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Groen tegen alle 
verwachtingen in ? 

— Jean-Willy Lardinoit, Hoofdredacteur

nr. 56

Natuurlijk zal de aarde zich herstellen. Dat zal een paar eeuwen duren, maar 
het komt goed. De mensheid bevindt zich daarentegen in het vagevuur. Als we 
niet in de hel willen belanden, moeten we de strijd aanbinden. Maar niet op de 
manier van de president van Rusland, die nog een extra bedreiging heeft toe-
gevoegd voor het menselijke ras, dat schittert door zijn ijdelheid.

Gelukkig is de groene transitie in gang gezet. In alle opzichten, mogen we wel 
zeggen. Met soms goede en soms minder goede initiatieven. Neem bijvoorbeeld 
elektrische mobiliteit. De revolutie van de elektrische fiets brengt dagelijks heel 
wat mensen in beweging. Die laten weliswaar hun auto’s staan, maar waar komt 
de energie vandaan ? Autofabrikanten bestoken ons met advertenties om hun 
elektrische auto’s te kopen. Het is duidelijk dat hun motivatie om te vergroenen 
alleen ten doel heeft om de volwassen markt te vervangen door iedereen te 
pushen zijn benzine- of dieselauto op te geven en over te stappen op elektrisch 
rijden. De consument laveert dus tussen echte vergroening en greenwashing. 
Maar hoe herken je het groene lokaas ?

WAW heeft geprobeerd een aantal projecten en innovaties aan te stippen die 
echt gericht zijn op een groene toekomst. Of het nu gaat om indoctrinatie of 
innovatie, het goede nieuws is dat de beweging onomkeerbaar is. Nu moet alleen 
nog het groene effect sneller gaan dan het broeikaseffect.
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Gelegen in de Maurienne-vallei, op enkele kilometers van de 
Italiaanse grens, verenigt het skistation Les Karellis meerdere 
vakantiedorpen die in de jaren 1970 op het hoogtepunt van het 
sociaal en familiaal toerisme gebouwd werden. Zo onderging 
het vakantiedorp Les Carlines afgelopen zomer een volledige 
thermische renovatie, waarmee het een echte verbintenis met 
zijn Ecolabel aangaat (zie kader).
De originaliteit van het centrum schuilt in twee fundamentele 
punten waarop de directeur Sylvain Leleux erg trots is. 
“Allereerst”, legt hij enthousiast uit, ”wordt dit vakantiecentrum 

beheerd door de vzw Accueil et Promotion, waarvan het hoofdkantoor 

in het noorden, in Picardië, is gevestigd. Het belangrijkste doel is sociale 

opvang en noodopvang, alsook de opvang van asielzoekers, herhuis-

vesting van daklozen, begeleiding van niet-begeleide minderjarigen of 

alleenstaande vrouwen.”
“Om het dertigtal sociale acties financieel mee te ondersteunen, heeft 

de vereniging een toeristisch verblijfsoord in de Maurienne opgericht. 

De opbrengst daarvan wordt direct in onze sociale acties geherinves-

teerd. Degenen die van onze sociale regelingen gebruikmaken, komen 

niet naar hier,” zegt hij, “maar we hebben verschillende mechanismen 

waardoor de meesten onder hen toch op vakantie kunnen gaan.”

In het hart van de Savoie is het vakantiedorp Les Carlines een origineel 
verblijfsoord dankzij een slimme mix van sociaal toerisme, ecologie,  
humor en muziek.

Ecolabel : voor verantwoorde consumptie
Het Europese Ecolabel werd in 1992 ingevoerd en het beloont 
bedrijven die hun impact op het milieu en de gezondheid 
beperken. Bij Les Carlines beloont dit in 2018 verkregen label 
acties die duurzame ontwikkeling bevorderen : het gebruik van 
lokale en seizoensgebonden producten, het verbruik van 
groene energie, de ontdekking en opwaardering van de bergen 
en natuurlijk haar sociaal beleid, namelijk de herinvestering  
van winsten.

LES CARLINES,
DE SLIMME KEUZE
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Contacten creëren
Een ander belangrijk punt dat Les Carlines onderscheidt van een klassiek 
vakantieoord in de bergen : alles gebeurt ter plaatse. Geen 
reserveringscentrale of tussenpersonen : het team beheert de reservering 
van A tot Z en kan dankzij zijn kennis van de infrastructuur en de 
diensten aan de meest veeleisende vragen voldoen. Geen uniformen, 
geen werkkledij, ook geen badges, iedereen ontmoet elkaar in een 
gemoedelijke sfeer. De geest van de jaren zeventig lijkt niet helemaal 
verdwenen te zijn…
Hier is alles bedacht en ontworpen voor gezinnen. Van de inrichting 
van de goed geïsoleerde tweepersoonskamers, elk met een eigen 
badkamer, tot de kinderdagverblijven waar kinderen van 3 maanden 
tot 17 jaar welkom zijn ! Genoeg om zorgeloos te skiën of in alle rust 
een wandeling te maken.
“Hier laten we de auto vanaf dag één op de parking staan en nemen we hem 

aan het eind van het verblijf weer mee. Alles is in de buurt. En aangezien het 

resort van Les Karellis slechts 2300 mensen kan herbergen, en bij ons maar 280, 

is het er nooit druk.”
De hotelfaciliteiten zijn bedoeld om contacten te creëren tussen 
vakantiegangers, maar ook met de seizoenarbeiders van Les Carlines. 
“De restaurantzaal is uitgerust met grote tafels om de gezelligheid te bevorderen, 

en serveert een uniek menu. Het lijkt misschien tegen de stroom in te gaan van 

wat elders wordt gedaan, ” geeft Sylvain toe, “maar wij vertrouwen op een 

open keuken met verse, seizoensgebonden en indien mogelijk lokale producten, 

die bereid worden in het bijzijn van de mensen, zonder geheimen”

sfeer die de bezoekers en vooral de Belgen erg waarderen. En voor 

gezinnen met kinderen organiseren we vroeg genoeg op de avond 

een service, zodat papa en mama hen op de verdieping erboven 

kunnen instoppen en volop van hun avond kunnen genieten.”

Winter en zomer
Op een hoogte van 1600 meter nodigen de gulheid van het 
landschap en de talrijke wandelpaden uit tot wandelen en 
ontspannen op elk moment van het jaar. “In de zomer 

organiseren we avonden met kampvuur en muziek, of ook 

wandelmaaltijden in alpenchalets rond Les Carlines waar bij elke 

etappe een gerecht wordt geserveerd, met muzikale of theatrale 

omkadering. Deze 'en-montagnée' is nogal gek, met koeien, ezels 

enzovoort. Het is een succes ! En voor degenen die een rustig moment 

willen doorbrengen is er een groot verwarmd zwembad en een terras 

van 1000 m², je hoeft nooit ver te gaan, alles is binnen handbereik.”
Maar het beste moet nog komen want zodra de fornuizen gedoofd 
zijn, komen de seizoenarbeiders samen in de bar om twee keer per 
week een concert te geven. “Als je de afwasser of de chef-kok een dwarsfluit 

of een gitaar ziet bespelen, zie je ze onvermijdelijk anders en creëer je een www.carlines.fr 
+33 4 79 59 50 90

 Les Carlines-Karellis

Bike en hike
Voor wandelaars ligt het prachtige Nationale Park van de 
Vanoise niet ver. Fietsers komen hier ook aan hun trekken :  
in het hart van de Maurienne liggen de mythische 
beklimmingen van de Ronde van Frankrijk binnen 
pedaalbereik. De beroemde bergpassen van de Madeleine, 
de Télégraphe en de Galibier, de Croix de Fer, de Mollard,  
de Glandon, de Chaussy met zijn fantastische Montvernier 
en Iseran-bochten. Het is DE bestemming voor fietsers, 
zonder de talrijke mountainbike- en wandelroutes te 
vergeten die vanuit Les Carlines vertrekken .

Voor de lezers van WAW
Lonkt het avontuur? Geef volgende  
kortingscode in bij uw boeking :  
WAW22 en u ontvangt 15% korting  
Geldig voor een verblijf in  
de zomer 2022 van 6/7/22 tot 27/8/22
Deze aanbieding is niet combineerbaar met andere 
acties en werkt niet met terugwerkende kracht.
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Maxime Richard

RIVIEREN AFDALEN  
OM DIEP INZICHT  
TE VERWERVEN 

Star WAW

D I N A N T

Namen



1111

nr. 56

Hij was wereldkampioen in 2016 in 
Bosnië-Herzegovina, werd 13e op de 
Olympische Spelen van Londen in 2012 
en was al verschillende keren Belgisch 
kampioen. Maxime Richard uit Dinant is 
de beste Belgische kajakker in 
rivierafdaling in wildwater, en is tegelijk 
heel goed in vlakwater.

 I Benoît Noël

Star WAW
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De Lesse, de Semois, de Vierre… 
Maxime Richard ziet zijn sport als 
een manier om beter van de schoon-
heid van het Waalse landschap te 

genieten. En om op het ritme van de extreme 
sensaties te leven, doet hij ook aan parachute- 
springen en base-jumping. Ontmoeting met een 
sportman die op avontuur uit is, zich graag aan 
zichzelf meet en niet bang is om een monniken-
bestaan te leiden als dat hem kan helpen om zijn 
ambities te verwezenlijken.

Maxime, u bent 34, hoe blikt u terug op 
uw carrière ?
Ik ben er eerder trots op. Ik heb al twaalf seizoe-
nen een contract als topsporter met de Adeps. 
Dit is een record dat ik te danken heb aan mijn 
prestaties. Ik was wereldkampioen in wildwater, 
een Olympisch atleet in vlakwater. Ik verdien 
geen miljoenen euro's, maar ik kan mijn facturen 
betalen, comfortabel leven en mijn sport blijven 
beoefenen. Dat is het voornaamste. Ik ben ook 
zeer tevreden dat ik gekozen werd om jonge atle-
ten te begeleiden, om de toekomstige generatie 
voor te bereiden. Deze sport moet in België blij-
ven voortleven, ook nadat ik mijn carrière beëin-
digd heb. Overdracht is belangrijk.

U begon al heel jong met kajakken.  
En dat zit in de familie…
Inderdaad. Mijn grootvader, Jacques Richard, 
was voorzitter van de club. Helaas heb ik hem 
niet gekend want hij is gestorven toen ik één jaar 
oud was. Het is jammer dat hij mij nooit heeft 
zien kajakken. Mijn vader heeft ook gekajakt, hij 
was lid van de nationale ploeg en is al 40 jaar bij 
de federatie aangesloten. Het is dus een familie-
sport die verbonden is met de RC Anseremme 
en de stad Dinant. Ik heb een oudere broer en 
zus. Sport heeft altijd deel uitgemaakt van ons 
dagelijks leven. Als kinderen gingen wij vaak 
hardlopen. Wij daagden elkaar toen altijd uit.

U had zich tevreden kunnen stellen met 
kajakken als vrijetijdssport maar u koos 
voor het veeleisende leven van een 
topatleet. Daarbij komt nog dat deze 
discipline weinig aandacht van de media 
krijgt. Waarom deze keuze ?
Het zit waarschijnlijk in mijn genen. Ik heb altijd 
belangstelling gehad voor de fysieke aspecten 
van sport. Eerst voor voetbal en vervolgens voor 
kajakken. Al heel jong, toen ik nog maar zeven 
was, koos ik voor het laatste. Daar zat ik toen 
alleen in mijn boot. Alleen met mezelf. Het was 
als vanzelfsprekend. Ik trainde in het begin ook 
harder dan anderen. Misschien had ik gewoon 
meer ambitie. Ik was erg gesteld op de adrenaline 
van de sport. Deze opeenvolging van gebeurte-
nissen betekende dat, vanaf de leeftijd van 14-15 
jaar, het mijn doel was om aan de Europese en 
Wereldkampioenschappen deel te nemen. Altijd 
met een verlangen naar resultaten. Deelnemen 
alleen om aan een wedstrijd te beginnen is nooit 
mijn ding geweest. Ik heb altijd hoog gemikt. De 
resultaten volgden snel, van de juniorencategorie 
tot de elite. Zo ben ik een topatleet bij de Adeps 
geworden. Een podiumplaats behalen, dat was 
wat mij zo sterk aantrok.

Ondanks een levensstijl die toch 
behoorlijk veeleisend moet zijn ?
Ja, deze manier van leven is buitengewoon en het 
is niet altijd even gemakkelijk geweest, maar ik 
heb er altijd mee kunnen omgaan. Het is een 
kwestie van temperament, denk ik.

Hoe ziet het leven van een kajakker van 
uw niveau eruit ?
Sommige weken train ik tot vijfentwintig of zelfs 
dertig uur. Dat betekent tot 150 kilometer kajak-
varen en 15 uur trainen in de fitnesszaal. En dan 
hebben we het nog niet eens over hardlopen, core 
training en mountainbiken. Maar training is niet 
de enige factor voor succes. Je moet ook denken 
aan blessurepreventie, rust- en herstelperiodes 
en een gezonde voeding. Het is een veeleisende 
dagelijkse routine want het beperkt zich niet 
alleen tot de vijf uren training per dag maar 
houdt ook bezoeken aan de fysiotherapeut en de 
osteopaat in om te controleren of alles wel in 
orde is. Mijn dag begint rond 7 uur 's morgens 
en eindigt soms om acht uur ‘s avonds, en tegen 
half tien lig ik in bed om dan de volgende dag 
opnieuw te beginnen. Het is een monnikenleven, 
uiterst repetitief. Maar ik herhaal : ik hou van 
wat ik doe en het valt mij helemaal niet zwaar !

Enorme inspanningen voor weinig 
media-aandacht en waarschijnlijk een 
bescheiden inkomen. Is dat soms niet 
frustrerend of ontmoedigend ?
Zoals ik al zei : ik zwem niet in het geld. Maar 
dankzij de Adeps kan ik mijn sport professioneel 
blijven beoefenen. En ik kan ook rekenen op de 
steun van het merk Red Bull. Ik heb hen zelf niet 

“ Sommige weken train ik tot vijfentwintig of zelfs 

dertig uur. Dat betekent tot 150 kilometer kajakvaren  

en 15 uur trainen in de fitnesszaal. En dan hebben we  

het nog niet eens over hardlopen, core training  

en mountainbiken”. 
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“Red Bull sponsort wereldwijd ongeveer vijfhonderd 

sporters en steunt of organiseert ongeveer 

zeshonderd wedstrijden. Voor een sporter is dat  

een garantie voor zekerheid en geloofwaardigheid, 

en de garantie om het imago van een extreme 

sporter uit te zenden”.
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benaderd. Zij zijn het die mij kwamen 
opzoeken met een mooi project. Het is 
meer dan een sponsor, het is een echte 
partner die mij in staat stelt zichtbaarheid 
te hebben via foto's en video's op de net-
werken die extreme sporten belichten. 
Deel uitmaken van de Red Bull-wereld is 
zeker de moeite waard. En dat is vaak een 
garantie voor succes, zoals we gezien heb-
ben bij Max Verstappen in de Formule 1 
of bij de voetbalclubs van Leipzig en 
Salzburg. Red Bull sponsort wereldwijd 
ongeveer vijfhonderd sporters en steunt of 
organiseert ongeveer zeshonderd wedstrij-
den. Voor een sporter is dat een garantie 
voor zekerheid en geloofwaardigheid, en 
de garantie om het imago van een extreme 
sporter uit te zenden.

Beschouwt u het kajakken op 
rivieren als een extreme sport ?
Laten we niet overdrijven. Maar het is 
waar dat sommige rivieren gevaarlijk kun-
nen zijn. Wij zitten soms op het randje, op 
zoek naar snelheid en soms riskante afda-
lingskoersen. Het gaat snel. Een kajak haalt 
30 kilometer per uur op rivieren met een 
sterke stroming. Je moet dus heel voorzich-
tig blijven. Maar gelukkig heb ik nooit 
ernstige verwondingen opgelopen. Verder 
moet wildwater- of vlakwaterkajakken 
niet verward worden met slalomkajakken. 
Mijn discipline speelt zich af in een 
natuurlijke omgeving. Het doel is om zo 
snel mogelijk van punt A naar punt B te 
varen. Slalom daarentegen wordt gewoon-
lijk in een kunstmatig waterbekken gehou-
den en het parcours is niet vrij, maar opge-
legd omdat je door poortjes moet varen. Ik 
heb zelf nog nooit aan slalom gedaan.

Waarom ?
Want aan wildwatervaren is er meer dan alleen het sportieve 
aspect. Ik ben zeer gevoelig voor de natuurlijke en avontuurlijke 
kant van mijn discipline. Je voelt je echt verbonden met de wilde 
natuur. Het is bijzonder en vaak fascinerend om door deze land-
schappen te varen. Elke rivier is anders. En soms verandert zelfs 
het waterpeil en dan moet je je navigatie aanpassen.

Star WAW
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Is het waterpeil in de Waalse rivieren 
voldoende voor de optimale beoefening van 
uw sport ?
Op de trainingssites waar ik vaak kom, in het algemeen 
wel. Op Waalse rivieren is een minimum waterpeil 
vereist. Op de Lesse, bijvoorbeeld, is een minimumde-
biet van 5 kubieke meter per seconde vereist om de vis-
sen niet te verstoren. Wanneer het peil te laag is, raakt 
de kajak de bodem. Door de opwarming van de aarde 
zijn er veel schommelingen in het waterpeil. Het kan 
heel snel stijgen en weer heel snel dalen. Dat was enkele 
jaren geleden niet zo. Naar mijn mening is dat duidelijk 
een gevolg van de klimaatverandering. Rivierafdaling 
is uiteindelijk een manier om een ruime blik te werpen 
op de wereld om ons heen.

Hebt u andere veranderingen in de fauna en 
flora opgemerkt ?
Niet echt, met de opmerkelijke uitzondering van de 
toename van de beverpopulatie. Je kan ze niet zien want 
het zijn eerder nachtdieren die niet willen opvallen. 
Maar ze bouwen dammen. Zo zijn er delen van de rivier 
waar bomen liggen, waardoor het reliëf van de afdaling 
verandert. Maar, vanuit mijn standpunt bekeken, is dit 
geen probleem. Ik vind dat eigenlijk cool. Ik doe aan 
natuursport. Het is aan mij om de bevers te respecteren 
en ik wil me zeker niet aan hen opdringen.

EEN NAUWLETTENDE 
WAARNEMER VAN 
ONZE RIVIEREN

“Je voelt je echt verbonden met de wilde natuur.  

Het is bijzonder en vaak fascinerend om door deze 

landschappen te varen. Elke rivier is anders”.

Star WAW
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“Ik hou van water maar ook van lucht. Ik zit 

nu al op 250 parachutesprongen sinds 2016”.

“ Ik doe aan natuursport. Het is aan mij 

om de bevers te respecteren en ik wil me 

zeker niet aan hen opdringen”.
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Wat zijn uw favoriete trainingsites ?
De Lesse en de Semois zijn erg mooi. De Vierre ook. De 
mooiste rivier is zonder twijfel de Hoge Lesse met start-
punt in Maissin. Erg wild, maar prachtig. Het is ook 
heel technisch want het is een smalle rivier met veel 
rotsen. Je moet goed opletten om bomen en stenen te 
ontwijken zodat je je kajakuitrusting niet beschadigt. 
In het wildwater train ik ook in de Lage Lesse. Wij 
beginnen in Houyet en varen tot het punt waar de Lesse 
in de Maas uitmondt. De Maas is mijn oefenterrein voor 
vlakwater kajakken. Maar is wel minder leuk.

Traint u ook regelmatig in het buitenland ?
Dat is onvermijdelijk. Belgische rivieren zijn prima als 
er water is, maar wanneer het niet regent staan de 
rivieren te laag en zijn ze technisch gezien niet 
uitdagend genoeg. Daarom zijn er meer stages in het 
buitenland nodig. Ik hou veel van Banja Luka in Bosnië 
waar ik de wereldbeker gewonnen heb. Ik vaar ook 
graag op de Vézère in Treignac, in Frankrijk. Het is de 
natuur in haar zuiverste staat, net als de Gorges de 
l'Ardèche, waar bepaalde delen heel interessant zijn.

“ Ik voel me als een Formule 1-coureur aan het 

eind van zijn carrière die in andere auto's blijft 

rijden, maar altijd met het doel om de adrenaline 

te voelen”. 

Wildwater, vlakwater… Waarom deze twee 
disciplines beoefenen ?
Zoals ik al zei, rivieren zijn er voor het contact met de 
natuur. Vlakwater was de enige manier om een 
Olympische discipline te beoefenen.

Denkt u, op 34-jarige leeftijd, al aan uw 
toekomstige carrière ?
Ja, ik begon aan andere projecten te denken in 2020, 
toen alle wedstrijden afgelast werden vanwege Covid. 
Het ging beter in 2021 met, onder andere, mijn titel van 
Europees Kampioen in de afdaling sprint in Sabero, in 
Spanje. In 2022 ben ik nog niet ingeschreven voor inter-
nationale wedstrijden omdat ik andere projecten heb, 
zoals een overtocht. Maar ik wil er op het ogenblik lie-
ver niet te veel over zeggen. Nog wedstrijden doen als 
ik 40 ben ? Nee bedankt ! Op een gegeven moment zal 
ik naar nieuwe activiteiten overschakelen. Ik voel me 
als een Formule 1-coureur aan het eind van zijn carrière 
die in andere auto's blijft rijden, maar altijd met het doel 
om de adrenaline te voelen. Ik hou van water maar ook 
van lucht. Ik zit nu al op 250 parachutesprongen sinds 
2016. Recentelijk heb ik ook aan base-jumping gedaan 
(een extreme sport waarbij je met een parachute van 
gebouwen, bruggen of klippen springt n.v.d.r.). En ik 
motorcros regelmatig, zo kan ik mijn gedachten verzet-
ten. Ik heb echt behoefte aan sensaties, het maakt deel 
uit van mijn identiteit. Het is belangrijk voor mijn moti-
vatie. Het is mijn zuurstof.



Doe volop ideeën op voor je uitstapjes en verblijven in Wallonië!
Ontdek meer dan 200 tips en 99 kortingsbonnen.
Scan de QR-code of download gratis de brochure 
‘Uit in Wallonië en de Ardennen’ op

visitwallonia.be/uitinwallonie

Beleef Wallonië 
en de Ardennen
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Jean-Claude  

Servais

EEN LEGENDE  
UIT DE GAUME

C H I N Y

Luxemburg
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De blauwe chalet van Jean-Claude Servais ? 
Ssst !… Reken er niet op dat wij u zullen zeg-
gen achter welk struikgewas in de streek het 
verborgen ligt, wij zouden te bang zijn dat het 

ons zou betoveren en dat wij voor altijd van onze inspi-
ratie zouden verstoken blijven. De kunstenaar houdt 
eraan het hoekje van het paradijs dat hij voor zichzelf 
heeft gebouwd in de niche van een klein bos met vijvers, 
zo geheim mogelijk te houden. Het enige wat hij ons laat 
weten is dat het zich bevindt in het domein Florenville 
en dat het daar is dat hij zijn toevlucht neemt om zijn 
scenario's te schrijven, terwijl zijn tekentafel zich te mid-
den van een woud van boeken en documentatie bevindt 
op de zolder van het familiehuis in Jamoigne.
Het is in deze chalet, een oase van rust, dat deze eeuwige 
verdediger van de natuur ermee instemde ons te ontmoe-
ten om te praten over zijn streek en de vele attracties die 
zijn potlood elke dag begeleiden. Een kort overzicht, per 
thema.

