuw oncologisch paradigma 
heeft uitgevonden. “Acht jaar na zijn oprichting is het bedrijf toe-

gelaten tot de Nasdaq, wat een primeur is voor België. iTeos is ook het 

voorbeeld van een geslaagde combinatie van wetenschap op topniveau 

en een geschikte financiering. In de medische sector denk ik ook aan 

Axinesis, dat actief is op revalidatiegebied, en Syndesi Therapeutics, 

dat zich richt op de ziekte van Alzheimer. Goede voorbeelden zijn er 

hier zat.”

www.novadip.com  
www.sopartec.com

Philippe Durieux, 
CEO van Sopartec
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LU I K

Luik

Grégory Nolens, doctor in de biomedische 
wetenschappen, stond in 2015 aan de wieg 
van Cerhum, dat een revolutionaire techniek 
heeft ontwikkeld om biocompatibele botim-

plantaten in 3D te produceren. “Ons bedrijf is ontstaan 

vanwege de toenemende vraag naar duurzamere transplan-

taten, met name voor kaak- en gezichtschirurgie. De meeste 

medische implantaten hebben een levensduur van vijftien tot 

twintig jaar. Daarna moet je opnieuw opereren. Ik was op 

zoek naar een minder invasieve oplossing”, zegt Grégory 
Nolens, oprichter en CEO van Cerhum. Die oplossing 
heet MyBone, een biocompatibel, in 3D geprint implan-
taat, dat met hulp van 3D Side uit Louvain-la-Neuve en 
een cofinanciering van het Waals Gewest is ontwikkeld. 
De innovatie betreft hier de keuze van de materialen. 
“We hebben gekozen voor keramiek, omdat de samenstelling 

daarvan lijkt op die van menselijk bot, dat voornamelijk uit 

calcium en fosfaat bestaat. Het gaat niet om een prothese, maar 

om een implantaat dat de botregeneratie stimuleert.”

CERHUM PRODUCEERT 
IN 3D BOTIMPLANTATEN 
OP MAAT

Gevalideerde klinische gevallen
Het Luikse bedrijf brengt zijn implantaten vijf jaar later 
op de markt en komt in mei 2020 in het nieuws wanneer 
tijdens een operatie in het Universitair Ziekenhuis 
Saint-Luc het eerste in 3D geprinte stuk kunstkaak ter 
wereld wordt getransplanteerd. De chirurgen hebben 
voor het eerst een MyBone-implantaat bij een patiënte 
ingebracht. Het kunstmatige transplantaat vult de 
ruimte op waar een tumor zat en het kaakbot kon wor-
den gereconstrueerd zoals het er voor de ziekte 
uitzag.
Ook andere operaties, hoofdzakelijk van het gezicht, 
zijn sindsdien met succes uitgevoerd. “De post-klinische 

resultaten zijn op dit moment uitstekend. De eerste klanten 

plaatsen opnieuw bestellingen, wat een heel positief signaal 

is. Het grote voordeel van onze methode ten opzichte van 

andere technieken is dat er maatwerk mogelijk is. Het implan-

taat komt exact overeen met de morfologie van de patiënt. 

Door zijn samenstelling wordt het ook beter opgenomen in 

het organisme.”
Als volgende stappen moet Cerhum een nieuwe fond-
senwerving afronden, zijn personeel aanvullen om in 
2021 met een team van tien mensen te werken en de 
internationale expansie versnellen, waarbij Europa, de 
Verenigde Staten en Azië het doelwit vormen. 

https : //www.cerhum.com

“ We hebben gekozen voor keramiek, omdat de 

samenstelling daarvan lijkt op die van menselijk bot,  

dat voornamelijk uit calcium en fosfaat bestaat.  

Het gaat niet om een prothese, maar om een implantaat 

dat de botregeneratie stimuleert.”
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L E S  B O N S  V I L L E R S

Henegouwen

In Frasnes-lez-Gosselies heeft Texere Biotech een volledig 
gerobotiseerde lijn voor de behandeling van menselijke 
weefsels gebouwd. Dit Henegouwse biotechbedrijf ontstaat 
in 2016, wanneer Denis Dufrasne, specialist in de regene-

ratieve geneeskunde, de productie van bottransplantaten wil 
automatiseren. “Ik liep al een tijdje rond met dat plan. De behoefte 

om botweefsels te hergebruiken, bestaat al heel lang, maar tot dan toe 

was er geen bedrijf dat een geautomatiseerde oplossing bood”, zegt 
Denis Dufrasne. Om dit plan te verwezenlijken, gaat hij een 
vennootschap aan met zijn vader, de industrieel ingenieur Jean-
Jacques Dufrasne, en de Zwitserse investeerder Olivier 
Bühlmann. Het bedrijf dat ze met eigen middelen oprichten, 
krijgt gestalte en vestigt zich in november 2016 in Frasnes. “We 

zijn bij nul begonnen, hoewel we het geluk hadden dat we in aanmer-

king kwamen voor steun van het Waals Gewest, dat onze geroboti-

seerde lijn heeft gefinancierd. Wallonië is een uitstekend gebied om 

je te ontwikkelen. Voor een kleine regio zijn er zeer interessante 

steunregelingen.”

Hergebruikte menselijke weefsels
De gerobotiseerde lijn van Texere, die zich in een voormalig 
pakhuis bevindt, is uniek in de wereld. De met zes robots uit-
geruste lijn omvat de hele productieketen voor bottransplanta-
ten, van het ruwe menselijke weefsel tot de uiteindelijke etiket-
tering, met lagere kosten en minder verspil ling. De 
transplantaten worden geproduceerd in de vorm van blokjes, 
die vervolgens gebruikt kunnen worden tijdens hersteloperaties, 
bijvoorbeeld om een bot in de wervelkolom aan te vullen.
“Wij zijn een onderaannemer. De weefselbanken van de ziekenhuizen 

of gezondheidscentra sturen ons koppen van dijbenen die als resten 

afkomstig zijn van operaties. Wij hergebruiken die, waarna ze hun 

grondstoffen terugkrijgen en distribueren”, verduidelijkt Denis 
Dufrasne, die ook medeoprichter is van Novadip, een spin-off 
van de UCL op het gebied van botweefselreconstructie.
De lijn heeft een productiecapaciteit van bijna 30.000 trans-
plantaten per jaar. Het bedrijf, dat vijf mensen in dienst heeft, 
is niet gestopt tijdens de coronacrisis. Het heeft met name zijn 
anticoronaproces gevalideerd en een tweede lijn voor de export 
ontworpen. Tot besluit zegt Denis Dufrasne : “Waar ik bij 

Novadip volop bezig ben met productinnovatie, gaat het bij Texere om 

werkwijzen en geavanceerde processen. Mijn droom is om die twee 

met elkaar te verbinden.”

TEXERE BIOTECH 
ROBOTISEERT DE 
PRODUCTIE VAN 
BOTTRANSPLANTATEN

https : //www.texerebiotech.com

Het afgewerkt product : 
transplantaten die gemaakt 
zijn op basis van resten van 
dijbeenkoppen.

De met zes robots uitgeruste lijn van 
Texere is uniek ter wereld.
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HeronTrack

TRACEERT BOUW- 
PLAATSMATERIEEL

Het bedrijf HeronTrack uit Charleroi ontwikkelt een 
oplossing voor de bouwsector om klein materieel 
digitaal te beheren en traceren via het Internet of 
Things (IoT). Dit hulpmiddel in de strijd tegen 
diefstal en verlies van materieel is vooral bestemd 
voor bouwondernemingen.

 I Frédérique Siccard / CompanyWriters

C H A R L E R O I

Henegouwen
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“ 
Eén op de twee Belgische bouwondernemingen heeft 

jaarlijks te maken met diefstal van materieel. Landelijk 

gezien betekent dat een verlies van 80 miljoen per jaar”, zegt 
Sebastien De Grauwe, Managing Director van 
HeronTrack. “Ik heb lang voor bedrijven gewerkt die actief 

waren op het gebied van beveiliging en daarna in de wereld 

van de IT en trackingsoftware, hoofdzakelijk voor auto’s en 

personeel. Ik heb toen regelmatig van bouwondernemers 

gehoord dat ze drie terugkerende behoeften hadden : preventie 

van diefstal of nalatigheid in verband met gereedschappen, 

een efficiënt inventarisbeheer en preventief beheer van de 

veiligheid en het welzijn van medewerkers door middel van 

periodieke inspecties en onderhoudsbeurten. Toen Bluetooth 

in januari 2019 voor het eerst algemeen werd toegepast, wist 

ik dat ik een oplossing kon bieden voor hun problemen ! ”
In het kader van de wedstrijd MoveUp2 : Industry 4.0 krijgt 
Sebastien De Grauwe steun van Digital Attraxion, het 
begeleidingsprogramma voor start-ups, en vestigt hij 
zich in Co.Station in Charleroi. Al in februari van dat 
jaar brengt hij HeronTrack op de markt. Hij presenteert 
zijn concept op de innovatiebeurs van Charleroi, waar 
het meteen aanslaat.

Geautomatiseerd gereedschapsbeheer
De oplossing die HeronTrack heeft ontwikkeld, maakt 
gebruik van twee communicatietechnologieën. Door 
alle BLE-tags (Bluetooth Low Energy, korte afstand) op 
de markt te combineren met de Sigfox-technologie (het 
allereerste IoT-netwerk voor de lange afstand), ontstaat 
een complete oplossing voor het kostbaarste materieel. 
De HeronTrack-sensor, die in het bouwplaatsmaterieel 
(ladder, compressor, haakse slijper, bewegwijzering enz.) 
wordt geïnstalleerd, geeft via Bluetooth zijn positie aan 
een smartphone of gateway (vast station) door.
Dankzij het intuïtieve platform en de mobiele apps die 
bij de oplossing horen, wordt het gereedschapsbeheer 
volledig geautomatiseerd. “Een smartphone met daarop de 

HeronTrack-app (iOS en Android) volstaat om de dichtstbij-

zijnde gereedschappen gemakkelijk terug te vinden. 

Tegelijkertijd wordt hun GPS-positie automatisch doorgegeven 

aan het platform, zodat de beheerder de informatie op elk 

moment kan volgen in de vorm van een rapport of kaart”, 
verduidelijkt Sebastien De Grauwe.
HeronTrack controleert vier keer per dag of de positie 
van het materieel die door de smartphones van de mede-
werkers is doorgegeven, zich wel in een bepaald gebied 
bevindt. “Als de beheerder een afwijkende positie of een ver-

dachte verplaatsing constateert, schakelt hij op afstand de 

antidiefstalmodus in, waarmee de bewegingen van het mate-

rieel 24 uur lang precies gevolgd kunnen worden. Onze oplos-

sing stelt bedrijven dus in staat om hun waardevolle materieel 

te geolokaliseren en beveiligen, maar ook om het onderhoud 

ervan te plannen”, benadrukt de oprichter van het bedrijf 
uit Charleroi. 

“ Eén op de twee Belgische bouwondernemingen  

heeft jaarlijks te maken met diefstal van materieel. 

Landelijk gezien betekent dat een verlies van  

80 miljoen per jaar.”

Binnenkort marktleider ?
“We hebben eerst samengewerkt met een bouwconcern, dat 

met ons heeft meegedacht en ideeën heeft aangedragen. Op 

basis van hun feedback konden we het concept verder uitwer-

ken.” Om zo goed mogelijk aan de behoeften van de 
beoogde sector te voldoen, is het concept in de loop der 
maanden verfijnd en aangepast. Dat is te danken aan 
zes mensen die permanent aan de ontwikkeling van de 
HeronTrack-oplossingen werken.

“De eerste markt waar we nu op mikken, is de glasindustrie. 

Wij bieden een aangepaste oplossing op basis van de eerste 

HeronTrack-chip om glasbokken te beschermen. Het 

komt regelmatig voor dat dit materieel, dat gebruikt 

wordt om glasplaten te hanteren en beschermen 

tijdens het transport, onderweg verdwijnt of zoek-

raakt. Een bok kost 500 tot 750 euro. Wegens zoek-

geraakte, vergeten en geleende bokken moesten 

sommige klanten jaarlijks bijna 20 % van hun 

voorraad vervangen”, benadrukt Sebastien De 
Grauwe.
Dit ‘prototype van een Belg’, zoals hij zichzelf 
omschrijft (“mijn vader is Vlaming, mijn moeder 

Waalse, ik heb gestudeerd aan de KUL en heb me 

gevestigd in Wallonië”), heeft nu de ambitie om 
de marktleider op het gebied van materieel-
bescherming te worden in België. Maar hij 
kijkt al met een schuin oog naar de buurlan-
den. “We leggen steeds meer contacten in 

Duitsland, Nederland en Frankrijk, omdat we 

daar sterke en doeltreffende partnerschap-

pen willen aangaan. We zijn overtuigd 

van het potentieel van HeronTrack.”

https : //herontrack.com
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 HET MIRaCCLE-PROJECT  
  van Klinkenberg 

Het Luikse bedrijf Klinkenberg, dat al meer dan  
45 jaar in Wallonië is verankerd, houdt zich bezig 
met zonne-energie, opslagoplossingen, alarm- en 
beveiligingssystemen en speciale technieken 
(elektriciteit en verwarming). Sinds 2010 richt het 
zich ook – en vooral – op het begeleiden van de 
energietransitie en op koolstofarme oplossingen.

 I Frédérique Siccard / CompanyWriters

 H E R S TA L

Luik

“ 
 Klinkenberg is een familiebedrijf met tweehon-

derd werknemers, dat sinds tien jaar zijn afdeling 

voor zonne-energie en energietransitie ontwikkelt. 

We zijn begonnen met kleine woninginstallaties en 

hebben daarna grotere installaties voor het bedrijfs-

leven ontwikkeld. Tegenwoordig is het niet ongebrui-

kelijk dat we 600 tot 1000 panelen plaatsen voor één 

installatie” zegt Michel Croes, die binnen het 
bedrijf verantwoordelijk is voor verschil-
lende projecten. Deze stellen Klinkenberg 
in staat om snel meer ervaring op te doen 
en plannen te maken voor de ontwikke-
ling van opslagsystemen, het toezicht op 
installaties en de optimalisatie van het 
eigen verbruik.
“Voor ons zijn deze onderzoeksprojecten essen-

tieel. Hierdoor kunnen we onze klanten zo goed 

mogelijk adviseren over de meest geschikte oplossin-

gen en het spectrum aan mogelijkheden verbreden”, 
benadrukt Michel Croes. “Zo waren we in 2017 al 

bezig met een project rond een opslagaccu toen het me 

duidelijk werd dat de verliezen onlogisch waren : 

waarom zou je 30 % verlies accepteren door bij de pro-

ductie en het gebruik van elektriciteit voortdurend te 

wisselen tussen gelijkstroom en wisselstroom, terwijl 

de meeste apparaten tegenwoordig op gelijkstroom 

werken ? Een gemeente die straatverlichting van 5 

watt wil installeren, verbruikt – en betaalt – daarvoor 

15 watt. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar ! Wij hebben 

daarom een andere denkwijze gevolgd.”

Michel Croes
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CE+T,  
DE GESPECIALISEERDE 
PARTNER
CE+T, dat sinds de jaren zestig gespecialiseerd 
is in vermogenselektronica, is vanaf het begin 
betrokken bij het MIRaCCLE-project. Het doel is 
om de juiste omvormer te ontwerpen en te 
leveren, en de integratie van dit onderdeel in de 
hele installatie te garanderen. CE+T is een 
multinationaal conglomeraat van 
ondernemingen, dat optimale 
noodstroomoplossingen levert om de 
continuïteit van activiteiten te waarborgen en 
energie te besparen. Deze uitdaging zou dus 
geen probleem mogen zijn.
“Het ontwerpen van de juiste omvormer is niet 
de enige uitdaging van dit project”, zegt Robert 
Eyben, CEO van CE+T Holding. “De expertise 
van alle betrokkenen komt van pas om andere 
aspecten vast te stellen en te omschrijven, zoals 
het optimale spanningsniveau voor het micronet, 
de geschikte beveiligingsinrichtingen, het juiste 
controlesysteem en de efficiencywinst die 
dankzij gelijkstroom wordt behaald.”

Eén MIRaCCLE-project is niet voldoende
Zo ontstaat in juli 2020 het MIRaCCLE-project, dat draait om 
een industrieel micronet met gelijkstroomaansluiting en bui-
tenarmaturen. “Het doel is om in Wallonië, België en de naburige 

regio’s het eerste middenspanningsnet op basis van gelijkstroom te 

realiseren. Op het industrieterrein Hauts-Sarts in Herstal vormen 

negen bedrijven een speciale energiegemeenschap. De elektrische ener-

gie die ze met zonnepanelen opwekken en in externe accu’s opslaan, 

kunnen ze via dit net onderling verdelen. Door tijdens het hele proces 

met gelijkstroom te blijven werken, bereiken we een energiewinst van 

ongeveer 30 %.”

Klinkenberg kiest niet voor één maar meerdere externe accu’s 
(of silo’s), omdat het dan de elektriciteitsstromen op elkaar kan 
afstemmen en de noodzakelijke back-up voor elk bedrijf kan 
garanderen. Michel Croes : “Terwijl het ene bedrijf kan volstaan 

met 24 uur noodstroom om zijn koelingen te laten draaien, kan het 

andere bedrijf zich geen enkele stroomonderbreking permitteren, 

omdat anders de productie tot stilstand komt. Omgekeerd kan de 

beheerder van het RESA-distributienet een deel van zijn overtollige 

productie kwijt in de silo’s als die niet helemaal vol zijn. Afhankelijk 

van de behoeften en de productiecapaciteit van elk bedrijf beantwoordt 

elke silo dus aan specifieke parameters. Daarnaast spelen het weer en 

het variabele aantal zonuren per jaar een rol ! ”
Na afloop van het onderzoek, waarvoor het Waals Gewest een 
subsidie van 2,5 miljoen euro (van de benodigde 11 miljoen) 
heeft gegeven, keert het fysiek geïnstalleerde net terug naar het 
publieke domein. Het wordt dan beschikbaar gesteld aan RESA. 
Dat geldt ook voor de straatverlichting die met het project is 
verbonden en die tegelijkertijd op kosten van de gemeente 
Herstal wordt geïnstalleerd (60 lantaarnpalen met gelijkstroom-
voeding die allemaal ‘intelligent’ werken, wat een besparing van 
ongeveer 70 % op de straatverlichting oplevert). “Eén MIRaCCLE-

project is niet voldoende : we zouden er een stuk of tien nodig hebben 

om het net te kunnen regelen”, zegt Michel Croes tot besluit.

https : //klinkenberg.be/
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Het ARTHUR-project is een 
technologische methode 
om de stedelijk leefomge-
ving te renoveren. De 

renovatie van sociale woningen in de 
steden, die uit de jaren zestig stammen 
en als energie-intensief worden 
beschouwd (en vergeleken met de hui-
dige energieprestaties zelfs totaal ach-
terblijven), wordt hierbij op een holis-
tische manier benaderd.
“In een demonstratieproject in Vottem wil 

Klinkenberg zo een aantal installaties 

combineren waarvan de toegevoegde 

waarde groter is dan de som van elk pro-

duct : productie, opslag en distributie van 

elektr ische energie op basis van 

gelijkstroom, aanbrenging van extra iso-

latie, integratie van gedecentraliseerde 

balansventilatiesystemen en verbetering 

van het luchtverversingsbeheer”, legt 
Michel Croes uit. “Als de renovatie doel-

treffend is, kunnen deze woningen voor 

98 %, dus bijna volledig, in hun energiebehoefte voorzien door 

zelf zonne-energie op te wekken.”
Het doel van het project is namelijk om thermische ver-
liezen met 90 %, de warmtebehoefte met 80 % en verlie-
zen tijdens de elektriciteitsdistributie met 20 % te ver-
minderen door een laagspanningsnet op basis van 
gelijkstroom te realiseren. “Met name voor grote huishou-

delijke apparaten overwegen we een wisselstroomvoorziening, 

die pas in werking zal treden wanneer er ‘eigen’ stroom 

beschikbaar is. We praten ook over ingebouwde intelligentie 

voor de verlichting en zetten, net als voor MIRaCCLE, in op 

de onderlinge verdeling van beschikbare elektriciteit. Op klei-

nere schaal natuurlijk, want we hebben het over de installatie 

van zes silo’s voor twaalf woningen.”

55.000 sociale woningen te renoveren  
in Wallonië
ARTHUR moet het mogelijk maken om de methode te 
testen en daarna te valideren in de vorm van ‘actieon-
derzoek’. Er wordt een handleiding opgesteld om 
beheerders en huurders bewust te maken van het 

ARTHUR, 
HET ANDERE ‘KINDJE’ 
VAN KLINKENBERG

gebruik van zulke woningen. Na de bouw volgt een 
periode van follow-up van de woningen (energiever-
bruik, wijze van gebruik, duurzaamheid van de  
oplossingen, training van beheerders/huurders) die het 
mogelijk maakt om de resultaten mee te delen en te 
verspreiden. “Voor dit specifieke project werken we uitslui-

tend met Waalse ondernemingen. De enige uitzondering is 

Daikin, een internationaal bedrijf waarvoor we een 

gelijkstroominterface ontwikkelen in het kader van een over-

eenkomst met de directie van hun Europese productiebedrijf 

in Oostende. Dat doen we naast het project, in samenwerking 

met CE+T”, benadrukt Michel Croes.
In Wallonië is de regering van plan om binnen drie jaar 
55.000 sociale woningen te renoveren en 3.000 nieuwe 
toe te wijzen, terwijl het in Brussel om 15.500 woningen 
(op ongeveer 40.000) gaat. Klinkenberg wil ze helpen 
om “de klimaatuitdagingen van morgen aan te gaan”.

Voor / Na
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— Gezondheid

Hersenkanker :
ERC gaat zijn innoverende behandeling 
op de markt brengen
Het ontwikkelen van een immunotherapie tegen veelvormig glioblastoom – de meest voorkomende en de agressiefste 
hersenkanker – betekende een belangrijke stap vooruit in de onvermoeibare strijd tegen alle kankervormen. Dit succes 
is te danken aan ERC Belgium, dat zich in het wetenschappelijk Crealys-park in Gembloers bevindt. Door bij de patiënt 
een immuniteitsreactie uit te lokken door het inspuiten van extracten van zijn kankercellen in combinatie met cellen 
die bij drie andere patiënten werden afgenomen, kan Gliovac een interne strijd leveren tegen een bijzonder agressief 
type van hersenkanker, waarvoor er tot op heden geen bevredigend therapeutisch antwoord bestond. Sinds de eerste 
bijdrage die WAW er in de zomer van 2017 aan wijdde, heeft de firma uit Gembloers haar klinisch en experimenteel 

onderzoek voortgezet.
Klinisch onderzoek van fase II, dat hoofdzakelijk in de Verenigde Staten 
gebeurde, heeft geleid tot een zeer duidelijke verbetering tegenover de huidige 
klinische praktijk. De resultaten tonen een zeer betekenisvolle verbetering 
aan van het algemene overleven van patiënten die met Gliovac zijn behandeld. 
Ongeveer 10 % van hen genazen volledig en hebben een overlevingsduur 
van meer dan drie jaar na het hervallen. De behandeling van ERC Belgium 
lijkt dus beter te zijn dan eender welke andere medische standaardtherapie 
die nu bestaat. Anders dan zijn concurrenten, blijft Gliovac maximaal doel-
treffend, ongeacht de morfologische veranderingen van de tumorcellen. 
Bovendien is het niet intrusief en vermindert het aanzienlijk de onaange-
name en dikwijls pijnlijke neveneffecten. Daarbij zijn de productie- en 
uitrustingskosten rendabel.

Tot 12.000 patiënten per jaar
Aansluitend op die meer dan bemoedigende resultaten heeft ERC Belgium bij de bevoegde overheden in het Verenigd 
Koninkrijk, in Europa en in de Verenigde Staten, een aanvraag ingediend om zijn behandeling op de markt te brengen. 
Om vlug te kunnen inspelen op alle vragen, heeft ERC Belgium zijn eigen productie-eenheid opgericht te Schaijk, in 
Nederland. De productie volstaat om 4000 patiënten per jaar te behandelen, met de mogelijkheid om er zeer vlug 12.000 
te bereiken.
Dit eerste succes tegen glioblastoom verstevigt de leiderspositie van de onderneming inzake immunotherapie en moedigt 
haar aan om ook zulk een aanpak te ontwikkelen tegen alle andere soorten sterke kankertumoren.

www.erc-immunotherapy.com
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De Trinkhall

OP EEN ZEE  
VAN KWETSBAARHEDEN
Sinds juni beschikt Luik over een nieuw museum om werk van 
kustenaars met een mentale handicap te tonen. Het Trinkhall 
Museum ligt in het midden van het Avroy-park en doet speciaal werk, 
volgens een speciale aanpak die meer dan 40 jaar geleden werd 
ingevoerd door het Créahm.

 I Gilles Bechet

LU I K

Luik
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Het is een piratenschip dat met volle 
zeilen uitvaart. Het bestaat uit reepjes 
karton, kurken en stukjes touw. In de 
vuurmonden kun je tekeningen zien. 

In die fantastische ark heeft Alain Meert alles 
bijeengebracht waarvan hij houdt : mensen, 
muziek en beeldende kunst.
De kunstenaar, die al lang kind aan huis is in de 

ateliers van het Créahm, heeft, samen met 
zijn begeleider Patrick Marczewski, heel 

het jaar 2019 gewerkt aan een ant-
woord op de vraag Wat is een 

museum ? Zijn ideale museum is een 
kwetsbaar, ongewoon, opgewekt, soli-

dair en open werk, dat zich niet bekom-
mert om grenzen en tegenslagen, wat ook 

blijkt uit de werken in het Trinkhall 

Museum, waarvan hij de tewaterlating viert. Het 
nieuwe museum ging in juni jongstleden open 
in het centrum van het Avroy-park en wil het 
door het Créahm geïntroduceerde artistieke 
werk met mentaal gehandicapte personen voort-
zetten. Het Créahm – waarvan de naam staat 
voor creativiteit en mentale handicap – werd in 
1979 opgericht door Luc Boulangé een jonge 
kunstenaar met een visie. Het kaderde in een 
internationale beweging die na mei ’68 vragen 
stelde bij de psychiatrie en de kijk op mentale 
handicaps. Hij opende een creatief atelier voor 
mentaal gehandicapte personen, maar wilde niet 
dat dit als tijdverdrijf of therapie zou worden 
gezien, zoals het toen gebruikelijk was in woon- 
en zorgcentra, maar louter als een artistiek 
gebeuren.

Nu berusten zowel het kloppende hart als de 
bestaansreden van het museum op zijn rijke 
verzameling van meer dan 3000 tekeningen, 
etsen, schilderijen en beeldhouwwerken.
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EEN TRINKHALLE  
IN DE DUITSE 
KUUROORDEN

Oorspronkelijk was de Trinkhalle het 
ontmoetingspunt in de Duitse kuuroorden, 
waar de kuurgasten elkaar ontmoetten om van 
het bronwater te nippen of drank te kopen. 
Toen het Avroy-park in 1880 in Luik werd 
geopend, maakte men in het centrum ervan 
een lust- en ontmoetingsoord met een 
drankgelegenheid en een biljartzaal. Men 
noemde die plaats de Trink-Hall. Het was een 
gebouw van glas en staal in Moorse stijl, dat 
voorzien was van twee met koper beklede 
koepels. In 1885 zouden er de eerste 
filmvoorstellingen in de Vurige Stede hebben 
plaatsgevonden. Een brand en twee 
wereldoorlogen leidden echter tot de 
ondergang van het gebouw, dat al zijn glans 
verloren had en waarvan de oosterse bouwstijl 
met zijn voluten niemand meer interesseerde. 
Het gebouw werd gesloopt en in 1963 
vervangen door een moderne constructie van 
beton en steen, een gebouw met standing 
waarin men huwelijksfeesten, dansavonden en 
zakelijke ontmoetingen organiseerde. Het café 
op de benedenverdieping en de voor de 
wandelaars vrij toegankelijke terrassen waren 
nog steeds gezellige ontmoetingplaatsen. Die 
modernistische Trinkhall verloederde op haar 
beurt, werd verlaten en kruiste uiteindelijk het 
pad van het Créahm. Vandaag is het oude 
gebouw uit de jaren ’60 onder een klok 
geplaatst, die werd bedacht door de 
architecten Aloys Beguin en Brigitte Massart 
en die 600 m2 tentoonstellingsruimte biedt. 

De eerste tentoonstelling in 1981
In 1981, naar aanleiding van het Internationaal Jaar van 
de Gehandicapten, zocht hij contact met instellingen 
die in andere landen soortgelijke initiatieven namen, 
om te vragen dat ze hem werken zouden opsturen, die 
in het atelier door mentaal gehandicapte kunstenaars 
werden gemaakt. Verbluft als hij was door de kwaliteit 

van het grote aantal tekeningen, schilderijen en 
beeldhouwwerken dat hij ontving, besloot 

hij een tentoonstelling te organiseren en 
vroeg aan de Stad Luik om daarvoor het 
in haar bezit zijnde maar leegstaande 

Trinkhall-gebouw te mogen gebruiken. Hij kreeg die 
toestemming en hoewel de tentoonstelling geen groot 
publiek trok, werd ze toch goed ontvangen door de 
kunstcritici. Na een chaotisch periode van gedwongen 
bezetting, verleende de Stad aan het Créahm een erf-
pachtovereenkomst die nog steeds geldig is voor het 
huidige museum. “Dat is van belang, want het betekent dat 

er stevige banden bestaan tussen het Créahm, het museum en 

de Stad. Ons museum is een openbare dienstverlening die 

uitdrukking geeft aan een stedelijk beleid om cultuur te 

beschouwen als een emanciperende factor”, stelt Carl 
Havelange, de artistiek directeur van het museum.

Carl Havelange, de artistiek directeur van het museum.

Meer dan 3000 werken uit België en het 
buitenland
Nadat de Trinkhall korte tijd plaats had geboden aan de 
ateliers, werd ze een centrum voor uiteenlopende kun-
sten, dat in 1982 tot ‘MADmuseum’ werd omgedoopt. 
Toen in 2008 bleek dat de staat en de aard van de ruim-
ten het museumteam niet meer toelieten er zijn activi-
teiten te ontplooien, schreef de Stad een architectuur-
wedstrijd uit voor een nieuw museum. Er waren twaalf 
jaar vol verwikkelingen nodig om dat plan ten uitvoer 
te brengen. Nu berusten zowel het kloppende hart als 
de bestaansreden van het museum op zijn rijke verza-
meling van meer dan 3000 tekeningen, etsen, schilde-
rijen en beeldhouwwerken uit de ateliers van het 
Créahm, maar ook uit andere, zowel Belgische als 
buitenlandse ateliers voor gehandicapten.
Uit de rijkdom en de diversiteit van de museumcollectie 
blijkt dat er geen standaarddefinitie of eigen esthetica 
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T R I N K H A L L  M U S E U M

Parc d’Avroy 
B-4000 Luik 
www.trinkhall.museum

van toepassing is op mentale handicaps. “Het eerste wat een bezoe-

ker aan onze tentoonstellingen kan vaststellen, is de uitzonderlijke 

kwaliteit van de werken. Je kunt die niet een beetje meewarig bekijken 

met de achterliggende gedachte dat zelfs een gehandicapte kunst kan 

maken. Het enige gemeenschappelijke dat ik zie bij alle kunstenaars 

aan wie wij plaats bieden in de collectie, is hun kwetsbaarheid, in de 

zin dat ze meestal veel psychische of mentale moeilijkheden in verband 

met hun handicap hebben gekend. Maar aangezien we allemaal kun-

stenaars zijn, is kwetsbaarheid geen teken van zwakheid, maar veeleer 

van expressieve kracht.”

Een springplank naar de kunstwereld
Elk seizoen zal de Trinkhall een speciale thematiek verkennen 
aan de hand van werken uit de eigen verzameling en van die 
van enkele hedendaagse kunstenaars die daarvoor worden uit-
genodigd. Omdat het niet de bedoeling is om de enen met de 
anderen te vergelijken, maar om de electieve emoties en affini-
teiten van de verschillende werken aan te voelen, bestaat er geen 
enkel kartel om ze te identificeren. Voor meer informatie ver-
wijst het museum naar de zeer volledige bezoekersgids. Dankzij 
het systeem van mobiele ophanglijsten kan men de ruimte aan-
passen en nieuwe bezoektrajecten uitwerken naargelang de 
ophanging.

De eerste thematiek die tot in september 2021 wordt ontwik-
keld, is die van Gezichten / Grenzen. Meer dan 80 werken die de 
duizelingwekkende identiteit verkennen in gezichten die ver-
anderen, zich opsplitsen, vervagen en ons vragen stellen. Op de 
benedenverdieping is er een monografische zaal gewijd aan het 
werk van een atelierkunstenaar die nog niet de bekendheid 
geniet waarop hij recht heeft. Het is een soort springplank naar 
de kunstwereld. De eerste kunstenaar die werd uitgenodigd om 
gebruik te maken van die zaal, is Jean-Michel Wuilbeaux, van 
‘La Pommeraie’, een atelier uit Ellignies-Sainte-Anne (Beloeil). 
Het is een oeuvre met gulzige lijnen, kleuren en woorden, die 
rechtstreeks ingegeven zijn door zijn kindertijd in een arbei-
dersmilieu aan de Belgisch-Franse grens. De Trinkhall is meer 
dan een museum en wil een plaats worden voor onderzoek, 
ontmoeting en uitwisseling, die ook andere activiteiten ont-
plooit in partnerschap met verschillende operatoren. Zo werkt 
men aan een transcriptie van de teksten van Jean-Michel 
Wuilbeaux, die het voorwerp zullen uitmaken van een opvoe-
ring waar de woorden van de kunstenaar zullen worden uitge-
sproken door een toneelspeler en begeleid door livemuziek die 
wordt gespeeld door Steve Houben.
De Trinkhall heeft haar trossen losgegooid en nodigt met haar 
kolossale artistieke lading het publiek aan boord uit voor ont-
dekkingsreizen en ontmoetingen.
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De Thermen 

van Kain

EEN DUIK  
IN DE RUST  
VAN VROEGER
Sommige lockdowns zijn meer aanvaardbaar dan 
andere. Wie de Thermen van Kain binnengaat, 
zal dat niet betwisten, aangezien hij of zij er 
vrijwillig naartoe komt !

 I Thomas Turillon / L’Avenir

D O O R N I K

Henegouwen
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HARRY ROSELMACK, JIMMY LABEEU,  
GAËLLE GARCIA DIAZ …
Terwijl de inwoners van Kain en van Doornik de eerste klanten waren die 
zich bij Cindy en Laurent kwamen herbronnen, zijn er vandaag anderen 
die een flinke reis over hebben om van de privé-wellness te genieten en 
in een van de drie luxesuites te logeren, maar ook klanten die van nog 
veel verder komen – en dat zijn niet de minste.
Bij de beroemdheden die naar het nummer 64 aan de rue Albert 
kwamen, behoort Harry Roselmack, de journalist en animator bij de 
Franse televisie. “Half augustus heeft hij twee nachten in ons centrum 
verbleven en hij was bijzonder tevreden over onze dienstverlening. Hij 
studeerde geschiedenis en ging wandelen in Doornik en er kijken naar 
het historisch stuk dat werd gebracht door Luc Petit. Zijn aanwezigheid 
bleef daar niet onopgemerkt ! ”
Het koppel ontving bovendien klanten zoals Ryan Bensetti en Charly 
Dupont met zijn echtgenote Tania Garbarski, alsook de plaatselijke 
atlete Camille Laus … “We verwelkomden ook de YouTube-vedette 
Jimmy Labeeu en de beroemde Gaëlle Garcia Diaz, die beiden op 
Instagram lieten weten dat ze bij ons waren. Er stond bijgevolg al vlug 
een ontvangstcomité aan ons hek …”
Hoewel de gasten die gratis reclame zeer op prijs stellen, toch vragen ze 
dat ze pas zou worden gepubliceerd na hun vertrek, omdat ze het 
comfort van de andere klanten niet willen verstoren. “Beroemdheden 
ontvangen die vijfsterrenhotels gewend zijn, zet ons wel enigszins onder 
druk, maar ze zeggen ons altijd dat ze opgetogen zijn over de 
verwelkoming en over de plek waar ze hebben verbleven ! ”

Bestaat er een groter contrast dan tussen het levendige 
Doornik en de bubbel van rust die door de eigenaars, 
Cindy en Laurent, wordt gecreëerd in de Thermen van 
Kain ? Je wordt er verwelkomd in het statige, tachtig 

jaar oude landhuis, maar daarachter ligt de nieuwbouw waarmee 
de eigenaars je in een haast Zuid-Franse sfeer in verrukking 
brengen. Daar vind je een privé-wellness met vier plaatsen voor 
vier belevenissen : de Day Spa, de Suite du Manoir, de Suite ther-

male en, ten slotte, de Villa, die evenveel indruk maakt door de 
omvang ervan als door wat ze te bieden heeft : overloopjacuzzi, 
sauna, hamam, Italiaanse douche en een groot openluchtzwem-
bad dat heel het jaar door op 32° is verwarmd … Dankzij die 
indrukwekkende investering, ben je hier ver weg van de vele 
wellness-centra die zich dikwijls in een bijgebouwtje van een 
huis bevinden. “Bij ons komt men meer voor een pakket : profiteren 

van een van onze vier ruimtes, maar ook van de verschillende zorgen 

waarvoor onze specialisten instaan”, onderstreept Cindy.

‘Echte’ thermen tussen 1880 en 1900
Sothys met kuurwater uit Spa en Cinq Mondes als topmerk voor 
lichaamsverzorging, staan borg voor de hoogste kwaliteit. En 
het blauwe goud uit Kain, dan ? Dat is er niet, of juister : niet 
meer. “De bron is opgedroogd. Maar de naam ‘Thermen van Kain’, is 

er een eerbetoon aan en bewijst dat we het veeleer onbekende verleden 

als kuuroord willen doen herleven.”
En wat voor een verleden ! Toen er nog geen auto’s bestonden 
en er geen andere sociale netwerken waren dan de eigen buurt, 
kwam men al uit Parijs voor een kuur met het beroemde bron-
water van Kain. “Dokter Kneipp, de befaamde Duitse arts, had een 

heel verzorgingsplan opgesteld, dat hoger in het dorp werd uitgevoerd 

in een kasteel met grachten vol kuurwater. Nu is daar een school. Er 

waren 75 kamers voor het behandelen van de patiënten, die op het 

dorpsplein van Kain aankwamen met de tram vanuit Doornik, waar 

ze met de trein naartoe waren gereisd ! ”

Van ‘Kain-la-Tombe’ tot ‘Kain-les-Bains’
Het was toevallig dat het koppel lucht kreeg van dat grootse 
verleden. “Toen we de funderingen van onze suites legden, zagen we 

dat er water opdook. We zijn verder gaan zoeken en ontdekten dat er 

vroeger moerassen en een bron waren. Het water kwam van Mont-

Saint-Aubert en stroomde naar Kain. Toentertijd begreep men al vlug 

dat het om geneeskrachtig water ging. Ondanks het lage debiet, werd 

er in 1880 een kuuroord gesticht.”

Omdat de rijke burgerij uit Doornik er een tweede verblijf had, 
werd ‘Kain-La-Tombe’ al vlug omgedoopt tot ‘Kain-les-Bains’. 
“Jammer genoeg is de bron vlug uitgedroogd, onder andere door de 

industriële ontwikkeling. Na twintig jaar was het er al mee gedaan.” 
Een verleden dat de huidige wellness-directie graag aan haar 
klanten vertelt, met de toevoeging dat “het nog steeds een rustig 

kuuroord is.”
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L E S  T H E R M E S  D E  K A I N

Rue Albert 64
B-7540 Tournai 
+32 (0) 69 22 24 09
 
www.thermesdekain.be

VAN TOERISME  
TOT WELLNESS

Er was eens een prinses van de stad met de Vijf 
Torens. Cindy Stocman werd in 1998 immers 
Miss Doornik. Niet zozeer om de kroon te dra-
gen, maar om ambassadrice van haar geliefde 

stad te zijn ! Ze komt nog steeds op voor haar stad, maar 
op een andere wijze … “Ik heb altijd belangstelling gehad 

voor mijn stad en ik merk dat al wat ik tot nu toe in het leven 

ondernam, vandaag zin heeft.”
Haar beroepsleven begon ze bij het Territoriaal 
Ontwikkelingsagentschap IDETA, waar ze zes jaar in 
de toeristische sector werkte, tot ze besloot om opnieuw 
esthetiek te gaan studeren. “Na verscheidene opleidingen, 

waarvan één aan de Tagnon-school in Bergen, hebben we dit 

grote huis gekocht om er een wellness-centrum van te maken. 

Veertien jaar lang stond het ‘Institut Orchidée’ bekend voor 

zijn massages, en dat is nog altijd ons stokpaardje ! Ook van-

daag komt men soms enkel voor een uurtje massage of een 

ritueel van 90 minuten.” Want Indische ayurveda, Balinese 
rekoefeningen, Oosterse relaxatie en Afrikaanse stimu-
lering staan ook mooi op ons visitekaartje.

Cindy Stocman

“ We bieden een luxueuze dienstverlening 

aan in een familiale geest, maar zonder 

ons op te dringen.”

Het project – dat ‘Les Thermes de Kain’ werd gedoopt 
– bleef groeien in de geest van de wellness-managers en 
leidde in 2018 tot de aankoop van het huis van de buur-
vrouw. “Het werd heringericht en tweemaal groter gemaakt, 

zodat er zich nu drie privé-luxesuites van 50 tot 300 m² in 

bevinden. We komen een beetje vreemd over, omdat we geen 

hotel, geen B&B en geen Airbnb zijn. We bieden een luxueuze 

dienstverlening aan in een familiale geest, maar zonder ons 

op te dringen. Tijdens de lockdown kunnen onze bezoekers 

gaan wandelen en terugkeren om in hun eigen suite te eten. 