Jean-Claude Servais, een 
liefhebber van verhalen over 
heksen en feeën, is zelf een 
legende in de Gaumestreek. 
Het is niet meer dan normaal 
dat de auteur van ‘Tendre 
Violette’ de beste ambassadeur 
van zijn streek is. Op zijn 
prenten spreekt de natuur tot 
ons, de stenen vertellen ons 
hun verhaal en de dorpelingen 
raken ons diep.

 I Christian Sonon
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De Gaumestreek en haar inwoners
Hoewel Jean-Claude Servais in Luik geboren is, waar 
hij grafische kunsten studeerde, liggen zijn wortels diep 
in de Gaumestreek verankerd, aangezien zijn moeder 
uit Jamoigne (Chiny) komt, zijn vader uit Tintigny. “Als 

kind ging ik graag terug naar het huis van mijn grootmoeder 

van moeders kant om het platteland te verkennen en te vissen. 

De Gaumestreek is natuur in haar puurste vorm, een eerder 

delicaat bos met veel loofbomen, een prachtig licht en een 

milder klimaat dan dat van de naburige Ardennen. Het karak-

ter van haar inwoners is ook minder hard. Ze hebben iets 

gemeen met de inwoners van Marseille : er wordt veel gepraat, 

maar je moet niet alles geloven ! Maar hoewel de mensen uit 

de Gaume trots zijn op hun land en graag opscheppen, zijn 

ze ook zeer gastvrij”, vertrouwt hij ons toe terwijl hij voor 
ons wat Orval op tafel zet. We geloven hem op zijn 
woord !

Het geheugen van bomen en de kracht van 
vleermuizen
Als kunstenaar omringd door al die bomen werd hij er 
al snel verliefd op en wilde hij ze tot leven brengen in 
zijn verhalen. “Er zijn veel legendes die aan bomen kleven, 

ze kunnen ons vele dingen vertellen. In de collectie ‘Mémoire 
des arbres’ dacht ik vooral aan de eiken, de heren van het 

woud. De eik van Orval, die in het hart van de abdij troont, 

is een boom van het geheugen, hij heeft de Franse Revolutie 

meegemaakt…” Vanuit de naburige abdij verandert Jean-
Claude Servais van onderwerp en heeft het over de 
diertjes die hij als de redders van de site beschouwt : de 
vleermuizen. “Wist u dat er een paar jaar geleden twee 

windmolenparken gepland waren, het ene vlak bij mijn huisje, 

het andere vlak bij de abdij ? Het was dankzij de aanwezigheid 

van deze in de ondergrond nestelende zoogdieren dat de ini-

tiatiefnemers zich geruisloos hebben teruggetrokken.” En hij 
maar lachen : “Kun je het je voorstellen : het huis van God 

gered door vleermuizen waarin sommigen de duivel zien ! ”

De tekentafel van 
Jean-Claude Servais 
bevindt zich te midden 
van een woud van 
boeken en documentatie 
op de zolder van het 
familiehuis in Jamoigne.

De kunstenaar houdt eraan het hoekje  
van het paradijs dat hij voor zichzelf bouwde 
in de niche van een klein bos met vijvers,  
zo geheim mogelijk te houden.
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Sous le ciel du paléolithique où planent les 

corbeaux complices, les loups chassent en meute. 

Les hommes imitent leurs stratégies. Et quand 

le regard d’une louve croise celui d’une enfant, 

elles s’adoptent. L’amitié entre le loup et l’humain 

remonte à la nuit des temps.Quelques milliers d’années plus tard, de nos jours, 

au fond de la forêt, la vieille Loba, illuminée et 

solitaire, semble être la dernière à se souvenir 

des loups disparus. Est-elle la seule à encore 

connaître leur histoire ? Dans les yeux d’Ambre, 

l’enfant qui grandit de la Préhistoire au monde 

moderne, Loba fait se refléter les relations de 

l’humanité avec cet animal tour à tour craint, 

admiré, diabolisé, chassé et exterminé.
Avec cette fresque sensible, c’est le mythe 

du loup que l’humaniste Jean-Claude Servais 

invite dans son univers. De la pointe de son 

crayon, naturaliste et vibrant, l’auteur trace cette 

voie particulière qui relie le conte à la réalité 

documentaire, le réel à l’imaginaire, la méditation 

à la leçon d’anthropologie.  Avec Le loup m’a dit, 

Servais signe une nouvelle ode à la nature pour 

le respect de la Terre et l’équilibre du vivant.
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SERVAIS Le loup m’a ditPREMIÈRE PARTIE AI R E LI B R E
C’est le moment ! Le mâle alpha lance l’attaque ! 

Les loups se placent de chaque côté de la harde de 

biches, ils les observent, ils les testent… 

Ils en choisissent une plus faible. Elle est à la traîne, 

elle doit être malade ou blessée… Ils l’encerclent… 

La mise à mort est imminente »

Le Val d’Or, c’est ce lieu merveilleux de beauté et de richesses

naturelles que des moines bénédictins découvrent en l’an 1070, au

cours de leur périple à la recherche de l’endroit idéal pour édifier leur

abbaye. Observant la règle de saint Benoît, ils vivent dans la

simplicité et le silence, loin de la cupidité et de la violence du monde. 

Entre fresque historique et saga romantique, Jean-Claude Servais,

voisin de l’abbaye, signe un nouveau chapitre haut en couleur de la

mémoire des arbres.

ORVAL - ÉDITION INTÉGRALE

29 euros

ISBN 978-2-8001-5652-1

ORVAL
ÉDITION INTÉGRALE
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Orval en Bouillon
De kunstenaar kan het niet ontkennen : het zijn de land-
schappen van de Gaumestreek en haar inwoners die 
hem hebben gedreven bij het tekenen. En het zijn de 
lokale legendes die zijn verbeelding hebben gevoed. 
“Omdat ik ver van alles verwijderd was, gebruikte ik wat ik 

hier kon vinden. Deze verhalen over feeën en heksen hebben 

mijn pad uitgestippeld. Maar ik meng ook graag legendes en 

breng ze op mijn smaak. Het stelt me in staat om daarin 

verder te gaan… ” De inspiratiebronnen van de kunste-
naar ? Orval, natuurlijk, en Bouillon. “Het was Marc 

Heyde, een vriend en de historicus van de abdij, die me hiertoe 

uitdaagde. De monniken lieten me doen. Uitgaande van de 

abdij, nam ik enkele vrijheden om me met fictie bezig te hou-

den. De monniken waren erg blij met het resultaat, ik had 

hun omgeving verfraaid ! ”
Na Orval pakte Jean-Claude Servais een ander nabijge-
legen monument onder handen. “Ik wilde niet op kruis-

tocht gaan in navolging van Godfried van Bouillon, dus had 

ik het idee om met verschillende tijdperken te spelen, om wat 

ons op school werd geleerd te confronteren met recentere 

inzichten. Als je ziet wat ons allemaal is wijsgemaakt”, zegt 
hij, ook verwijzend naar de avonturen van Leopold II 
in Congo.

De terugkeer van de wolven
Zijn er al wolven gespot in Wallonië, in onze Ardennen 
of in Luxemburg ? Zouden een wolvin en haar nest in 
de Hoge Venen zijn neergestreken ? Ook in vele verhalen 
van Jean-Claude Servais (‘La Tchalette’, ‘Lova’, ‘Le loup m’a 

di’…) spoken wolven rond. Ook al doden zij in zijn ver-
halen huisdieren - om zich te voeden -, toch kiest de 
auteur hun kant en herinnert ons eraan dat zij de voor-
ouders zijn van de hond, de beste vriend van de mens. 
En dat hun aanwezigheid ons uitnodigt om concreet 
over ecologie na te denken. “De terugkeer van de wolf in 

Wallonië, zoals die van de rode wouw of de zwarte ooievaar 

in de Gaumestreek, is een goede zaak”, zegt hij. “Het is een 

goed teken dat de wolf naar ons terugkomt. Omdat het bos 

beter onderhouden wordt, wordt het op een positievere manier 

gebruikt. Deze dieren hebben hier de ruimte gevonden waar 

ze zich beschermd voelen.”

Jean-Claude Servais schrijft niet alleen 
over de Gaumestreek. Van 2007 tot 
2009 heeft hij originele verhalen 
bedacht om twee bekende toeristische 
sites in Wallonië nieuw leven in te 
blazen: het Labyrint van Durbuy en de 
Grotten van Han.

Het erfgoed van  
de Gaumestreek en  
de wolven zijn twee 
inspiratiebronnen voor 
de kunstenaar.

Het Labyrint van Durbuy  
en de Grotten van Han
Jean-Claude Servais schrijft niet alleen over de 
Gaumestreek. Van 2007 tot 2009 heeft hij originele 
verhalen bedacht om twee bekende toeristische sites in 
Wallonië nieuw leven in te blazen. “In de eerste plaats 

hebben de verantwoordelijken van het Labyrint van Durbuy 

mij gevraagd een scenario met een draak te schrijven om er 

een theatervoorstelling over te maken. Dus stelde ik een eco-

logisch verhaal voor dat zich afspeelde in sprookjesland. 

Daarna was het de beurt aan het Domaine des Grottes de Han 

waarbij ik me een tegenstelling voorstelde tussen de boven-

wereld en de onderwereld.” En de inwoner van de Gaume 
vertrouwt het ons toe : “Ik waardeer het dat het dierenpark 

op het landgoed bepaalde diersoorten een nieuw leven geeft 

voordat ze in hun land van herkomst in het wild worden 

uitgezet ...”
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Een rijkdom aan fresco’s
‘Tendre Violette’ op een muur op de Place Galilée in Louvain-la-
Neuve, ‘La Belle Coquetière ’ in de buurt van het station van 
Tubize, ‘Mathilde et la Légende de l’Anneau’ in het hart van de abdij 
van Orval, twee geliefden verstrengeld voor de Sint-Annaschool 
in Florenville, een vijftal panelen op de parking van het kasteel 
van Faing in Jamoigne, op een boogscheut van de woonplaats 
van de kunstenaar… Er zijn ontelbare fresco's naar de tekenin-
gen van Jean-Claude Servais… Wat ze allemaal gemeen hebben 
is de passie van degenen die de opdracht gaven voor het werk 
van de kunstenaar. “Het eerste fresco, in Louvain-la-Neuve, werd in 

2003 gemaakt door de studenten van het Kot BD van de UCL op basis 

van een tekening die ik hen had bezorg”, legt de kunstenaar uit. 
“Dat in Florenville, een paar jaar later, was de droom van Michel en 

Hélène Rogier, de vroegere boekverkopers van de Club van de 

Stripboeken in Florenville. Het werd gerealiseerd door Yves Piedbœuf, 

leraar in Sint-Lukas en gesponsord door de lezers, in ruil voor een 

herdruk die ik hen heb aangeboden …”

Julos Beaucarne
Enerzijds een virtuoos van het potlood, vol respect voor de 
natuur en zijn gastheren, anderzijds een goochelaar met woor-
den, heel menslievend en verdraagzaam. De ontmoeting tussen 
de werelden van Jean-Claude Servais uit de Gaume en Julos 
Beaucarne uit de streek rond Tourinnes - die in 2021 overleed 
- was onvermijdelijk. Het resultaat was ‘L’appel de Madame la 

Baronne’ (1989), een poëtische wandeling door een droomwereld 
waar fietsen vliegen. “In die tijd vroeg ik Julos om het voorwoord te 

schrijven voor het derde album van Isabelle, dat gebaseerd was op 

middeleeuwse verhalen. We waren toen van plan om samen een strip- 

scenario te schrijven, maar het idee bleef in de lucht hangen en de 

jaren verstreken. Later nam ik het over en besloot een verhaal te 

schrijven rond het personage van Julos, geïnspireerd door zijn teksten 

en gedichten. Het verhaal speelt zich af in de Grotten van Han.”

‘Tendre Violette’ op  
een muur op de  
Place Galilée in 

Louvain-la-Neuve.

“Het eerste fresco, in Louvain-la-Neuve, werd in 

2003 gemaakt door de studenten van het Kot BD 

van de UCL op basis van een tekening die ik hen 

had bezorgd”.
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HET KASTEEL VAN FAING  
EN DE JOODSE KINDEREN
Jarenlang bleef dit verhaal nog geheimer dan de locatie van de 
blauwe chalet van Jean-Claude Servais nu is ! Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog werden 87 joodse kinderen verborgen in 
het kasteel van Faing, waar ze onopgemerkt bleven tussen de 
plaatselijke padvinders. Gebaseerd op het historische verslag 
van journalist Dominique Zachary, ‘De Joodse Kinderpatrouille’, 
maakte de striptekenaar en scenarist er een stripverhaal van 
‘De verfrommelde brief’, voordat in 2018 een klank- en lichtspel, 
geschreven en geregisseerd door Pierre Maîtrejean, werd 
gecreëerd in het kasteel zelf. “Om zo dicht mogelijk bij de 
werkelijkheid te blijven, ben ik op zoek gegaan naar deze 
kinderen en heb ik uiteindelijk met verschillende van hen, die 
nog in leven waren, kunnen corresponderen”, benadrukt de 
scenarist die momenteel, nog steeds met de steun van het 
Maison du Tourisme van Jamoigne ‘Vierre & Semois’, een 
andere voorstelling voorbereidt die ook op de binnenplaats van 
het kasteel zal worden opgevoerd. “Deze show, die deze keer 
de gevechten in de Eerste Wereldoorlog herdenkt, zal in  
2023 worden opgevoerd met de medewerking van zo'n  
150 figuranten.”

Highlights

jc@jc-servais.be 
www.jc-servais.be

Maar ook…
• Sinds oktober 2006 is het bronzen beeld 
‘Tendre Violette’ van Francis Darras te zien  
bij de kerk van Florenville, tegenover het 
gemeentehuis.

• Vanuit deze plek begint een negen kilometer 
lange wandeling van Florenville naar het 
kasteel van Faing in Jamoigne. Deze 
wandeling, ‘Parcours Servais’ genaamd,  
is voorzien van didactische borden die u in 
staat stellen de plaatselijke vogelsoorten te 
leren kennen.

• In mei 2010 heeft de Fourneau Saint-Michel 
(Saint-Hubert), meer bepaald het Museum van 
het Landelijke Leven in Wallonië, Jean-Claude 
Servais geëerd door hem een van zijn huisjes 
op te dragen - ‘Het rieten huisje van Malvoisin’- 
waar bezoekers tot voor kort zijn portretten en 
scènes van het leven van toen konden 
ontdekken.

• In oktober 2018 opende het Museum 
Piconrue in Bastogne een prachtige 
tentoonstelling gewijd aan Jean-Claude 
Servais, wiens unieke wereld werd belicht aan 
de hand van een selectie van 120 originele 
prenten en een meeslepende scenografie.

• In 2018 werd Jean-Claude Servais in Namen 
geëerd. Omdat hij altijd heeft bijgedragen tot 
de uitstraling van zijn streek en van Wallonië, 
ontving de kunstenaar de titel van Officier uit 
handen van de Gouverneur van de provincie.



    
OUT OF HOME 
COMMUNICATION

Urban Posting
Display Racks
Visitor Information
Cultural Spots
Indoor Posting (bars and restaurants)
Hotels, Bars and Restaurants
Universities
Libraries
Bicycle parkings
Bus Stops
Banners on Street Lamps
Amusement Parks
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Teconex, de historische producent van de 
Teco® automaat, ontwerpt, fabriceert en 
distribueert tegenwoordig meer dan 
7000 standaardproducten en technische 
oplossingen op maat voor architecturale, 
functionele en industriële verlichting en 
elektrische laagspanningsaansluitingen. 
Een blik op een beheerste ontwikkeling.

 I Frédérique Siccard / Company Writers

Teconex

NIEUWE 
MARKTEN 
VEROVEREN  

B E Y N E - H E U S AY

Luik
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De komst van André Bouffioux in het najaar van 2020 
heeft de werkwijze van het in Beyne-Heusay (pro-
vincie Luik) gevestigde bedrijf ingrijpend veranderd. 
De voormalige CEO van Siemens België-Luxemburg 

en Franstalig Afrika richt zich namelijk vooral op nieuwe mark-
ten, zoals de Afrikaanse markt. Hij is vervuld van een interna-
tionale ambitie en de wens om een ‘Teconex 4.0’ te lanceren, dat 
voornamelijk gericht is op drie sectoren : Low Voltage, Lighting 
Indoor en Lighting Outdoor.

Streven naar kortere afstanden
In 2021 wordt het verlichtingsassortiment uitgebreid en worden 
de verkoopdiensten meer verankerd in de advisering. “We doen 

er alles aan om onze klanten met onze oplossingen te helpen bij hun 

ontwikkeling op de Belgische markt. De coronacrisis heeft het verschil 

aangetoond tussen Big Tech en het mkb. Hierdoor zijn we ook gaan 

nadenken over de dominante positie van China en de logistieke moei-

lijkheden. Denk bijvoorbeeld aan distributieproblemen en schepen die 

vol aankomen en leeg vertrekken, waardoor de kosten en de  

CO
2

-uitstoot stijgen. De grenzen van overdreven offshoring beginnen 

zichtbaar te worden”, zegt André Bouffioux. “Wij hebben de vurige 

wens om lokale ondernemers te steunen die bijdragen aan de welvaart 

van onze regio en ons land. Wij willen de technologie vernieuwen en 

op een menselijke en nederige manier werken voor onze klanten : 

ingenieursbureaus, architecten, planologen, groothandelaars, instal-

lateurs en grote aannemers in heel Europa.”

André Bouffioux

Teconex werkt mee aan de 
inrichting van de nieuwe zone van 
de autonome haven van Charleroi.

De autonome haven van Charleroi
Naast dit streven naar korte afstanden wil Teconex groeien 
door mee te werken aan de inrichting van de nieuwe zone 
van de autonome haven van Charleroi : 12.000 vierkante 
meter tegels, 200 meter kades en alle rijwegen worden verlicht 
door de stedelijke armaturen en bijna tweeëndertig schijn-
werpers van Teconex, dat bovendien de acht kasten levert die 
de masten en camera’s van stroom moeten voorzien. “Energie, 

licht en IoT (Internet of Things), dat is een combinatie die we steeds 

vaker zullen aantreffen”, zegt de CEO enthousiast.

Teconex werkt via vier verkoopkanalen : distributeurs, distri-
butienetbeheerders, Duitsland en export in Europa. “Veel zeker-

heden zijn aan het verschuiven en in de samenwerkingsmodellen 

ontstaat een nieuw evenwicht ”, benadrukt André Bouffioux. 
“Daarom werken we voortaan samen met partners in markten die een 

‘revival’ doormaken, in België en Europa, of in groeimarkten, zoals 

Afrika. In de top tien van groeilanden in de wereld staan namelijk 

zeven Afrikaanse landen. Bij de vernieuwing op het wereldtoneel wordt 

dit continent dus een belangrijke speler. Het is een markt die we samen 

met lokale spelers willen benaderen. We kunnen enorm veel leren door 

op dit continent te werken.”
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Door zijn nieuwe vestiging te positioneren als 
een ‘industrieel gebouw van de toekomst’, 
streeft het chemiebedrijf Matco (Waregem) 
naar energieneutraliteit. Zo worden alle 

ruimtes verwarmd – en gekoeld – met behulp van geo-
thermische energie en zonnepanelen op het dak.
Om het energieverbruik verder te verlagen, heeft Matco 
ook gekozen voor ledverlichting en een intelligent 
bedieningssysteem. “Op die manier gaat de verlichting 

alleen aan waar dat nodig is en genieten de werknemers van 

een comfortabele omgeving”, benadrukt Jean-Marie 
Vansteelant, directeur van de Business Unit Lighting 
Indoor bij Teconex.
De energiebesparende oplossing in de catalogus van het 
bedrijf heet Multicast. Het systeem, dat vanaf 2019 
wordt ontwikkeld, is gebaseerd op de technologie van 
het Finse bedrijf Casambi, dat draadloze verlichtings-
bedieningssystemen bedenkt en ontwerpt. Door de 

toepassingen van moderne verlichting te vergroten, 
maakt dit systeem het mogelijk om een reeks functies 
op intuïtieve wijze te regelen en automatiseren.
“Als standalonesysteem of in combinatie met een reeks acces-

soires, zoals bewegings- of lichtsensoren, gaat onze oplossing 

verder dan de mogelijkheden van domotica in alle installaties 

voor industrie, detailhandel en horeca, maar ook voor kan-

toren en hotels. Het detecteert de aanwezigheid van mensen 

en meet het daglicht om zo rationeel mogelijk de juiste licht- 

sfeer te creëren. In combinatie met een gratis app is het moge-

lijk om tot twintig armaturen te bedienen met je mobiele 

telefoon, tablet, laptop of smartwatch ! Het systeem koppelt 

design aan visueel comfort, bevordert energiebesparing en 

spaart de planeet.” Een manier om uitgaande van de mens 
anders over verlichting te denken.

INTELLIGENTE 
VERLICHTING  
EN ENERGIE- 
BESPARING

https://teconex.eu

“ In combinatie met een gratis app  

is het mogelijk om tot twintig 

armaturen te bedienen met je 

mobiele telefoon, tablet, laptop of 

smartwatch ! Het systeem koppelt 

design aan visueel comfort, 

bevordert energiebesparing en 

spaart de planeet”.
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Denis en Karin Dagnelie zijn de eigenaren en exploitanten van de 
Merrimack, een 81 meter lang binnenvaartschip met een capaciteit 
van 1510 ton. Wilt u meer weten over dit veranderende beroep, dat 
hen door heel Europa laat reizen ? Kom dan meteen aan boord !

 I Didier Albin

Merrimack

EENS EEN SCHIPPER, 
ALTIJD EEN SCHIPPER

T H U I N

Henegouwen
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“Aan het begin van de 20
e

 eeuw, tot in de jaren dertig, 

was Thuin de tweede rivierhaven van het land,  

na Antwerpen! Bijna een kwart van de bevolking was 

werkzaam in het vervoer over water. In 2022 zijn er  

nog maar een dertigtal mensen uit Thuin actief in  

deze sector.”

“ We werken het vaakst in de 

Benelux, Duitsland en Frankrijk, 

maar we zouden via de Balkan 

naar de Zwarte Zee kunnen 

varen”.

Met zeven generaties schippers aan vaders-
kant en negen aan moederskant zit de 
binnenvaart ontegenzeglijk in de genen 
van Denis Dagnelie. Zijn vader heeft ove-

rigens een grote bijdrage geleverd aan het Thudo-
project, het ecomuseum van de binnenvaart in Thuin. 
Denis heeft zich dan ook nooit echt afgevraagd welk 
beroep hij moest kiezen. “Als kind was mijn huis de schuit 

van mijn ouders, een aak van 38,5 bij 5 meter”, vertelt hij. 
“Ik bracht er mijn schoolvakanties door en werkte er samen 

met mijn vader, dus de binnenvaart was voor mij iets van-

zelfsprekends. En als ik niet aan boord was, ging ik bij mijn 

grootouders in Thuin logeren.”
In die tijd is de familie verankerd in de Rivage-buurt, 
een schippersgemeenschap met haar eigen tradities en 
folklore. Dit feit is het onthouden waard : “Aan het begin 

van de 20
e

 eeuw, tot in de jaren dertig, was Thuin de tweede 

rivierhaven van het land, na Antwerpen ! Bijna een kwart 

van de bevolking was werkzaam in het vervoer over water. 

In 2022 zijn er nog maar een dertigtal mensen uit Thuin actief 

in deze sector.”
Na zijn middelbare school brengt Denis een jaar in 
Antwerpen door om moderne navigatietechnieken te 
leren, zijn Nederlands te verbeteren en met de radar te 
leren omgaan. Het instrument stelt hem in staat om in 
dichte mist te navigeren. Want als je aan het roer staat 
van een 81 meter lang schip met een capaciteit van 1500 
ton, zoals de Merrimack, mag je geen enkele fout maken. 

Van de Amerikaanse Burgeroorlog tot de 
Blauwbloezen
Tijdens zijn militaire dienst bij de marine in Oostende 
ontmoet hij, op het perron van het station van Thuin, 
de vrouw met wie hij zal trouwen en die zijn collega zal 
worden. Karin voltooit haar opleiding tot fysiothera-
peute in Charleroi, een beroep dat ze opgeeft om zich 
volledig op de binnenvaart toe te leggen nadat ze alle 
vereiste diploma’s en vergunningen heeft behaald. In 
1989 kopen ze hun eerste schip : een 55 meter lange 
kempenaar, die ze de Merrimack noemen. “We lieten ons 

inspireren door een album van de Blauwbloezen”, zegt Denis. 
“De Merrimack komt daarin voor. Het schip heeft echt bestaan. 

Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog werd de Merrimack 

het eerste oorlogsschip van de geconfedereerde troepen, de 

zuidelijken. Een slagschip, dat deelnam aan zeeslagen. Het is 

een symbool van verzet, van rebellie. Omdat we dat mooi 

vonden, hebben we de naam overgenomen.”

Gezonken in de haven van Antwerpen
Die Merrimack uit de beginjaren is geen lang leven 
beschoren. Zes maanden na de aankoop wordt het schip 
tijdens een storm vernield door een naar beneden val-
lende giek van een kraan en zinkt het in de haven van 
Antwerpen. “We moesten met spoed van boord. Binnen vijf 

minuten waren we alles kwijt ! Ons huwelijk was gepland 

voor een paar weken later en de trouwkaarten waren al aan 

boord, maar we hebben de mouwen opgestroopt, zodat de 

bruiloft toch kon doorgaan. Dankzij de steun van onze fami-

lies en de banken konden we deze beproeving doorstaan.”
Met de schadevergoeding van de verzekeringsmaat-
schappij kopen Denis en Karin een groter schip : een 
rijnaak van 750 ton. En in 1997, een jaar vóór het einde 
van het systeem van de schippersbeurzen die destijds 
de markt regelen, kopen ze een nog groter schip, de 
Rendite. “We zijn alweer bijna 25 jaar terug bij de wet van 

vraag en aanbod. In het algemeen bemiddelen bevrachters om 

het meest geschikte schip voor klanten te vinden. Hoewel recht-

streekse commerciële overeenkomsten mogelijk zijn, wordt 

een prijs per ton vastgesteld. Deze prijs varieert naar gelang 

het soort goederen.”

Denis et Karin Dagnelie
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Grondstoffen in bulk
Erts, schroot, staal, grind, breuksteen, zand, slakken, 
meststoffen, ondeelbare voorwerpen tot vijfenvijftig 
meter lang en zeven meter doorsnee, maar ook granen 
en oliehoudende zaden die onderworpen zijn aan de 
regels van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid 
van de Voedselketen : dat zijn de grondstoffen die Denis 
en Karin in bulk vervoeren. “We werken het vaakst in de 

Benelux, Duitsland en Frankrijk, maar we zouden via de 

Balkan naar de Zwarte Zee kunnen varen.”
Om containers aan boord te kunnen nemen, besluiten 
ze in 2002 om hun binnenvaartschip om te bouwen (zie 
hierna) en de capaciteit ervan te verhogen van 1163 tot 
1500 ton. Dit is het equivalent van vijftig vrachtwagens, 
maar afhankelijk van de vaarweg kan de lading beperkt 
worden om niet te veel diepgang te maken. Dat is het 
geval bij de kalksteengroeven langs de Samber, tussen 
Landelies en de Jambe de Bois-sluis, waar in zes uur tijd 
1280 ton wordt overgeslagen. Dat komt neer op een 
gemiddelde van iets meer dan 200 ton per uur. 
Bestemming : Tessenderlo Chemie, in Limburg, 196 
kilometer verderop. De afstand zal in drie dagen worden 
afgelegd met een gemiddelde snelheid van 8 à 10 kilo-
meter per uur.
“Dit is een van de vele dingen die veranderd zijn in de 

moderne scheepvaart. Toen de schippersbeurs het vervoer 

regelde, was het voor de klanten moeilijk om de loswerkzaam-

heden van tevoren te plannen”, zegt Denis Dagnelie. “Nu 

werken we op just in time-basis.”

Een appartement van 80 m2

De Merrimack heeft de maximale afmetingen voor het 
Kanaal Charleroi-Brussel, maar is ook geschikt voor 
het Albertkanaal en het Centrumkanaal. Als het schip 
110 meter lang was, zou het Charleroi alleen via de 
Samber kunnen bereiken. Voorbij Marchienne is het 
onmogelijk de kalksteengroeven van de Samber te pas-
seren, omdat het schip te groot is om door de sluizen 
van Landelies en Thuin te gaan. Maar ondanks zijn 
grootte blijft het een klein schip in vergelijking met de 
100 tot 110 meter lange schepen die door België varen.
Voor het werk moet je aan boord wonen. Onder de 
stuurhut hebben Karin en Denis een volledig uitgeruste 
woonruimte van 80 vierkante meter. Ze verblijven daar 
maximaal drie weken aan één stuk voordat ze terugke-
ren naar hun huis aan wal. Elk transport vindt plaats 
over een periode van twee dagen tot twee weken. “We 

zitten momenteel in een goede periode, omdat we veel werk 

hebben”, zegt het echtpaar. De reden ? “Veel bedrijven zijn 

gevoelig voor hun koolstofvoetafdruk en gecombineerd  

vervoer per schip en over de weg biedt in dat opzicht mogelijk- 

heden.”

Onder de stuurhut hebben Karin en 
Denis een volledig uitgeruste 
woonruimte van 80 vierkante 
meter. 
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GESCHIEDENIS VAN 
EEN METAMORFOSE

Business

D E N I S  D A G N E L I E

+32 (0) 475 23 28 80
 
http://equitable-partnership.be

De Merrimack van Karin en Denis is een 
kwieke honderdjarige, die in 1909 in 
Schiedam werd gebouwd. Het is geen houten 
maar een ijzeren schip voor de trekvaart, 

zonder voortstuwingsmotor. De Lucratif, zoals de eerste 
eigenaars het schip noemden, behoort tot de nieuwe 
generatie. In de jaren zestig ondergaat het een grote 
verandering. Dit is het begin van een ware metamor-
fose. Jan Verhagen heeft de geschiedenis daarvan uit-
voerig verteld in zijn boek uit 2019.
“Toen we dit schip in 1997 overnamen (toen omgedoopt tot 

Rendite, red.), was het 70 meter lang en iets meer dan negen 

meter breed en had het een laadvermogen van 1163 ton”, ver-
telt Denis. “Ons idee was om het volledig te renoveren, zoals 

je een oud huis restaureert, en de capaciteit ervan te vergroten. 

We begonnen met het vervangen van de luiken en de 

motoren.”

Een romp uit Rusland
In 2000 geeft het echtpaar opdracht om het schip met 
elf meter te verlengen. Een Russische scheepswerf in 
Rybinsk, aan de rivier de Wolga, voert de werkzaam-
heden uit. Er wordt een nieuwe romp ontworpen om 

54 containers te kunnen vervoeren. De breedte wordt 
vergroot tot 9,50 meter. Het binnenschip heeft geen 
compartimenten meer, maar slechts één ruim van 2000 
kubieke meter, wat het werk vergemakkelijkt. De bouw 
duurt vier maanden. In 2002 is de nieuwe romp klaar. 
Een duwboot brengt de romp naar de scheepswerf 
Vankerkoven in Pont-de-Loup, waar hij wordt gemon-
teerd op het ‘hart’ van het schip, dat de stuurhut en 
woonruimte omvat. De luiken, boegschroef, motoren 
en kraan worden overgebracht van de oude romp. Later, 
in 2007, wordt ook het achterschip van de Merrimack 
ingrijpend gemoderniseerd. “In de klasse van 1500 ton denk 

ik dat we aan de top staan”, zeggen Karin en Denis. “Er is 

weinig concurrentie, omdat dit soort schepen sinds de jaren 

zeventig niet meer worden gebouwd.”

“In de klasse van 1500 ton denk ik  

dat we aan de top staan”, zeggen  
Karin en Denis.
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De familie Liégeois, die zich al drie generaties 
toelegt op het branden van koffie, keert terug 
naar haar basisactiviteit. Met Charles Liégeois 
Roastery, de nieuwe naam van het bedrijf, 
bevestigt de familie haar identiteit en draagt ze 
haar waarden hoog in het vaandel.

 I Frédérique Siccard / Company Writers

Café Liégeois 

KRIJGT EEN VOORNAAM
H E R V E

Luik
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Als de wind uit de goede rich-
ting waait, zijn de aroma’s al 

te ruiken zodra je bij Battice 
de snelweg verlaat. En 
wanneer je de werkplaats 
binnenloopt, kom je achter 
de oorsprong van de koffie 

die hier wordt gebrand en 
maak je kennis met de oude 

gebruiken van de man die het 
avontuur in 1955 begon. “Charles 

Liégeois, mijn vader, hoopte na zijn militaire 

dienst in de maalderij van de familie te kunnen stappen, maar 

zijn jongere broer had zijn plaats al ingenomen. Dus opende 

het lot een andere deur voor hem, die van koffiebranderij 

Dejong in Dison. Charles leende geld van zijn vader om het 

branderijtje te kopen en leerde het vak met passie”, zegt de 
CEO Michel Liégeois, met een glimlach.
Charles noemt zijn bedrijf Mokana, ter nagedachtenis 
aan een oom die planter was in Congo. En hij verandert 
die naam enkele jaren later, wanneer een officiële brief 

hem wijst op de mogelijke verwarring met het merk 
Mokona van de firma Douwe Egberts. Charles is even 
bereid om een minnelijke schikking te treffen, maar 
wanneer hij de omvang en reikwijdte van zijn 
Nederlandse concurrent ontdekt, kiest hij voor een 
naam “die ze ons niet meer zullen afpakken” : Les Cafés 
Liégeois.
Vijfenzestig jaar later geven Michel, Benoît en Quentin, 
zijn zonen en kleinzoon, een nieuwe draai aan de naam. 
Ze maken er Charles Liégeois Roastery van. “Sommige 

mensen zochten ons namelijk nog tussen de dessertproducten, 

terwijl anderen dachten dat we een café in Luik waren of een 

koffie die in Luik wordt gemaakt. Nee, wij heten Liégeois. Net 

als Charles Liégeois. We wilden een nieuwe naam die uitdrukt 

wie we werkelijk zijn : een handvol mannen en vrouwen, 

ambachtelijke branders die smaken cultiveren met evenveel 

passie als de oprichter van het bedrijf ”, benadrukt Michel 
Liégeois. In oktober 2020 gaat deze verandering gepaard 
met een nieuw logo en nieuwe, strakke verpakkingen. 
Een merk dat symbool staat voor “onze knowhow, ons 

meesterschap als koffiebranders, van boon tot kopje.”

Drieëndertig invoerende landen
Charles Liégeois Roastery koopt zijn groene bonen nu 
in zevenentwintig landen, waarvan de namen zowel 
koffieliefhebbers als globetrotters doen dromen : 
Brazilië, Vietnam, India, Costa Rica, Mexico, Bolivia, 
Peru, maar ook Guatemala, Burundi, Oeganda, Laos en 
Papoea-Nieuw-Guinea ! Ze worden in Battice gemelan-
geerd, geroosterd en verpakt en gaan vervolgens op weg 

om de wereld te veroveren, want het bedrijf heeft nu 
klanten in maar liefst drieëndertig landen !
Hoewel het bedrijf koffie op de markt wil brengen die 
gul van smaak is, zet het ook in op koffie die “gul voor 

mensen en gul voor de planeet” is. Met de vzw’s Terres 
Solidaires en Comequi, die respectievelijk werkzaam 
zijn in de regio’s Chiapas (zuidoosten van Mexico) en 
Kivu (Democratische Republiek Congo), schaart de 
familie Liégeois zich ook aan de zijde van kleine pro-
ducenten en biedt zij Mano Mano-koffiemelanges aan. 
Deze melanges, die zowel fairtrade als biologisch zijn, 
hebben de aandacht getrokken van de Delhaize Groep, 
die de Mano Mano-lijn – Puissant, Subtil, Sublime en 
Discret – sinds 2016 exclusief op de markt brengt.

Charles Liégeois Roastery koopt zijn groene bonen nu in 
zevenentwintig landen : Brazilië, Vietnam, India, Costa 
Rica, Mexico, Bolivia, Peru, maar ook Guatemala, 
Burundi, Oeganda, Laos en Papoea-Nieuw-Guinea ! 

Benoît en 
Michel Liégeois
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CHARLES LIÉGEOIS  
IN CIJFERS

5000
3
50 miljoen 

140
27
33

ton koffie per jaar, waarvan  
750 ton onder het merk Charles 
Liégeois Roastery. Dat staat 
gelijk aan 200.000 kopjes  
per dag

economische sectoren :  
horeca, ondernemingen en winkelketens

euro omzetcijfer

medewerkers

producerende landen

invoerende landen

Steeds groenere koffie
In ecologisch opzicht is het jaar 2022 een keerpunt. “Wij hebben 

ons altijd of bijna altijd ingezet voor biologische landbouw. Sinds 2008, 

het jaar waarin we onze Mano Mano-lijn uitbrachten, proberen we 

ook onze ecologische voetafdruk te verkleinen, met name door de aan-

bevelingen van ons Eco-Team te volgen : verbeteren van onze produc-

tiemiddelen, terugwinnen van ons afval, aanbieden van composteerbare 

capsules of capsules van aluminium, een metaal dat eindeloos gerecycled 

kan worden”, zegt Michel Liégeois. “Maar het Eco-Team 2.0 is al 

bezig. Begin dit jaar heeft dat vier SDG’s (Duurzame Ontwikkelingsdoel- 

stellingen van de VN, red.) gedefinieerd waarop we ons kunnen baseren 

om nog verder te gaan in onze maatschappelijke verantwoordelijkhe-

den. Deze hebben betrekking op goede gezondheid en welzijn, industrie, 

innovatie en infrastructuur, verantwoorde en duurzame consumptie 

en kwaliteitsonderwijs.”
Wat die laatste doelstelling betreft, verklaart de CEO : “Onze 

medewerkers moeten, elk op hun eigen gebied, continu bijgeschoold 

kunnen worden, maar ook onze koffieopleidingen volgen. 

Meesterbrander zijn betekent voor ons ook dat we ze begeleiden bij het 

ontdekken van koffie, bewust maken van de organoleptische eigen-

schappen van de verschillende soorten, leren om hun zintuigen aan te 

scherpen en de gebaren bijbrengen die nodig zijn om goede koffie te 

maken. Zowel bij ons als bij hen thuis.”
Er is geen gebrek aan concrete en pragmatische ideeën om deze 
doelstellingen te bereiken, zoals een integratieprogramma voor 
nieuwe medewerkers, 100 % hernieuwbare energie in 2030, een 
ergonomische opzet van de infrastructuur en hulpmiddelen, een 
haalbaarheidsstudie naar vervoer over de binnenwateren en een 
nieuw gebouw waarin alle afdelingen worden samengebracht. 
“Ze hebben een universele strekking en gaan dus veel verder dan het 

werkterrein van een familiebedrijf. Maar we kunnen op ons niveau 

iets doen en echt een positieve invloed uitoefenen. Elk gebaar telt wan-

neer je met 140 medewerkers bent ”, zegt Michel Liégeois 
verheugd.

Deze melanges, die zowel fairtrade als biologisch 
zijn, hebben de aandacht getrokken van de Delhaize 
Groep, die de Mano Mano-lijn – Puissant, Subtil, 
Sublime en Discret – sinds 2016 exclusief op de 
markt brengt.

Een nieuw milieuverantwoord gebouw
Het nieuwe gebouw van Charles Liégeois Roastery beslaat een 
terrein van 4,4 hectare op het industrieterrein Plénesses in 
Thimister-Clermont. De akten zijn op 8 februari jl. ondertekend 
en nu is het wachten op de ingebruikname. Het gebouw heeft 
een oppervlakte van 18.000 vierkante meter, waarvan 15.000 
vierkante meter werkplaatsen. Voor het eerst sinds jaren kunnen 
nu alle afdelingen op één plek worden samengebracht.
“Hierdoor ontstaat een nieuwe dynamiek, die al onze medewerkers de 

mogelijkheid biedt om elkaar vaker te ontmoeten bij de koffieauto-

maat”, benadrukt Benoît Liégeois. Het gebouw biedt ook plaats 
aan een silo van 500 ton in plaats van de huidige 45 ton. “Dit 

geeft ons nieuwe mogelijkheden om onze branders te bevoorraden en 

meer speelruimte om ons koffieassortiment uit te breiden. De ruimte 

maakt het ook gemakkelijker om een ultramoderne verpakkingsaf-

deling op te zetten en zware en repetitieve taken te robotiseren, zodat 

de operators zich op het product zelf kunnen concentreren. We willen 

ook het energiegebruik optimaliseren en laadpalen installeren, onder 

meer voor de toekomstige vloot van elektrische voertuigen. Dit gebouw 

maakt de weg vrij voor nieuwe projecten. Dat is heel inspirerend ! ”
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Le vin des Femmes viert zijn  
10-jarig bestaan !
Muriel Lombaerts is niet alleen een ‘communicator’ met vele petten op, ze 
is ook een levensgenieter ! Deze journaliste met een passie voor mode, cultuur 
en gastronomie, die meehelpt in de eetzaal en de communicatie verzorgt voor 
een restaurant in Waals-Brabant, merkte dat wijnproeven vaak niet aan 
vrouwen wordt toevertrouwd. Erger nog, ze worden er soms zelfs niet over 
geraadpleegd. “Clichés doen vaak de ronde”, zegt ze. “Zoals : vrouwen weten niet 

veel over wijn, ze drinken liefst rosé of lichte wijnen … ”
In maart 2012 lanceerde ze haar concept en label Le vin des Femmes, twee jaar 
later gevolgd door La Bière des Femmes. Het doel is niet alleen vrouwen de 
kans te geven zich vrij over wijnen uit te spreken, maar ook om Belgische en Europese wijnboeren, 
mannen en vrouwen, te promoten. Door een uitsluitend vrouwelijke jury worden wijnen als ‘coups 
de coeur’ (hartveroveraars) gekozen (herkenbaar aan hun sticker). Die wijnen zijn dan niet alleen 
rechtstreeks bij de wijnboeren of de wijnhandelaar verkrijgbaar, maar staan ook op het menu van 
het partner-restaurant. Ze worden ook aangeboden op andere evenementen die toegankelijk zijn 
voor vrouwen en… nieuwsgierige mannen !

Een extra-brut witte Waalse crémant
In maart 2022, om de 10de verjaardag van haar eerste label te vieren, ging Muriel Lombaerts nog 
een stap verder en creëerde haar eigen Le vin des Femmes ! Daartoe ontmoette ze Anne Geldhof, 
die samen met haar echtgenoot eigenares is van het Domaine de Glabais. Ze bracht ook negen 
andere vrouwen samen voor dit 100 % Belgische en resoluut vrouwelijke project. Of het nu gaat 
om Ann Vandenplas, columniste en zangeres, fotografe Santina Vaccalluzzo of Isabelle Bervoets, 
mede-eigenaresse van Quel bon vin t'amène, deze vrouwen komen uit alle uithoeken van België 
en hebben allemaal één ding gemeen : ze zijn gepassioneerd door wijn of zijn verlichte amateurs 
op zoek naar nieuwe wijnontdekkingen. Uit de blend van de klassieke wijn van het domein Glabais 
(Chardonnay, Pinot blanc, Auxerrois en een vleugje Pinot noir), kozen deze tien vrouwen, met de 
medewerking van de wijnmaakster, zelf de dosering om flessen te maken die beperkt zijn tot 
driehonderd exemplaren. Uiteindelijk werd de minst gerijpte wijn (slechts drie gram suiker) bijna 
unaniem verkozen voor deze extra-brut witte Waalse crémant. Hij is rechtstreeks bij het label 
verkrijgbaar of bij de wijnhandelspartner Les Bouches Rouges. 

www.levindesfemmes.com

—  TE PROEVEN
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Opmerkelijke 

TUINEN !

Toerisme

Drie jaar geleden besloot de vzw Parcs & Jardins de 
Wallonie het label ‘Opmerkelijke Tuinen’ te lanceren, 
met de steun van het Commissariaat-Generaal  
voor Toerisme en de Directie voor de Natuur en 
groenzones. Het doel is parken en tuinen te 
onderscheiden, oud of eigentijds, die kunnen worden 
bezocht en bijzonder goed worden onderhouden.
Terwijl acht geklasseerde sites automatisch de titel 
hebben gekregen, zijn er in 2020 nog acht andere 
tuinen bijgekomen. Hier volgen er enkele, bekende 
maar ook minder bekende, als preludium naar het 
weekend van de Parken en Tuinen van Wallonië dat  
op 4 en 5 juni plaatsvindt.  

 I Catherine Moreau
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Freÿr 

DE GEUR VAN  
DE SINAASAPPELBOMEN

Contrast is het woord dat spontaan bij je opkomt tijdens 
een bezoek aan deze tuinen in Franse stijl, gelegen in 
een ongetemde natuurlijke omgeving.
De burcht van Freÿr (Hastière), die al in de 13e eeuw 

bestond, werd in 1554 verwoest tijdens het conflict tussen de 
Franse koning en de Habsburgers. De huidige gebouwen dateren 
uit de 16e eeuw, waarbij het oudste gedeelte, de vleugel langs de 
Maas, uit 1571 stamt. Verschillende bouwfasen, van de 16e tot 
de 18e eeuw, gaven het kasteel, dat eigendom was van de familie 
Beaufort-Spontin, zijn huidige aanzicht : een vierhoek gevormd 
door vier bakstenen en kalkstenen vleugels, op de hoeken 
onderbroken door torens met daarop een kleine bol. Een mooi 
voorbeeld van de renaissancestijl uit de Maasstreek.