Wanneer de horeca gesloten is, laten we de restaurants nog 

steeds werken via hun traiteurdienst.”
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Saint-Hubert, de Europese jachthoofdstad,  
is ook een plaats die tot beschouwing aanzet. 
Deze tocht door het Woud van Koning Albert, 
die langs de Fourneau Saint-Michel loopt,  
is een open boek over de fauna en flora van  
de streek.

EEN KONINKLIJK 
woud 

Afstand : een parcours van  
29 km langs het netwerk van 
bewegwijzerde routes voor 
mountainbikes.

Moeilijkheidsgraad : hoog 
(voor elektrische fietsen).

Bewegwijzering : het traject 
volgt eerst route nr. 2 
(groene bewegwijzering) en 
sluit dan aan op nr. 3 (gele 
bewegwijzering) via het 
traject van de GTA (Grande 
traversée des Ardennes of 
Grote Ardennentocht, met 
vierkante wit-gele 
bewegwijzeringsborden).

Vertrek : place du Fays in 
Saint-Hubert.

Op deze winterochtend is het Sint-Hubertus- 
woud met rijm bedekt. Vóór de zon door de 
nevel breekt en warmte begint te geven, doen 
de eiken en beuken denken aan bevroren 

standbeelden. Met de glimlach en opgetogen omdat we 
door een van de mooiste streken van het land gaan fiet-
sen, verlaten we Saint-Hubert langs de rue Saint-Michel. 
Na een kilometer slaan we rechtsaf en volgen de groene 
wegwijzers naar het wildpark. Het pad voert ons dan 
het woud binnen. De indrukwekkende beuken steken 
hoog boven ons uit en doen ons op Klein Duimpje 
lijken.
In dit grote Ardense woud trekken onze banden hun 
spoor over de pootafdrukken van de dieren. In de buurt 
van het veenmoeras van Le Bèyôli, worden we door het 
immense woud omringd als door nevelige herfstdraden, 
die de omtrekken ervan doen vervagen. Tot ons genoe-
gen horen we alleen nog het geluid van onze banden … 
Op deze gemakkelijke wegen nemen we de geweldige 
luister van dit woud in ons op. Het is overal prachtig.

S A I N T- H U B E R T

Luxemburg
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DE SINT-HUBERTUSABDIJ
In de 7e eeuw predikte Hubertus het Evangelie in een 
streek met een donker woud waarin het christendom 
slechts moeilijk kon doordringen. De heilige Hubertus 
werd de eerste bisschop van Luik en stierf in 727.  
Zijn stoffelijk overschot werd overgebracht naar het 
centrum van de Ardennen, naar de verlaten hoogvlakte 
van Andage. Daar vestigden zich benedictijner- 
monniken, die er een abdij oprichtten, een van de 
oudste en de beroemdste van West-Europa. De 
verering van de heilige Hubertus zal de nieuwe 
nederzetting haar naam geven. In de 11e eeuw is de 
abdij voorspoedig en sticht ze verscheidene priorijen. 
Ze werd heropgebouwd in 1729 en is tot op heden een 
architecturaal juweel te midden van het Ardense woud.

IJZER DAT BREEKT
We schrijven 1780. De Sint-Hubertusabdij zit zonder geld ! De abt wil dat er hoogovens worden gebouwd, en wel in 
ijltempo ! Ambitieus als hij is, wil hij het monopolie van de Luikse metaalfabrikanten breken. Als vestiging wordt  
Saint-Michel gekozen. De plaats is ideaal. De wouden leveren de voor de hoogovens benodigde brandstof in de vorm 
van houtskool. En de snelstromende rivieren zorgen voor de energie om de balgen en de hamers (de ‘makas’) aan te 
drijven. “Het is de mooiste hoogoven van de provincie”, zegt de abt vol trots. Maar haast is zelden goed, want de mannen, 
die beter met een bijl kunnen omgaan, zijn onhandig. Het erts uit Jemelle is van slechte kwaliteit en de zaken beginnen 
slecht. Ver van de Ardennen, in de Nieuwe Wereld, bulderen de kanonnen : het is het begin van de Amerikaanse 
onafhankelijkheidsoorlog. Benjamin Franklin, die later president wordt, komt naar Europa om er wapens te kopen, veel 
wapens. In Luik hameren de ‘makas’ 24 uur op 24. De vurige stede wordt het arsenaal van de revolutionairen. De abt wil 
zijn deel van de koek en dus ook kanonnen bouwen. Dat is dan jammer voor de moraal ! Spijtig genoeg maakt de smidse 
de vuurmonden te snel, waardoor de ene na de andere ontploft … Wat een ramp ! De hoogoven, die zoveel rook en stof 
heeft uitgespuwd, wordt voorgoed gedoofd. Vandaag zijn het gebouw van de meester-smid, de kolenloods en de 
hoogoven nog intact en getuigen van de grootheidswaan van de ondernemende abt.

Na de afdaling langs de Palogne-beek, gaat de weg naar 
de Masblette-beek, die van rots tot rots springt en schit-
tert, terwijl de beuken als zuilen het licht doorlaten 
gelijk in een kathedraal. Vooraleer die beek over te ste-
ken, kunnen we verder rijden tot aan het Arboretum 
Saint-Michel en zelfs tot op de historische plaatsen van 
het domein van de Fourneau Saint-Michel, waar we het 
IJzermuseum in openlucht (zie pagina 46) kunnen 
bezoeken.

De abdij werd heropgebouwd in  
1729 en is tot op heden een 
architecturaal juweel te midden van 
het Ardense woud.
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HET NIJVERE WOUD
Terwijl de Ardense grond ondankbaar en moeilijk te bewerken is, 
kunnen de mensen in hun levensonderhoud voorzien door het woud. 
Het woud heeft beroepen doen ontstaan, die door de opkomst van de 
machines verdwenen zijn. Zo leefden er in de buurt van Mochamps, 
ten noorden van Saint-Hubert, klompenmakers en houtskoolbranders. 
Het maken van houtskool gebeurde op open plekken in het woud, 
zoals blijkt uit enkele nog zeer goed zichtbare daartoe bestemde 
putten langs de wegen. De kolenbrander stak het vuur aan hout dat 
was opgestapeld onder een met aarde bedekte hooischelf. Doordat 
het van de zuurstof was afgesneden, verkoolde het hout terwijl het 
brandde, wat wil zeggen dat het zijn vocht en zijn plantaardige stof 
verloor. Kolenbranders leefden verscheidene weken in het woud om 
die brandputten in het oog te houden, want die veroorzaakten dikwijls 
bosbranden.
Het gehucht Mochamps, waar nog steeds geen elektriciteit en 
waterleiding is, wordt tegenwoordig niet voortdurend meer bewoond ! 

Het fabelachtige woud
De weg duikt dan opnieuw het woud in om route nr. 3 
(gele bewegwijzering) te volgen, die sterk stijgt over 
bijna drie kilometer. In de buurt van Mochamps, een 
minuscuul gehuchtje van de gemeente Tenneville, zijn 
er hier en daar verscheidene observatieposten waar we 
onze ogen de kost kunnen geven en uitkijken naar het 
embleem van het woud, namelijk het rode hert.



4545

nr. 51Ontsnap met de fiets

De beschrijving van deze uitstap is te 
danken aan het partnerschap met de 
uitgeverij Olivier Weyrich en werd 
ontleend aan de glossy “10-Découvertes”, 
die werd geschreven door twee 
fietsdeskundigen, Pierre Pauquay en 
Olivier Béart.

Het stille woud
De weg voert ons opnieuw het grote woud in, dat ons 
weer opslokt. Hoe meer we rijden, hoe dieper we onher-
roepelijk binnendringen in het woud dat zich eindeloos 
schijnt uit te strekken. Maar het is somber noch droevig. 
De loofbomen vangen een deel van het licht op, maar 
laten andere stralen door om de bodem, de beken en de 
rotsen te beschijnen. Van de ene klim naar de andere 
afdaling in het woud, glippen we met alle genoegen 
tussen de grote bomen door. Het pad mondt uit in een 
afgelegen vallei, waar hier en daar enkele berken staan 
te midden van een heideveld. Hoe rustig is het hier ! We 
sluiten de ogen en luisteren naar de stilte van die grote 
ruimte … Wie heeft er nooit van gedroomd in een wil-
dernis te wandelen, zich er te herbronnen, er eindeloos 
in te rijden en er weer op adem te komen ? Wie derge-
lijke beschermde gebieden doorkruist langs het pad 
naast het veenmoeras van La Doneuse, voelt een een-
voudig geluk in zich opkomen. Dat brede dal werd in 
zijn vroegere staat hersteld door er de sparrenbossen 
uit te verwijderen. Zo krijgen heel wat Ardense valleien 
eindelijk hun oorspronkelijke toestand terug.
Maar we zijn bijna aan het einde van onze uitstap. De 
laatste kilometers van de weg sluiten geleidelijke aan op 
de rand van het woud, waarna de route afdaalt naar de 
abdij die uitsteekt boven het stadje Saint-Hubert, dat 
wordt omring door het grote woud dat we zopas tot 
onze onuitsprekelijke vreugde hebben doorkruist.

De observatietoren van Priesse en het uitkijkpunt van 
Bilaude zijn merkwaardige constructies die opgaan in 
de natuur en van waaruit we de wilde dieren van nabij 
kunnen bekijken. In het boekje dat er ter attentie van 
de wandelaars ligt, noteren we de waarnemingen van 
die dag. Vanop de vijver ziet het landschap er prachtig 
uit.
Een beetje verder komen we aan het berkenbos van 
Rouge Poncé, dat in 1969 werd opgericht en dus een van 
de oudste natuurreservaten is van het Waals Gewest. 
Dit eigenaardige berkenbos strekt zich over 37 hectare 
uit op een turfgrond, zoals men die geregeld aantrof in 
de Ardennen, vóór de drooglegging ervan met het oog 

op de productie en de uitbating van naaldbomen. Dat 
berkenbos bestaat uit een opeenvolging van open en 
vochtig zones, waar men zeldzame soorten aantreft, 
zoals kraaihei, eenarig wollegras en een van de grootste 
schildvleugeligen in België, de lederloopkever of 
lederschallebijter.
We keren terug naar de Masblette-beek, waarlangs we 
een duizelingwekkende afdaling doen naar de Pont 
Colle. Links daarvan vinden we de Palogne-beek terug, 
alsook de route waarlangs we kwamen en die we nu 
over ongeveer een kilometer in de andere richting gaan 
volgen, tot we links afslaan en terug op route nr. 2 
komen.
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In het domein  

Fourneau Saint-Michel  

STAAT DE TIJD STIL 
In het dal van de Masblette, in het beschermde natuurgebied van  
het Grote Sint-Hubertuswoud, ligt het provinciaal domein  
van de ‘Fourneau Saint-Michel’, waarin zich het ‘Musée du Fer’ en dat van 
het ‘Vie rurale en Wallonie’ bevinden. Een dubbele duik in het verleden.

 I Catherine Moreau
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S A I N T- H U B E R T

Luxemburg

geraakten vergeten. Toen verscheen echter de historicus 
en archeoloog Willy Lassance op het toneel, die verliefd 
was geworden op dat hoekje van het Masblette-dal. 
Geboeid als hij was door het oude gebouw, de rijke 
kloosterarchieven en de mondelinge overlevering, 
stichtte deze medewerker van de Koninklijke Musea 
voor Kunst en Geschiedenis van Brussel in 1959 de vzw 
‘Le Fourneau Saint-Michel’. Van de laatste in België 
overgebleven, op houtskool werkende hoogoven, die 
door de historici werd beschouwd als het mooiste 
Waalse metaalindustriecomplex uit de 18e eeuw, wilde 
hij een museum van de metaalverwerkende nijverheid 
maken en tegelijk enkele oude Ardense beroepen (zoals 
die van spijkermakers, klompenmakers, kuipers, sme-
den  …) tot hun recht doen komen.
De droom van Willy Lassance kreeg in 1960 vorm met 
de financiële steun van de provincie Luxemburg – die 
de site zes jaar later aankocht – en van de stad 
Saint-Hubert.

In een nieuw kleedje
Het ‘Musée du Fer et de la métallurgie ancienne’ (Museum 

voor IJzer en vroegere Metaalbewerking), dat vanaf 2012 
volledig werd vernieuwd, stelde in 2018 zijn houtskool-
loods, ovenmond, schuur, hoogoven en gieterij weer 
open … De bezoeker maakt er kennis met de productie 
van gietijzer en met het belang van ijzer in het leven 
van vroeger … en nu.
Het museum is heel modern en maakt bijvoorbeeld 
gebruik van een bewegend model om waterkracht uit 
te leggen. Met aanraakschermen kunnen kinderen de 
versieringen van de schoorsteenplaten bekijken, zoals 
die met Adam en Eva die zich laten ompraten door de 
slang en die van de wraaklustige ooievaar uit de fabel 
van La Fontaine, die de sluwe vos bedriegt … Moderne 
ambachtslieden (slotenmakers, fabrikanten van riool-
deksels …) praten er over hun beroep en een filmpje legt 
de werking uit van de ‘maka’, de 500 tot 600 kilogram 
wegende hamer waarmee de slakken uit de ijzermassa 
werden verwijderd. Door te hameren koekten de 
metaalkorrels aan elkaar en werd het ijzer geweld en tot 
ruwe staven omgevormd. Dat veroorzaakte een oorver-
dovend lawaai, dat men tot ver in het dal van de 
Masblette hoorde. 

Aan het einde van de 18e eeuw liep de 
industriële ambitie van Dom Nicolas 
Spirlet, de laatste abt van de Sint-
Hubertusabdij, op een fiasco uit. Het 

klooster ging niet alleen onder zware schulden 
gebukt (voor een bedrag van meer dan 625.000 
huidige euro’s), maar was ook nog niet aan het einde 
van zijn lijdensweg. Tijdens de Franse Revolutie 
werden in 1791 alle bezittingen van de abdij 
aangeslagen door de Republiek en als nationaal bezit 
geveild. De oven werd aangekocht door Leopold 
Zoude, een industrieel en zakenman uit Saint-
Hubert. Hij probeerde de oven verder uit te baten, 
maar moest uiteindelijk genoegen nemen met het 
maken van landbouwgereedschap.

De heropleving
In 1942 werd de oven door de familie Zoude verkocht 
en tien jaar later door de Koninklijk Commissie voor 
Monumenten en Landschappen beschermd als 
Belgisch nationaal erfgoed. Daarmee was hij evenwel 
nog niet gered ! De gebouwen kwamen in verval en 



48

©
 P

ro
vi

nc
e 

de
 L

ux
em

bo
ur

g

©
 P

ro
vi

nc
e 

de
 L

ux
em

bo
ur

g
©

 P
ro

vi
nc

e 
de

 L
ux

em
bo

ur
g

nr. 51 Toerisme

VERTEL EENS OVER 
HET VROEGERE LEVEN 
OP DE BUITEN !
Waarvoor diende toch dat 32 cen-

timeter hoge en 44,5 centimeter 
diepe voorwerp met diepgeëtste 
messing ? In de vaktaal van de 

suikerbakker is dat een ‘cilinderframe’. In het 
begin van de vorige eeuw kon men daarin snoep-
jes gieten. Door aan een kruk te draaien, drukte 
men een afbeelding af op de gearomatiseerde 
stroopstroken die op de cilinders waren aange-
bracht. Zo maakte men snoepjes die gescheiden 

De provincie Luxemburg heeft daar op een 
veertigtal hectare een reeks gebouwen 
bijeengebracht, die typisch zijn voor de 
verschillende streken en plaatsen ten zuiden van 
Samber en Maas : hoeven, scholen, kapellen, 
winkels, bakkerijen, ambachtelijke werkplaatsen ...

en gezeefd werden. Dat was in de tijd van het 
(toen reeds) zeer gegeerde suikergoed. Het 
gebruik van bietsuiker, die goedkoper was dan 
de geïmporteerde rietsuiker, gaf vleugels aan de 
suikerbakkers …
Dat cilinderframe is een van de talloze voorwer-
pen die je kunt ontdekken in het in 1970 opge-
richte ‘Musée de la vie rurale en Wallonie’, dat 
zich vlakbij de ‘Fourneau Saint-Michel’ bevindt. 
De provincie Luxemburg heeft daar op een veer-
tigtal hectare een reeks gebouwen bijeenge-
bracht, die typisch zijn voor de verschillende 
streken en plaatsen ten zuiden van Samber en 
Maas. De in het midden van de 19e eeuw voor de 
Ardennen en de Famenne zo kenmerkende 
‘Chaumière de Malvoisin’, met woonhuis, schuur 
en stal, opende de reeks, die in de loop der jaren 
werd uitgebreid met vierenvijftig andere lande-
lijke gebouwen (hoeven, scholen, kapellen,  
winkels, bakkerijen, ambachtelijke werk- 
plaatsen …).
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‘Tsuga heterophylla’, zegt u dat iets ? Die Californische 
naaldboom met zijn dichte en mooi heldergroene 
begroeiing en zilveren weerschijn in de lente, heeft 
wortel geschoten in het arboretum van de ‘Fourneau 
Saint-Michel’. Net zoals de Japanse lariks, waarvan de 
naalden een oranjegele glans krijgen in de herfst.
Maar wat doen die twee exotische boomsoorten 
eigenlijk in het domein van het Ardense Sint-
Michielswoud ? Het was koning Leopold II die dat 
arboretum in 1899 liet aanleggen om na te gaan in 
hoever exotische soorten zich konden aanpassen aan 
het klimaat en de bodem van de Ardennen “Dankzij 
observatie konden verscheidene soorten worden 
ingevoerd, waaronder de uit Oregon stammende 
Douglas-den”, zegt André Detroz, de boswachter van  
de zone van Nassogne.
In het arboretum treft men tegenwoordig 67 hars- 
houdende boomsoorten aan, alsook 37 loofboom- 
soorten. De twee hectaren zijn onderverdeeld in  
86 percelen, waarvan elk één of meer soorten bevat. 
Een drie kilometer lang didactisch parcours doorkruist 
het terrein. “Schoolgroepen die hier op bezoek komen, 
maken een reis rond de wereld”, voegt de boswachter 
eraan toe. “Wanneer ik hun uitleg dat de sequoia, 
waarvan de indrukwekkende stam een diameter van 
twee meter heeft, oorspronkelijk uit de Sierra Nevada  
in Californië komt, zie ik hun ogen schitteren.  
Dat is Amerika ! ” 

F O U R N E A U  S A I N T - M I C H E L

Fourneau Saint-Michel 4  
B-6870 Saint-Hubert
+32 (0) 84 210 890
 
www.fourneausaintmichel.be

Gesloopte en weer opgetrokken gebouwen
Al die gebouwen werden eerst gedemonteerd waar ze 
stonden en dan op de nieuwe plek weer opgericht onder 
gebruikmaking van vroegere technieken en materialen 
om het authentieke uitzicht ervan te behouden. Het 
personeel van de provincie heeft dus zijn toevlucht moe-
ten nemen tot sommige ambachtelijke en haast vergeten 
technieken, zoals het maken van pleisterspecie die 
bestaat uit een mengsel van gehakt stro, kalk, aarde en 
(insectenwerende) runderurine.
Met dit openluchtmuseum wil men het oude gebouwen- 
erfgoed bewaren en ook de levensomstandigheden, de 
tradities van de landbouwers en ambachtslieden op het 
platteland leren kennen. Want de keukens, kamers en 
werkplaatsen zijn voorzien van meubels, gebruiksvoor-
werpen, toebehoren, gereedschap en machines uit die 
tijd.
“Het museum is een echte weergave van de wijze waarop men 

vroeger woonde en werkte op de buiten”, vertelt Marie-Eve 
Soenen, de directrice van het Domein. “We hebben in 

onze verzameling ongeveer 40.000 voorwerpen, die ons gro-

tendeels werden geschonken sinds 1970.”

Biotopen reconstrueren
Een huis uit Belgisch Lotharingen of uit de Ardennen 
weer opbouwen heeft geen zin wanneer men het ver-
wijdert uit zijn omgeving. Op de site zie je dus ook 
hagen, moestuinen, boomgaarden, hooiweiden, poelen 
en vijvers … Het ‘Domaine du Fourneau Saint-Michel’ 
heeft dus niet meer de natuurlijke plantengroei die men 
nu aantreft in het Sint-Hubertuswoud. Je ziet er zeld-
zame planten en dieren die nog maar uitzonderlijk voor-
komen in onze streken (wilde orchideeën, bevers …).

EEN WERELDREIS IN HET WOUD
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Brouwerij Minne 

VAN BASTENAKEN  
NAAR BAILLONVILLE
Philippe Minne schijnt zijn weddenschap gewonnen te hebben 
met zijn verhuis en zijn naamsverandering. Toch is dat maar een 
begin. De brouwerij prospecteert momenteel in Vlaanderen en 
Nederland, terwijl er al een groothandelaar werd gevonden voor 
het noorden van Frankrijk.