Zes kilometer haag
Vóór het midden van de 18e eeuw werd het kasteel aan de zuid- 
en noordzijde omgeven door tuinen in Franse, classicistische 
stijl. Guillaume de Beaufort-Spontin, kanunnik-provoost van 
de kathedraal van Namen, heeft het noordelijke terras in drie 
delen heringericht : twee partijen met rechthoekige fonteinbas-
sins en, in het midden, opgebonden lindebomen in kruisverband 
met een cirkelvormige waterpartij.
Vanaf 1770 heeft Philippe de Beaufort, de broer van Willem, 
de tuinen vergroot door een tweede as te trekken, loodrecht op 
de rivier, die zich uitstrekt tot aan een klein trianon, het pavil-
joen Frederic Saal. Hij legde een Franse tuin aan, omgeven door 
zes kilometer haagbeuken die acht labyrinten vormen met geo-
metrische figuren (driehoek, achthoek, enz.). Het is een plezier 
om erin te verdwalen. Boven op de hoge steunmuur staan twee-
zijdige bustes in terracotta die de koningen, koninginnen en 
boeren uit een kaartspel voorstellen. Paul-Louis Cyfflé, een 

Sinaasappelbomen op Waalse bodem, zullen we die dan nooit  
te zien krijgen ? Toch wel ! Die in de tuinen van het kasteel van 
Freÿr, langs de Maas, tussen Waulsort en Dinant, zijn zelfs de 
oudste sinaasappelbomen in bakken in Europa. 

Een Franse tuin, omgeven 
door zes kilometer 
haagbeuken die acht 
labyrinten vormen met 
geometrische figuren 
(driehoek, achthoek, enz.). 
Het is een plezier om erin  
te verdwalen.

H A S T I È R E

Namen
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DE TUIN VAN HET KLEINFRUIT IN WÉPION 
De ‘Jardin des petits fruits’, die in 2011 in Wépion werd aangelegd en wordt beheerd door de Groendienst van de stad Namen,  
heeft als doel kleinfruit en hun teeltmethodes en -praktijken te tonen.
De aardbei, waar Wépion bekend om staat, verwelkomt de bezoekers bij de ingang, met oude en nieuwe variëteiten, met verschillende 
vormen en smaken. En als u nog steeds op uw honger bent blijven zitten, steekt u gewoon de weg over naar het Aardbeienmuseum 
van Wépion aan de overkant.
Vervolgens vindt u op dit landgoed van 35 are, omringd door een haag inheemse wild kleinfruit, struiken met aalbessen, zwarte 
bessen, bramen, frambozen, druiven en kiwi’s, naast exotische kleinfruit (physalis, Chinese nashi, enz.). 
In het verlengde van de tuin kunt u in de educatieve boomgaard van Grand Pré (meer dan 10 are) meer dan zestig variëteiten van  
lokale fruitbomen bekijken: notenbomen, appelbomen, perenbomen, abrikozenbomen ... en kennismaken met de technieken van het 
opbinden en het snoeien. En kunt u uw smaakpapillen prikkelen zodat u verstandig de variëteit kunt kiezen waarvan u thuis  
gaat genieten.

18e-eeuwse Brugse kunstenaar, gaf ze soms lachende, 
soms sombere gezichten.
Het paviljoen Frédéric Saal, genoemd naar de neef van 
de broers Beaufort, is een architectonische curiositeit ; 
hoewel het gebouw een klassieke stijl heeft, verleent de 
rococokoepel het een Weens uiterlijk. Er zijn nog andere 
curiosa in dit paviljoen. Zo zijn in het stucwerk versie-
ringen te zien van oude mannen die tevergeefs proberen 
hun jeugd terug te krijgen door een verjongend bad te 
nemen en in de medaillons boven de deuren staan putti, 
kleine mollige engeltjes die te veel hebben gedronken.

Eeuwenoude sinaasappelbomen
Van de vierentwintig sinaasappelbomen die in 1734 
werden gekocht van François de Lorraine, in Lunéville, 
‘het Versailles van Lotharingen’, zijn de meeste bewaard 
gebleven. Deze echte bonsaibomen worden elk jaar in 
bolvorm gesnoeid. Hun bloemen verspreiden in de 
zomer een fris en rustgevend parfum. Tijdens de zomer-
maanden staan ze verspreid in het lager gelegen deel 
van de tuin, langs de twee rechthoekige bassins ; bij de 
eerste vorst worden ze overgebracht naar hun winter-
verblijf in een van de twee oranjerieën. 

VIJVERS EN APPELBOMEN  
IN TERHULPEN
Court Pendu Noir, Belle et Bonne… het zijn slechts twee 
van de honderden oude appelvariëteiten die sinds 1975 
door het Landbouwkundig Centrum van Gembloux 
worden verzameld in een van de grootste serres van 
Wallonië, in het hart van het Solvaypark, in Terhulpen.
Dit is een weinig bekend aspect van het immense 
domein van 227 hectare, waarvan de ontwikkeling veel 
te danken heeft aan Ernest-John Solvay, kleinzoon van 
de industrieel en bedenker van een productieprocédé 
van soda. Hij was het die, lang voor hij in 1968 het 
domein aan de Belgische Staat naliet, exotische planten 
liet planten en de Belvedère en zijn vreemde trap liet 
bouwen, een rechtlijnige doorgang die leidt naar een 
merkwaardige kunstmatige obelisk van zesendertig 
meter hoog.
Het resultaat is een park in Franse stijl, zorgvuldig 
aangelegd rond het kasteel, dat in contrast staat met de 
romantiek van de rest van het landgoed, bezaaid met 
vijvers en bosvalleien, waar meer dan 450 soorten 
wilde planten groeien. Dit zijn de rododendrons die  
in mei bloeien, opmerkelijke bomen zoals de 
zakdoekenboom - zo genoemd om zijn merkwaardige 
bloeiwijzen - of de kustmammoetsequoia met zijn  
gele bloempjes …
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Nabij de geblokte muren van afwisselend 
zandsteen en kalksteen die van het kasteel 
van Jehay (Amay) een van de mooiste van 
België maken, heeft de Provincie Luik in 2011 
een voormalige moestuin van één hectare 
heringericht.

Jehay  

EEN MOESTUIN  
IN EEN NURSERY

A M AY

Luik

De duizenden planten in deze tuin worden 
geleverd door het Institut professionnel 
d’enseignement agronomique van La Reid en 
zijn het resultaat van het werk van de 

leerlingen van het 7e jaar beroepsopleiding en van het 
Enseignement de promotion sociale (afdeling biologische 
groenteteelt).
“Toen de Provincie Luik ons deze samenwerking aanbood, 

hebben wij van de gelegenheid gebruik gemaakt om onze 

knowhow aan het publiek te tonen en onze leraren en leerlin-

gen bij een zeer concreet project te betrekken”, verklaart 
Michel Plunus, leider van de werkplaats, die de lancering 
van het project samen met een andere leraar, Michaël 
Dossin, heeft gecoördineerd. In de ‘nursery’ van de 
school zaaien en planten leerlingen en studenten jonge 
biologische groentescheuten, waaronder regionale soor-
ten zoals de prei ‘Gros vert de Huy’, de stamdopbonen 
‘Coco rose’ van de Maas en de snijselderij ‘Pipe creuse’ 
uit Mechelen. Nadien worden ze toevertrouwd aan de 
tuiniers van de groentetuin van Jehay. “Aan het begin van 

het jaar en in mei worden bezoeken georganiseerd om de bete-

kenis van het project beter over te brengen bij de leerlingen”, 
voegt Isabelle Jadoul, de projectcoördinator van de 

school, eraan toe. Nathalie Stroobants, gids en animator 
van het park en de tuin, voegt hieraan toe : “Elke week 

worden enkele manden met groenten aangeboden aan amateurs 

en aan het eind van het seizoen wordt het overschot van de 

oogst aangeboden aan het lokale ‘resto du cœur’.”

Een park in Italiaanse stijl
Vierendertig variëteiten appel- en perenbomen sieren 
een deel van de noord- en westmuur van deze moestuin, 
die ook perken met aromatische en specerijplanten, een 
oranjerie en een hoogstamboomgaard omvat.
De oudst bekende illustraties zijn tekeningen en gravures 
uit de 18e eeuw van kunstenaar Remacle Leloup die date-
ren uit de tijd dat het kasteel werd gebouwd. Zij laten toe 
de hagen en de lanen met linde- en kastanjebomen te 
dateren. De tuinen werden in het midden van de 20e eeuw 
volledig heraangelegd door graaf Guy van den Steen, de 
laatste bewoner van het kasteel. Met kenmerken van de 
parken uit de Italiaanse Renaissance, zoals de creatie van 
perspectief, sculpturale decoratie en de grote waterpar-
tijen. Als beeldhouwer vulde de graaf de siertuinen met 
zijn bronzen werken, geïnspireerd door de Grieks-
Romeinse mythologie en de klassieke literatuur.
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Het romantische park van La Feuillerie is de groene long  
van de gemeente Celles, in de buurt van Doornik. Sinds het park 
in 1840 in Engelse landschapsstijl werd aangelegd, waarschijnlijk 
door landschapsarchitect Louis Fuchs, herbergt het op 
anderhalve hectare een groot aantal opmerkelijke bomen,  
van de moerascipres tot de araucaria (bijgenaamd de 'wanhoop 
der apen') maar ook de Ginko biloba en de gouden es. Toen, zo'n 
dertig jaar geleden, kreeg het door twee uitbreidingen twee 
hectare enkele ongewone bomen erbij : gedraaide acacia, 
zakdoekenboom, christusdoorn, karamelboom… De eigenaars 
hebben het verrijkt met collecties azalea's, hydrangea's, 
rododendrons van 400 verschillende variëteiten, waaronder  
70 Yakushimanumrododendrons die zich, van mei tot juni, 
'verschuilen onder trossen van kleine trompetten.
Liefhebbers ontmoeten elkaar in de Feuillerie voor de jaarlijkse 
evenementen : het plantenfestival (april en september),  
de bloeiende rododendrons en azalea's (mei) en de 
hortensiabloesem ( juli ). 

Bezocht u ooit al de voormalige cisterciënzerabdij van 
Villers ? Dan kent u de ‘Jardin des Simples’, waar u 
geneeskrachtige planten kunt ontdekken, in de voetsporen 
van Hildegarde von Bingen, een Duitse abdis uit de  
12e eeuw. En de ‘Jardin des Moines’ met bijna 400 
aromatische, specerij-, kleurstof- en medicinale soorten en 
variëteiten. En niet te vergeten de ‘Jardin de la Pharmacie’ 
die gewijd is aan geneeskrachtige, culinaire en 
afrodisiacumplanten.
Maar er zijn andere. Zoals de ‘Jardin de l’Abbé’, tussen de 
terrasvormige heuvel en de oude muren van de abdij, 
oorspronkelijk ontworpen als een klassieke Franse tuin. 
Twee agronomen, Corina Scubli en André Falisse, hebben 
zo’n honderd variëteiten rozen en een dertigtal hortensia's 
geplant, naast vaste planten die met de seizoenen mee 
veranderen.
Langs het pad dat naar de Sint-Bernarduskapel leidt,  
zijn de geurige bloemperken van de ‘Jardin des Senteurs’ 
vergezeld van panelen met een twaalftal citaten en 
meditatie-oefeningen.
Voeg er de fruittuinen aan toe. Zoals de experimentele 
boomgaard op de heuvel van de boerderij, met oude 
variëteiten van kersen-, peren-, pruimen- en appelbomen. 
Of de ‘laatstgeborene’, geïnstalleerd in het voorjaar van 
2020, de fruittuin van de Porte de Bruxelles, met een groep 
struiken, heesters en wijnstokken die klein fruit, gedroogd 
of exotisch fruit dragen, allemaal eetbaar.
Ten slotte vergezelt een ‘tijdlijn van oude rozen’, variëteiten 
gekozen door rozenliefhebber Gérard Heubrecq, de tijdlijn 
die de geschiedenis van de abdij vertelt.

EEN WAAIER AAN TUINEN IN VILLERS-LA-VILLE  

KARAMELBOMEN IN CELLES

In de ‘Jardin de 
l’Abbé’ hebben 

twee agronomen 
zo'n honderd 

variëteiten rozen, 
een dertigtal 

hortensia's 
geplant, alsook 

vaste planten die 
met de seizoenen 
mee veranderen.
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KENNISMAKING 
MET DE FAMILIE 
Bonvoyage 

F LO R E N N E S

Namen

De leden van de familie Boudart uit Florennes zijn ontdekkers 
en testers van toeristische attracties en verblijfplaatsen, en  
influencers op sociale media geworden. Ze delen hun goede 
tips en ervaringen in Wallonië en in het buitenland. Hun enige 
drijfveer : plezier. Volg de gids …

 I Didier Albin

Toerisme

De vijf leden van de familie Boudart, alias 
Bonvoyage, zoals zij zichzelf noemen : Bertrand  
de vader, Rose-Marie de moeder, Sharleen de oudste 
dochter (18 jaar), Baptiste de jongste (10 jaar) en 
Ginny, een schattige bichon van anderhalf jaar oud. 
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Influencers ? Bertrand houdt niet van die term. “Het zou 

kunnen klinken alsof wij in opdracht van touroperators of 

organisaties reclame maken voor hun attracties of accommo-

datie. In feite zijn wij alleen maar inspirators, op zoek naar 

leuke adresjes en plannen voor onze gemeenschap.”
Wat kunt u in twee dagen doen in die Ardense bestem-
ming ? Waar kunt u verblijven ? Hoe haalt u het meeste 
uit uw weekend in Charleroi ? Wat mag u niet missen 
tijdens uw verblijf in Luik ? Welke leuke snackbars, 
welke sterrenrestaurants zijn er in Namen ? “De uitnodi-

gingen die wij krijgen, beïnvloeden nooit onze evaluatie”, 
houden Rose-Marie en Bertrand vol. “Omdat wij niet van 

deze activiteit leven.” Bertrand werkt in de luchtvaartin-
dustrie als inkoper terwijl zijn vrouw dossierbeheerder 
is bij een ziekenfonds. “Wij schrijven alleen recensies en 

artikelen voor het plezier, zonder er iets voor terug te willen 

krijgen. Als wij vinden dat de toegangsprijs voor een attractie 

te hoog is, dan zeggen wij dat. Als het geweldig is, zeggen wij 

dat ook.”

FICTIE GEÏNSPIREERD DOOR 
EEN REIS NAAR MADRID
De roman van Bertrand Boudart, alias Mr. Bonvoyage, is 
geschreven tijdens de eerste lockdown, in het voorjaar 
van 2020, en combineert toeristische bezoeken en 
intriges, met voetbal als hoofdthema. Dit is duidelijk niet 
zomaar een stad: Une surprise peut en cacher une autre 
(De ene verrassing kan een andere verbergen) - zo luidt 
de titel - brengt ons naar Madrid, de stad van Real. Bij de 
wedstrijd die het gezin bijwoonde, verwezenlijkte 
Baptiste bijna zijn droom - om dicht bij Ronaldo te komen 
- want de superster van de club stond op slechts 15 
meter van hem verwijderd. Dat was het uitgangspunt 
voor een ontmoeting met kansarme kinderen die 
dezelfde passie voor de sport delen. Van achter de 
schermen van het stadion tot de belangrijkste 
toeristische trekpleisters van de Spaanse hoofdstad, 
zoals het Prado Museum, de Plaza Mayor of de Puerta del 
Sol. Het boek volgt de familie in haar 
ontdekkingsavontuur dat u aanzet het eerste vliegtuig te 
nemen om in hun voetsporen te treden. Het is ook de 
gelegenheid om vertrouwd te raken met de keuken en 
de taal om u voor te bereiden op uw volgende vakantie.
Deze op ware gebeurtenissen gebaseerde fictie werd in 
eigen beheer uitgegeven en is bij de auteur verkrijgbaar 
voor 10 euro. Dit is waarschijnlijk het eerste deel van een 
serie waarvan de volgende bestemmingen nog niet 
gekend zijn ... 

Hun Facebook-pagina telt meer dan 5300 vol-
gers en ze hebben er al honderden foto's, 
opmerkingen en recensies gepost in verband 
met toeristische ervaringen in Wallonië en 

in het buitenland. Zij namen al deel aan verschillende 
opnames voor het programma ‘Les Ambassadeurs’ 
(RTBF - La Une), waardoor zij hun ‘familie’ adviseurs 
zijn geworden. Het zijn de vier… sorry, de vijf leden van 
de familie Boudart, alias Bonvoyage, zoals zij zichzelf 
noemen : Bertrand de vader, Rose-Marie de moeder, 
Sharleen de oudste dochter (18 jaar), Baptiste de jongste 
(10 jaar) en Ginny, een schattige bichon van anderhalf 
jaar oud. Hoewel zij er altijd van genoten hebben samen 
op avontuur te gaan, hebben zij van de lockdown en de 
gezondheidscrisis gebruik gemaakt om hun status van 
influencers op de sociale netwerken te verwerven.

Het voordeel van deze familiale aanpak is dat 
verschillende ervaringen en gevoelens 
worden geïntegreerd. Ouders kunnen iets 
leuk vinden dat hun kinderen niet leuk 
vonden. Afhankelijk van leeftijd en geslacht 
veranderen de interesses.

Avontuur dicht bij huis
Zo neemt de familie Bonvoyage de rol van gids op. Zij 
deelt haar ontdekkingen en dat bracht haar in contact 
met talrijke toeristische organisaties en bureaus voor 
toerisme, zoals het Maison du Tourisme du Pays de 
Charleroi. “Wij zijn er om ideeën te geven, om de mensen 

van onze streek te doen houden.” Maar al te vaak hebben 
wij de neiging om hier ver vandaan te gaan zoeken naar 
wat we thuis eigenlijk ook hebben. Onlangs bezocht het 
gezin het Spitfire Museum in Florennes, vlakbij hun 
huis. “Wij dompelden ons onder in de geschiedenis van de 

militaire basis, die lange tijd een opleidingscentrum voor de 

luchtmacht van de NAVO was.” Aangezien het herden-
kingstoerisme eind april centraal zal staan in een uit-
zending van ‘Les Ambassadeurs’, zullen de Boudarts 
kunnen vertellen over dit weinig bekende museum.
Het voordeel van deze familiale aanpak is dat verschil-
lende ervaringen en gevoelens worden geïntegreerd. 
Ouders kunnen iets leuk vinden dat hun kinderen niet 
leuk vonden. Afhankelijk van leeftijd en geslacht ver-
anderen de interesses. De aanwezigheid van het hondje 
kan ook bepaalde uitstappen bemoeilijken, vooral in 
dierenparken waar Ginny niet welkom is. “Anderzijds 

vestigen wij de aandacht op plaatsen die toegankelijk zijn 

voor onze viervoeters , zoals in een Novotel.” 
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De Crocodile Rouge en een partijtje golf 
aan de Meren van de Eau d'Heure.

De witte wolven in het Domein 
van de Grotten van Han.

Het Spitfire Museum in Florennes.

“ Wij schrijven alleen recensies en artikelen voor het plezier, zonder er 

iets voor terug te willen krijgen. Als wij vinden dat de toegangsprijs voor 

een attractie te hoog is, dan zeggen wij dat. Als het geweldig is, zeggen 

wij dat ook.”
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DRIE 
VRAGEN  
AAN…
…Valérie Demanet, directrice van  
het Maison du Tourisme du Pays de Charleroi

Waarom hebt u ervoor gekozen om met influencers en 
bloggers te werken ?
In een wereld waar de digitalisering steeds meer terrein 
wint, worden er meer en meer opzoekingen en reser-
veringen voor toeristische verblijven of activiteiten 
online gedaan. Influencers en bloggers zijn een onmis-
bare referentie geworden. Hun invloed neemt alsmaar 
toe in vergelijking met de traditionele media, zoals de pers, 
handelsbeurzen en reclame. Wij willen onze toeristische 
partners geen enkel promotiemiddel ontnemen.

Hoe selecteert u ze ?
Wij analyseren de inhoud op relevantie en onderzoeken 
de omvang van de gemeenschappen en hun bekendheid. 
Dat zijn onze selectiecriteria. Op basis daarvan nemen 
wij contact op met influencers en bloggers en bieden 
hen aan om naar Charleroi te komen. De thema's zijn 
gevarieerd : stadsverkenning, brouwerij, wandeltochten, 
street art, cultuur, escape room, enz. Wij proberen ver-
schillende doelgroepen te bereiken : jongeren, gezinnen, 
mensen met huisdieren…

Ontvangt u regelmatig influencers ?
Ja, zoals de leden van de familie Bonvoyage die wij uit-
nodigen om producten en formules te testen. Wij ont-
vangen hen alsof het journalisten zijn. Wij bieden hun 
een programma, verschillende soorten accommodatie, 
restaurants en ervaringen. En wij dekken de kosten van 
hun verblijf. De lockdown heeft het er niet altijd gemak-
kelijker op gemaakt, maar over het algemeen heeft het 
de rol van influencers en opinieplatforms versterkt.

www.facebook.com/la.famille.bonvoyage 
lafamillebonvoyage@hotmail.com

Van de Golden Gate naar de Golden Lakes
De familie Bonvoyage is in het voorjaar van 2020 ontstaan. Het 
was toen dat de vader een roman begon te schrijven, die geïn-
spireerd was door een reis naar Madrid (zie verder). “Aangezien 

wij niet meer in Europa konden rondreizen”, legt Bertrand uit, 
“besloten wij om in onze vrije tijd Wallonië te verkennen : Pairi Daiza, 

het Domein van de Grotten van Han, de kastelen van Seneffe, Jehay, 

Bouillon, enz. Met Pasen waren wij van plan naar de Westkust van 

de Verenigde Staten te gaan, een reis die geannuleerd moest worden. 

In plaats van de Golden Gate van San Francisco zijn wij naar het 

Golden Lakes Village aan de Meren van de Eau d'Heure getrokken. 

Wij hebben er het outdoor escape game van de Cryptide de la Plate 

Taille en de Rode Krokodil getest.” Daarna was het de beurt aan de 
vallei van de Semois, het Euro Space Center in Redu, het Bois 
du Cazier in Marcinelle, de tree tents van Han-sur-Lesse, name-
lijk tenten genesteld in bomen waar de familie de nacht door-
bracht. “Slapen in het hart van een Natura 2000 reservaat, zonder 

water of elektriciteit, is een onvergetelijke ervaring, ook al was het 

een beetje frisjes met temperaturen van min twee of min drie graden”, 
zegt Baptiste die het prachtig vond. Dat is het spel : de ene dag 
proeven zij van de absolute vrijheid terwijl zij zich tevreden 
moeten stellen met spartaans comfort en de volgende dag genie-
ten zij van de luxe van een uiterst comfortabele gîte, voorafge-
gaan door een maaltijd in een restaurant met twee Michelin- 
sterren.

Hun Facebook-pagina telt meer dan 5300 volgers en ze 
hebben er al honderden foto's, opmerkingen en recensies 
gepost in verband met toeristische ervaringen in Wallonië 
en in het buitenland. 

Zingen voor de wolven
Het is moeilijk om het eens te worden over welk avontuur, dat 
ze in Wallonië beleefden, het mooiste was. Rose-Marie vond 
de initiatie workshop aardewerk in de pottenbakkerij Dubois 
in Bouffioulx geweldig. Voor Sharleen was het ongetwijfeld 
haar optreden op het podium van Le Forum in Luik, waar zij 
een a capella liedje improviseerde voor het programma ‘Les 
Ambassadeurs’. Als liefhebster van musicals had het jonge meisje 
het genoegen zichzelf op het scherm te zien tijdens de uitzen-
ding van het programma dat gewijd was aan Waalse filmloca-
ties. Zij herinnert er ook aan dat in Le Forum de komedie 
‘Populaire’, met Romain Duris, gedeeltelijk werd gefilmd. 
Bertrand denkt met ontroering terug aan het maken van de 
video waarin hij zijn familie voorstelt op het Domein van de 
Grotten van Han. “Hoewel de site voor het publiek gesloten was, 

openden de beheerders uitzonderlijk hun deuren voor ons”, zegt hij. 
“Met z’n vieren bevonden wij ons midden in het reservaat, op enkele 

meters van het verblijf van de witte wolven, waarvoor Sharleen zong. 