 I Marc Vanel

De bierroute in Europa

S O M M E - L E U Z E

Namen

Carnavalsreus Trouffet is een legendarische 
figuur in Bastenaken, waar hij symbool staat 
voor de trotse, slimme en ietwat geslepen 
Ardenner. Zijn naam en de legenden die over 

hem worden verteld, inspireerden Philippe Minne en 
Philippe Meurisse, die in 2008 hun eerste bier 
‘Trouffette’ noemden.
De eerste stamt uit een brouwersfamilie en werkte toen 
als burgerlijk ingenieur en elektrotechnicus bij de CMI-
groep, terwijl de tweede een biologische boerderij uit-
baatte en meer afwisseling in zijn producten wilde 

brengen. In 2008 richtten ze in Vaux-sur-Sûre samen 
de ‘Brasserie de Bastogne’ op, die in het begin niet meer 
dan een hobby was voor beide mannen. Na een eerste 
brouwsel van 120 hectoliter haalde de brouwerij na 
enkele jaren een volume van 1500 hectoliter. Wegens 
plaatsgebrek en omdat ze in een landbouwzone lag, waar 
de activiteit niet mocht worden uitgebreid, moest er een 
andere plek worden gezocht.

“ Ook al ontbreken de ogen, toch heeft het gebouw het 

zeer gestileerde profiel van een everzwijn, ons 

bedrijfsembleem, dat je op al onze kroonkurken ziet. ”
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B R A S S E R I E  M I N N E

Zoning Nord de Baillonville 9 – RN929
B-5377 Somme-Leuze
+32 (0) 475 87 83 66
 
brasserieminne.be

De bierroute in Europa

DE ‘SUPER SANGLIER’  
VOERT DE TOP 3 AAN
“We maken graag speciale bieren”, legt Philippe Minne uit, 
“zoals de ‘Rouge Ardenne’, een kruidig en ietwat zurig bier met 
een houttoets, de ‘Purple Ardenne’, een ander zurig en 
‘gezouten’ bier met zwarte bessen, en de ‘Vinum’, die 30 % most 
van Gewurztraminer-druiven uit de Elzas bevat, waaraan we 
wijngist toevoegen. Al onze etiketten worden gemaakt door 
onze buurman en vriend Vincent Albert, die professor is aan 
Sint-Lucas. Hij voegt veel toe aan ons imago.”
Het grote verkoopsucces is de ‘Super Sanglier’, de nieuwkomer 
van de brouwerij. Dit lichte bier (met slechts 4,5 % 
alcoholvolume) is sterk geparfumeerd en gehopt ; zowel in de 
winter als in de zomer loopt het heel vlot binnen. De tweede 
prijs gaat naar de ‘Belle d’été’, een dubbel witbier dat 
gebrouwen wordt met tarwe en met de traditionele kruiden 
(koriander, schillen van citrusvruchten) voor witbier. Op de 
derde plaats staat de amberkleurige ‘Ardenne Triple’.

De mannen stopten toen hun samenwerking. Philippe Minne 
en zijn echtgenote Catherine besloten het bedrijf dichter bij huis 
te vestigen, namelijk in de industriezone van Baillonville, in 
Somme-Leuze, in een splinternieuw gebouw dat een investering 
van anderhalf miljoen euro vergde.
“Het terrein”, zo vertelt Philippe Minne, “hebben we gekocht met 

de hulp van het Economisch Bureau van de Provincie Namen. Een 

bevriende architect, die eens iets speciaals wilde doen, heeft het 10,50 

are grote gebouw ontworpen. Ook al ontbreken de ogen, toch heeft het 

gebouw het zeer gestileerde profiel van een everzwijn, ons bedrijfsem-

bleem, dat je op al onze kroonkurken ziet. Zo kunnen we alles samen-

brengen op één plek.”

Ongewone bieren
Vijf of zes jaar geleden nam Philippe Minne afscheid van de 
zware industrie om zich volledig toe te leggen op de brouwers-
kunst. Zijn echtgenote ging instaan voor het nodige adminis-
tratief beheer van de vestiging, die ook drie andere personen 
tewerkstelt. De brouwer experimenteert graag en biedt momen-
teel een gamma van een twintigtal gepasteuriseerde en onge-
filterde bieren aan : “We doen graag iets buitengewoons, meer 

bepaald door wijngist en eiken vaten te gebruiken van zeer diverse 

oorsprong (Bourgondië, Pineau des Charentes, Cognac, Sauternes, 

Porto …), die we, om onze eigenheid te tonen, bewerken met in België 

zelden gebruikte methodes, zoals de Berlijnse. Voor de gisting op fles 

van verscheidene bieren gebruiken we ook gist van de Abdij van 

Orval.”
De brouwerij, die sinds maart 2019 in dat nieuwe gebouw geves-
tigd is, blijft zich zonder haast ontwikkelen. “In 2019 hebben we 

hier 2500 hectoliter gebrouwen in partijen van 2500 liter per dag. De 

ene week brouwen we en de andere bottelen we.”

Liever kwaliteit dan volume
De prijs van de bieren, die worden verkocht in flessen van 33 
en 75 centiliter en in vaten voor cafés, schommelt tussen 2 en 
4,5 euro. Je vindt ze vooral in drankencentrales en in kleine 
supermarkten, alsook in buurtwinkels. Daardoor heeft 
Brouwerij Minne niet geleden onder de sluiting van de horeca 
tijdens de lockdown. Tot nog toe wordt er weinig geëxporteerd, 
maar een verkoper prospecteert momenteel in Vlaanderen en 
Nederland, terwijl er al een belangrijk contract werd gesloten 
met een groothandelaar in het noorden van Frankrijk.
“Tijdens de eerste golf van het coronavirus, hebben we alles twee maan-

den lang moeten stilleggen, maar we hebben kunnen standhouden 

dankzij onze voorraden. Aangezien die aan het einde van de lockdown 

waren uitgeput, konden we het bedrijf vlug heropstarten. Nu zitten 

we in de eerste week van het sluiten van de horeca (nvdr : dit inter-
view vond eind oktober plaats) en is het nog te vroeg om ons een 

idee te vormen.”
En Philippe Minne besluit : “Er ontstaan veel kleine brouwerijen, 

wat me doet vrezen voor een zekere afschuiming binnen enkele jaren. 

Wij mikken echter op een productie van 5000 hectoliter binnen vier 

of vijf jaar. Maar we doen het geleidelijk. We gaan meer voor kwaliteit 

dan voor hoeveelheid.” 
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De Zwarte Ring rond Charleroi
De Zwarte Ring werd uitgestippeld door twee inwoners van Charleroi, Francis 
Pourcel en Micheline Dufert, en georganiseerd door cheminsdesterrils en de 
Grote Routepaden. Het is een 23 kilometer lange GR vanuit het centrum van 
Charleroi naar Marchienne-au-Pont, Monceau-sur-Sambre, Roux-Martinet, 
Marchienne-Docherie en Dampremy, tussen de Samber en het kanaal 
Charleroi-Brussel.
De Zwarte Ring verlaat de stad, loopt langs industriële burchten, slingert door 
een heruitgevonden woud, bezoekt een park in Engelse stijl en beklimt slak-
kenbergen. Met zijn rebels karakter loopt hij dwars door muren, verkent de 
resten van een mijnsite, daalt af in de tuinen en op de paden van de buiten-
wijken, gaat langs oude nijverheidskathedralen, voert de wandelaars door een 
lugubere tunnel, legt beslag op verlaten terreinen en toont weidse panorama’s 
vanop slakkenbergen. Een poëtisch en punkachtig traject, dat niets toeristisch 
heeft, maar de contrasten van een stad in volle verandering toont. 

De site van de Naamse Citadel
Namen heeft geen slakkenbergen, maar wel zijn Citadel, een 
van de grootste van Europa, die boven de stad uitsteekt en zin 
geeft om ernaar toe te wandelen. Vanaf volgende lente zal men, 
vanop de place Maurice Servais, met de nu in aanbouw zijnde 
kabelbaan naar boven kunnen, maar om uit zijn winterse sla-
perigheid te geraken, is er niets beter dan een flinke klim op de 
trappen van de Citadel, die beginnen aan de Grognon en uit-
komen bij ‘Searching for Utopia’, een beeldhouwwerk van Jan 
Fabre.
Ter plaatse kan men langs de vele vestingsmuren wandelen en 
genieten van het uitzicht op de stad, terwijl men langs smalle 
doorgangen en groene zones het bezoekerscentrum Terra Nova 
kan bereiken, dat zich in een oude kazerne bevindt en waar heel 
de geschiedenis van Namen sinds lang vervlogen tijden op inter-
actieve wijze wordt uitgelegd. Om het bezoek af te ronden, kan 
men een fascinerende duik nemen in het uitgebreide netwerk 
van ondergrondse gangen, reden waarom Napoleon de Citadel 
het ‘mierennest van Europa’ noemde !

THE PLACE
TO BE WAW !
—  Twee wandelingen tussen stad en natuur 

De kaart van het traject is verkrijgbaar 
bij het Maison du Tourisme,  
place Charles II 20, in Charleroi

Te downloaden op  
www.cheminsdesterrils.be

De wandeling gaat verder tot aan de Esplanade en de 
Verdure-schouwburg en daalt dan terug naar de stad af 
langs de Tienne des Biches, een groen wandelpaadje dat 
aan het Casino uitkomt.
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Het kleine erfgoed van Olne 
kunt u vinden op uw 
smartphone
Olne, een kleine gemeente met zowat 4000 inwoners in het 
Land van Herve, nam een interessant initiatief. Een toe-
passing die u op uw smartphone kunt downloaden, laat u 
– op het terrein of virtueel van thuis uit – kennismaken 
met het kleine plaatselijk erfgoed. Maar wel een heel spe-
ciaal erfgoed, aangezien Olne van 1648 tot 1785 een van 
de weinige gemeenten was die behoorde tot de Verenigde 
Provincieën (het huidige Nederland). Bijna 140 jaar lang 
bestonden protestantisme en katholicisme er naast 
elkaar en deelden onderling soms dezelfde kerk.
“Opschriften, beeldennissen, kruisen, wateraftappunten, por-

tieken, merkwaardige bomen … dat zijn allemaal kostbare 

getuigen van de geschiedenis van het dorp, van het leven, de 

gewoonten en het bijgeloof van de inwoners”, legt Reiner Kaivers uit. “Vier 

jaar geleden begon de plaatselijke Commissie voor Landelijke Ontwikkeling, waarvan ik een 

van de bezielers ben, een inventaris op te stellen van ongeveer 350 voorwerpen die tot het kleine 

plaatselijk erfgoed behoren, om die tot hun recht te doen komen. Die lijst, met foto’s en anekdotes, 

vindt u op de site olne.petit-patrimoine.be en u kunt er opzoekingen doen op naam, adres of 

gehucht. Vervolgens hebben we een didactische tentoonstelling georganiseerd en deze zomer 

kwam er een ‘izi.TRAVEL’-toepassing uit, met een audiogids in vier talen.”
Let wel : dit instructief instrument is aangesloten op de ‘Beaux Villages’-toepassing 
waardoor u reeds kennis kon maken met Olne als één van de tachtig ‘Mooiste Dorpen 
van Wallonië’. 

Toerisme

De Spijkerboom van Sint-Hadelinus.  
De Spijkerboom van Sint-Hadelinus. Wanneer 

je op de boom een stukje stof spijkerde, dat 
in aanraking was geweest met een pijnlijke 

tand, zou je van je pijn worden verlost. Naar 
het schijnt was de pastoor niet gelukkig met 

dat heidense bijgeloof en had hij liever dat je 
in de kerk kwam bidden om de pijn tegen te 
gaan. Door het venster van zijn pastorij kon 

hij zien wie er stukjes stof aan de boom kwam 
spijkeren en hij ging die dan aftrekken.

De portiek van het Chrouet-kasteel.  
Die portiek van kalksteen uit de  
17e eeuw wordt beschermd door 
bolvormige schamppalen en draagt 
een brede schildvormige luifel (of 
‘Teutê’) die met leisteen is bedekt. 
Het oudste deel van het kasteel werd 
omstreeks 1710 gebouwd door 
Warnier Chrouet, een arts die 
‘beroemd’ werd door de boeken die 
hij schreef over het water uit Spa, 
Chaudfontaine en Aken. Nu is het 
kasteel eigendom van Reiner Kaivers 
en zijn echtgenote.

—   In de voetsporen  

van de ‘Ambassadeurs’
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De Lafosse-molen  
te Manhay
Die watermolen is bijna honderd jaar oud en draait 
toch nog steeds ! Dankzij de vzw Aisnagué, kwam er 
weer leven in de oude Lafosse-molen van Manhay, die 
aan het begin van de jaren zestig buiten dienst werd 
gesteld. Sinds iets meer dan vier jaar hoor je er elke 
vrijdag weer het geluid van het wiel en het tiktakken 
van de bak die de kaar onvermoeibaar ledigt. Meer 
nog : sinds de lockdown heeft men moeten voorzien 
in een tweede werkdag om te kunnen voldoen aan de 
explosie van de vraag naar plaatselijk meel.
Het was in 2014 dat de vzw de molen begon te restaureren. Eerst moest ze het gebouw kopen en dan 
een nieuw wiel ontwerpen en bouwen, een molensteen op gang brengen en de waterloop heraan-
leggen om het water uit de Aisne te halen. Dat alles werd betaald door verscheidene fondsen van 
de Provincie en het Waals Gewest, alsook door participatieve financiering.
Vandaag heeft de door waterkracht aangedreven molen zijn voorouderlijke activiteiten hervat. 
Olivier Meessen, de drijvende kracht achter heel het project, doet dienst als molenaar. Hij maalt 
er graan (tarwe, spelt …) om bloem te maken en perst er oliehoudende planten uit (noten,  
vlasdodder, hennep, koolzaad … ).

Vincent Dandoit, ijzerbewerker te Yvoir
Het is het verhaal van een late roeping. Vincent Dandoit studeerde voor industrieel ingenieur. In 2000 (toen hij 29 jaar 
was), verliest hij zijn werk door gezondheidsproblemen. In 2007 ontmoet hij Catherine en volgt een opleiding tot hulp-
verpleegkundige, maar het heilig vuur slaat niet aan. Het is echter in 2011, aan het einde van een eerste opleiding 
ambachtelijke ijzerbewerking in de buurt van Charleroi, dat hij beseft dat hij gemaakt is om te werken met ijzer en ook 
met steen.

“In het Centrum voor Erfgoedberoepen van de Paix-Dieu, in 

Amay, heb ik toen opleidingen voor oud metselwerk en zonder 

mortel opgestapelde breuksteen gevolgd. In het Steencentrum 

van Zinnik leerde ik ook steen hakken en oude betegeling res-

taureren. In 2013 heb ik me als zelfstandige gevestigd. Sindsdien 

voer ik plaatselijke opdrachten uit. Ik maak klein ijzerwerk 

zoals deuren, leuningen, uithangborden, maar doe ook metsel- 

en betegelingswerk. Hoewel ik mijn eigen klantenkring heb, 

werk ik soms samen met teams van ambachtslieden. Zo heb 

ik meegewerkt aan de restauratie van de muren van het 

kasteel van Evrehailles en van dat van Poilvache.”
Omdat hij zijn kennis met anderen wil delen, legt 
Vincent in zijn tuin in Evrehailles de laatste hand aan 
een caravan “We willen gasten ontvangen om hun ontdek-

kingsworkshops aan te bieden : voor het smeden van ijzer 

en het etsen in steen, maar ook om een insectenhotel te 

maken en om zuurdesembrood te bakken.”

Toerisme
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Robert Henno, 
dierencineast in Seneffe

Hij is een van de beste ambassadeurs van Seneffe en 
vooral van de fauna ervan, want Robert Henno is 
dierenfotograaf en  cineast. Dankzij de kwaliteit van 
zijn werk, werd hij jurylid van het ‘Festival 
International Nature Namur’ (FINN), waar hij enkele 
van zijn films toonde. Eén daarvan is Il était une fois, 

un vieux canal, een documentaire die diverse malen werd 
bekroond in Canada, de USA en India. 
“Het gaat om een stuk van zeventien kilometer van het oude kanaal 

Brussel-Charleroi, van Ronquières tot Seneffe”, vertelt deze 
zeventigjarige handelsingenieur, die de fauna er achttien 
maanden observeerde. “De natuur is er weer tot haar recht gekomen 

sinds de aanleg van een kanaal voor boten van 1350 ton. Nu is er grote 

biodiversiteit. Naast de vele soorten watervogels zoals eenden en reigers, 

vind je er een grote populatie ringslangen. En dan zijn er de trekvogels. 

Zo is het kanaal een van de zomerse bestemmingen geworden van de 

futen en de dodaars.”

De steenuil 
Maar Robert Henno is zelf een mooi voorbeeld van een 
trekvogel. Hij werd geboren in Doornik maar komt uit 
Brussel, waar hij zich met zijn gezin gevestigd had, lang 
vóór hij met zijn camera’s ging rondzeulen in verschei-
dene delen van Europa en Afrika. Heeft hij zich te 
Seneffe gevestigd om meer warmte te vinden ? “Ik ben 

naar hier gekomen om kennis te maken met de vereniging 

Noctua, die de steenuil of Athena-uil wil bestuderen en 

beschermen. Ik heb zeker veel uilen van die soort ontmoet 

en gefilmd in Seneffe, in de buurt van met knotwilgen 

omzoomde weiden, maar ik heb er ook een prachtig lief-

desnestje gevonden”, antwoordt met een glimlach 
degene die zich op slechts enkele vleugelslagen van 
het kasteel van Seneffe heeft willen vestigen.
Vandaag heeft Robert Henno een nieuw voorwerp 
voor zijn brandende harsttocht gevonden : samen 
met de onderzeefotograaf Jean-Christophe Grignard 
is hij begonnen met het maken en producen van vijf documentaire films die 
gewijd zijn aan … het wilde Wallonië. “Wij willen de rijkdom en de schoonheid tonen van de biodiversiteit 

die men aantreft in het zuiden van het land. Veel diersoorten, zoals de blauwe reiger, de slechtvalk en de bever, 

waarvan in onze kindertijd de verdwijning werd vastgesteld, zijn vandaag teruggekomen. Waarom kwamen er 

ook geen andere ? We willen een boodschap van hoop brengen”, zegt de filmmaker.

https : //vimeo.com/user15387759
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Twee tentoonstellingen  
in het Grand-Hornu 

• Plant Fever
Naar een plantgericht design (tot 14 februari)

Plant Fever is een door het CID (Centrum voor Innovatie en Design van Grand 
Hornu) aangeboden tentoonstelling over het verborgen potentieel van planten.
Eeuwenlang heeft onze diepe vervreemding van de natuur ons verhinderd de 
planten te ‘zien’ en ze te beschouwen als méér dan gewone hulpmiddelen of sier-
voorwerpen. Vandaag zijn er veel designers, wetenschappers en ingenieurs die 
beginnen te denken dat planten mogelijke bondgenoten zijn, die ons kunnen helpen 
om het hoofd te bieden aan de huidige problemen inzake het milieu en op sociaal 
gebied. Plant Fever ziet de toekomst van het design niet langer vanuit een op de mens 
maar op de planten gericht standpunt. Dankzij een vijftigtal voorwerpen, gaande van het design 
van in de mode zijnde producten, over open source voorzieningen en voorwerpen die een combi-
natie vormen van planten en nieuwe technologieën, zullen we begrippen zoals plant blindness, 
biomimicry en waardevolle recycling, eco-feminisme en post-kolonialisme kunnen verkennen.
Plant Fever is opgevat als een militante tentoonstelling en neemt standpunten in, stelt vragen en 
gaat een positieve en constructieve dialoog aan met het publiek.

• No Room for Regrets 
Johan Muyle  (tot 18 april)

Het Mac’s, het Museum voor Hedendaagse Kunst van Grand-Hornu, 
organiseert een retrospectieve tentoonstelling van de Belgische kunstenaar 
Johan Muyle, No Room for Regrets.

Johan Muyle wordt beschouwd als een van de belangrijkste hedendaagse 
kunstenaars van zijn generatie. Hij werd in 1956 geboren in Montignies-
sur-Sambre en is sinds de jaren 1980 actief op de internationale scene. Zijn 
werk bestaat hoofdzakelijk uit beeldhouwwerk op basis van assemblages 
van uiteenlopende voorwerpen. Met behulp van zijn grote installaties, 
waarin hij een beroep doet op volkskunst, werpt Johan Muyle een kritische 
en poëtische blik op de wereld rondom hem. Het lot van de mens, de oorlog 
in Irak, het beleid van Donald Trump, de radicalisering van de godsdien-
sten en het gebrek aan vrijheid in onze huidige samenleving ontsnappen 
niet aan zijn scherpe waarneming en vormen vanaf 2004 het uitgangspunt 
van talrijke werken. 

Cultuur

—  Ongelooflijk !  