Zij kwamen dichter bij het hek, het was een moment van magie ! ”
De Boudarts plannen en organiseren samen hun verblijven. “Je 

moet plannen, contact opnemen met de Diensten voor Toerisme, infor-

matie en beoordelingen zoeken op internet… ” Eenmaal ter plaatse, 
maakt de familie aantekeningen en foto’s. Het is een geweldige 
manier om artikels te schrijven voor sociale media die hun 
groeiend aantal volgers kunnen inspireren.
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Bier is synoniem met feesten en folklore en maakt 
deel uit van het dagelijks leven in België, vooral in de 
streek van Aat, die bruist van de carnavalstradities en 
waar vroeger veel brouwerijen gevestigd waren.  
Een tentoonstelling neemt u mee terug in de tijd.

 I Marc Vanel

‘L’Âge  

de la  

Bière’ 

EEN 
TENTOON-
STELLING 
DIE 
DORSTIG 
MAAKT

AT H

Henegouwen
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Het Gallo-Romeins Museum van Aat, 
dat al 25 jaar bestaat, bezit tal van 
voorwerpen die het dagelijks leven en 
de geromaniseerde cultuur van Gallië 

laten zien. Opmerkelijk zijn met name twee 
boten die op het opgravingsterrein van 
Pommeroeul zijn gevonden : een boomstamkano 
(uit één stuk vervaardigd) en een traditionele 
Keltische rivierboot, die de Franse Gemeenschap 
als ‘schat’ heeft aangeduid.
Op de derde en laatste verdieping is tot en met 
11 september 2022 een bijzondere tentoonstelling 
te zien. Onder de titel ‘L’Âge de la Bière’ wordt 
een verzameling documenten en voorwerpen 
gepresenteerd die een beeld geven van de 
geschiedenis van de brouwerijen (zowel klooster- 
als lekenbrouwerijen) van de Middeleeuwen tot 
onze tijd. Er zijn uiteraard weinig overblijfselen 
van gebouwen en installaties, maar dat wordt 
goedgemaakt door een groot aantal historische 
bronnen die getuigen van de activiteit in de 
streek van Aat. Plattegronden, verhandelingen, 
recepten, aardewerk en flessen zijn te bewonde-
ren in vitrines, terwijl de geschiedenis van Aat 
en zijn stadsbrouwerijen gedetailleerd wordt 
beschreven op een groot aantal panelen.
In 1400 waren er dertien brouwerijen gevestigd 
in het centrum van de stad. Hun ligging aan een 
arm van de Dender bood een oplossing voor het 
gebrek aan vervoermiddelen in die tijd. Aan het 
einde van de 17de eeuw waren er nog tien brou-
werijen, maar die zouden langzaam verdwijnen. 
Eén brouwerij, in de rue de Nazareth, werd eerst 
omgebouwd tot gemeentelijke slagerij en daarna, 
tussen 1831 en 1835, afgebroken voor de bouw 
van de tekenacademie, waarin nu het Gallo-
Romeins Museum is ondergebracht.

Brouwende boeren
Halverwege de 19e eeuw werden diverse nieuwe 
brouwerijen gesticht, die zich ondanks alle 
moeilijkheden konden handhaven. Dankzij de 
technische vooruitgang herstelden ze zich in het 
interbellum en openden ze cafés om hun 
producten algemeen bekend te maken. Na de 
Tweede Wereldoorlog veranderden deze 
etablissementen in drankenhandels en drive-ins, 
maar de concurrentie van de supermarkten zou 
hun fataal worden.
Het brouwen bleef echter niet beperkt tot de stad, 
maar ontwikkelde zich ook in de naburige 
dorpen en de brouwers waren vaak ook boeren. 
De bekendste plattelandsbrouwerijen waren die 
van Maffle, Mainvault, Ostiches en Ligne. Ze 
waren echter niet opgewassen tegen de komst 
van de grote industriële brouwerijen en pas aan 
het begin van de 21e eeuw ontstonden er micro- 
brouwerijen die de ambachtelijke tradities nieuw 
leven inbliezen. De Brasserie des Géants, die in 
1997 werd opgericht en in 2006 met de Brasserie 
Ellezelloise fuseerde tot de Brasserie des 
Légendes, is daar een schitterend voorbeeld van.

De eerste brouwerij stond 13.000 jaar 
geleden in Haifa !
Het tweede deel van de tentoonstelling leert ons 
dat de gerstteelt 10.000 jaar vóór onze jaartelling 
haar intrede deed in de streek die bekendstaat als 
de Vruchtbare Sikkel, een uitgestrekt gebied tus-
sen Neder-Egypte, Mesopotamië en Fenicië. 
Maar in 2018 hebben archeologische opgravin-
gen in Haifa, in het noorden van Israël, geleid tot 
de ontdekking van een grot waar meer dan 
13.000 jaar geleden voor het eerst bier – of een 
drank die daarop lijkt – werd gebrouwen. Dit zou 

Bierpul in melkglas Amfoor in aardewerk Bierpul met leeuwenkop

In 2018 hebben 
archeologische 
opgravingen in Haifa, 
in het noorden van 
Israël, geleid tot de 
ontdekking van een 
grot waar meer dan 
13.000 jaar geleden 
voor het eerst bier – 
of een drank die 
daarop lijkt – werd 
gebrouwen.  
Dit zou dan de 
oudste brouwerij ter 
wereld zijn. 
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dan de oudste brouwerij ter wereld zijn. In 
die tijd werd bier gebruikt bij begrafe-
nisrituelen. Een laatste glaasje bij het 
afscheid, zogezegd.
Gerst, eerst alleen bekend in het 
Midden- en Nabije Oosten, 
was het eerste graangewas 
dat in Europa werd ver-
bouwd. Dat gebeurde rond 
6700 v.Chr. in het oosten van 
de Peloponnesos. In de 
Romeinse tijd was het de 
belangrijkste graansoort in de 
kustgebieden van de zuidelijke 
helft van Gallië, maar vooral in 
andere streken zou er bier van wor-
den gemaakt.
“Dit graangewas kon zowel op de vlakten als 

in de bergen gedijen”, zoals op een van de panelen 
te lezen valt. “Het kan onderverdeeld worden in drie groe-

pen : wintergerst, zomergerst en schokkeljoen, die in verschil-

lende tijden van het jaar worden gezaaid. Dankzij de carpo-

logie, die de resten van deze graangewassen in archeologische 

lagen analyseert, kunnen we ons op de hoogte stellen van de 

landbouwmethoden van oude samenlevingen.”

Vloeibaar brood
Pas in 3200 v.Chr. werd op Soemerische kleitabletten 
voor het eerst melding gemaakt van een drank op basis 
van granen. De woorden ‘sikar’ of ‘sikaru’ die werden 
gebruikt, betekenen letterlijk vloeibaar brood. Dit bier 
op basis van gerst, spelt of tarwe was de eerste drank 
die na water werd gedronken en de productie ervan 
stond onder controle van de heersende machthebbers. 
Er bestonden vijf soorten bier : donker, donkerzoet, 
gefilterd, rood en goud.
Later, rond 2500 v.Chr., werd bier aangeduid met de 
naam ‘heneket’, wat alcoholische vloeistof betekent. “De 

consistentie van de drank, die uit brood, water en dadelsap 

bestaat, wordt dikker als deze voor de elite wordt klaarge-

maakt. Er worden dan ingrediënten aan toegevoegd, zoals 

specerijen, honing of vruchten”, ontdekt de bezoeker. Maar 
“bier is niet alleen een koel drankje, maar ook een basisvoe-

dingsmiddel en een betaalmiddel.”

Het gerstenat van de Galliërs
Volgens de Romeinse mythologie was gerstenat een 
vondst van Ceres, de godin van de landbouw, oogst en 
vruchtbaarheid, die besloot om de drank ten goede te 
laten komen aan de volkeren die geen wijnbouw op hun 
land konden bedrijven. Het werd in elk geval snel de 
traditionele drank van de Galliërs en het brouwen ervan 
gebeurde vaak in huiselijke kring.
Gerstenat gaf ook de verschillen tussen de sociale 
klassen aan. “Diodoros van Sicilië en Plinius de Oudere 

beschrijven verschillende soorten gerstenat, waaronder ‘corma’ 

of ‘curmi’, bereid op basis van gerst (en gedronken door de 

armen), en ‘pruinos’, bestaande uit tarwe waaraan honing was 

toegevoegd (gedronken door de rijken).”
Hoewel veel granen geschikt zijn om bier te brouwen, 
werd hop pas in de 12e of 14e eeuw gebruikt in België. 
De naam hoppenbier verwees dan naar bier dat met hop 
was gemaakt, in tegenstelling tot gruitbier, waarvoor 

Muntstuk met Ceres, godin van de 
akkerbouw, oogst en vruchtbaarheid.

een kruidenmengsel werd 
gebruikt. De eerste hopvelden, 

met planten die tot zeven meter 
hoog konden worden, verschenen 

pas in de 19e eeuw. Deze zogeheten 
‘wijngaarden van het noorden’ waren 

het begin van een meer industriële 
productie.

Wijn als concurrent
In de Romeinse oudheid botsten twee culturen op 
elkaar. Die van het Keltische bier in Noord-Europa en 
die van de wijn in het Middellandse Zeegebied. Bier, dat 
deel uitmaakte van het dagelijks leven, werd toen in 
aardewerk of later in sterkere eikenhouten vaten 
vervoerd.
Bij opgravingen aan het einde van de 19e eeuw in de 
omgeving van Aat (Maffle en Meslin-l’Evêque) kwamen 
belangrijke Gallo-Romeinse overblijfselen uit het einde 
van de 2e eeuw aan het licht. In 1993 werd bovendien 
een imposante Gallo-Romeinse villa ontdekt. De vele 
fragmenten van vazen, bekers, amforen, potten en tegels 
die deze opgravingen hebben opgeleverd, zijn in deze 
tentoonstelling bijeengebracht en geven inzicht in het 
dagelijks leven in die tijd.
Maar hoewel op meerdere tentoongestelde panelen 
sprake is van wijn bij de Gallo-Romeinen, werd de 
wijnstok pas vanaf de 9e eeuw aangeplant in onze 
contreien. De eerste stekken waren afkomstig van 
abdijen die in de Duitse hertogdommen ten oosten van 
de Rijn lagen. In tegenstelling tot wat sommigen 
beweren, zijn ze dus niet ingevoerd door de Romeinen.

Bierpullen in aardewerk.
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E S P A C E  G A L L O - R O M A I N

Rue de Nazareth 2 
7800 Ath
 
www.espacegalloromain.be

Het gereconstrueerde bier van Malagne
Voordat u het museum verlaat, wordt uw aandacht 
gevestigd op een andere Gallo-Romeinse villa uit de  
1e eeuw, die in Rochefort is ontdekt. Op het opgra-
vingsterrein van Malagne, dat als archeologisch park is 
ingericht, wordt sinds 2004 onderzoek naar bier gedaan. 
Het doel is om een recept te ontwikkelen dat het bier 
van onze voorouders benadert en dit te testen met gere-
construeerde installaties.
“De voorstellingen op de grafzuilen en structuren die bij de 

archeologische opgravingen aan het licht zijn gekomen, vor-

men de basis van onze documentatie”, zoals de samenstellers 
van de tentoonstelling uitleggen. “De interpretatie blijft 

echter moeilijk, want de ontdekte overblijfselen kunnen ook 

voor andere doeleinden zijn gebruikt. Omdat blijkt dat  

de technieken betrekkelijk veel lijken op die welke tot in de 

19
e

 eeuw werden gebruikt, zijn de gereconstrueerde installaties 

ook gebaseerd op de traditionele werktuigen van onze brou-

wers (…). Het bier wordt elk jaar in de winter gebrouwen, zoals 

dat destijds ook werd gedaan, met gerstemout, bronwater, gist, 

honing en planten uit de gereconstrueerde tuin van Malagne. 

Het wordt bij feestelijke gelegenheden aangeboden aan het 

publiek.” Dat is ongetwijfeld een bijzondere ervaring.
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THE PLACE
TO BE WAW !
—   Les Ambassadeurs

BOIS DU CAZIER 
Wandelingen over  
de steenbergen

Le Bois du Cazier in Marcinelle, dat op de Wereld- 
erfgoedlijst van UNESCO staat, is een bezoekerscen-
trum over de tragedie van 8 augustus 1956, veiligheid 
op het werk en migratie. Films, foto’s, getuigenissen 
en technische uiteenzettingen vertellen, van uur tot 
uur en van dag tot dag, over de ramp en de red-
dingsoperaties die daarop volgden. Een industriemu-
seum en een glasmuseum maken het aanbod voor bezoekers compleet.

Maar hoewel Le Bois du Cazier ongetwijfeld een herdenkingsplek is, heeft 
de voormalige mijn weer kleur gekregen. Het predikaat ‘zwart land’, dat 
lange tijd als roet aan de streek van Charleroi kleefde, wordt daarmee 
geleidelijk uitgewist. Het terrein ligt namelijk verspreid over drie steen-
bergen in een groene omgeving met een oppervlakte van 25 hectare. 
De eerste steenberg is vrij vlak en dateert uit 1850. De twee andere zijn 
recenter en steiler aan de top, vanwaar je een prachtig uitzicht hebt 
over de streek. Dankzij recente werkzaamheden is het hele gebied 
omgevormd tot een ruimte voor wandelingen en educatieve ontdek-
kingen. Via een app die (uitsluitend bij de receptie) op een smart- 
phone of tablet kan worden gedownload, kunnen jong en oud met 
behulp van geolocatie beginnen aan een tocht van 2,5 of zelfs 3 
uur, die uit vijftien etappes bestaat en langs twintig karakteristieke 
plekken voert.
“Het idee is om de bezoekers meer inzicht te geven in de geschiedenis 

van het terrein en de mijn, maar ook om hen kennis te laten maken 

met het tweede leven van de steenbergen en met de bijzondere fauna 

en flora die zich tussen deze resten van ons mijnverleden hebben 

gevestigd”, legt Christelle Dethy uit. Het hoofd van de educa-
tieve dienst geeft een paar voorbeelden van zulke nieuwe 

gasten : “Berken, linden en appelbomen, maar  

ook vuurwantsen en, met een beetje geluk, zelfs 

eekhoorns.”

Toerisme



5454

©
 R

TB
F-

Le
s 

A
m

ba
ss

ad
eu

rs

nr. 56

Kastelen in Terres-de-Meuse

Het gebied Terres-de-Meuse, dat vroeger eigendom was van het Prinsdom Luik, omvat 27 gemeenten 
van de entiteit Hoei-Borgworm. In het noorden de Haspengouw (Hannuit, Borgworm, Braives enz.) 
met zijn grote landbouwarealen, in het zuiden de Condroz (Clavier, Tinlot, Modave enz.) met zijn 
bossen en weiden en daartussen de Maasvallei (Wanze, Hoei, Amay, Engis). Deze streek staat vol met 
weelderige kastelen. Vier ervan zijn aangemerkt als belangrijk Waals erfgoed : Jehay (Amay), Modave, 
Waleffe (Faimes) en Warfusée (Saint-Georges-sur-Meuse). Maar ze hebben allemaal een boeiend 
verhaal te vertellen, zoals het kasteel van Sélys-Longchamps in Borgworm, dat aan het begin van de 
19e eeuw in empirestijl werd herbouwd. De tent van Napoleon, een architectonische juweeltje dat 
onlangs werd gerenoveerd, getuigt hiervan.
Tijdens hun tocht langs deze kastelen kwamen de ambassadeurs vast en zeker Justine Toussaint tegen, 

die werkzaam is in de toeristische sector en met veel enthousiasme 
digitale content daarvoor creëert. Haar blog, met de toepasselijke 
naam ‘Ju-on-the-road’, bevat tal van suggesties voor wandelingen 
rond de kastelen in de regio. Wat zijn haar favorieten ? “In de Condroz 

vind ik de Petit-Modave-wandeling langs de Hoyoux aan de voet van het 

kasteel bijzonder mooi. Dat geldt ook voor de wandeling vanaf de kerk 

van Pailhe in Clavier, door de prachtige omgeving van het kasteel van 

Sainte-Fontaine met zijn vijvers en bossen”, onthult de ambassadrice. 
“In de Haspengouw adviseer ik de Promenade de la Pierre, die bij het 

middeleeuwse kasteel van Moha begint en de oevers van de Mehaigne 

volgt, en de Promenade des Deux Châteaux in Braives.”

Van Fumal naar Fallais
Deze laatste wandeling is 11 kilometer lang en onderdeel van 
het natuurpark Burdinale-Mehaigne. Ze begint aan de voet 
van het kasteel van Fumal en bereikt via een idyllisch land-
schap het indrukwekkende kasteel van Fallais. Vervolgens 

maakt de route een lus door het natuurreservaat Marais de Hosdent en 
le Village du Saule – een plek om met het gezin te ontdekken - alvorens via de Ravel 

terug te keren naar Fumal. Een plek die Justine bijzonder waardeert en terecht : “Tussen 2016 en 2017 

zijn meer dan 28.000 wijnstokken teruggeplant op het domein van het kasteel van Fumal. Daar wordt nu 100 % 

Belgische mousserende wijn gemaakt.”

https://juontheroad.com

Toerisme

Kasteel van Fallais

Kasteel van Fumal
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LAND VAN HERVE
De Route d’Artagnan

De Route d’Artagnan is een Europese route die begint in Lupiac in de Dordogne, waar d’Artagnan werd geboren, 
en eindigt in Maastricht, waar de beroemde musketier die Dumas inspireerde in 1673 stierf. In totaal is dat ongeveer 
6000 kilometer aan wegen, groene corridors en bewegwijzerde paden, die langs een ongelooflijk rijk en gevarieerd 
natuurlijk en cultureel erfgoed voeren. De route is in de eerste plaats bedoeld voor ruiters, maar kan ook te voet of 
met de fiets worden verkend.
Ze loopt uiteraard over Belgisch grondgebied. De route komt het land binnen bij Bouillon, loopt rond Bastogne, 
passeert Spa en Verviers en doorkruist dan het Land van Herve alvorens uit te komen bij de Maas. In het Land van 
Herve worden drie van de mooiste dorpen van Wallonië bezocht : Soiron, Olne en Clermont-sur-Berwinne.

• Soiron (Pepinster)
Het dorp wordt beheerst door de imposante kerk van Sint-Rochus, 
maar ook het kerkhof, de oude pastorie en de twee kastelen – Soiron 
(18e eeuw) en Sclassin (16e eeuw) – zijn de moeite waard. Het pittoreske 
karakter van het dorp wordt geaccentueerd door de aanwezigheid van 
kleine erfgoedelementen, waaronder een wasplaats, een voormalige 
banbrouwerij en, bovenal, een disteldroger. In het verleden werden 
distels speciaal gekweekt : gedroogd werden ze verkocht aan fabrieken 
om er luxe stoffen van te kaarden.

• Olne
Dit eeuwenoude dorp ligt te midden van boomgaarden en heggen en heeft zijn 
ouderwetse charme behouden. Als je er doorheen wandelt, vind je hier en daar 
sporen van de kalksteenindustrie, huizen die ooit toebehoorden aan aardewerk-, 
laken- en spijkerfabrikanten, het toegangspaviljoen van een oud kasteel en een 
heerlijke hoeve waar in de 17e eeuw de baronnen van Olne de Froidbermont 
woonden.

• Clermont-sur-Berwinne (Thimister-Clermont)
De Place de la Halle is een van de beroemdste pleinen van België. De 
weg die onder het stadhuis met zijn peperbustoren doorloopt, geeft aan 
dat de mensen in Clermont op straat trouwen ! De aangrenzende gebou-
wen zijn niet minder opmerkelijk en vertonen een grote verscheiden-
heid in architectuur (Maaslands, Lodewijk XIII, Lodewijk XIV, 
Lodewijk XV en Lodewijk XVI), zoals de kerk van Sint-Jacobus de 
Meerdere, de pastorie (een halte voor pelgrims op weg naar Santiago 
de Compostella), het Maison Pirenne en het kasteel van Clermont.

Toerisme
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Aline Bouvy (1974, België) woont en werkt in Brussel. 
Na haar studies aan de ERG (Ecole de Recherche 
Graphique) in Brussel, en vervolgens aan de Jan van 
Eyck Academie in Maastricht, nam de in Luxemburg 
geboren kunstenares deel aan talrijke residenties en 
tentoonstellingen, voornamelijk in Europa. Dertien 
jaar lang vormde ze een duo met kunstenaar John 
Gillis en sinds 2013 heeft ze een solopraktijk. Vol 
humor, brutaliteit en poëzie stelt Aline’s werk de 
maatschappelijke normen en waarden van onze tijd 
ter discussie door taboes te onderzoeken en te spelen 
met de grenzen van goede en slechte smaak.

Zoals de titel Cruising Bye suggereert, heeft Aline 
Bouvy's tentoonstelling in het Mac's iets van een strooptocht, in die zin dat het evenzeer over seksuele 
landloperij en politiepatrouilles gaat als over zwerfhonden en queer stoeipartijen. Aan de horizon 
van deze poëtische en transgressieve drift ligt de utopie van een veranderlijke seksualiteit, die de 
kunstenares minder gelijkstelt met pragmatische LGBT-activisme dan met een permanente kritiek 

op de esthetische en hygiënische codes waarmee de maatschappij onze 
lichamen controleert en hun verlangens opsluit. Vooruitlopend op 
het einde van verstikkende remmingen gaat haar artistieke benadering 
over tot een erotisering van onze omgeving door de integratie van 
afgeschreven materialen, decadente houdingen, onthechte territoria 
en verworpen organen. Haar multidisciplinaire palet, dat thermoge-
vormd plexiglas, ingelegd linoleum en op afstand bestuurbare voer-
tuigen vertoont, verrast het publiek door de aanval op de goede smaak 
en nonchalance ten opzichte van taboes. Door haar verwijzingen naar 
het Clarisme, een transgender mystiek die in de jaren 1920 gesticht 
werd door de Duitse Elisarion, herziet Bouvy ook het langzame uto-
pische traject van een cultuur die zich afkeert van de dominante 
modellen van patriarchaat en heteronor-
mativiteit. Haar werken overschrijden de 
normen van de burgerlijke moraal en de 

grenzen van de politieke correctheid en geven ze zelfs een brutale bye bye, 
een teken van een onomkeerbare mutatie van de maatschappij. Een ware 
ode aan de vrijheid, zo krijgt Bouvy’s Cruising Bye tentoonstelling de 
poëtische allure van een “wilde parade” waarin een stoet androgyne 
politieagenten (op het geluid van sirenes) en een sjabbat van heksen (onder 
belladonna) door elkaar lopen. 

www.mac-s.be

—   Te ontdekken 

In de Grand-Hornu,  
tot 18 september 2022
ALINE BOUVY
C R U I S I N G  B Y E
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Cédric Collin 
Ridder-Sabreur
van de Confrérie du Sabre d'Or  
de Champagne !

Cédric Collin, uitbater van restaurant La Vieille Ferme, in Chassepierre 
(Florenville), werd onlangs benoemd tot ‘Chevalier-Sabreur de la Confrérie 
du Sabre d'Or’. Hij is de enige in Wallonië die daar deel van uitmaakt.
Een fles champagne sabreren ? De gewoonte is overgenomen van Napoleons 
huzaren, die een overwinning op deze manier vierden. Het enige wat je 
daarvoor hoeft te doen (!) is een sabelmes tegen de hals van een koude 
fles champagne slaan, waarvan je de staaldraag en de kraag verwijderd 
hebt, om in één zuivere haal de fles te breken en de kurk te verwijderen, 
zonder de inhoud te morsen. Pas echter op dat je het niet in de richting 
van het publiek uitvoert !
De Confrérie du Sabre d'Or, opgericht in 1986, houdt deze traditie in 
stand dankzij de 33.000 sabreurs uit de hele wereld die de afgelopen 35 
jaar in meer dan 200 sabreerkelders aan de oefening hebben 
deelgenomen. België heeft vijf erkende kelders (vier in Vlaanderen en 
een in Wallonië) en de Belgische ambassade is verbonden aan de 
Nederlandse ambassade.

“Ikzelf werd ingewijd in een Luxemburgs restaurant”, zo verklaart Cédric Collin. 
“Als u erin slaagt om met succes een fles te sabreren, ontvangt u een diploma van sabreur, de eerste stap in de 

Confrérie.” En om zijn motivatie te verklaren : “Een paar jaar geleden had ik de leiding over de keuken van 

een tehuis in de buurt van Florenville (waar hij in 2019 tot beste chef-kok van tehuizen werd verkozen, 
n.v.d.r.) en ik deed de gelofte dat ik de plaquette 

van de Confrérie op de voorkant van mijn 

restaurant zou laten aanbrengen op de dag dat 

ik er een zou openen.”
Een wens die hij door de gezondheidscrisis 
eerder dan verwacht in vervulling kon 
laten gaan. Omdat hij er niet meer mocht 
werken, verliet Cédric Collin in 2020 het 
tehuis en richtte La Vieille Ferme op, een 
brasserie met tien kamers, verdeeld over 
twee sites. Zo kon hij een aanvraag 
indienen om ze als sabreerkelder te laten 
erkennen, en in januari jl. was het dan 
zover. Sindsdien heeft onze chef-kok op 
sommige bruiloftsbanketten of -feesten de zaal verblijd door tientallen flessen champagne te sabreren.
De Confrérie heeft natuurlijk enkele beroemde sabreurs in haar rangen opgenomen : Sophie Marceau, 
Omar Sy, Dany Boon, Gérard Lenorman, Michel Boujenah, Marc Lavoine, Benoît Poelvoorde …

lesabredor.fr

—   Schuimen maar !

Folklore
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Wat als de toekomst  

GROENER WAS 
Op 14 april opent Floriade Expo haar deuren in Almere 
(Nederland). Het evenement is de tuinbouweditie van 
de Wereldtentoonstelling en presenteert de initiatieven 
en oplossingen van alle deelnemende landen die onze 
steden groener en duurzamer kunnen maken. Het geeft 
ons de gelegenheid om enkele van de Waalse start-ups 
en bedrijven te bekijken die de producten en 
materialen van de toekomst ontwikkelen.

 I Gilles Bechet, Catherine Moreau en Florence Thibaut

https://floriade.com
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WELKE HUIZEN    
VOOR MORGEN ?

“ 
Het paviljoen en de tuin zijn volledig te rege-

nereren in de architectuur en het landschap”, legt de 
architect uit. “Alle materialen zijn koolstofarm of 

bijna koolstofvrij en kunnen terugkeren naar de 

aarde. Er zijn geen betonnen funderingen. Je kunt de 

muren neerhalen, een motorploeg gebruiken om de 

aarde om te woelen en dan planten wat je wilt. Als we 

het paviljoen zonder menselijk ingrijpen zijn gang 

lieten gaan, zou het op natuurlijke wijze verteren.”

Om dit doel te bereiken, is de keuze van de mate-
rialen essentieel. Je vindt er cross-laminated 
timber (CLT), dat volledig gerecycled kan wor-
den, hetzij voor hergebruik in een ander gebouw, 
hetzij voor toepassing als meubilair. Het tweede 
essentiële materiaal voor het paviljoen is de aarde 
die voor de muren en tegels van de binnenplaats 
is gebruikt. Dit zijn niet-gestabiliseerde stenen 

van ongebakken aarde, zonder toepassing van 
cement. Voor de verlichting en de flexibele wan-
den is een bioplastic op basis van algenzetmeel 
gebruikt, dat composteerbaar is bij omgevings-
temperatuur. “De tuin bestaat voor 60 % uit eetbare 

Belgische soorten. Het publiek kan er proeven van de 

bloemen, zaden, vruchten en ook van sommige stengels 

en wortels. Het idee is ook om kinderen uit te nodigen 

een koppeling te maken tussen wat ze zien, wat er 

groeit en wat ze proeven. Ze kunnen de aarde aanra-

ken en hun handen in de leem steken die op de muren 

zit. Dat is niet vies, leem is goed voor de huid.”

Voor de architect is dit project een manifest. Het 
is een extreme aanpak om het publiek bewust te 
maken van de plek van de architectuur in een 
wereld die opnieuw moet worden opgebouwd.

We kunnen niet meer bouwen en 
wonen in onze steden zoals 

vroeger. Dat zegt architect 
Nicolas Godelet uit Yvoir, die al 
meer dan twintig jaar uitgaat 
van duurzaamheid in zijn werk. 
Het Belgisch paviljoen en de 
met bomen omzoomde 

binnenplaats die hij voor de 
Floriade in Almere ontwierp, zijn 

daar perfecte voorbeelden van.
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De urgentie van de klimaatuitdaging
Nicolas Godelet, die meer dan twintig jaar geleden aan 
de UCL afstudeerde als ingenieur-architect, interes-
seerde zich al vroeg voor het beheer van hulpbronnen 
en het gebruik van recyclebare materialen, zoals hout. 
Maar hij stelt elke dag vast dat de wereld en de markt 
nog niet klaar zijn voor deze manier van bouwen, want 
90 % van de aannemers werkt op basis van een beton-
fundering en polyurethaan als isolatiemateriaal. 
“Tegenwoordig bestaan de meeste buitenmuren uit een stuk 

of twaalf lagen, waarvoor bijna evenveel materialen en 

ambachtslieden nodig zijn. De constructie waar ik naar streef, 

is een houten structuur, natuurlijke isolatie van houtwol of 

hennep, kalkstuc aan de buitenkant en leemstuc aan de 

binnenkant.”

Verandering is noodzakelijk, of we het nu willen of niet. 
De urgentie van de klimaatuitdaging dwingt onze 
samenlevingen om hun levensstijlen en consumptiepa-
tronen aan te passen. Ook de architectuur moet veran-
deren. En daar ligt een kans voor Nicolas Godelet. “Na 

de 20
e

 eeuw, die zo snel ging dat we geen tijd hadden om een 

stap terug te zetten, gaan we een eeuw tegemoet waarin diesel 

en benzine niet meer zullen bestaan. Dit zal het aanzien van 

de stad volledig veranderen. Zonder uitlaatgassen kunnen we 

weer groene ruimtes in de stad creëren en alles laten groeien, 

ook fruitbomen. Daken met beplanting en gewassen zullen 

het effect van de uv-straling verminderen, waardoor de totale 

temperatuur in de stad zal dalen. Regenwaterbekkens zullen 

het mogelijk maken om drinkwaterreserves te vormen.”

Duurzaamheid is ook sociaal
Een te perfecte visie van de stad ? Niet als het goed wordt 
beheerd, denkt Nicolas Godelet. Groene gevels, bijvoor-
beeld. Die zijn spectaculair en kunnen bijdragen aan een 
nieuw ecosysteem. Maar we mogen niet vergeten dat 
deze planten die langs gebouwen omhoogklimmen, ook 
water moeten krijgen. Als ze niet genoeg voedingsstof-
fen hebben door een tekort aan grond, moeten ze gemest 
worden, bij voorkeur op natuurlijke wijze.
“Tegenwoordig zijn er enorm veel perspectieven en driedi-

mensionale aanzichten, die eerder een ruimtelijke of archi-

tecturale fictie zijn. Het is goed om een richting aan te geven, 

maar op een gegeven moment moeten die projecten ook uit-

gevoerd worden ! ” Want naast zichtbare ecologie zijn er 
ook allerlei onzichtbare aspecten, die niet gemeten kun-
nen worden. “Architectuur gaat niet alleen over cijfers. 

Anders zou het door robots gedaan kunnen worden. 

Architectuur moet duurzaam zijn en duurzaamheid is iets 

sociaals. Past het gebouw dat we willen bouwen in een 

bepaalde omgeving, een bepaald landschap ? Past het in een 

bepaalde cultuur en de gewoontes die daarbij horen ? Zowel 

meetbare als niet-meetbare waarden moeten door de architect 

in aanmerking worden genomen. Als met een van die waarden 

geen rekening wordt gehouden, is het gebouw helemaal niet 

meer duurzaam. Zelfs als het ontzettend energie-efficiënt is, 

kan het niet daartoe beperkt blijven.”

“Na de 20
e

 eeuw, die zo snel ging dat we geen tijd hadden 

om een stap terug te zetten, gaan we een eeuw tegemoet 

waarin diesel en benzine niet meer zullen bestaan.  

Dit zal het aanzien van de stad volledig veranderen”. 

Het Belgisch paviljoen en zijn hof met bomen,  
in Almere voor de Floriade Expo. Een extreme 
aanpak om het publiek bewust te maken van de 
rol van architectuur in een wereld die moet 
worden heropgebouwd.
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Het Da Vinci-systeem
In 2007 vestigt Nicolas Godelet zijn bureau NG-lab in 
Peking, waar hij een dertigtal medewerkers om zich 
heen heeft. Hij heeft ook een bureau aangehouden in 
Dorinne (Yvoir), waar vijf medewerkers rondlopen. 
NG-lab is een broedplaats van activiteit, een netwerk 
waarin architecten en designers slechts het creatieve 
hart vormen. Daaromheen, in concentrische cirkels, 
bevinden zich onderzoekers en deskundigen op alle 
gebieden (chemici, natuurkundigen, materiaalkundigen, 
windenergiespecialisten enz.) en de ambachtslieden en 
laboratoria die de materialen bewerken. Als we al deze 
medewerkers meetellen, komen we op vijfhonderd men-
sen. Dit is wat Nicolas Godelet het Da Vinci-systeem 
noemt.
“Leonardo da Vinci werkte in zijn tijd niet alleen, hij bundelde 

zijn krachten met mensen die over kennis beschikten op 

bepaalde gebieden. Zo heeft NG-lab ook medewerkers in Japan, 

China, Vietnam, Singapore, Italië, Frankrijk en België. Elk 

project moet uitgevoerd worden met de beste mensen voor elke 

vaardigheid. Het is een zeer open en zeldzame methode, waar-

door we toegang hebben tot projecten die ondenkbaar zijn 

voor een bureau dat nog heel klein is vergeleken met de kolos-

sale bureaus in Peking.”
Hoewel het aanpassingsvermogen en de openheid van 
het bureau opmerkelijk zijn, ontwerpt het geen wonin-
gen, kantoortorens of winkelcentra. “Wij hebben op dit 

gebied niets in te brengen en zouden niet rendabel zijn ver-

geleken met ingenieursbureaus met duizend mensen in 

dienst ! ”

Projecten in Peking
Een van de projecten die de reputatie van NG-lab in 
Peking hebben gevestigd, is de Xinshougang-brug. Dit 
complexe geometrische bouwwerk is 1350 meter lang 
en wordt geschraagd door twee asymmetrische bogen, 
die symbolisch twee poorten vormen. Deze brug over 

Een schets van de nieuwe ambassade  
van België in Peking.

“ Leonardo da Vinci werkte in zijn tijd niet alleen, 

hij bundelde zijn krachten met mensen die over 

kennis beschikten op bepaalde gebieden. Zo heeft 

NG-lab ook medewerkers in Japan, China, 

Vietnam, Singapore, Italië, Frankrijk en België. 

Elk project moet uitgevoerd worden met de beste 

mensen voor elke vaardigheid”. 
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En in Wallonië ?
Het beste wat we onszelf kunnen wensen, is wonen in een 
groene omgeving in de stad en daarbij hulpbronnen zo goed 
mogelijk beheren en recyclen en kiezen voor milieuvriendelijke 
ontwikkeling. In de Waalse universiteiten en bedrijven ontstaan 
projecten om de stad groener te maken, betere voedingskeuzes 
te ontwikkelen, de energievoorziening te verbeteren en het 
milieu gezonder te maken. Op de volgende bladzijden presen-
teren we een aantal projecten die ons enthousiast hebben 
gemaakt.

http://www.ng-lab.net

de rivier de Yongding overspant ook de oude staalfa-
briek van Shougang, waar ooit een in Luik ontmantelde 
hoogoven werd geïnstalleerd.
NG-lab werd belast met de renovatie van deze 10.000 
vierkante meter grote staalfabriek, waar nu het hoofd-
kantoor van het Chinees Olympisch Comité is gevestigd. 
Verder zijn er culturele en sportvoorzieningen aanwe-
zig. Een daarvan is de Big Air, de eerste permanente 
skisportstructuur die voor de Olympische Winterspelen 
van 2022 werd gebouwd en die aan de rand van het 
terrein staat. “Ik ben geboren in Zwitserland en ik ben een 

snowboarder. Ik wilde een toegankelijke piste waar jongeren 

voor 50 cent met de metro vanuit het centrum kunnen komen.”
Het laatste project van Nicolas Godelet, en niet het min-
ste, is de nieuwe Belgische ambassade in Peking. “Het 

hele bovendeel is gemaakt van natuurlijk en recyclebaar CLT-

hout. De materialen voor de buitenmuren en de kelders zijn 

afkomstig van de voormalige Belgische ambassade. Na de 

sloop hebben we al het beton teruggewonnen. Dat hebben we 

vermalen om er gerecyclede stenen van te maken. De grijze 

tinten van de stenen uit Peking vermengen zich met het rood 

van de Belgische stenen. Dit is het eerste houten kantoorge-

bouw in Peking, waar dit materiaal al meer dan een eeuw 

niet meer wordt gebruikt, hoewel het ooit traditie was in 

China. Het is een knipoog naar de geschiedenis en een 

gedurfde zet van België om te kiezen voor een volledig recy-

clebaar project.”

De Big Air, de eerste permanente 
skisportstructuur die voor de Olympische 

Winterspelen van 2022 werd gebouwd.

Een van de projecten die de 
reputatie van NG-lab in Peking 
hebben gevestigd : de 
Xinshougang-brug.
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EEN APP OM 
GROENZONES    
TE STIMULEREN  

Grality, gevestigd in Frasnes-lez-Anvaing, 
heeft een app ontworpen om de kwaliteit 
van openbare parken, natuurgebieden  
en volkstuinen te inventariseren, te 
analyseren en dus te optimaliseren.  
Een eenvoudig en intuïtief instrument 
voor gebruik door gemeenten en 
gemeenschappen. 

Dossier

Clément Van Daele, de oprichter van de in Henegouwen 
gevestigde start-up, is gepassioneerd door de natuur 
en vergiste zich niet toen hij ervoor koos agronomie 
te studeren. In 2008 had hij al het adviesbureau 

ApiTrees opgericht, dat duurzame groengebieden ontwerpt en 
beheert. Sindsdien bieden hij en zijn team advies, cartografie, 
diagnostische gegevens, beheerplannen, opleidingen en opvol-
ging van de werkzaamheden. “Ik besefte dat er geen praktische, 

eenvoudige en betaalbare hulpmiddelen bestonden om natuurgebieden 

te inventariseren en de gegevens over een bepaald erfgoed gemakkelijk 

te coderen.” Om de informatie beter door te geven aan zijn klan-
ten, biedt hij nu zijn eigen oplossing aan. “Wij hadden het geluk 

gesteund te worden door het Microsoft Innovation Center, waardoor 

wij onze ontwikkeling hebben kunnen versnellen”, zegt de ondernemer- 
agronoom.

F R A S N E S - L E Z-A N VA I N G

Henegouwen

Gebruiksvriendelijk
Dit is het begin van Grality, het zusje van ApiTrees, dat in janu-
ari 2021 gelanceerd werd en al genomineerd is voor de 
Wap'Innov-wedstrijd die de creativiteit van bedrijven in 
Picardisch Wallonië beloont. “Het instrument beantwoordt aan de 

reële behoefte om de stedelijke vegetatie beter te begrijpen en te behe-

ren”, zegt de CEO. De app is intuïtief en gebruiksvriendelijk en 
is ontworpen om op een tablet of smartphone gebruikt te wor-
den door elke agent, ongeacht zijn IT-niveau. Van struiken en 
heesters tot bloemen en bomen, elke soort wordt vermeld. De 
belangrijkste kenmerken zijn : gegevens importeren/exporteren, 
meerdere filters, thematische kaarten of aangepaste grafieken. 
“Het is een tool die gevoed moet worden met informatie en cijfers. Dat 

kan van overal en op elk moment. Dankzij verschillende indicatoren, 

zoals de luchtkwaliteit of de koolstofopslag, kunnen wij de kwaliteit 

van de gebieden beoordelen en de evolutie ervan volgen.”
Momenteel werken er vier gemeenten met Grality, waaronder 
de universiteit van Lotharingen en de gemeente Watermaal-
Bosvoorde. Particuliere beheerders zoals golfclubs of vakantie-
oorden zouden ook belangstelling kunnen hebben. Clément 
Van Daele : “Wat ik bevredigend vind, is het gevoel dat wij er soms 

in slagen om de natuurlijke weerstand te verhogen bij het aanleggen 

van groenzones : gezondere bomen, levende grond, doorlaatbare 

bestrating.” 

www.grality.be
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WANNEER HET LICHT  
OP GROEN SPRINGT  

Het Luikse bedrijf GDTech Superlighting ontwikkelt 
intelligente verlichtingssystemen om de binnenteelt te 
optimaliseren. Universiteiten en onderzoekcentra, maar 
ook tuinbouwers profiteren daarvan.

Dossier

A N S

Luik

Licht is leven, vooral voor planten. Met de ontwikkeling 
van de indoorteelten is het beheersen van de lichtre-
geling essentieel geworden om de kwaliteit en kwan-
titeit van de productie te controleren.

GDTech Superlighting, een divisie van een in Alleur gevestigde 
aanbieder van engineeringdiensten, produceert een hele reeks 
verlichtingsoplossingen op maat voor bedrijven. Het Luikse 
bedrijf doet ook al enkele jaren onderzoek naar intelligente 
systemen om planten onder kunstlicht te kweken. Het werkt 
hiervoor samen met Gembloux AgroBiotech (Universiteit van 
Luik) en de start-up Araponics, die gespecialiseerd is in het 
ontwerpen en op de markt brengen van apparatuur voor de 
hydrocultuur.

De kleur van het licht regelen
Een eerste project, Vegetable Light Recipe (VeLiRe), heeft tot 
doel om verlichtingssystemen op basis van ledtechnologie te 
ontwikkelen die de frequentie en kleur van het licht kunnen 
regelen naargelang de plantensoorten en behoeften van de 
tuinders. “We hebben een genetisch algoritme ontwikkeld dat ons in 

staat stelt het beste recept voor elke plant te ontwikkelen”, verduide-
lijkt Julien Reuland, ingenieur en hoofd van de divisie GDTech 
Superlighting.

Het bedrijf produceert twee verlichtingssystemen. Het eerste, 
meer complexe systeem kan tot zestien kanalen van verschil-
lende golflengten omvatten. Deze kunnen naar believen gemo-
duleerd worden, waardoor het armatuur elke kleur zichtbaar 
licht kan produceren. Dit systeem is bedoeld voor universiteiten 
en onderzoekcentra, met name in de farmaceutische sector. Het 
tweede systeem, dat bestemd is voor de tuinbouwmarkt (op dit 
moment alleen in België), is beperkt tot acht kanalen, maar kan 
worden opgevoerd tot 450 watt. Daardoor is het geschikt voor 
gebruik bij de productie van biomassa.

Geautomatiseerde kweekbakken
Apic, het tweede project van het bedrijf, is gericht op de ont-
wikkeling van geautomatiseerde kweekbakken waarin verschil-
lende soorten planten zonder handmatige tussenkomst 
gekweekt kunnen worden. Dankzij fenotypering, dat wil zeggen 
de bepaling van alle zichtbare kenmerken van elke plant, kan 
het systeem aan de zeer precieze behoeften van elke producent 
voldoen, of het nu gaat om de grootte van de bladeren of de 
lengte van de stengels. Interessant gezien de groeiende belang-
stelling voor binnenteelt en stadsboerderijen ! 

www.gdtechlighting.com

Met de ontwikkeling 
van de indoorteelten is 
het beheersen van de 
lichtregeling essentieel 
geworden om de 
kwaliteit en kwantiteit 
van de productie te 
controleren.
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IS HET  
TIJD VOOR  
STADSLANDBOUW ?

Green SURF zet zich al vijf jaar in voor 
stadslandbouw door onder meer 
moestuinen in woonwijken aan te 
leggen, mensen samen groenten en 
fruit te laten verbouwen en 
bijenkorven op de daken van kantoren 
te plaatsen. Thurn en Taxis, de 
gemeente Roubaix en het Brusselse 

Tivoli-project hebben geprofiteerd van 
hun deskundige adviezen. 

G E M B LO U X

Namen

Green SURF, voluit ‘Green Solutions for urban and 
rural farming’, is een spin-off van Gembloux Agro 
Bio Tech (Ulg) die sinds 2017 actief is in de groene 
sector. Het adviesbureau, dat voortbouwt op jaren 

van onderzoek naar stadslandbouw, biedt volledige ondersteu-
ning, van behoefteanalyse tot concreet toezicht op de aanplan-
tingen ter plaatse. “Het gaat er niet om dat we een mooi idee op papier 

hebben en ook niet om alleen de salonsocialisten een plezier te doen. 

Wij willen steeds een echte voedselstrategie opstellen om geleidelijk 

de voedselbestendigheid van onze steden te verbeteren”, zegt Candice 
Leloup, agronoom, CEO en samen met Haïssam Jijakli mede- 
oprichter van de spin-off. “Kleine projecten bestaan niet. Elke stap 

telt om de stedelijke landbouw vooruit te helpen.”
Tot de klanten behoren projectontwikkelaars, overheden en 
openbare instellingen, oftewel iedereen die zich interesseert 
voor ruimtelijke ordening. Voorbeelden zijn het omvangrijke 
woningbouwproject Tivoli Green City in Brussel, dat geroemd 
wordt om zijn groentedaken en kas van 150 vierkante meter 
voor de bewoners, het nieuwe bestuursgebouw met groene 
ruimtes en bedrijfsmoestuin voor de ambtenaren van de pro-
vincie Namen, en Besix Red, dat momenteel de wijk 
Walferdange in Luxemburg ontwikkelt rond een groot park en 
productiepercelen. “Stadslandbouw is veelzijdig, zowel in technisch 

opzicht als wat betreft het business model. Zo kun je op de grond of op 

het dak, in een parkeergarage of kelder en binnen of buiten werken. 

Er is een groot verschil tussen een dak van een paar duizend vierkante 

meter en een kleine moestuin in een woongroep. Elk project is anders, 

dat maakt het zo interessant”, benadrukt Camille Herben, business 
developer bij Green SURF. Er is één constante : de zeven mede-
werkers van het bureau fungeren altijd als schakel tussen de 
grondeigenaren die ze moeten behagen en de initiatiefnemers 
die met hun voeten in de klei staan.