Johan Muyle,  
Oh la barbe ! 
1991  

Johan Muyle,  
B. au bord des lèvres 

1992 

H E R I N N E R I N G

www.mac-s.be

www.cid-grand-hornu.be
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Lucht- en ruimtevaart, biowetenschappen, vervoer  
en logistiek, voedingsmiddelenindustrie, 

nanotechnologie, groene chemie, duurzame 
materialen ... Veel uit de Waalse economie 

ontstane bedrijven – hoofdzakelijk KMO’s 
– in die sectoren hebben internationale 

faam verworven en zijn zelfs 
opgeklommen tot wereldleiders.  

Ons magazine is op bezoek 
uitgetrokken. Welkom aan boord !

Wallonië 

OP WEG NAAR
DE WERELDTOP 

 I  Florence Thibaut,  Gilles Bechet  
en Christian Sonon
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“ ONZE BEDRIJVEN  
HEBBEN HET BUITENLAND 
BROODNODIG ”

Waalse bedrijven die wereldwijd toonaangevend zijn?  
Dat er zich veel in het buitenland onderscheiden, is met 
name te danken aan de hulp die ze krijgen van het  
Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements 
étrangers (Awex). Pascale Delcomminette, de 
onvermoeibare CEO van het Awex, vertelt ons meer over 

deze waardevolle ondersteuning. 

Wat zijn de belangrijkste doelen die het 
Awex nastreeft ?
Die zijn nog hetzelfde als in 1998, name-
lijk het verhogen van het bedrag aan 

structurerende buitenlandse investeringen in de regio, 
het uitbreiden van het aantal exporterende Waalse 
mkb-bedrijven, het vergroten van de zichtbaarheid van 
Wallonië en het sectoraal en geografisch diversifiëren 
van de export. Onze bedrijven richten zich namelijk 
nog sterk op de Europese markten in de nabije omge-
ving. Wij moeten ze helpen om hun ambities verder te 
laten reiken. Administratieve vereenvoudiging is daar 
als horizontaal doel bijgekomen. We willen het onze 
bedrijven absoluut gemakkelijker maken, zodat ze zich 
op hun corebusiness en de groei van hun activiteiten 
kunnen concentreren.

Hoe kijkt u naar de ontwikkeling van het Waals Gewest 
sinds u vijf jaar geleden begon ?
De omzet van de export is sterk gestegen. Alleen al tus-
sen 2017 en 2019 was de groei gemiddeld 9,4 %. De groei 
van de standaardvergelijkingsgroep (die met name uit 
de buurlanden bestaat) ligt rond de 4,5 %. Wallonië wint 
marktaandeel op zijn buren. In 2010 vond 20 % van de 
export buiten de Europese Unie plaats. In 2019 was dit 
cijfer gestegen tot 28,4 %. Onze bedrijven zoeken het 
steeds verderop, daar waar de toegevoegde waarde en 
het groeipotentieel zitten. We gaan de goede kant op, 
maar we mogen geen terrein verliezen. Tegenwoordig 
behalen de bedrijven gemiddeld 70 % van hun omzet in 
het buitenland, wat boven het Europese gemiddelde ligt. 
Onze bedrijven hebben het buitenland broodnodig. Het 
Waals Gewest telt ook sterke buitenlandse investeer-
ders, zoals AGC Glass Europe en bedrijven die actief 
zijn op het gebied van life sciences. We moeten gebruik-

maken van die ondernemingen om ecosystemen op te 
bouwen die goed kunnen exporteren.

Verschillende toonaangevende Waalse bedrijven 
onderscheiden zich in hightechsectoren, zoals digitale 
technologieën, biotechnologie en afvalbeheer. Welke 
sectoren houdt u vooral in de gaten ?
Onze benadering is universeel. We houden alle sectoren 
in de gaten, maar ons werk is grotendeels gericht op de 
zes sectoren van de concurrentieclusters, waaronder de 
gebieden die u net noemde. We hebben technologische 
niches zien ontstaan, of het nu gaat om milieutechno-
logie, biotechnologie of digitale technologieën. Het 
Waals Gewest maakt nu deel uit van grootschalige 
internationale programma’s. Crisis of niet, in Wallonië 
zijn wereldwijd toonaangevende bedrijven gevestigd.

U hebt tal van acties uitgevoerd in het kader van het 
Marshallplan. Hoe heeft dit plan bijgedragen om de 
Waalse economie te stimuleren ?
De grote verdienste ervan is dat het vijftien jaar geleden 
de aanzet heeft gegeven tot een strategie die gericht is 
op intelligente specialisatie rond innovatiesectoren. Dat 
heeft echt resultaten opgeleverd en dankzij vruchtbare 
contacten tussen onderzoek, onderwijs en industrie is 
hierdoor een sterk ecosysteem ontstaan. Het plan heeft 
geleid tot de zes concurrentieclusters, waarvan het suc-
ces internationaal wordt bevestigd. In 2006 waren deze 
clusters namelijk goed voor 59 % van de export, terwijl 
dat percentage nu is gestegen tot 75 %. De intelligente- 
specialisatiestrategie heeft onlangs een dynamisch  
vervolg gekregen dankzij de vijf horizontale gebieden 
voor strategische innovatie die de Waalse Regering in 
oktober heeft vastgesteld (1).

Pascale Delcomminette, CEO van Awex
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Er bestaan allerlei vormen van ontwikkelings- en 
groeisteun. Zijn de verschillende regelingen over het 
algemeen bekend bij de bedrijven ?
Samen met de Waalse overheid (SPW), Sowalfin, de 
SRIW en het Agence du Numérique werken we echt 
aan onderlinge afstemming en toegankelijkheid. We 
zijn ons er allemaal van bewust hoe belangrijk de nood-
zaak van samenhang is. Maar we kunnen zeker nog een 
stap verder gaan. Dit aspect wordt met name meegeno-
men in het initiatief Get up Wallonia. Het begeleidings-
aanbod is er. Er zijn tal van steunregelingen op het 
gebied van onderzoek, innovatie, investeringen, export 
enzovoort. Om ervoor te zorgen dat die goed worden 
benut, moeten er privé-initiatieven volgen.

Op welke manier moesten uw medewerkers zich aan 
de coronacrisis aanpassen ?
Van de ene op de andere dag werd ons actieprogramma 
voor 90 % in de war gebracht. Onze teams moesten al 
hun flexibiliteit uit de kast halen. De acties werden uit-
gesteld, gevirtualiseerd of geannuleerd. Onze economi-
sche adviseurs, die in 92 landen aanwezig zijn, stonden 
meer dan ooit dicht bij de bedrijven. Met hun praktijk-
kennis hielpen ze hen om met noodsituaties om te gaan 
en de commerciële vlam brandend te houden.

Wat zijn uw verwachtingen voor 2021 ?
Hoewel de eerste maanden van het jaar waarschijnlijk 
heel druk worden, hebben we 180 acties gepland en 
hopen we op een ambitieus programma om bedrijven 
perspectieven te bieden. Sommige evenementen zullen 
wellicht virtueel plaatsvinden. Daar zijn we op voorbe-
reid. Het buitenland moet op de radar blijven bij onze 
bedrijven. We gaan ook door met het transformatie-
project dat twee jaar geleden in gang is gezet. Het Awex 
zal over enkele maanden in een andere omgeving ope-
reren. We gaan met name onze sectorale expertise ont-
wikkelen om bedrijven beter te helpen, onze logistieke 
expertise voor de organisatie van beurzen versterken, 
nieuwe soorten ondersteuningsdiensten uitrollen 
en nieuwe IT-tools voor een beter kennisbeheer 
toepassen. Het is een ingewikkeld project, waar 
we samen aan bouwen, maar het is mooi en 
erg inspirerend !  

www.awex.be

(1)

 Circulaire materialen, innovaties voor een 

betere gezondheid, innovaties voor flexibele 

en veilige ontwerp- en productiemethoden, 

duurzame energiesystemen en woonomstan-

digheden, voedselvoorzieningsketens van de 

toekomst en innovatief milieubeheer.

IN CIJFERS

+5,6%   

gemiddelde groei per jaar   
tussen 1996 en 2019 

+13,1 %    groei van de Waalse export  
in 2019

+67,1 %   

groei van de export    
naar Noord-Amerika 

40,8 %    aandeel van de chemische    
en farmaceutische industrie
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TRANSURB  
GEAVANCEERDE 
SPOORWEG- 
INTELLIGENTIE

N A M E N

Namen

Transurb Simulation ontwikkelt oplossingen voor stedelijke en spoormobiliteit. 
Het Naamse bedrijf installeert zijn ultrarealistische rijsimulators  
wereldwijd, van Colombia tot Australië. De metro van Buenos Aires en  
Korail, de Koreaanse spoorwegmaatschappij, behoren tot zijn klanten. 

Bedrijf
In 1979 besluiten de NMBS en de MIVB tot de oprich-
ting van een aparte entiteit om de Belgische spoorweg-
kennis te exporteren : Technirail. “Dit nieuwe dochterbe-

drijf was bedoeld om de Belgische kennis en deskundigheid 

te internationaliseren”, benadrukt Gauthier Van Damme, 
General Manager van Transurb. Heel wat jaren later, in 
2002, ontwerpen ingenieurs van de NMBS-werkplaats 
van Salzinnes, in Namen, een eigen rijsimulator voor 
hun trainingsbehoeften. Omdat de simulator de ver-
wachtingen overtreft, wordt Transurb Simulation opge-
richt om de tool aan het buitenland te verkopen. Na een 
fusie ontstaat hieruit vervolgens Transurb Rail. “De 

onderneming is vervolgens geleidelijk geprivatiseerd. In 2017 

heeft het bedrijf John Cockerill 82 % van de aandelen verwor-

ven. De MIVB bezit nu nog 8 % van de aandelen, maar de 

NMBS heeft haar 10 % onlangs overgedragen aan een andere 

particuliere speler.”

Producten
Het bedrijf uit Namen is gespecialiseerd in alle mogelijke 
spoorvervoermiddelen, zoals trams, goederentreinen, 
metro’s en passagierstreinen. Door de jaren heen zijn 
verschillende simulatormodellen en -formaten ontwor-
pen. “Sommige zijn exacte replica’s van cabines, terwijl andere 

juist draagbaar zijn. Afhankelijk van zijn behoeften en zijn 

budget kiest de klant wat voor hem geschikt is.” Elke simu-
lator wordt geleverd met een trainingsmodule. “We 

reproduceren steeds één of meer treinmodellen en maken een 

nauwkeurige 3D-reconstructie van een deel van hun lijn, 

zodat hun medewerkers zich zo realistisch mogelijk in de 

situatie kunnen verplaatsen.” Dankzij een tool voor het 
maken van oefeningen kunnen de klanten hun eigen 
voorbeelden verzinnen, of het nu gaat om een storing 
of de aanwezigheid van passagiers op de sporen. “We 

zorgen ook voor het onderhoud van de machines. Omdat een 

simulator gemiddeld tien jaar meegaat, hebben onze commer-

ciële relaties een langdurig karakter.”
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Export
Aanvankelijk is het bedrijf alleen actief in België, 
Engeland en Frankrijk, maar tegenwoordig 
wordt 90 % van de omzet uit de export gehaald. 
“We zijn in alle werelddelen aanwezig, behalve in 

Noord-Amerika”, legt Gauthier Van Damme uit. 
“Soms zijn we actiever in Azië of Afrika, dat verschilt 

per jaar. Momenteel plannen we projecten in 

Noorwegen, Engeland en Tsjechië. Verder lopen er 

projecten in Australië, voor de trein van Sidney, en 

voor een nieuwe tram van de MIVB. Het is een niche-

markt met veel concurrentie. Je moet vechten voor elke 

klant.” In België blijft Transurb samenwerken met 
de NMBS en de MIVB. “We werken nog niet samen 

met De Lijn en de TEC, want die hebben geen simu-

lators. Dat zouden interessante projecten voor ons 

zijn.”

Sterke punten
Omdat Transurb actief is in een zeer concurre-
rende sector, mikt het bedrijf op steeds innova-
tievere oplossingen en de voortdurende verbe-
tering van zijn tools. Jaarlijks wordt 20 % van de 
omzet in R&D geïnvesteerd. “In technologisch 

opzicht moeten we absoluut bijblijven. We investeren 

veel om onze producten te verbeteren en ons van onze 

concurrenten te onderscheiden. Dat varieert van 

nieuwe productlijnen tot augmented of virtual reality. 

De prijs blijft een uiterst belangrijke factor, maar dat 

geldt ook voor innovatie.” Het Naamse bedrijf ont-
leent zijn kracht ook aan de hechte relatie met 
zijn klanten. “Onze aanpak is gericht op samenwer-

king. Samen met onze klanten bedenken we oplossin-

gen om zo goed mogelijk aan hun behoeften te vol-

doen. Voor een relatief jonge speler als wij is de 

kwaliteit van het contact essentieel.” Een ander sterk 
punt is de energie van de plusminus honderd 
medewerkers in Brussel, Namen en Algerije, 
waar het bedrijf vroeger al grootschalige projec-
ten uitvoerde. “Hoewel we de laatste drie jaar flink 

zijn gegroeid, zijn de gemoedelijke sfeer en onderne-

mingsgeest behouden gebleven” zegt Gauthier Van 
Damme tot besluit.

https : //simulation.transurb.com 

Dossier

IN CIJFERS

62 medewerkers in Namen en 

20 in Brussel (consultancy)  

40   medewerkers bij   
het Algerijnse filiaal

90 %    van de omzet   
uit export

20 %     van de omzet   
geïnvesteerd in R&D

“ Momenteel plannen we projecten in Noorwegen, 

Engeland en Tsjechië. Verder lopen er projecten  

in Australië, voor de trein van Sidney, en voor 

een nieuwe tram van de MIVB. ”
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BOTALYS  
DE EEUWENOUDE KRACHT 
VAN MEDICINALE PLANTEN  

Botalys, dat in 2011 werd opgericht, kweekt medicinale planten 
van uitzonderlijke kwaliteit om er zeer bioactieve ingrediënten uit 
te halen. De verticale boerderij, die voornamelijk ginseng 
verbouwt, produceert momenteel iets meer dan twee ton per jaar.

AT H

Henegouwen

Botalys dankt zijn succes aan 
technologische innovatie op basis  
van verticale landbouw in een  
steriele omgeving.

Bedrijf
Het verhaal begint wanneer landbouwingenieur Pierre-Antoine 
Mariage en natuurkundig ingenieur Paul-Evence Coppée, twee 
medewerkers van het biotechbedrijf Galactic, elkaar ontmoeten. 
Omdat ze zeer geboeid zijn door plantkunde, willen ze daar hun 
voornaamste bezigheid van maken en buigen ze zich over de 
talrijke eigenschappen van medicinale planten. Deze planten, 
waarnaar de vraag overal ter wereld toeneemt, worden meestal 
intensief verbouwd volgens een landbouwsysteem dat op 
opbrengst is gericht. De twee vennoten interesseren zich voor 
verticale landbouw als technologisch concept om uitzonderlijke 
planten te kweken. “In een gecontroleerde en steriele omgeving maakt 

deze techniek het mogelijk om de planten weer onder ideale 

omstandigheden te laten groeien, net als in het wild”, verduidelijkt 
Gaëlle Stockman, Brand Manager van Botalys.

Producten
Na vijf jaar onderzoek in samenwerking met de Universiteit 
van Bergen en de Haute École provinciale de Hainaut Condorcet 
in Aat begint het bedrijf in 2018 met de industriële productie 
van Panax ginseng. Deze plant, waarvan de wortel al 
eeuwenlang in Azië wordt gebruikt, staat bekend om zijn 
evenwichtsherstellende werking en wordt in tal van 
voedingssupplementen gebruikt. “Botalys bevindt zich op het 

snijvlak van de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie. Met 

onze methode kunnen we de natuurlijke groeicyclus van de plant 

nabootsen zonder gebruik van pesticiden, fungiciden of oplosmiddelen, 

wat extreem zuivere ingrediënten oplevert.” Zo is het gehalte aan 
werkzame stoffen veel hoger dan bij planten die uit de 
conventionele landbouw afkomst zijn. De technologie maakt 
ook een kleinere voetafdruk mogelijk : in vergelijking met 
conventionele methoden is het gewasareaal van de verticale 
boerderij ongeveer tien keer zo klein, terwijl het kweken tien 
keer zo snel gaat.
Sinds het begin van de coronacrisis werken de teams aan de 
productie van een tweede plant genaamd danshen (Salvia 
miltiorrhiza of rode salie), die bekendstaat om zijn 
ontstekingsremmende en heilzame effect op de luchtwegen. 
“Deze plant zou nuttig kunnen zijn voor het herstel na een corona-

infectie. Het potentieel is groot.” Een onderzoeksprogramma in 
samenwerking met de KU Leuven en financiële steun van het 
Waals Gewest is bijna afgerond. Omdat de wortel van de plant 
al op de lijst van de FOD Gezondheid staat, zou de 
marktintroductie in 2021 moeten plaatsvinden. 
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Export
Het bedrijf uit Aat, dat ongeveer twintig mensen in dienst heeft, 
verkoopt zijn hoogwaardige plantenextracten in Europa, Azië 
en de Verenigde Staten voor de productie van onder meer voe-
dingssupplementen, geneesmiddelen en energiedranken. “In Azië 

maken medicinale planten al heel lang deel uit van de farmacopee. In 

Europa begint de belangstelling voor preventieve en holistische genees-

kunde toe te nemen. De markt is langzamer en voorzichtiger, maar 

er is zeker belangstelling.” In België zijn de ingrediënten van 
Botalys te vinden in verschillende natuurlijke voedingssupple-
menten, met name Nutrisan en Provera.

Sterke punten
Door de geavanceerde technologie die het heeft ontwikkeld, 
zijn sterke wetenschappelijke basis en de degelijkheid van het 
wetenschappelijk onderzoek dat naar zijn plantenextracten 
wordt gedaan, is Botalys een ‘game changer’ in zijn sector. “De 

creativiteit en innovatie van onze oprichters is ons eerste sterke punt. 

Zij zijn erin geslaagd om een idee in een veelbelovend project te ver-

anderen”, zegt Gaëlle Stockman. “Dankzij klinische tests konden 

we de laatste jaren de werkzaamheid van ons ginsengpoeder aantonen. 

Botalys wordt sindsdien internationaal erkend om de hoge kwaliteit 

van zijn ingrediënten.”

Projecten
2021 belooft een jaar met veel nieuws te worden voor het bedrijf, 
dat gaat verhuizen naar Gellingen, waar een nieuwe verticale 
boerderij het mogelijk maakt om de productiecapaciteit te ver-
drievoudigen. “We zijn een jong en reactief bedrijf, dat volop groeit. 

We moeten ons productievolume opvoeren, maar ook ons aanbod 

verbreden door nieuwe medicinale planten te ontwikkelen. Dat zijn 

onze uitdagingen voor de toekomst”, zegt Gaëlle Stockman tot 
besluit.

https : //botalys.com

IN CIJFERS

2 ton   
jaarlijkse productiecapaciteit op dit moment 

6 ton 
productievolume mogelijk 
op de nieuwe site

20  medewerkers

10      keer zo weinig gewasareaal nodig  
als op een conventionele    
boerderij

Pierre-Antoine Mariage (links) en Paul-Evence Coppée, 
de twee oprichters van Botalys.

In 2021 wil Botalys danshen gaan verkopen.  
De tot poeder gemalen wortel zou in 
voedingssupplementen kunnen worden 
verwerkt. Door zijn ontstekingsremmende en 
heilzame effecten op de luchtwegen zou deze 
plant nuttig kunnen zijn bij het herstel na een 
corona-infectie.
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GALACTIC  
EEN ZWAARGEWICHT 
INZAKE GISTING

Als pionier van de Waalse 
biotechnologie is Galactic 
uitgegroeid tot een 
wereldspeler voor de 
productie van lactaten en 
melkzuren, stoffen die 
gebruikt worden als 
voedingsadditieven en in 
de groene scheikunde.  
De onderneming heeft 
haar basis te Escanaffles, 
maar vestigde zich ook in 
de Verenigde Staten en  
in China.

C E L L E S

Henegouwen
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Bedrijf
Het idee voor het oprichten van Galactic werd door 
ingenieur Frédéric Van Gansberghe en zijn broer 
Martin op een bierkaartje uitgewerkt in een café van 
Watermaal-Bosvoorde. In 1992 ging het bedrijf van start 
met enkele ingenieurs. De onderneming heette toen 
Bioprocess Technology en legde zich vanaf het begin 
toe op voedselveiligheid en voeding. Ze veranderde haar 
naam al spoedig in de huidige en vestigde haar produc-
tie-eenheid in 1995 te Escanaffles (Celles), in de streek 
rond Doornik. Vanaf het begin wilde ze uitgroeien tot 
een belangrijke internationale speler.
“Dankzij intensief Onderzoek & Ontwikkeling hebben we een 

tweede vestiging kunnen openen in Bengbu, in het centrum 

van China, en een andere in Milwaukee in de Verenigde 

Staten”, legt CEO Frédéric Van Gansberghe uit.
In 2013 zet Galactic een nieuwe stap vooruit met de 
oprichting van de Galactic Innovation Campus, een 
spitstechnologisch onderzoekscentrum in Anderlecht, 
in de vroegere lokalen van incubator Eurobiotec. 
Dankzij dat centrum kan het bedrijf sneller onderzoek 
doen op het gebied van gisting, alsook oplossingen uit-
werken voor de geneesmiddelensector.
Tegenwoordig stelt de onderneming bijna 300 personen 
tewerk. Ze heeft vijf internationale kantoren buiten 
België, namelijk in Moldavië, de Verenigde Staten, 
Brazilië, China en Japan.