Het nieuwe woningbouwproject Tivoli 
in Laken en zijn groene daken.

Het team van Green SURF.
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Steden en voedsel opnieuw met  
elkaar verbinden
Stadslandbouw is een relatief nieuw verschijnsel in 
grootschalige vastgoedprojecten, vooral buiten de 
hoofdstad, maar begint langzaam door te dringen tot 
de denkwereld van ontwikkelaars. Een van de nog heer-
sende misverstanden is het idee dat stadslandbouw duur 
of ingewikkeld is om dagelijks te beheren. Voor boom-
gaarden, bijenkorven en kassen is echter niet per se veel 
ruimte nodig. “Er is nog steeds een zekere terughoudendheid. 

Sommige ontwikkelaars willen eerst zien wat anderen doen. 

We hebben pioniers nodig om te laten zien dat het mogelijk 

is”, zegt Candice Leloup, die eraan toevoegt : “De gezond-

heidscrisis en de verschillende lockdowns hebben ons geholpen. 

Sommige gemeenten hebben begrepen dat het bezit van goede 

buitenruimtes echt een pluspunt is voor hun burgers. De vraag 

van de inwoners naar gemeentelijke diensten is echt geëxplo-

deerd.” Dit wordt bevestigd door Camille Herben : “Er is 

een schreeuwende behoefte aan meer groen. Een jong stel dat 

huiseigenaar wil worden, zoekt toegang tot gemeenschappe-

lijke ruimtes van goede kwaliteit. De mogelijkheid om een 

moestuin te gebruiken, is vaak even belangrijk als het hebben 

van een parkeerplaats. Het is nu een onderscheidende 

factor.”
Een andere recente ramp die de stadslandbouw een 
duwtje in de rug heeft gegeven, zijn de zware overstro-
mingen die Wallonië vorig jaar hebben getroffen. 
Camille Herben : “Begroeiing kan een grote bijdrage leveren 

om bescherming te bieden tegen de dramatische gevolgen van 

deze zomer. We moeten anders gaan bouwen en stoppen met 

overal beton neer te leggen. Stadslandbouw moet in het denken 

worden geïntegreerd. De logistieke aspecten en de distributie 

van levensmiddelen zijn twee van de belangrijkste punten om 

rekening mee te houden bij de ontwikkeling ervan.”
Om terrein te winnen, moeten stadslandbouwprojecten 
en de voordelen ervan geëvalueerd worden, ook al zijn 
bepaalde positieve externe effecten (stressvermindering, 
meer welzijn enz.) moeilijk meetbaar. “We hebben meer-

dere, goed doordachte oplossingen nodig”, concludeert 
Candice Leloup. “Elk project is een kleine overwinning op 

zich. Het is dringend nodig om onze steden opnieuw te ver-

binden met de natuur en de voedselproductie. Stadslandbouw 

en conventionele landbouw moeten hand in hand gaan. Het 

is niet zo dat de ene vorm verdwijnt ten gunste van de andere. 

Integendeel, ze versterken elkaar.”

“Een jong stel dat huiseigenaar wil worden, zoekt 

toegang tot gemeenschappelijke ruimtes van 

goede kwaliteit. De mogelijkheid om een 

moestuin te gebruiken, is vaak even belangrijk 

als het hebben van een parkeerplaats. Het is nu 

een onderscheidende factor.” 
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DE STEDEN 
VOEDEN?   
HET WERK  
VAN DE BOEREN !

Kan stadslandbouw een 
belangrijke bijdrage leveren 
aan de voedselautonomie 
van steden ? 
Landbouwingenieur Philippe 
Baret, docent genetica en 
agro-ecologie aan de UCL  
en voorzitter van de ngo  
SOS Faim, heeft enkele 
bedenkingen.

Philippe Baret, decaan van de Faculté des bio-ingénieurs, 
denkt zeer intensief na over de rol van agro-ecologie 
als alternatief voor de industriële landbouw. Hij heeft 
verschillende proefschriften over landbouwsystemen 

in Wallonië en Afrika begeleid. In de keuze van de onder-
zoeksthema’s van zijn team hecht hij veel belang aan het karak-
teriseren van de werking van kleinschalige gezinslandbouwsys-
temen en aan innovatie- en overgangsprocessen.
Wij spraken hem in Louvain-la-Neuve, niet ver van de univer-
siteitsboerderij van Lauzelle, waar hij een project rond weten-
schappelijk veldonderzoek naar biologische groenteteelt leidt.

In 2050 zal 68 % van de wereldbevolking in steden wonen, 
hoewel deze slechts 2 % van de oppervlakte van de planeet 
beslaan. Zou stadslandbouw met het oog op deze groei geen 
oplossing zijn ?
Het is waar dat de voedselvoorziening van steden een cruciaal 
probleem is. Dat is niet nieuw. In het oude Rome werd al tarwe 
uit Egypte ingevoerd. Tegenwoordig komt, zowel in het 
Noorden als in het Zuiden, een groot deel van het voedsel van 
heel ver weg, omdat we hebben gekozen voor een internationaal 
georiënteerde landbouw. Gezien de gemeenschappelijke sociale 
en milieunormen lijkt de Europese markt mij de beste optie.
De omvang van een stad die in staat is zichzelf te bevoorraden, 
wordt op dit moment geschat op 10.000 inwoners. Uit een  
studie (1) van een onderzoeksteam in 2018 blijkt dat slechts 0,3 % 
van de hoeveelheden groenten, fruit, aardappelen, eieren en 

Landbouwingenieur Philippe Baret

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

Waals-Brabant
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zuivelproducten die de Brusselse bevolking consumeert, gedekt 
zou kunnen worden door productie in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Zelfs met een verdubbeling van de hui-
dige oppervlakte zou voor deze vijf producten een voedselau-
tonomie van slechts 0,5 % in 2050 bereikt kunnen worden. Het 
doel om in 2035 voor 30 % zelfvoorzienend te zijn wat betreft 
groenten en fruit, een van de prioriteiten van de Good Food-
strategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt daar-
mee bij lange na niet gehaald. En laten we niet vergeten dat 
stadslandbouw geen betrekking heeft op andere basisproducten, 
zoals tarwe, melk en vlees. Kortom, de bevoorrading van steden 
vergt een algemene discussie en betreft meerdere spelers, zoals 
de grote ketens, de boeren, de handelaars enz. Te veel inzetten 
op stadslandbouw, of dat nu via gemeenschapstuinen, dakmoes-
tuinen, stadsboerderijen of verticale landbouw gebeurt, is een 
beetje hetzelfde als denken dat we het mobiliteitsprobleem in 
Brussel kunnen oplossen door er fietsen te produceren.

Er worden andere voordelen genoemd, zoals de afstand  
tussen kweker en consument, korte afzetkanalen enz.
Hoewel beide begrippen vaak in één adem worden genoemd, 
betekent ‘lokaal’ in werkelijkheid niet ‘duurzaam’, dat wil zeggen 
met een kleinere ecologische voetafdruk. Hoewel een vermin-
dering van het aantal kilometers positief kan zijn, stoot niet het 
vervoer van de producten maar de landbouwproductie zelf de 
meeste broeikasgassen uit.
Bij korte afzetkanalen wordt vaak de geografische dimensie 
genoemd, maar vanuit agronomisch oogpunt is de afstandsdi-
mensie niet bijzonder relevant. Wortelen kunnen natuurlijk in 
de stad worden geteeld, maar als je ze elders, in een zanderig 
gebied, laat groeien, zijn er misschien minder middelen nodig 
om de opbrengst te verbeteren en is de teelt milieuvriende- 
lijker.
Korte afzetkanalen, waarbij slechts één tussenpersoon betrok-
ken is, zijn interessant omdat ze een verdeling van waarden 
tussen producent en consument mogelijk maken, maar bezorgen 
de boer aanzienlijk meer werk, want hij moet zorgen voor de 
opslag, verwerking en distributie van de producten.

“ Te veel inzetten op 

stadslandbouw, of dat nu  

via gemeenschapstuinen, 

dakmoestuinen, 

stadsboerderijen of verticale 

landbouw gebeurt, is een beetje 

hetzelfde als denken dat we het 

mobiliteitsprobleem in Brussel 

kunnen oplossen door er fietsen 

te produceren”.

“ Uit een studie van een 

onderzoeksteam in 2018 blijkt 

dat slechts 0,3 % van de 

hoeveelheden groenten, fruit, 

aardappelen, eieren en 

zuivelproducten die de Brusselse 

bevolking consumeert, gedekt 

zou kunnen worden door 

productie in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest”.

Er zijn nog andere positieve effecten : deze projecten in 
stedelijke gebieden brengen de natuur terug in de stad, laten 
bewoners weer in contact komen met de seizoenen, verbeteren 
hun welzijn enz.
Het is overduidelijk dat ze een cultureel effect kunnen hebben, 
een educatieve rol kunnen spelen, mensen de gelegenheid kun-
nen geven om na te denken over de kwaliteit van wat ze eten. 
En ook kwetsbare mensen de kans kunnen geven om te her-
bronnen, zich nuttig te voelen en hun gevoel van eigenwaarde 
te versterken. Deze care farming-initiatieven komen steeds 
meer voor in België en Europa.

Denkt u dat stadslandbouwprojecten een vorm van 
concurrentie zijn voor de boeren ?
Ja, en ik denk dat ze met boeren opgezet moeten worden, wat 
niet het geval is. De meeste projecten zijn bedacht door mensen 
die niet afkomstig zijn uit de landbouwwereld. Tot slot denk ik 
dat initiatieven als kassen of dakmoestuinen als interessante 
innovaties beschouwd moeten worden, maar niet als de oplos-
sing voor de toekomst. Er is momenteel geen verband tussen 
deze opties en de eisen van de stad op het gebied van voedsel- 
voorziening.

(1) https://sytra.be/fr/publication/nourrir-bruxelles/
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BIJEN, ONZE 
ONVERVANGBARE 
GETUIGEN VAN  
DE BIODIVERSITEIT

Met de hulp van bijen helpt BeeOdiversity, dat in Thines gevestigd is, 
bedrijven en gebieden om hun impact op de biodiversiteit te meten en 
maatregelen te treffen om die te verbeteren.

N I J V E L

Waals-Brabant
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De eerste bijen zouden 100 miljoen jaar geleden geleefd 
hebben en uit het Verre Oosten komen. Vandaag zijn 
ze over de hele planeet verspreid en er bestaan onge-
veer 20.000 verschillende soorten. Maar hun aan-

wezigheid op aarde wordt bedreigd. Ze zijn het slachtoffer van 
menselijke activiteiten en alle vormen van vervuiling, en ver-
dwijnen geleidelijk. Gealarmeerd door deze dreiging, heeft Dr. 
Bach Kim Nguyen er zijn doctoraat aan gewijd bij Gembloux 
Agro-Bio Tech. Na zijn universitaire studies ging hij samen-
werken met Michael Van Cutsem, een voormalig advocaat die 
ondernemer werd, en met projectleider Emmanuel Lion om 
BeeOdiversity op te richten, een bedrijf dat wil handelen en 
bewust maken voor meer biodiversiteit.
Hun eerste project, honing verkopen, heeft niet lang geduurd. 
“Wij hadden al gauw in de gaten dat er betere dingen te doen waren 

met onze bijenkolonies. Zij kunnen ons helpen de toestand van de 

biodiversiteit te volgen. Dit zijn natuurlijke drones die over zeer grote 

gebieden vliegen om stuifmeel te verzamelen en die ons miljoenen 

staaltjes kunnen terugbrengen”, zegt Michael Van Cutsem.

Ongeveer 100 projecten in een tiental landen
Met dit hulpmiddel zijn ze naar bedrijven gestapt om hen te 
helpen nadenken over de impact van hun activiteiten op de 
biodiversiteit en over de te ondernemen acties om die te 
verbeteren. “Onze grootste uitdaging is de mensen te laten zien dat 

je met biodiversiteit waarde kunt creëren. En als je een impact wilt 

hebben, dan heb je zo veel mogelijk stakeholders nodig.” Vandaag 
leidt BeeOdiversity meer dan honderd projecten in een tiental 
landen, hoofdzakelijk in Europa, maar eveneens in de Verenigde 
Staten en Afrika.
Biodiversiteit is een uiterst complex en multifactorieel 
vraagstuk, dat tot uiting komt in de diversiteit van de 
bedrijfssectoren. Zij gaan van ruimtelijke ordening tot 
‘BeeOmonitorin’ van land-, boom- en wijnbouwgebieden, het 
meten van de uitstoot van verontreinigende stoffen door de 
industrie en het effect daarvan op fauna en flora, de integratie 
van biodiversiteit in de ontwikkeling van stedelijke gebieden 
en vastgoedprojecten, en de evaluatie van de waterkwaliteit 
over zeer grote gebieden. Hun deskundige hulpmiddelen 
combineren menselijke en bijen-vaardigheden met 
spitstechnologie, onder meer op vlak van IT.

Een daverende actie in Knokke-Heist
Naast haar werk in de bedrijfswereld voert BeeOdiversity ook 
acties uit op uitgestrekte gebieden. In België is het project dat 
sinds 2015 met Knokke-Heist wordt geleid over de bestuivers 
en biodiversiteit het project dat de grootste impact heeft gehad. 
De kustgemeente zat met drie problemen : slechte luchtkwaliteit 
ten gevolge van de exploitatie van de haven van Zeebrugge, de 
vervuilende stoffen en bestrijdingsmiddelen die nog te veel 
gebruikt werden voor de landbouw, en ten slotte een biodiver-
siteit die te sterk steunde op ‘exotische’ sierplanten. Een gede-
tailleerde monitoring met behulp van bijen stelde in staat een 
inventaris van de situatie op te maken. Aansluitend daarop zijn 
er vijftien bijentuinen, fietsroutes en een wandelroute aangelegd 
die toerisme en informatie over biodiversiteit combineren.
“Door burgers erbij te betrekken, imkers op te leiden en gidsen op te 

leiden, hebben wij een gemeenschap van actoren opgestart die het 

belang van de plaatselijke biodiversiteit inziet. Na een paar jaar ont-

dekten we dat het aantal plantensoorten verviervoudigd was. Als wij op 

de flora werken, heeft dat een cascade-effect op de andere soorten.”

Direct effect op de gezondheid
Biodiversiteit is ook belangrijk omdat zij een directe impact 
heeft op gezondheid en welzijn. “Wij werken al een vijftal jaren 

samen met een neurologe van het Universitair Ziekenhuis van Nancy, 

die het verband heeft kunnen aantonen tussen de natuur en ons neuro-

logisch systeem. Zo heeft zij aangetoond dat de natuur ons stressniveau 

en ons concentratievermogen beïnvloedt. In bedrijven hebben de aanleg 

van een tuin en de aanverwante activiteiten een positief effect gehad 

op stress, burn-out en algemene werkcapaciteit.”
BeeOdiversity heeft nooit fondsen geworven en heeft gekozen 
voor organische groei. In zijn team combineert het bedrijf de 
ervaring van imkers, landbouwingenieurs, bio-ingenieurs, 
gegevensanalisten en verkopers. “Wij hebben de ambitie om een 

wereldspeler te worden maar wij weten dat we dat niet alleen kunnen. 

In andere landen werken wij samen met plaatselijke actoren, die wij 

opleiden en de instrumenten geven om ter plaatse op te treden.”
Michael Van Cutsem verwacht dat er in de komende vijf jaar 
een verschuiving zal plaatsvinden waardoor biodiversiteit een 
vooraanstaande plaats zal innemen bij de uitdagingen van deze 
eeuw. “Om die aan te pakken, hebben wij politieke inzet en veel inno-

vatie nodig.” 

www.beeodiversity.com

Bach Kim 
Nguyen en 
Michael  
Van Cutsem
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ETHERISCHE OLIËN    
ALS ONKRUIDVERDELGERS

APEO, een start-up uit 
Gembloux, heeft een biologische 
onkruidverdelger ontwikkeld op 
basis van etherische oliën.  
De commerciële lancering is 
gepland voor 2026.

Het onderzoek liep niet van een leien dakje. Toen het 
team van het Laboratorium voor Geïntegreerde en 
Stedelijke Plantenziektenkunde van Gembloux Agro-
Bio Tech werkte aan de schimmeldodende eigenschap-

pen van bepaalde etherische oliën, zagen ze dat een van de ont-
wikkelde stoffen bepaalde planten doodde. Vandaar het idee om 
een biologisch onkruidbestrijdingsmiddel te ontwikkelen. Met 
de nieuwe Europese richtlijnen inzake toegelaten producten voor 
particulieren, is er nu een natuurlijk alternatief voor glyfosaat. 
Met een wereldmarkt voor pesticiden die op 53,3 miljard euro 
is geschat en waarvan 65 % gemonopoliseerd wordt door de vijf 
zwaargewichten in de sector, is de uitdaging interessant.
In januari 2021, na tien jaar onderzoek, richtten labodirecteur 
Haïssam Jijakli en onderzoeker Simon Dal Maso APEO op, wat 
staat voor Agronomical Plant Extracts & Essential Oils. De 
start-up wil zijn activiteiten beginnen met drie etherische oliën 
met een verschillend werkingsspectrum, naargelang zij niet-se-
lectief of selectief zijn om het gazon te ontzien. “Het grote voordeel 

van etherische oliën is dat ze geen residu achterlaten”, legt professor 
Haïssam Jijakli uit.

Overtuigende tests
Uit tests die in samenwerking met landbouwers zijn uitgevoerd, 
is gebleken dat onze producten doeltreffender zijn dan die van 
de concurrentie. “Ons productengamma introduceert opnieuw een 

dosis wetenschap in de stadslandbouw. Het zijn geen onkruidverdelgers 

die blindelings worden aangebracht, je moet de seizoensgebondenheid 

respecteren en op de soort planten letten.”
In afwachting van de voor 2026 geplande marktintroductie - de 
producten moeten nog testen doorstaan om te garanderen dat ze 
voldoen aan de Europese normen inzake hun niet-giftigheid - zet 
het team van Prof. Jijakli zijn onderzoek voort om het gamma 
producten uit te breiden, vooral voor de professionele markt, met 
bijvoorbeeld etherische oliën die de ranken uitdunnen die aan 
de basis van de wijnstok groeien en energie uit de wijnstok 
pompen.
In een wereld waar de steeds snellere verstedelijking verant-
woorde en duurzame producten en technieken verwacht, kon de 
timing van Apeo’s project niet beter zijn. Goed om weten : alle 
activiteiten van het bedrijf, van onderzoek tot productie, zijn in 
Wallonië gevestigd.

G E M B LO U X

Namen

Niet behandelde akker.

Akker behandeld met gewone, 
in de handel verkrijgbare 
onkruidverdelger.

Akker behandeld met APEO.

www.apeosolutions.com
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PLANTEN 
BESCHERMD     
DOOR 
ELICITORS

FytoFend, een spin-off van de Universiteit van Namen in Gembloux, produceert en 
exporteert elicitors, stoffen die het natuurlijke afweersysteem van planten tegen 
ziektes activeren door het signaal van externe ziekteverwekkers na te bootsen.

Pierre van Cutsem, landbouwkundig ingenieur en onder-
zoeker in de plantenbiotechnologie aan de Universiteit 
van Namen, deed onderzoek naar de pectine in planten 
toen hij het idee kreeg dat dit zou kunnen leiden tot de 

ontwikkeling van natuurlijke bestrijdingsmiddelen. In 2009, 
toen hij zijn onderzoek wilde voortzetten, heeft hij zijn krachten 
gebundeld met die van Raffael Buonatesta, een promovendus 
uit Cuba, om Fytofend op te richten, met de steun van het Waals 
Gewest.
Het door het bedrijf ontwikkelde product is betrekkelijk uni-
verseel en de productie ervan vergt geen chemicaliën, enkel 
derivaten van landbouwkundige bijproducten, waardoor het 
een product is met een zeer laag risico. Voor de gebruiker ver-
schilt de toepassing ervan enigszins van die van chemische 
bestrijdingsmiddelen. “Het moet om de zeven tot tien weken aan 

beide kanten van het blad gespoten worden, omdat het signaal niet 

erg persistent is.”

G E M B LO U X

Namen

Een hoger rendement
De producten van FytoFend zijn gewoonlijk gereserveerd voor 
hoogwaardige of arbeidsintensieve teelten, zoals wijngaarden 
of kasteelten. Het goede nieuws is dat de ervaring heeft geleerd 
dat deze producten ook een belangrijk bio-simulerend effect 
hebben dat tot hogere opbrengsten leidt.
Vandaag worden alle FytoFend-producten vervaardigd in de 
vestiging in het wetenschapspark Crealys in Isnes. Zij worden 
gedistribueerd in een tiental Europese landen en de uitbreiding 
van het bedrijf zal zich naar verwachting voortzetten in de 
Verenigde Staten en in Midden-Amerikaanse landen waar reeds 
octrooien zijn aangevraagd. “Van een octrooi overgaan tot een 

product dat klaar is om op verschillende afzetmarkten te worden 

verkocht, vergt veel wetenschappelijk werk en talloze goedkeurings-

procedures”, merkt Pierre van Cutsem op.
FytoFend, dat op eigen kapitaal werkt, heeft momenteel twaalf 
mensen in dienst, van wie de helft zich met onderzoek bezig-
houdt.“Ons doel is producten te ontwikkelen die werkzaam zijn tegen 

andere ziekten en andere planten”, besluit de manager.www.dev.fytofend.be

Vandaag worden alle  
FytoFend-producten 
vervaardigd in de vestiging 
in het wetenschapspark  
Crealys in Isnes.
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EEN BOOM    
DIE GROENE ENERGIE 
PRODUCEERT

Afgelopen zomer is de Franse ‘Windboom’ op de Belgische markt 
gelanceerd, een soort mini-windturbine die in de energiebehoefte van een 
gemiddeld huishouden kan voorzien. Energiegigant Equans installeerde er 
eentje in het Regionaal Ziekenhuis van Namen. Een primeur voor ons land !

De Aeroleaf® of Windboom is een nieuw soort elek-
triciteitsproductiesysteem, ontworpen door het 
bedrijf New World Wind uit Île-de-France bij Parijs. 
Het is geïnspireerd op de natuur en bestaat uit drie 

stammen van 9,8 meter hoog en stalen takken waaraan blad-
vormige windgeneratoren zijn bevestigd. Deze microturbine, 
die is ontworpen volgens het principe van zelfconsumptie, 
profiteert van verschillende soorten wind over 360 graden. In 
België toonde Equans, de nieuwe naam van Engie Solutions in 
ons land en in Luxemburg, als eerste belangstelling.
“Het systeem heeft ook een symbolische betekenis : het herinnert ons 

er voortdurend aan hoe belangrijk het is dat we allemaal bijdragen 

tot het verminderen van onze koolstofvoetafdruk”, zegt Marc 
Goessens, verkoopdirecteur bij Equans. Waar dat concreet op 
neerkomt ? Eén windboom kan vijftien LED-straatlantaarns 
van 100 watt laten branden, of een zevental parkeerplaatsen 
voor elektrische wagens of honderd vierkante meter energie-
zuinige kantoorruimte van stroom voorzien. Hij produceert 
het equivalent van het jaarlijkse verbruik van een gemiddeld 
huishouden.