Producten
Als gistingsspecialist heeft de Henegouwse onderne-
ming een breed gamma natuurlijke producten met anti-
bacteriële eigenschappen ontwikkeld voor het bestrijden 
van schimmels, ongewenste gistsoorten en andere 
microben. Haar melkzuurproducten worden meer 
bepaald gebruikt in groene scheikunde en als voedings-
additieven. Dankzij een nieuw suikergistingsproces en 
micro-organismen die niet genetisch gemanipuleerd 
zijn, kregen die oplossingen de vorm van poeders en 
vloeistoffen die worden toegevoegd aan ‘etensklare’ 
producten, vleesbereidingen, bakkerijproducten …
“Dankzij onze unieke gistingstechnologie zijn we wereldleider 

geworden op het gebied van natuurlijke antibacteriële pro-

ducten voor voeding. Ons filiaal Futerro, dat in 2007 werd 

opgericht in Escanaffles, is dan weer gespecialiseerd in de 

productie van Poly Lactic Acid, een uit melkzuur bestaand 

bioplastic.” 

Export
Klanten voor biotechnologie vindt men tegenwoordig 
in zeer uiteenlopende sectoren, zoals eetwaren en die-
renvoer, gezondheidszorg en hygiënische producten in 
meer dan 85 landen, waaronder Frankrijk, Polen, 
Rusland, Moldavië, Japan en Brazilië.
De komende maanden zullen Galactic en Futerro zich 
toeleggen op het afwerken van een nieuwe produc-
tie-eenheid voor bioplastic in China, naast de fabriek in 
Bengbu. Ze wordt gebouwd door Belgisch-Chinese 
teams en is de vrucht van de samenwerking tussen 
Futerro en de Chinese groep BBCA Biochemical, die 
gespecialiseerd is in biochemie en in de productie van 
plastic. De in deze herfst ingewijde site produceert nu 
reeds biologisch afbreekbaar plastic op basis van de 
gisting van suiker, maïs of andere vormen van uit de 
biomassa voortgekomen koolstofhydraten. Dat steeds 
meer gebruikte groene plastic dient onder andere voor 
het produceren van voedingsverpakkingen, isolatiepro-
ducten voor beddengoed en auto-onderdelen.  

www.lactic.com 

De Chinese site van Galactic in 
Bengbu, in het centrum van het land.

kantoren buiten België

personeelsleden wereldwijd

Klanten in landen

CIJFERS

4
5
300
      45

 productiesites: één in België, één in 
de Verenigde Staten en twee in China
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DE SLAGBOMEN VAN 
AUTOMATIC SYSTEMS  
GEVEN TOEGANG TOT  
ALLE MARKTEN

Automatic Systems is een  
van de wereldleiders op het  
gebied van automatische 
toegangscontrolesystemen  
voor voetgangers en voertuigen.  
In 2019 vierde het bedrijf uit Waver 
zijn vijftigste verjaardag.

WAV E R

Waals-Brabant

Bedrijf
In 1969 richt industrieel ingenieur Michel Coenraets 
uit Rixensart in Brussel de vennootschap Automatic 
Systems op, die gespecialiseerd is in de productie van 
automatische toegangscontrolesystemen voor voetgan-
gers en voertuigen. De eerste slagbomen van het bedrijf 
worden geplaatst op de parkeerterreinen van de 
Innovation en Passage 44 in Brussel. Twee jaar later 
levert Automatic Systems slagbomen voor de interna-
tionale luchthaven van Frankfurt. De ontwikkelings-
mogelijkheden zijn ontelbaar en het bedrijf, dat op het 
industrieterrein Wavre Nord is gevestigd, wordt in 
korte tijd zeer succesvol. Algauw is het de nummer één 
van de wereld op zijn gebied.
In 2002 wordt Automatic Systems, dat inmiddels in 
Frankrijk, Spanje, Canada en Groot-Brittannië is geves-
tigd, overgenomen door de Groupe Bolloré (Franse 
multinational op het gebied van transport en logistiek, 
communicatie en elektriciteitsopslag).
Naar schatting heeft Automatic Systems nu bijna 
300.000 producten over de hele wereld geïnstalleerd, 
zowel voor de toegangscontrole van gebouwen als voor 
het openbaar vervoer. 
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Als iemand een geboren ondernemer 
mag worden genoemd, is het wel 
Michel Coenraets. Samen met zijn 
oudere broer begint hij in 1961 zijn 
eerste bedrijf, Portomatic. Langs 
die weg ontwerpt hij de eerste auto-
matische deuren met hydraulische 
reminrichting voor supermarkten, 
luchthavens, ambassades enzovoort. 
Om aan de vraag van zijn klanten te vol-
doen, breidt hij zijn onderzoek in 1969 uit naar de auto-
matisering van slagbomen en toegangspoortjes. Het 
succes van Automatic Systems is wereldwijd. Het bedrijf 
uit Waals-Brabant is een voorbeeld voor de Waalse 
economie en ontvangt met name de Belgische Oscar 
voor de Export (1986) en de Grand Prix wallon de l’in-
novation technologique (1988).
In 1999 besluit Michel Coenraets op 67-jarige leeftijd 
om de leiding aan anderen over te dragen. Iedereen 
denkt dat hij het rustig aan gaat doen, maar niets is 
minder waar, want in 2002 koopt hij een Belgische licen-
tie voor grasmaaiers op en begint hij Belrobotics, een 
bedrijf dat eveneens een stralende toekomst tegemoet 
gaat.
In 2012 viert hij zijn tachtigste verjaardag. Is dat het 
einde van het avontuur ? Welnee ! Omdat hij zelfstan-
dige ondernemers en mkb-bedrijven wil helpen, richt 
hij het CreActivCenter op, een organisatie die modulaire 
kantoorruimtes biedt voor jonge ondernemingen die 
daar wegens verhuizing of groei behoefte aan hebben. 
Al vanaf 1987, toen hij voorzitter van de Union wal-
lonne des Entreprises was geworden, had hij geprobeerd 
om jonge ondernemers een steuntje in de rug te geven. 
“Met name voor hen heb ik het maandblad ‘Dynamisme wal-

lon’ opgericht”, zegt hij terugkijkend. “In die tijd sloot de 

ene na de andere historische onderneming in Waals-Brabant 

haar deuren. Denk bijvoorbeeld aan de papierfabriek van 

Genval, de Henricot-fabrieken in Court-Saint-Etienne en Le 

Thermogène in Gastuche. We moesten de jongeren motiveren 

en overtuigen om een nieuwe richting in te slaan, zoals 

Automatic Systems heeft gedaan en na ons bedrijven als IBA 

en Iris, in Louvain-la-Neuve.”
Met ingenieur Philippe Dejaegere als assistent stort de 
onvermoeibare en onstuitbare Michel Coenraets zich 
in 2016 nog op het ontwerpen van windmolentjes voor 
huishoudelijk gebruik. Het eerste prototype bouwen ze 
met behulp van een 3D-printer in zijn garage. Van 1977 
tot 1988 was hij overigens schepen en van 1992 tot 1994 
burgemeester van Rixensart. Op zijn 88ste is hij daar 
nog steeds gemeenteraadslid. “Gisteren heb ik mijn hand-

tekening gezet onder de verkoop van mijn bedrijf Phileole en 

zijn octrooien”, vertrouwde hij ons op 20 oktober jl. toe. 
“Ik ben geen ondernemer meer. Ditmaal is het echt gedaan ! ” 
Wedden ? 

ONDERNEMER IN 
HART EN NIEREN

Producten
De systemen die Automatic Systems ontwerpt en 
vervaardigt, kunnen in drie categorieën worden 
ingedeeld : 

•  Producten voor voetgangers : 

doorloopstraten, tourniquets (toegangspoortjes met 
draaipennen die het mogelijk maken om kwetsbare 
zones te beveiligen), veiligheidsdeuren en veilig- 
heidssluizen.

•  Producten voor voertuigen : 

slagbomen om de toegang tot tolwegen en in- en uitrit-
ten van parkeergarages te controleren en bepaalde zones 
te beveiligen, extra lange slagbomen en vandalisme- 
bestendige slagbomen met hekwerk.

•  Producten voor extra beveiliging : 

inklapbare obstakels, vaste en inklapbare zuilen, en 
inbraakwerende slagbomen (waaronder een model dat 
een botsing met een voertuig van 3,5 ton bij een  
snelheid van 112 km/h kan opvangen) zorgen voor 
bescherming van risicozones en maken een strenge 
doorgangsselectie mogelijk.

IN CIJFERS

8 
4
400 
      100 

Naar schatting heeft Automatic 
Systems nu bijna 300.000 producten 
over de hele wereld geïnstalleerd, 
zowel voor de toegangscontrole  
van gebouwen als voor het  
openbaar vervoer. 

vestigingen: België, Frankrijk,  
Groot-Brittannië, Spanje, Canada, 
Verenigde Staten, Nederland en Duitsland

productiebedrijven:  
2 in België, 1 in Frankrijk  
en 1 in Canada

werknemers, waarvan iets 
meer dan 200 in België 

landen waar toegangs- 
controlesystemen voor  
het openbaar vervoer zijn 
geïnstalleerdMeer dan 
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SAFEFLOW,  
EEN OPLOSSING IN TIJDEN VAN CORONA
In verband met de coronacrisis is het uiterst belangrijk dat individuele 
beschermingsmaatregelen worden nageleefd. Automatic Systems heeft 
daarom sinds maart een oplossing voor temperatuurmeting en controle op 
het dragen van een mondmasker in zijn toegangscontrolesystemen 
geïntegreerd. Deze is ontworpen in samenwerking met IER, een bedrijf dat 
eveneens deel uitmaakt van de Groep Bolloré en zich toelegt op het 
optimaliseren van goederen- en mensenstromen. Deze SafeFlow-oplossing 
kan ook tellen, zodat het daarnaast mogelijk is om het aantal mensen te 
beheren dat een locatie mag betreden.

Export
In België, de oorspronkelijke markt, zijn de pro-
ducten van het bedrijf alomtegenwoordig, maar 
in minder dan dertig jaar heeft Automatic 
Systems met zijn slagbomen, tourniquets en 
poortjes ook toegang gekregen tot de rest van 
Europa (o.a. Disneyland Parijs, Olympische 
Spelen van Barcelona, metro van Milaan) en zelfs 
tot China, Zuid-Amerika (tolsnelwegen), Noord-
Amerika en Azië (o.a. metro’s van Toronto, San 
Francisco en Kuala Lumpur). De laatste jaren 
werkt het bedrijf uit Waals-Brabant wereldwijd 
aan tal van grote projecten, waaronder de lucht-
havens van Parijs en de Verenigde Arabische 
Emiraten. Daarnaast levert het de toegangspoort- 
jes voor stations in Florida en Frankrijk.
Deze markt kon zich met name ontwikkelen 
doordat het bedrijf via diverse dochteronderne-
mingen en verkoopkantoren over de hele wereld 
aanwezig is en een groot netwerk van lokale en 
internationale distributeurs heeft.

Sterke punten
Automatic Systems heeft altijd ingezet op 
innovatie en technologische beheersing om zijn 
leidende positie bij elke nieuwe markttrend te 
handhaven. Het bedrijf beschikt over drie R&D-
centra (in België, Frankrijk en Canada), waar zijn 
ingenieurs als opdracht hebben om nieuwe 
producten te ontwerpen, bestaande producten 
doeltreffender te maken, systemen aan de 
behoeften van klanten aan te passen (onder 
andere in verband met de toenemende 
terroristische dreiging) en nieuwe technologieën 
onder de knie te krijgen.
“Wij profiteren van een wereldwijd erkende knowhow 

die gebaseerd is op vijftig jaar ervaring”, benadrukt 
Tanguy du Parc, die binnen het bedrijf verant-
woordelijk is voor de communicatie. “Als onze 

klanten voor onze producten kiezen, doen ze dat 

vooral omwille van de kwaliteit en robuustheid. Wij 

zijn geen low-cost aanbieder : aan onze installaties 

hangt een prijskaartje, maar onze klanten weten dat 

ze betrouwbaar zijn en voor een goed investerings-

rendement zorgen.” 

De laatste jaren werkt het 
bedrijf uit Waals-Brabant 
wereldwijd aan tal van grote 
projecten, waaronder de 
luchthavens van Parijs en de 
Verenigde Arabische 
Emiraten. Daarnaast levert 
het de toegangspoortjes  
voor stations in Florida  
en Frankrijk. 

www.automatic-systems.com
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EEN TRANSVERSALE  
STRATEGIE VOOR  
DE DIGITALE SECTOR

De digitale sector in Wallonië is 
tegenwoordig een van de aanjagers 
van innovatie. Waarom doen de 
bedrijven in deze sector het zo goed 
in het buitenland ? Wat zijn hun 
sterke punten? We vroegen Benoît 
Hucq, algemeen directeur van 
Digital Wallonia, om ons daar meer 
over te vertellen.

Wat is de opdracht van uw instelling ?
Wij moeten de marktdeelnemers inschakelen om de 
strategie inzake digitale transversaliteit uit te voeren 
die de Waalse regering in 2015 in gang heeft gezet. 

De digitale sector omvat een geheel van technologieën en kansen 
die transversaal ontwikkeld moeten worden in alle industriële en 
economische sectoren, of het nu gaat om de digitalisering van 
bedrijfsprocessen, kunstmatige intelligentie of het internet der 
dingen. Zo hebben we een programma ontwikkeld voor het 
gebruik van digitale technologie in de industrie van de toekomst. 
Dat loopt uiteen van de voedingsmiddelenindustrie en de 
mechatronica tot de gezondheidszorg en de maakindustrie.

Welk aandeel heeft de digitale sector in de Waalse economie ?
De digitale sector is goed voor ongeveer 2 % van het Waalse BBP, 
tegenover 1,5 % enkele jaren geleden. De sector groeit dus, maar 
wel in een bescheiden tempo. Kijken we naar het aantal bedrijven, 
dan zien we tussen 2015 en 2017 een groei van 12 %. De sector 
heeft een toegevoegde waarde van 25 % en draagt 6 % bij aan de 
werkgelegenheid. Opmerkelijk is dat de groei van het aantal banen 
in Wallonië sterker is dan het Belgische gemiddelde, dat op 3 % ligt.

Wat zijn de sterke punten van de sector ?
De sterke punten zijn duidelijk te vinden op gebieden als software 
engineering, softwareontwikkeling en software consultancy. Zo 
constateren we een procentuele stijging van het aantal bedrijven 
dat zich bezighoudt met geavanceerde technologieën, met name 
kunstmatige intelligentie en het internet der dingen.

Wat zou de groei belemmeren ?
Als het gaat om risicokapitaal en de beschikbaarheid van compe-
tenties, is er duidelijk sprake van belemmerende factoren. 
Ondernemers die digitale specialisten in dienst willen nemen, 
hebben het moeilijk. Ik was hiervoor ook ondernemer in de digitale 
sector en weet dus dat de toegang tot competenties een terugkerend 
probleem is om een sterke groei op peil te houden.

Hebben de bedrijven in deze sector sneller succes in het 
buitenland dan bij ons ?
Voor de digitale sector ligt het exportcijfer relatief hoog, wat ook 
logisch is omdat digitale producten zich natuurlijk goed lenen om 
geëxporteerd te worden. Met het Awex hebben we ook een inter-
nationale Digital Wallonia-hub ontwikkeld. We hebben tien hubs 
over de hele wereld, waardoor we de Waalse digitale sector met 
de lokale industriële of economische ecosystemen kunnen verbin-
den om technologische of commerciële samenwerkingsverbanden 
aan te gaan en zo de export te bevorderen.

Benoît Hucq, de directeur  
van Digital Wallonia
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ACAPELA 
HEEFT EEN STEM  
IN HET KAPITTEL

Als gevolg van de technologische ontwikkeling en het internet der 
dingen vervult de stem een centrale rol in de relatie tussen 
bedrijven en consumenten. Door zijn innovatievermogen en 
flexibiliteit profileert het Bergense bedrijf Acapela Group zich als 
een van de onbetwiste leiders op het gebied van spraaksynthese.

M O N S

Henegouwen

Bij Acapela zijn ze heel trots op het feit dat ze nu 
de Europese leider op het gebied van 
spraaksynthese zijn en tot de top 5 van de 
wereld behoren. Een mooi resultaat voor het 

Bergense bedrijf, dat voortkomt uit Babel Technologies, 
een spin-off van de polytechnische faculteit van de 
Universiteit van Bergen, dat in 2004 fuseerde met het 
Zweedse Infovox en het Franse Elan Speech. Acapela, 
dat 45 mensen in dienst heeft, houdt zich voornamelijk 
bezig met het omzetten van computertekst in spraak 
dankzij intern ontwikkelde spraaksynthesesoftware.
“De kracht van Acapela is dat we, afhankelijk van het merk 

of de toepassing, de juiste stem kunnen kiezen en ontwikkelen. 

Daarin onderscheiden we ons van grote spelers als Google of 

Amazon, die meer gestandaardiseerde stemmen aanbieden. 

Er zijn tegenwoordig veel sprekende apparaten : voor een 

bedrijf zijn ze het belangrijkste middel om met klanten te 

communiceren. Dankzij onze gepersonaliseerde digitale stem-

men kunnen we onze klanten helpen een stemidentiteit te 

ontwikkelen”, zegt Rémy Cadic, CEO van de groep.

Ook voor de medische wereld
Met My Own Voice ontwikkelt Acapela ook een activiteit 
die verband houdt met de medische wereld. Mensen die 
door een ziekte of operatie hun stem hebben verloren, 
kunnen dankzij dit product blijven communiceren. Dat 
gebeurt via een synthetische stem die op basis van een 
corpus van vooraf opgenomen zinnen wordt 
ontwikkeld.
Acapela Group, dat een dertigtal talen aanbiedt, is voor-
namelijk actief in Europa, vooral in West- en Noord-
Europa, maar ook in de Verenigde Staten en, in mindere 
mate, in Azië, Afrika en het Midden-Oosten. “De 

Europese talen zijn onze belangrijkste competentiegebieden 

en daar proberen we sterk in te zijn, hoewel we ook Aziatische 

talen leveren. Onze internationale ontwikkeling berust op de 

aanwezigheid van kantoren in verschillende Europese landen 

en in Marokko. Daardoor kunnen we dichter bij onze klanten 

staan, voor wie het taalaspect nog steeds essentieel is.” 

www.acapela-group.com

Dossier
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E-PEAS BARST  
VAN DE ENERGIE

Een groenere toekomst voor de planeet vereist 
natuurlijk een beter beheer van het energiever-
bruik en een grotere duurzaamheid van de 
apparatuur. Deze twee doelen staan centraal in 

de activiteiten van e-peas. De innovatieve start-up in 
halfgeleiders is voortgekomen uit het onderzoek van 
Geoffroy Gosset en Julien De Vos naar zeer energiezui-
nige oplossingen in het laboratorium voor micro-elek-
tronica van de UCL. Het bedrijf levert apparatuur en 
oplossingen voor de terugwinning van omgevingsener-
gie, of het nu gaat om fotovoltaïsche, thermische, tril-
lings- of radiofrequentie-energie. Hierdoor kan met 
name de autonomie van een hele reeks – al dan niet 
verbonden – apparaten aanzienlijk worden vergroot. 
Dat gebeurt door de levensduur van de batterijen te 
verlengen of, in sommige gevallen, helemaal geen bat-
terijen te gebruiken.
“Met onze oplossingen kan de omgevingsenergie die door een 

warmteterugwinningsinstallatie wordt gegenereerd, optimaal 

aan een batterij worden overgedragen. Onze systemen worden 

gebruikt door fabrikanten van energiezuinige apparaten, die 

vervolgens aan andere bedrijven of aan consumenten worden 

verkocht”, legt Geoffroy Gosset uit.

Dossier

Met zijn elektronische systemen die het mogelijk 
maken om teruggewonnen energie in batterijen 
op te slaan, biedt e-peas, een start-up uit  
Mont-Saint-Guibert, innovatieve oplossingen  
om de autonomie van verbonden apparaten  
te vergroten.

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

Waals-Brabant

Twee clusters in Europa
e-peas heeft nu 28 mensen in dienst, van wie er zeven 
in de kantoren in Neuchâtel (Zwitserland) en Palo Alto 
(Californië) werken. Met deze vestigingen brengt e-peas 
een koppeling tot stand tussen de twee Europese com-
petentieclusters voor energiezuinige elektronica. De 
eerste omvat Delft, Louvain-la-Neuve en Leuven en de 
tweede Neuchâtel, Grenoble en Bologna. Het grootste 
deel van de productie wordt allereerst naar Europa en 
daarnaast naar de Verenigde Staten geëxporteerd. In 
Azië, waar de eerste commerciële acties op touw worden 
gezet, is ook sprake van een grote vraag.
Zowel door hun prestaties als door hun kwaliteit onder-
scheiden de producten van het bedrijf uit Mont-Saint-
Guibert zich van de concurrentie. “De komende jaren 

staan we voor twee uitdagingen. We willen in de eerste plaats 

onze bekendheid verder vergroten en vervolgens de ontwik-

keling van het bedrijf voortzetten door de introductie van 

nieuwe energieterugwinningsproducten en nieuwe product-

lijnen waar we momenteel al aan werken.” 

www.e-peas.com
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DIGITALE  
LEIDERS 

Naast Acapela en e-peas zijn er nog andere bedrijven uit de 
digitale sector die in Wallonië zijn gevestigd en tot de 
wereldleiders behoren.

Aerospacelab - Mont Saint-Guibert
Dit bedrijf, dat in 2019 start-up van het jaar was, 
ontwerpt en assembleert observatiesatellieten. 
Dankzij gegevens die in realtime worden verzameld 
en verwerkt, stelt Aerospacelab zijn klanten uit 
verschillende sectoren in staat om hun besluitvorming 
te verbeteren.

www.aerospacelab.be

Dreamwall - Charleroi
Deze studio voor animatie en grafische vormgeving, 
die uit een samenwerkingsverband tussen Dupuis en 
de RTBF is ontstaan, beheerst alle 2D- en 
3D-animatietechnieken voor series, speelfilms en 
documentaires. Dreamwall realiseert ook 
verschillende omgevingen, aankledingen en 
aftitelingen voor televisieproducties.

www.dreamwall.be

EVS Broadcast Equipement - Seraing
Dit bedrijf, dat in 1994 werd opgericht, levert 
apparatuur en oplossingen om beelden van live-
evenementen op te nemen en uit te zenden. Het 
systeem van EVS Broadcast Equipment voor 
vertraagde live-opnames is een wereldwijde 
standaard geworden voor beelden van 
sportevenementen.  

www.evs.com

IntoPix - Mont-Saint-Guibert
Dit bedrijf loopt voorop met de beste technieken voor 
het verwerken en comprimeren van digitale beelden. 
IntoPix heeft met name meegewerkt aan het opstellen 
van de kwaliteitsnorm JPEG XS en het videoformaat 
8K UltraHD.

www.intopix.com

Iris Group - Louvain-la-Neuve
Dit bedrijf, dat sinds 2013 deel uitmaakt van de Canon 
Group, is de leider op het gebied van optische 
herkenning. Iris Group ontwikkelt diverse producten 
en oplossingen die klanten helpen om alle soorten 

informatie in digitale gegevens om te zetten, die 
gemakkelijker te delen en te archiveren zijn.

www.iriscorporate.com
 
Oncomfort - Waver
Dit bedrijf combineert klinische hypnose met virtual 
reality-sessies en helpt patiënten zo om met de pijn en angst 
voor, tijdens en na medische ingrepen om te gaan. Zonder 
gebruik van medicatie.

www.oncomfort.com

Phasya - Seraing
Dit bedrijf is een expert in het analyseren van oogfoto’s en 
het meten van cognitieve en fysiologische toestanden en wil 
daarom een leidersrol vervullen als het gaat om het 
ontdekken en voorspellen van toestanden die de prestaties, 
het gedrag en het welzijn beïnvloeden.

www.phasya.com

Skylane Optics - Walcourt
Dit bedrijf produceert apparatuur ten behoeve van optische 
telecommunicatie, meer bepaald modules die het elektrische 
signaal omzetten in een optisch signaal. 99% van de 
productie wordt geëxporteerd, voornamelijk naar Noord-
Europa. In Brazilië heeft Skylane Optics vier stadia uitgerust 
tijdens het Wereldkampioenschap voetbal in 2014.

www.skylaneoptics.com

Sortlist - Waver
Dankzij een platform dat bedrijven en 
marketingdienstverleners met elkaar in contact brengt, helpt 
deze start-up zijn klanten om de meest geschikte 
communicatiepartner voor hun producten of diensten te 
vinden.

www.sortlist.com

WNM Audiovisual Solutions - Seraing
Dit bedrijf levert apparatuur voor audiovisuele opnames. 
WNM Audiovisual Solutions is gespecialiseerd in 
tv-geluidsopnamen voor multicameraregistraties, 
interfoniesystemen en analoge en digitale 
HF-transmissiesystemen.  

www.wnm.be

nr. 51 Dossier
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Ze had stylist kunnen worden of ver weg kunnen 
blijven van een baan die weinig ruimte laat voor het 
gezinsleven en het leven zelf. Maar Rachel lijkt 
geboren te zijn voor het geluk. In 2015 lanceerde ze 
Kokko, een merk van leren tassen dat traditionele 
knowhow, maar ook een zekere joie de vivre op de 
voorgrond plaatst.

 I Marie Honnay

LU I K

Luik

Kokko

TASSEN VOLGENS 
RACHEL CORNET 

Clutch bag 
Parola
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Wanneer u het atelier van Rachel Cornet 
binnenkomt, een warme ruimte in een 
rustige straat vlak buiten het centrum 
van de Vurige Stede, ziet u eerst haar 

werkbank, waar de jonge vrouw het leer bewerkt. Deze 
tafel is gemaakt door haar broer, een timmerman. Want 
voor het gezin Cornet is familie heilig. Een goed voor-
beeld daarvan is de steun die Rachel van haar man 
krijgt, een ervaren communicatiespecialist. Hij helpt 
haar met haar Instagram-pagina. Op sociale netwerken 
toont Kokko duidelijk haar ambitie, maar ook haar 
waarden : vakmanschap uiteraard, want Rachel ont-
werpt en maakt alle Kokko-tassen zelf, maar eveneens 
de menselijke benadering van een label dat nooit com-
promissen heeft gesloten. “Mijn werk heb ik beetje bij beetje 

opgebouwd. Eerst door een cursus naaien te volgen als deel 

van mijn bacheloropleiding modeontwerp aan de HELMo 

Mode in Luik, daarna door mijn vaardigheden te perfectio-

neren. Wat voor mij belangrijk was, was dat ik de nauwkeu-

righeid en technische kennis die ik tijdens mijn studie had 

opgedaan, kon combineren met een meer praktische 

aanpak.”

Tendens

Opleiding in Finland
Op geen enkel moment sinds haar opleiding in het Finse 
Kokkola, waar ze tijdens een Erasmusreis in 4 maanden 
tijd leerbewerking onder de knie kreeg, heeft de ont-
werpster zich overgegeven aan de verleiding om te snel 
te groeien of tijd met haar gezin op te offeren. De ont-
werpster, moeder van twee kinderen, is zich bewust van 
het belang om vrouwen een product aan te bieden dat 
met liefde is gemaakt en geeft de voorkeur aan een vol-
ledig gepersonaliseerde benadering van vrouwentassen. 
Door zich te richten op een handvol modellen, allemaal 
vernoemd naar deze Finse stad, biedt de ontwerpster 
haar klanten de mogelijkheid om alles te personaliseren : 
de grootte, het leer, de kleuren en de afwerkingen : 

lengte van de handgrepen, binnenvoering, franjes, ket-
tingen, studs … “Vijf jaar geleden werd vakmanschap weinig 

gewaardeerd. Ondertussen zijn de mensen van mening ver-

anderd. Onze vakkennis wordt erkend. Daarom ben ik nog 

trotser op wat ik heb bereikt. In mijn privéleven geef ik de 

voorkeur aan het lokale. En eigenlijk ook in mijn werk. 

Hoewel ik leer niet in België kan inkopen, probeer ik zoveel 

mogelijk gebruik te maken van lokale partners. Voor mijn 

laatste campagne heb ik, in plaats van te kiezen voor profes-

sionele modellen, vriendinnen met een eigen onderneming 

uitgenodigd om met mijn tassen te poseren. Dat was de per-

fecte kans om hen te ondersteunen en mooie samenwerkingen 

tussen vrouwen tot stand te brengen”.

“ Tachtig procent van mijn tassen zijn unieke stukken 

die ik bedenk en vorm geef na een ontmoeting met  

de klant of het uitwisselen van berichten via  

sociale netwerken.”

Rachel Cornet
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SOPPI, PERFECT VOOR VROUWEN
Deze rugzak, een van de populairste modellen van Rachel 
Cornet, is, net als alle andere modellen, verankerd in haar 
dagelijks leven als vrouw en moeder. Het werd kort na de 
lancering van het merk als tennistas gecreëerd en vervolgens 
voor het eerst herwerkt voor een lange reis naar Australië.  
Toen ze moeder werd, bedacht ze naast de klep en het grote 
vakje aan de voorkant ook nog een variant in de vorm van een 
stoere en praktische kraamtas met een grote rits die gemakkelijk 
aan een kinderwagen kan worden bevestigd. Vandaag gaat de 
Soppi overal met haar mee. Laptops passen er trouwens ook 
perfect in. Dit leuke en praktische accessoire vat perfect de 
waarden van een merk samen dat perfect begrijpt wat vrouwen 
belangrijk vinden. 

Tendens

Eerste collectie in de lente
Afgelopen mei, net na de lockdown, lanceerde Rachel haar eerste 
collectie om het leven en haar passie voor het vak te vieren. Dit 
was een vanzelfsprekende aanvulling op haar service op maat. 
Terwijl klanten die ervoor kiezen om een volledig gepersona-
liseerd accessoire te kopen ongeveer twee maanden moeten 
wachten voordat ze hun tas in hun handen kunnen nemen, 
hebben degenen die vertrouwen op de modellen die worden 
aangeboden in de e-shop het genoegen om ze onmiddellijk te 
kunnen ontvangen. “Tachtig procent van mijn tassen zijn unieke 

stukken die ik bedenk en vorm geef na een ontmoeting met de klant 

of het uitwisselen van berichten via sociale netwerken. Over het alge-

meen zijn ze zich goed bewust van de tijd die nodig is om zo'n acces-

soire te kunnen ontwerpen en te produceren : ongeveer tien uur voor 

de productie, bijvoorbeeld. Ze zoeken een handige tas met een mooie 

twist. Mijn bestseller ? De Mattoa, een model dat gemakkelijk kan 

worden gepersonaliseerd en dat, zelfs in een felle kleur, toch van een 

klassieke look geniet”, zegt Rachel. Haar eigen collectie is niet 
ontstaan uit de wens om het label ongelofelijk hard te zien 
groeien. “Het is eerder een kans voor vrouwen die moeite hebben om 

een keuze te maken uit de vele mogelijkheden die op maat gemaakte 

producten bieden, om de combinatie te vinden die hen echt aanspreekt”, 
voegt ze eraan toe.

Een reactie op fast fashion
Onder de eerste modellen die dit najaar zijn gelanceerd ontdek-
ken we onder andere Anola, een heuptasje waarvan het prak-
tische aspect is geïnspireerd op haar leven als ontwerpster en 
moeder, maar ook Halila, een handtas met franjes die net zo 
functioneel als leuk is, en Parola, een clutch om om de hals te 
dragen. Met deze collectie drukt de ambachtsvrouw meer dan 
ooit haar eigen stijl uit : die van een merk dat de voorkeur geeft 
aan unieke stukken en zeer kleine collecties, maar ook aan een 

ethische en duurzame aanpak. In een tijd waarin steeds meer 
vrouwen zich van wegwerpmode afkeren om het plezier van 
accessoires, gemaakt van mooie materialen, te herontdekken, 
slaagt het merk Rachel Cornet erin om het mooiste antwoord 
op fast fashion te zijn. Een klein winstgevend bedrijf dat zich 
niet laat verleiden tot de dwaasheid van grootsheid. De glimlach 
van Rachel nemen we er graag bij ! 

kokkobags.com

Handtas Halila

Tas Mattoa
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De winnaars in 2020 van de persprijs die door Wallonie-
Bruxelles Design Mode wordt toegekend, Jérémy Perpète 
en Sarah Van Overstraeten, respectievelijk 
afgestudeerden aan de HELMo Mode en het IFAPME, 
belichamen verschillende facetten van een sector die  
in volle omwenteling is. Portret van een dubbele en 
beloftevolle prestatie.

 I Marie Honnay

LU I K

Luik

Luikse mode 

IN DE KIJKER 

Jérémy Perpète

Sarah Van Overstraeten
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Wallonie-Bruxelles Design Mode 
blijft trouw aan haar eerste roe-
ping, namelijk het ondersteunen 
van talent in de mode- en design-
sector actief in Wallonië en 

Brussel, en heeft daarom de eindejaarscollecties bekeken 
van de in 2020 afgestudeerde studenten uit de twee 
modescholen van de Vurige Stede : 
HELMo Mode met een bachelor in textiel 
en een sterke focus op de technische 
knowhow van haar studenten, en 
IFAPME Château Massart, een oplei-
dingsprogramma met een resoluut artis-
tieke aanpak. Hoewel de twee laureaten 
elk een collectie hebben ontworpen waarin hun iden-
titeit duidelijk naar voren komt en waardoor beide col-
lecties dus resoluut van elkaar verschillen, staat bij deze 
indrukwekkende silhouetten een inclusieve mode cen-
traal, met aandacht voor kunst en ambacht. Er wordt 
gewerkt met ecologische materialen en aandacht besteed 
aan thema's die onder andere de notie van vrouwelijk-
heid en geslacht in vraag stellen. Voor de twee jonge 
ontwerpers, die volledig ondergedompeld werden in de 
grote ecologische vraagstukken van onze tijd, is er geen 
sprake van “nog een extra collectie.” Zij willen vooral 
kleding herstellen, recyclen en transformeren. Deze 
generatie, die vaak wordt geassocieerd met de virtuele 
wereld, plaatst ook het concept van samenwerking in 
het middelpunt van haar denken. Ze besteden aandacht 
aan het begrip 'samen'. Voor hun collecties hebben Sarah 
en Jeremy beide samengewerkt met jonge grafische ont-
werpers. Uit deze tekeningen ontstond een schilderij op 
textiel, maar ook op borduurwerk, beide met een heftig 
verlangen om menselijkheid en authenticiteit terug te 
brengen in het modebeeld.

TWEE SCHOLEN EN VEEL TALENT
De Luikse HELMo Mode en IFAPME genieten nog niet de bekendheid die academies als La Cambre 
en Antwerpen wel hebben, maar ze hebben beide wel ontwerpers en stylisten boordevol talent en 
ambitie opgeleid. De bekendste is ongetwijfeld Jean-Paul Lespagnard. Als afgestudeerde van het 
IFAPME Château Massart heeft deze atypische en compromisloze ontwerper in 2008 het 
prestigieuze Festival van Hyères gewonnen. Sindsdien heeft hij zijn projecten op het gebied van 
kleding, maar ook op het gebied van kostuums, verveelvoudigd. Zo lanceerde hij de boetiek 
Extra-Ordinaire in het centrum van Brussel. Deze winkel is een pure en gedurfde weerspiegeling van 
zijn universum. En heel recentelijk heeft Silversquare hem de ontwikkeling van de toekomstige 
co-working space in de wijk Guillemins toevertrouwd (gepland voor de opening in 2022).
HELMo Mode heeft heel wat docenten, stylisten en talentenjagers voor modelbureaus opgeleid … 
maar ook prominentere profielen zoals Timour Desdemoustier, finalist op het Festival van Hyères in 
2020. Sommigen zijn een carrière begonnen in België of in het buitenland. Dit is met name het geval 
voor Rachel Cornet, die zich met succes heeft gelanceerd in de sector van de ambachtelijke 
lederwaren (zie p.77), en Maxime Cordier, productmanager van het jonge Parijse merk Marine Serre, 
dat bekend staat om zijn avant-gardistische en toegewijde benadering van kleding. 

Deze twee jonge ontwerpers willen 
vooral kleding herstellen, recyclen  
en transformeren.
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Jeremy Perpète en de kunstnijverheid
Met zijn collectie Too Much is Never Enough heeft Jérémy 
Perpète (22), student aan de HELMo Mode, ervoor geko-
zen om de essentie van het traditionele gezin in twijfel 
te trekken door de plaats van de vrouw en de klassieke 
visie op het geslacht in vraag te stellen. Deze jonge ont-
werper is zeer geëngageerd en de precisie van zijn werk 
onthult het doorzettingsvermogen van iemand die aan 
het begin van zijn studie meer gericht was op creëren 
dan op techniek. “Ik heb er altijd van gedroomd om naar 

de modeschool te gaan. De uitgebreide aanpak van HELMo 

sprak mij aan, maar ik moet toegeven dat een van mijn docen-

ten in mijn eerste jaar niet geloofde in mijn vermogen om 

mijn gebrek aan praktijkervaring te overwinnen. Tijdens 

mijn opleiding heb ik ervoor gezorgd om het tegendeel te 

bewijzen.”

Voor deze succesvolle barokcollectie heeft de ontwerper 
ervoor gekozen een eerbetoon te brengen aan de 
kunstambachten en verschillende technieken uit te 
proberen : borduren, breien, kralen … “Deze aanpak 

maakt deel uit van mijn persoonlijke wens om verschillende 

facetten van de kunsten en ambachten te verkennen. Via het 

Textlab van het Design Station in Luik (een plek om te 
onderzoeken en experimenteren op het gebied van 
textieldesign, n.v.d.r.) kwam ik in contact met een studente 

van Saint Luc. Zij bedacht de motieven waarop ik mijn twee 

borduurwerken baseerde : de kleurrijke wapenschilden die op 

het jasje werden aangebracht om het bestaande brokaat te 

verrijken en zo een nieuwe stof te creëren, en de religieus 

geïnspireerde stof die de voorkant van een overhemd siert.” 
Het resultaat : een reeks silhouetten tussen het 
mannelijke en het vrouwelijke in, gemaakt van stoffen 
uit oude voorraden, die de technische knowhow van 
Jérémy en de wens van de Luikse school om creatieve 
mensen, maar vooral ook geduchte technici op te leiden, 
onderstrepen. “Met deze collectie kon ik een blik werpen op 

mijn technische kennis en bepaalde boodschappen overbrengen. 

Ik ben zelf erg verlegen en voor mij is kleding een prachtig 

middel om mezelf uit te drukken.”

Een reeks silhouetten 
tussen het mannelijke en 
het vrouwelijke in, 
gemaakt van stoffen uit 
oude voorraden, die de 
technische knowhow van 
Jérémy en de wens van de 
Luikse school om 
creatieve mensen, maar 
vooral ook geduchte 
technici op te leiden, 
onderstrepen. 
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Textielontwerp door Sarah van Overstraeten
De andere bekroonde collectie van dit jaar, die van Sarah 
van Overstraeten (24), is weliswaar heel anders, al was 
het maar vanwege haar onderzoek naar materialen, 
maar bevat toch ook heel wat vraagtekens en sublimi-
nale boodschappen. De ontwerpster met een diploma 
van het IFAPME en die nu een bachelor in textiel aan 
de Academie voor Schone Kunsten in Brussel begint, 
heeft een reeks stukken gecreëerd die ook het begrip 
geslacht overstijgen. “Ik ben toevallig in de mode terechtge-

komen nadat ik een studie interieurarchitectuur was begon-

nen, die ik na een paar jaar heb opgegeven. Wat me fasci-

neerde aan mode was het contact met het materiaal. Mijn 

leerkrachten hebben me aangespoord om te experimenteren 

met verschillende technieken om stoffen te transformeren of 

te verven. Het leek soms alsof ik in een labo werkte.”

In overeenstemming met de eisen van de school raakte 
Sarah geïnteresseerd in gebreide kledingstukken die ze 
met behulp van de shibori-techniek verfde, maar haar 
onderzoek leidde haar ook tot het uit elkaar halen van 
verschillende kledingstukken. “In het kader van deze expe-

rimenten heb ik een spijkerjasje en een overall vergroot. Dit 

leidde er vervolgens toe dat ik de kunst van het plooien ging 

uitproberen”. Net als Jeremy koos Sarah ervoor om samen 
te werken. Ze deed beroep op Keita, een beeldend kun-
stenares uit Luik. Het denim T-shirt dat uit deze samen-
werking ontstond, is verrijkt met een originele tekening 
van de kunstenares. 

“Wat me fascineerde aan mode was het  

contact met het materiaal. Mijn leerkrachten 

hebben me aangespoord om te experimenteren 

met verschillende technieken om stoffen te 

transformeren of te verven. ”
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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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C H A R L E R O I

Henegouwen

Musée de  

la photographie

TWEE TENTOONSTELLINGEN VAN JONGE BELGISCHE FOTOGRAFEN 
MET WIE U TOT 31 JANUARI 2021 KENNIS KUNT MAKEN 

SARAH JOVENEAU
G A L E R I E  D U  S O I R
Sinds reeds heel wat jaren nu doorkruist 
zij de wereld als fotografe, als videaste en 
misschien nog fundamenteler als mens, 
Sarah Joveneau, auteur van de reeks Piel 
de Lucha, gaat de meest diverse mensen 
opzoeken en tracht verslag uit te brengen 
van de strijd van de enen, van de levens-
keuzes van de anderen …
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 “Bewegen ? Dat is sinds altijd  
al een levenswijze, zegt zij  
geamuseerd. Reeds tijdens mijn 
studies op Saint-Luc heb ik mij 
toegelegd op een lange reportage 
over nomaden die leven in hun  
vrachtwagen die naar zowat 
overal op weg zijn. Meestal reis  
ik per autostop want ik heb niet 
veel centen.” 
De betrokken weg kiest zij in 
functie van haar projecten, van 
haar aandachtsgebied, van de 
informatie die zij hier en daar 
opvangt in verband met bewegin-
gen die haar interesse opwekken. 
Zo werd Sarah Joveneau aange-
trokken tot die feministische 
betoogsters in Valparaiso en 
Santiago. Van oktober tot  
december 2018 heeft ze die voor 
hun vrouwelijkheid opkomende 
vrouwen en transgenders 
gevolgd, die op straat  
samenschoolden om hun hoop uit 
te schreeuwen, het verkeer te 
blokkeren, hun pijn op de muren 
te schilderen en hun eisen over de 
stoep te laten rollen …
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“In Chili manifesteren die vrouwen met lichaam, dans, 
zang. Omdat het er tegenwoordig niet enkel over gaat 
zich te bevrijden van de macht van de mannen. Voor 
die vrouwen die ik gevolgd heb, is het een manier om 
zich te bevrijden van de kolonisatie van het lichaam 
die hun een veeligheid aan zaken ontzegd heeft. Voor 
de komst van de Europeanen werden de vrouwen, 
maar ook de homoseksuelen en de travesties, 
beschouwd als magische wezens, zij fungeerden als 
sjamaan en hadden een essentiële rol in de 
gemeenschap. De komst van de Europeanen en van 
het christelijk geloof heeft dat alles verstoord door een 

binaire visie van de maatschappij te creëren en alle 
macht aan de mannen toe te kennen.” 
Terwijl zij een twintigtal van die vrouwen, die zich 
tegelijkertijd willen onttrekken aan de macht van de 
mannen en de magie terug willen inbrengen in de 
gemeenschap, gevolgd heeft, heeft Sarah Joveneau 
die lichamen, die huiden gefotografeerd, terwijl zij in 
een dialoog treedt van co-creatie met elk van hen, 
teneinde hun stem te laten horen ver over de grenzen 
van hun land. 

Jean-Marie Wynants (Le Soir) 
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MICHAËL DANS
W H E N  T H E  W AT E R  C L O U D E D  O V E R

Gediplomeerd aan de Ecole Supérieure des Arts 
Saint-Luc in Luik en aan de Rijksakademie van 
Amsterdam, drukt Michaël Dans zich uit met even 
zovele technieken als de installatie, de perfor-
mance, de beeldhouwkunst, de tekenkunst of de 
fotografie. Die diversiteit vindt men eveneens 
terug in zijn onderwerpen (dood, eenzaamheid, 
erotiek, kindertijd) en de gebruikte formaten. 
Sinds zijn begin laat dat eclecticisme hem toe te 
ontsnappen aan elke vorm van categorisering en 
met gemak te surfen doorheen de codes van de 
hedendaagse kunst.
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In Charleroi worden de muren van het 
museum versierd met een vijfen- 
veertigtal composities over bloemen. 
Alles is begonnen met een foto van 
een stilleven, gefotografeerd bij zijn 
grootmoeder.  Gedurende meer dan 
twee jaren heeft Michaël Dans 
botanische installaties gecreëerd en 
gefotografeerd vertrekkend van 
vazen, stof en of behangpapier, 
gevonden op vlooienmarkten of hier 
en daar geleend, met een methodolo-
gie en een zorg voor het detail en de 
mise-en-scène identiek aan die van 
een schilder van stillevens. 
En het is in het geheim van zijn 
fotolabo dat de natuur haar rechten 
terug opeist ; alles wordt dan terug 
levend. Natuurlijk of niet, nauwelijks 
ontloken, in volle bloei of verwelkt, 
worden de bloemen gesublimeerd.
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Benoît Nihant   

DE REIZENDE 
CHOCOLATIER
De Guide Gault&Millau kende Benoît Nihant de titel toe van 
beste chocolatier van het jaar 2021 voor Wallonië. Een terechte 
beloning voor deze Luikenaar, die de wereld doorkruist op zoek 
naar de allerbeste bonen.

 I Guy Delville

LU I K

Luik

Het hoeft niet te verbazen dat deze titel Benoît en Anne 
Nihant en hun hele team dat actief is in het atelier in 
Awans, bijzonder veel plezier deed. Toch was deze 
bekroning geen verrassing, want de kwaliteit van 

hun producten, die in verschillende winkels in Wallonië en 
Brussel worden verkocht, was al wijd en zijd bekend. “We blijven 

trouw aan de basisprincipes van ons bedrijf en gaan niet voor snellere 

productieprocedés”, vertelt de chocolatier. “Alles wordt hier ter 

plaatse gefabriceerd, zonder industriële hulpmiddelen, in een produc-

tieketen die perfect aansluit bij het onmiskenbaar ambachtelijke karak-

ter van ons product.”

Benoît Nihant onderscheidt zich van 
zijn collega's want naast chocolatier 
is hij ook cacaokweker.



9292

©
 P

ep
's

 S
tu

di
o

nr. 51 Smaken

Boodschap begrepen. Benoît wordt aangetrokken door 
edele, zuivere grondstoffen en aarzelt niet om de hele 
wereld af te reizen op zoek naar de beste cacaobonen. 
Hij werkt altijd met lokale producenten met wie hij een 
vriendschappelijk contact onderhoudt. Zijn chocolade 
ademt de essentie van elke boon, van elke plantage. 
Brazilië, Madagaskar, Ecuador, Venezuela, Guatemala, 
Nicaragua, Honduras en Cuba zijn de verschillende hal-
tes in deze culinaire rondreis.

Een nieuwe plantage in Peru
In 2015 kocht deze globetrotter, die blijft zoeken naar 
typische smaken en innovaties, maar daarbij ook duur-
zame herbebossing en de voordelen van gediversifieerde 
landbouw niet uit het oog verliest, een hectare land-
bouwgrond aan in Peru. Om de drugshandel tegen te 
gaan, helpt de Peruviaanse regering de boeren door hen 
de kans te bieden de cocateelt te vervangen door cacao. 
“Door mijn eigen plantage in San José de Sisa op te starten, 

kon ik de grenzen op het vlak van smaakcreatie nog verleggen 

en mijn droom realiseren”, lacht hij. De naam ‘Luis de Sisa’ 
is een liefdevolle verwijzing naar zijn zoon Louis.
Benoît wordt ter plaatse bijgestaan door een landbouw- 
ingenieur en wil duurzaam te werk gaan, door te kiezen 
voor zeldzamere variëteiten met uitzonderlijke kwali-
teiten. Daarbij wordt hij echter geconfronteerd met  
tal van moeilijkheden in de vorm van een slechte  

infrastructuur en een belabberd wegennetwerk. Een 
bijkomend voordeel is wel dat de lokale boeren op zijn 
plantage een duurzaam inkomen kunnen verwerven. 
Het fairtrade-label tot slot is de perfecte bekroning van 
deze manier om de grond te bewerken in toch wel bij-
zonder spartaanse omstandigheden.

De fabricatiegeheimen, onthuld aan de 
bezoekers
Wilt u Benoît Nihant wel eens aan het werk zien ? Neem 
dan deel aan een van de rondleidingen in zijn atelier in 
Awans. Eerst wordt de bezoeker ondergedompeld in de 
wereld van de cacaoboon. De gasten laten zich door hun 
zintuigen leiden tijdens een reis van de smaak die begint 
in de tropen, en de chocolatiers leggen uit hoe chocolade 
ontstaat uit een proces van branden, fijnstampen en 
mengen, wat uiteindelijk leidt tot een productengamma 
met repen, karamelbonbons, pralines, patisserie, smeer-
pasta, truffels en verrines … Het bezoek wordt uiteraard 
afgesloten met een degustatie. Een van de nieuwste 
creaties van Benoît Nihant is ‘cœur samba’ : intense 
zwarte chocolade met een zalige vulling van vloeibare 
karamel met passievrucht en een subtiele infusie van 
sambathee. Zijn versie van de liefdesfilter …

“ Door mijn eigen plantage in San José de Sisa  

op te starten, kon ik de grenzen op het vlak van 

smaakcreatie nog verleggen en mijn droom realiseren”.



93

©
 P

ep
's

 S
tu

di
o

©
 P

ep
's

 S
tu

di
o

nr. 51Smaken

OP 7-JARIGE LEEFTIJD  
IN DE CHOCOLADE 
GEVALLEN
“Ik was nauwelijks zeven toen ik al dol was op 
gastronomie en op alles wat lekker was. Op die 
leeftijd begon ik thuis in de keuken al te 
experimenteren met verschillende gebakjes.”
Als een man verteerd wordt door een passie en 
te allen prijze wil slagen, kan dat leiden tot een 
onmiskenbaar talent in een domein waarvoor hij 
niet voorbestemd leek. Dat is het verhaal van 
Benoît Nihant die, net geen 30, een stabiele 
professionele situatie – hij was 
handelsingenieur en leidde verschillende 
projecten voor multinationals – achter zich liet 
en koos voor de betoverende en glamoureuze 
wereld van de chocolade. Om zijn project te 
realiseren, volgde de Luikenaar een opleiding 
chocolatier die hem er al snel van overtuigde te 
kiezen voor een totaal ander product. Hij deed 
ervaring op bij de grootste namen van de 
Belgische gastronomie en wordt met de 
glimlach bijgestaan door zijn vrouw, Anne. Het 
stel zag al snel in dat het topgamma nauwelijks 
vertegenwoordigd was binnen de chocolaterie, 
en een nieuw avontuur kon dan ook beginnen … 

Hij deed ervaring op bij de grootste 
namen van de Belgische gastronomie 
en wordt met de glimlach bijgestaan 
door zijn vrouw, Anne. 

B E N O Î T  N I H A N T

Werkplaats en winkel   
Rue de l’Estampage 6
B-4340 Awans
+32 (0) 4 365 72 57

Winkels   
Chaussée de Waterloo 506 - 1050 Ixelles
Passage Lemonnier 42 - 4000 Liège
Voie de l’Ardenne 45 - 4053 Embourg

Cacaobar    
Passage Lemonnier 38-40 - 4000 Liège
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Bloemen 

OM VAN TE SMULLEN !

R I X E N S A R T

Waals-Brabant

Onder de welluidende naam ‘Capucine à table’ biedt  
Stéphanie de Bellefroid eetbare verse, maar ook gedroogde 
bloemen aan, evenals aromatische kruiden, die ze teelt in haar 
wonderlijke tuin in Rosières.

 I Muriel Lombaerts

nr. 51
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Wist je dat het in onze tuin krioelt van de eetbare 
bloemen en planten? Uiteraard moet je goed 
weten welke soorten je kunt opeten en gebrui-
ken om gerechten op te vrolijken. Cosmos, 

spinbloem, korenbloem, goudsbloem … er zijn tal van prachtige, 
heerlijke variëteiten. Sommige bloemen eet je beter zo, en 
andere zijn dan weer uitermate geschikt voor allerhande berei-
dingen. Steeds meer chefs maken dan ook gebruik van bloemen. 
Naast het esthetische aspect hebben ze vaak ook een interessante 
smaak en maken ze deel uit van het gerecht. Zo is de Oost-
Indische kers bijzonder in trek, evenals het afrikaantje en de 
dropplant.
Heel wat kruiden hebben een geconcentreerde, maar toch sub-
tiele smaak. Denken we maar aan de bekende klassiekers, zoals 
basilicum, munt, tijm, oregano, koriander en salie, maar ook de 
bloemen van rucola, bonenkruid, anijs, venkel, enz. Bij het begin 
van het seizoen zijn wilde planten als lievevrouwebedstro, moe-
rasspirea, hondsdraf, roomse kervel, vlier, sering en viooltje een 
streling voor de tong en een plezier voor het oog als decoratie 
op het bord. Net als bloemen hebben ook aromatische kruiden 
bepaalde eigenschappen. Sommige kunnen zelfs als medicinaal 
worden omschreven. Het zijn heuse vitamineconcentraten en 
ze zijn ook rijk aan minerale elementen.
In Rosières werkt Stéphanie volgens het ritme van de seizoenen, 
en daarbij gebruikt ze geen chemische hulpmiddelen. Voor haar 
zijn het ritme van en het respect voor de natuur en de grond 
een evidentie. Bloemen zijn fragiel, en je hoeft ze dan ook niet 
te wassen. Ze worden na het plukken meteen opgegeten of 
gedroogd. De droger werd ambachtelijk vervaardigd en gebruikt 
geen energie, omdat hij op natuurlijke wijze opwarmt en ven-
tileert. Van het zaaien tot het planten en het oogsten, Stéphanie 
doet het allemaal met passie, en maakt ook kruidendrankjes 
van haar gedroogde bloemen.

Opdrachten in het buitenland
Als kind al droomde Stéphanie ervan om bloemiste te worden. 
In 2009 studeerde ze af als bio-ingenieur aan de UCL in 
Louvain-la-Neuve, met als specialisatie natuurbeheer, water en 
bos. Ze begon te werken in het onderwijs en deed een stage in 
Kameroen. “Gedurende meer dan zes maanden lang stampte ik er 

als hoofdtuinder een boomkwekerij met alsems uit de grond”, 
vertelt ze, waarna ze op missie vertrok naar Vanuatu, 
een archipel in Oceanië, en vervolgens naar 
Montpelier, waar ze aan de slag ging in een privéon-
derneming die actief is op het vlak van bosbeheer in 
tropische landen. “Nadat ik consultancy-opdrachten had 

aanvaard voor de FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie 

van de Verenigde Naties) begon ik te werken bij Valbiom, 

een vzw gespecialiseerd in de valorisatie van biomassa. In 

2017, toen mijn zoon geboren werd, had ik er stilaan genoeg 

van om te werken aan projecten die steeds minder concreet 

werden, en besliste ik uit de vereniging te stappen en een prakti-

sche opleiding te volgen in biologische groenteteelt bij de vzw voor 

volwassenenopleiding Crabe te Jodoigne”.

Samenwerking met chefs
Stéphanie bezocht exploitaties en volgde stages. Haar liefde voor 
bloemen flakkerde weer op in de tuinen van het sterrenrestau-
rant ‘L’air du temps’ waar haar project vorm kreeg. “Ik wilde 

graag de tuin zijn die de chefs thuis niet hebben.” Na een markton-
derzoek en verschillende gesprekken met chefs, kreeg Stéphanie 
de bevestiging dat er wel degelijk vraag naar is. Nadat ze uit 
Crabe was gestapt en terwijl ze een stage volgde bij een groen-

tekweker waar ze haar eigen gewassen verbouwde, richtte ze 
‘Capucine à table’ op. Eerst in Waver, en vervolgens in Rosières, 
waar ze een stuk grond vond en ze zich in de loop van 2019 
vestigde, samen met Magali, die op haar beurt ‘Les f leurs de 
Mag’ oprichtte. Sindsdien werkt Stéphanie samen met chefs van 
verschillende gastronomische restaurants in Waals-Brabant.
“Ik heb een clientèle op mensenmaat, en er vindt heel veel uitwisseling 

plaats. De chefs komen naar het veld en bespreken hun menu. Met 

sommigen van hen heb ik al kruidenthees getest, mengsels van 

gedroogde bloemblaadjes om gerechten te aromatiseren of gebak te 

versieren, boter en andere derivaten zoals azijn met verse bloemen en 

zout. Dankzij dat unieke contact kunnen we samen evolueren”. Al 
heeft ze al tal van vaste klanten, toch droomt ze ervan de directe 
verkoop aan particulieren nog uit te breiden, via team building 
of workshops rond de ontdekking van bloemen en kruiden.

www.capucine-a-table.be

Bloemen zijn fragiel, en je 
hoeft ze dan ook niet te 
wassen. Ze worden na het 
plukken meteen opgegeten 
of gedroogd. 
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 HOSTELLERIE
Lafarques

In Pepinster, in het hart van de Blauwe Ardennen, 
biedt Hostellerie Lafarques een gastronomisch 
restaurant aan, maar ook luxueuze kamers in een 
elegant en karaktervol decor, omringd door een tuin 
en een park.

 I Guy Delville

P E P I N S T E R

Luik

nr. 51 Smaken
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Hostellerie Lafarques, halverwege 
tussen Spa en Chaudfontaine, 
is bij gastronomen een bekend 
begrip. Het landhuis werd  

in 1927 opgetrokken voor de familie 
Zurstrassen, de ‘wolbaronnen’ van 
Verviers. In de loop van de jaren zestig 
van de vorige eeuw werd het domein aan 
de oevers van de Vesder, omringd door 
een groot bosrijk park van 13 hectare, 
omgevormd tot meisjesinternaat. Nadat 
Michel en Agnès Lafarque het in 1989 
aankochten, groeide de locatie al gauw uit 
tot tempel van de Belgische gastronomie, 
erkend door de Michelingids (twee ster-
ren) en door Gault&Millau, die reeds vol 
bewondering sprak over de ‘verfijnde berei-

dingen die blijk geven van een grote beheersing 

van de cuissons ’. Didier Galet (van het 
gelijknamige restaurant in Sprimont) 
bewaart mooie herinneringen aan de tien 
jaar die hij naast chef Michel doorbracht, 
die hem alles leerde over stiptheid, nauw-
keurigheid en persoonlijkheid.

nr. 51Smaken
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H O S T E L L E R I E  L A F A R Q U E S

Chemin Des Douys 20
B-4860 Pepinster Goffontaine
+32 (0) 87 84 01 77
 
www.lafarques.be

Grootscheepse renovatiewerken
Het plotse overlijden van Michel Lafarque in mei 2003 was een 
heuse schok. Dankzij de komst van de Franse chef uit de Jura, 
Samuel Blanc, die al snel een Michelinster in de wacht sleepte, 
kon de reputatie van het huis gelukkig gevrijwaard blijven. Ook 
bij Jan Huygen, voormalig directeur van een Zwitserse 
hotelschool, die het restaurant in oktober 2007 aankocht, bleef 
de kwaliteit ongewijzigd. De eigenaar en chef kozen resoluut 
voor een aparte mix van lokale producten, wilde kruiden en 
groenten uit de moestuin met internationale smaken. Onder 
leiding van Jan Huygen werden de salon, de bar, de hall en de 
zaal van het restaurant gerenoveerd, en ook de keuken kreeg 
een welkome verjongingskuur. Bovendien werden de kamers 
grondig onder handen genomen en ook het park, de 
toegangsweg en omgeving kregen een opknapbeurt.

Nieuwe eigenaar en tweede renovatie
In 2014 werd het geheel overgenomen door Raoul Gauthier. De 
nieuwe eigenaar werd gedreven door een verlangen om het 
mooie etablissement te doen herleven en in zijn luister van 
weleer te herstellen, met uiteraard ook de nodige aandacht voor 
het erfgoedaspect. Hij kocht tevens een aanpalend stuk grond 
aan, zodat het park inmiddels twintig hectare beslaat, waarvan 
een gedeelte wordt ingenomen door paarden, ezels, schapen en 
zelfs een lama. Om duidelijk te maken dat er echt een nieuwe 
start werd gemaakt, voegde Raoul een ‘s’ toe aan de naam van 
het etablissement. Lafarque werd dus Lafarques. “Sinds kort 
werd het geheel uitgebreid met een verwarmd buitenzwembad 
met schitterend uitzicht op het park. Er werd ook een zaal voor 
seminars toegevoegd, waar zo’n twintig personen kunnen wor-
den ontvangen voor vergaderingen, privé-etentjes en festivi-
teiten’, benadrukt Raoul Gauthier, die al uitkijkt naar de 
nakende renovatie van de kamers, zodat ook die nog gezelliger 
worden.

De huidige chef heet Olivier Tucki. Hij is afkomstig uit Chablis 
en studeerde aan de Ecole d’Hôtellerie de Paris. Voor hij in 2017 
bij Lafarques aan de slag ging, was hij chef in het Radisson SAS 
Balmoral in Spa, waarna hij ervoor koos zich toe te leggen op 
de topgastronomie in Le Manoir de Lébioles, ook in Spa, waar 
hij zo’n elf jaar zou blijven. “Toen ik de teugels overnam in 

Lafarques, wilde ik het graag in ere herstellen, in een resoluut eigen-

tijds kader en met een creatieve keuken, steeds volgens de nieuwste 

inzichten”, vertelt de goedlachse Bourgondiër, die de gasten 
gerechten voorschotelt waarin hij traditie en moderniteit won-
derwel weet te combineren, net als zijn voorgangers, Michel en 
Samuel.

“ Toen ik de teugels overnam 

in Lafarques, wilde ik het 

graag in ere herstellen, in 

een resoluut eigentijds kader 

en met een creatieve 

keuken, steeds volgens de 

nieuwste inzichten.” 
(Olivier Tucki)



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
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