Een baanbrekend ziekenhuis in Namen
In ons land maakte de microturbine haar debuut in Wallonië, 
in de zomer van 2020. Het Equans-team installeerde ze op de 
parking van het Regionaal Ziekenhuis Samber en Maas in 
Namen, in het kader van een globaal plan om het energiever-
bruik te verminderen. “Dat zal helpen om een project te ondersteu-

nen om de ecologische voetafdruk van het ziekenhuis te verkleinen”, 
zegt Marc Goessens.
Het voordeel van de Windboom is dat hij nieuwsgierigheid 
wekt en aanzet tot vragen en discussies over energie. De boom 
zou geschikt kunnen zijn voor alle activiteiten en industrieën 
die dag en nacht energie verbruiken. En hij zou ook een alter-
natief kunnen zijn voor de windturbines in ons land. “In Wallonië 

zou het potentieel ervan nog groter kunnen worden als het Waals 

Gewest, net als bij andere neutrale productiesystemen, ervoor zou 

kiezen om een duwtje in de rug te geven aan degenen die ze installeren, 

bijvoorbeeld in de vorm van subsidies.”
Hoewel Equans op korte termijn geen andere installaties van 
dit type heeft gepland, sluit het bedrijf niet uit dat het dit expe-
riment nog zal herhalen.

Het Equans-team installeerde de 
microturbine op de parking van het 
Regionaal Ziekenhuis Samber en Maas in 
Namen, in het kader van een globaal plan 
om het energieverbruik te verminderen. 

https://newworldwind.com/aeroleaf/
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Ze had kleren kunnen 
ontwerpen. Maar koos toch voor 
de wereld van de tassen. Een 
pragmatische en weloverwogen 
keuze, die getuigt van de 
wijsheid van deze 28-jarige 
desigenr, wiens succes bewijst 
dat fantasie en levensvreugde 
hand in hand kunnen gaan met 
nauwgezetheid en 
vastberadenheid.

M A R C H E - E N - FA M E N N E

Luxemburg

DE GEPERSO- 
NALISEERDE  
TASSEN VAN  
Valentina  

Tsitiridis 

 I Marie Honnay

Een vriendelijk welkomstbericht, een Proustiaanse vra-
genlijst om de verlangens van elke klant vast te leggen, 
oneindig veel mogelijkheden om de tas aan te passen 
en, uiteindelijk, de geboorte van een unieke handtas, 

vaak versierd met de initialen van zijn eigenaar. Wanneer zij 
het door de ontwerpster zelf bedachte contactformulier ont-
vangen, hebben de vrouwen die besluiten een gepersonaliseerde 
tas van Valentina Tsitiridis te kopen de indruk dat zij hun  
verjaardag, Valentijnsdag en Kerstmis allemaal op één dag 
vieren, zo doordacht is dit concept van op maat gemaakte 
accessoires. 
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Normaal. Vriendelijkheid en klantenservice zijn 
in zekere zin de grondbeginselen van het project 
van deze inwoonster van Marche-en-Famenne, 
die haar opleiding tot modeontwerpster genoot 
aan de Luikse school HELMo Mode. “Voordat ik 

mijn label in 2019 oprichtte, had ik al een eerste erva-

ring opgedaan in het ontwerpen van patronen bij 

Piece of Chic studio in Brussel. Het begin van het 

avontuur”, vertelt ze.

Een idee, een concept
Service is een handelsmerk van de familie 
Tsitiridis. Valentina's ouders, die een Grieks res-
taurant uitbaten in de stad waar hun dochter haar 
atelier heeft ingericht, gaven haar het onderne-
mersvirus mee. Vlak nadat ze afgestudeerd was, 
met een juryprijs voor een foutloos parcours, zag 
ze zich al, als primus van de klas, ‘rijk en 
beroemd’ worden. “Ik besefte al snel dat roem een 

relatief begrip is en dat iedereen het op een andere 

manier ervaart”, zegt zij. Voor haar gaat het om 
een gecontroleerde beroemdheid, die haar vrij-
stelt van het verlaten van haar ‘stam’ en haar 
geboorteland België. “Drie jaar geleden, na tassen 

gemaakt te hebben die ik eerst aan mijn vrienden en 

familie verkocht en daarna, beetje bij beetje, aan een 

gemeenschap van trouwe klanten, opende ik een 

boetiek-atelier.”
Van haar opleiding hield de ontwerpster een 
beheersing van de naaitechnieken over, die zij 
lichtjes aanpaste toen zij met accessoires begon 
te werken. De grafische of vaag figuratieve 
motieven, die geïnspireerd zijn op digitaal ver-
werkte foto’s, geven haar creaties een extra ziel. 
Deze zijn dromerig, romantisch en vaak barok 
en breken radicaal met de minimalistische en 
elitaire benadering van designer bags.
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A T E L I E R  B O U T I Q U E  V A L E N T I N A  T S I T I R I D I S

Rue des Religieuses 1
B-6900 Marche-en-Famenne
valentina.tsitiridis@gmail.com

Geen voorraad, geen verspilling !
De vrolijke motieven, gedrukt op regenbestendig fluweel, vielen 
onmiddellijk in de smaak bij een vrouwelijk publiek dat op zoek 
was naar toegankelijke luxe zonder kapsones. De ontwerpster, 
die dicht bij haar klanten staat, heeft hun verlangens kunnen 
vastleggen zonder haar eigen waarden en stijl de rug toe te 
keren. De nog jonge ontwerpster, die net nog geen 30 is, had de 
nieuwe uitdagingen van mode 2.0 eerder begrepen dan vele 
andere ontwerpers.
“Door een volledig gepersonaliseerde service te bieden, hoef ik geen 

voorraad producten te houden. En wanneer je geen voorraad hebt, is 

er ook geen verspilling”, verklaart ze. Om nog maar te zwijgen 
over de logistieke en financiële voordelen van haar formule, die 
overeenstemt met de waarden van een textielindustrie die zich-
zelf aan het heruitvinden is. De accessoires van de ontwerpster, 
die in een kort circuit gemaakt worden (alleen de drukfase 
gebeurt in Engeland in een gespecialiseerd atelier), worden 
verkocht via sociale netwerken (vooral Instagram) en, een paar 
keer per jaar, in haar atelier-boetiek. En hoewel Valentina 
Tsitiridis graag op de hoogte blijft van de huidige trends, is zij 
niet geïnteresseerd in vluchtige of seizoensgebonden concepten. 
“Om niet verveeld te raken, geef ik er de voorkeur aan nieuwe vormen 

te ontwikkelen of bestaande modellen opnieuw uit te vinden (zij biedt 
er momenteel dertien aan, n.v.d.r.), en tegelijk probeer ik om mijn 

concept niet te veranderen.”
Verleid door dit ambachtelijke concept, maar niet onbetaalbaar 
qua stijl of prijs, verzamelen sommige vrouwen haar creaties. 
Elke maand verlaten ongeveer veertig exemplaren van alle 
modellen de werkplaats in Marche-en-Famenne. Wat zij gemeen 
hebben is een neo-barokke stijl, de tegenpool van een kil en 
afstandelijk minimalisme, gekoppeld aan een ambachtelijke 
productie voor zij die uitgekeken zijn op wegwerpmode. De 
tassen van Valentina Tsitiridis zijn knuffeldieren, de perfecte 
belichaming van het ‘feel good’ gevoel, het handelsmerk van 
een generatie die grootgebracht is met Instagram en TikTok.

Kitsch, echt waar ?
Kunnen we zeggen dat haar Vbag of Vclassy (standaard of mini 
formaat), Mini Crush of Bucket Bag opzettelijk kitsch zijn ? Ja, 
maar in een mate die als gecontroleerd kan worden omschreven. 
Want wat dit Waalse label zo uniek maakt, is juist dit - uitein-
delijk zeer broze - evenwicht tussen enerzijds de wens om kleur 
en fantasie in het leven van de mensen te brengen, en anderzijds 
een zeker pragmatisme dat eigen is aan elk commercieel succes. 
Dat evenwicht lijkt Valentina ook gevonden te hebben. Zonder 
haar enthousiasme en haar legendarische vrijmoedigheid te 
verliezen, herinnert ze er ons graag aan dat zij “zonder een mini-

mum aan ambitie gefrituurde inktvis had kunnen blijven serveren in 

het familierestaurant”. Ze is een van die stralende designers die 
het talent hebben om tegelijkertijd glitter aan het leven van de 
anderen en aan hun eigen bestaan toe te voegen.
Wedden dat zij zelfs in het restaurant van haar ouders de men-
sen gelukkig maakte ? Geen twijfel mogelijk. En als vriende-
lijkheid en liefde voor het leven de pijlers van mode 2.0 zijn, 
dan zal deze jonge vrouw het ver schoppen. Maar wie twijfelde 
daar nu nog aan?

Valentina is een 
van die stralende 
designers die het 
talent hebben om 
tegelijkertijd glitter 
aan het leven van 
de anderen en aan 
hun eigen bestaan 
toe te voegen.

VALENTINA 
GEZIEN  

DOOR PROUST

Naam 
Valentina Tsitiridis

•
Leeftijd
28 jaar

•
Beroep

tassenontwerpster
•

Sterrenbeeld 
steenbok

•
Een dier 

kat
•

Favoriete stad  
het dorpje Kriopigi in 

Halkidiki (Griekenland)
•

Een passie  
schoonheid creëren

•
Kledingstijl  
funky pop

•
Bloem  

pioenroos
•

Favoriete kleuren  
fuchsia en smaragdgroen 
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Onder de schijnbare nonchalance van haar schalks ogende 
figuren, volgt de Luikse kunstenares Sophie Giet de traditie 
van keramisten die techniek centraal stellen. Maak kennis met 
een discrete, getalenteerde en geëngageerde vrouw.

 I Marie Honnay

Sophie Giet 
IN EEN AARDSE 
ATMOSFEER

LU I K

Luik

Fragmenten uit pop-rock liedjes die in 
de aarde gegraveerd zijn, personages 
met spottende gezichten die u uitdagend 
aankijken, verbazingwekkende jux-

taposities van kleuren, het resultaat van een 
ingewikkeld en onzeker bakproces… Wanneer 
je de kleiwerken van de Luikse Sophie Giet 
bekijkt, is het moeilijk om niet te proberen door 
te dringen in het mysterie van deze discrete, 
maar oprechte en innemende persoonlijkheid. 
Zij is net terug van het Guldagergaard 
International Ceramic Research Center in 
Denemarken, een van de weinige kunstenaars-
residenties gewijd aan de kunst van de klei, en 
ze nodigde ons uit in haar atelier, waar zij haar 
kunst beoefent en onderwijst.
De liefdesaffaire van Sophie Giet met aarde 
begon toen zij nog maar 16 jaar oud was. Op de 
academie, waar zij zich inschreef om te leren 
schilderen en beeldhouwen, koos zij onmiddel-
lijk voor 3D-creatie. Al snel heeft ze een voor-
keur voor aarde. Klei fascineert haar, prikkelt 
haar en opent nieuwe perspectieven. Na een 
jaar Kunstgeschiedenis - de obsessie van de 
kunstenares : alles beheersen, dus alles begrijpen 
- kiest zij voor een studie keramiekrestauratie. 
Op de draaibank die haar ouders haar ter 
beschikking stelden, zet zij haar experimenten 
voort. Dankzij de cursussen scheikunde en 
materiaaltechnologie weet ze nog beter hoe ze 
klei kan bewerken. De rest is oefenen. Jarenlang 
oefenen…
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Sophie Giet behoort niet tot de familie van keramisten 
die op het grillige karakter van het materiaal inspelen. 
Keramiek is geen exacte wetenschap, maar dat geeft 
niet. De kunstenares, die in Luik woont, in een atelier 
met uitzicht op de velden, verlegt graag de grenzen van 
de onnauwkeurigheid, om te streven naar een zo mees-
terlijk mogelijke kunst. “Ik lees veel”, zegt zij met een 
zelfverzekerde stem. Hoewel Sophie Giet discreet en 
terughoudend is als zij over haar kunst praat, vertelt zij 
graag over het werken met klei dat zij bijna 30 jaar gele-
den begon en dat haar ertoe gebracht heeft om onop-
houdelijk te zoeken naar de antwoorden die zij nodig 
heeft om nog verder te gaan.

Subtiele kleuren, werk op texturen, mengeling van 
matte klei en geëmailleerd steengoed: de werken van 
de kunstenares maken deel uit van een complex en 
poëtisch universum. Zij verraden bepaalde affiniteiten 
met de popcultuur en de wereld van het tatoeëren.

Deze zwart-witte schaal is een mooi 
voorbeeld van stukken die versierd 
zijn met de emailtechniek waarmee 
Sophie experimenteerde tijdens 
haar verblijf in Vallauris.

De kunst van het verdraaien
Na een periode van beeldhouwen in epoxyhars en acryl 
is Sophie Giet nu trouw aan klei, een medium waarmee 
zij thema's van grote diepgang kan aanpakken. De kun-
stenares begon met het beeldhouwen van vrouwenfi-
guren, die weinig twijfel lieten bestaan over de geënga-
geerde aard van haar kunst en de ernst van haar 
boodschap. Sinds enkele jaren geeft zij de voorkeur aan 
humor en het weinig conventionele, vectoren van krach-
tige boodschappen, maar altijd met voldoende omzwen-
kingen om de juiste snaar te raken. Vaak kleurrijk, soms 
bedekt met emaileffecten, soms grappig, soms woest, 
soms versierd met zinnen uit de wereld van de muziek, 
gaan de personages een dialoog aan met het publiek, 
van man tot man, die teder of ronduit explosief kan zijn.
“Ik heb graag dat mijn stukken een dubbele graad van inter-

pretatie bieden en dat mensen er plezier in vinden ze te bekij-

ken zonder noodzakelijkerwijs naar hun diepere betekenis te 

zoeken”, geeft zij toe. Zij is getrouwd met een tatoeëerder, 
maar beweert niet tot deze wereld te behoren. Hoewel 
de stukken waarin teksten of motieven gerepeteerd 
worden, kunnen getuigen van een zeker verband met 
deze werkwijze, worden het politieke discours of het 
geëngageerde en intieme karakter van de onderwerpen 
onthuld, in stippellijnen, en zonder zich ooit al te fron-
taal op te dringen.
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Op de weg naar zuiverheid
In de loop der jaren, maar ook tijdens artist resi-
dencies die haar naar Vallauris, bij Nice, en 
onlangs naar Denemarken brachten, heeft Sophie 
Giet haar stijl ontwikkeld. In vereenvoudigde 
vorm neigen de trekken van haar personages 
naar een zekere abstractie en groter mysterie.
“Artist residencies bieden mij de luxe om meer risico’s 

te nemen en mijn eigen grenzen te verleggen. In 

Vallauris, de bakermat van de faience, wilde ik de 

magie van het emailleren ontdekken. Ik wil graag uit 

mijn comfortzone komen door de confrontatie aan te 

gaan met een nieuw atelier. In Denemarken was de 

werkruimte droog en warm. Al waren mijn bedoelin-

gen en mijn handelingen dezelfde als in België, de klei 

reageerde niet noodzakelijkerwijs op dezelfde manier. 

Aangezien ik gewend ben aan de colombin-techniek, 

heb ik van deze residentie gebruik gemaakt om mij te 

wagen aan het maken van platen, een techniek waar-

mee ik geometrische vormen kan maken op basis van 

assemblages. Ik heb ook geëxperimenteerd met nieuwe 

glazuren, met het risico dat een deel van mijn werk 

bij het bakken verloren zou gaan. Dat is trouwens ook 

gebeurd, maar ik heb er geen spijt van. Ik vond dit 

risico net leuk.”
De kunstenares, die zich steeds meer aangetrok-
ken voelt tot monumentale beeldhouwkunst, 
heeft onlangs geïnvesteerd in een gasoven, die 
het middelpunt vormt van haar atelier, dat zij 
onlangs volledig heeft omgebouwd. Een nieuwe 
start die haar onder andere in staat zal stellen 
met lagere temperaturen of met verschillende 
glazuren te werken.

De steeds 
monumentaler 
wordende 
beeldhouwwerken 
van de kunstenares 
getuigen van haar 
uitzonderlijke 
vakkennis.

“ Ik heb ook geëxperimenteerd 

met nieuwe glazuren, met het 

risico dat een deel van mijn 

werk bij het bakken verloren 

zou gaan. Dat is trouwens ook 

gebeurd, maar ik heb er geen 

spijt van. Ik vond dit risico 

net leuk”.
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EEN HYBRIDE ATELIER
Yawa Design Studio is een creatieve ruimte voor de kunstenares zelf maar ook 
een leerplaats voor stagiaires (kinderen of volwassenen) die het werk met 
terra cotta, faience, steengoed of porselein komen leren. Het atelier van 
Sophie Giet dat in 2014 in Luik werd opgericht, is een levende plek die 
binnenkort, zo hoopt Sophie, een ontmoetings- en experimenteerplaats zal 
worden voor andere Belgische beeldhouwers, maar ook voor buitenlanders, 
die er kunnen komen werken.
“Ik zou graag willen dat deze ruimte een plaats van uitwisseling en dialoog 
tussen kunstenaars wordt. In de kunst moet ik mezelf confronteren met 
verschillende standpunten en perspectieven. Alleen dan kan ik mezelf in 
gevaar blijven brengen en vooruitgang boeken.”

Y A W A  D E S I G N  S T U D I O

Impasse des Camus 57
B-4000 Liège
+32 (0) 496 77 25 77
sogie@yawa.be
 
yawa.be

Storende creaties
Nieuwe dingen ontdekken, nieuwe mensen ontmoeten en met 
verschillende stijlen experimenteren, daar droomt Sophie Giet 
van, alsook van nieuwe partnerschappen met galerijen in België 
en in het buitenland.
Aanvankelijk beschouwd als wat ‘ouderwets’ in een artistieke 
wereld die alleen zwoer bij de klassieke schilder- of beeldhouw-
kunst, getuigt het werk van de kunstenares voortaan van haar 
non-conformisme. “Mijn figuratieve stijl past niet in de nogal grove 

stroming van keramiek die tegenwoordig in zwang is. Mijn creaties 

zijn soms storend voor anderen. In hun stijl en inspiratie spelen zij in 

op andere regels, andere codes.”
Codes die haar eigen zijn, die haar identiteit weergeven en het 
doorzetterskarakter van haar visie verraden. 

Onder de naam OMG  
(Oh My God) is dit 
beeldhouwwerk met email  
een subtiele knipoog naar de 
betrokkenheid van de 
kunstenares bij de 
milieuproblematiek.  
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Musée de  

la photographie

TWEE TENTOONSTELLINGEN OM TE ZIEN TOT 15 MEI 2022

C H A R L E R O I

Henegouwen

Gaelle Henkens & Roger 
Job. Gardians en 
manadiers eten samen na 
het werk. De gardians zijn 
vrijwilligers, die graag het 
gevaar van de stieren 
voelen onder het bevel 
van hun manadier. De 
broederschap tussen de 
mannen is belangrijk in 
een manade en komt 
vaak tot uiting in de 
laatste door de manadier 
aangeboden maaltijd.  
© G. Henkens.

GAËLLE HENKENS EN ROGER JOB
S O L E I L  N O I R

Soleil Noir is een werk op lange termijn, 
door Gaëlle Henkens en Roger Job gedu-
rende vier jaren gerealiseerd in de 
Camargue. Jaren waarin zij zich onderge-
dompeld hebben in het dagelijkse leven van 
meerdere veehouders, fokkers van paarden 
en stieren, in die families van manadiers die 
hun niet enkel hun passie, maar ook hun 
angsten en hoop hebben doorgegeven.
Na meer dan 176 opnamedagen en een 
veelheid aan opgenomen beelden, hebben 

de fotografen getracht een unieke cultuur, 
die in de dorpen van de Rhône Delta stand-
beelden en graven opricht ter ere van hun 
stieren, te begrijpen en door te vertellen.
Soleil Noir toont ons stijlvol een vreemde 
passie voor de stier, een aparte verering die 
niets te maken heeft met de Spaanse stie-
rengevechten, want in de Camargue speelt 
men met de stier maar doodt men hem niet. 
Het dier is god, niet de man die rakelings 
langs hem strijkt.
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De veertigjarige Gaëlle Henkens bezit een 
diploma sociale wetenschappen. Daarna 
behaalde zij een fotografiediploma aan 
Saint-Luc in Luik. Gedurende jaren heeft zij 
tegelijkertijd het beroep van sociaal werk-
ster en van onafhankelijke fotograaf gecom-
bineerd, hoofdzakelijk in het domein van de 
vluchtelingen en de daklozen. Haar reizen 
in Afrika, Oost-Europa en Azië, maar ook de 
confrontatie met de grote armoede in 
België, hebben in haar de behoefte doen 
ontstaan om slecht gekende realiteiten te 
verhalen, door te geven en te documente-
ren. Als voltijdse freelance fotografe neemt 
ze nu graag haar tijd, de tijd om aan te voe-
len, te ervaren wat er omheen haar gebeurt, 
teneinde zich in die onderwerpen te verdie-
pen. Tussen fotojournalistiek en documen-
taire fotografie, werkt zij hoofdzakelijk aan 
lange termijn projecten, het zij in de sector 
van de landbouw, de migratieproblematiek 
of de tradities in de Maghreb. Zij zoekt er 
de eigenschappen van de mens op, zijn 
daadkracht en zijn weerstand. 

Gaelle Henkens & Roger Job. Elk jaar komen er op 24 en 25 mei duizenden 
Roma, Jenische en zigeuners uit Europa samen om hun heilige te vieren, 
Zwarte Sara, dienares van Maria Jacobé en Maria Salome, verwanten van 
Jezus en Maria die in Palestina vervolgd werden. Volgens de geschiedenis zou 
zij onder dwang ingescheept zijn geweest en zonder roeispanen of zeilen 
achtergelaten op een boot die strandde op de kust van de Camargue, van 
waaruit zij de Provence evangeliseerde. Gardians en manadiers leiden de 
processie pelgrims van de kerk naar de zee, ter nagedachtenis aan de markies 
de Baroncelli, die de toestemming van de kerkelijke autoriteiten verkreeg om 
het standbeeld van Sara uit de crypte van de kerk te laten vertrekken om ze 
naar de zee te brengen. © G. Henkens.



8787

nr. 56Tendens

Gaelle Henkens & Roger Job. Februari 2018. Sinds 1960 was er 
in de Camargue niet meer zoveel sneeuw gevallen. Mensen en 
dieren worden verrast door de sneeuw die maar één dag zal 
blijven liggen. De stieren, die de Mistral de rug toekeren, 
hebben honger en wachten op hun manadier Jean Lafon,  
die hun hooi zal brengen. © R. Job.

Roger Job (50 jaar) is schrijver en fotograaf. Hij 
behaalde het journalistendiploma aan het HIECS 
Brussel waar hij tegenwoordig gastdocent is. Zijn foto-
grafische loopbaan heeft hem lang aan de zijde van 
slachtoffers van catastrofes en oorlogen gebracht. Prix 
Reporters sans Frontières in 1992 voor een reportage 
over de exodus van vluchtelingen uit Mozambique in 
Zuid-Afrika, in 1999 ontving hij de prijs van de Stichting 
SPES voor zijn werk over “Les derniers peuples pas-
teurs de l’humanité”. En in 2011 de Nikon Press Award 
en de Days Japan Jury Award voor zijn werk over de 
nomadische herders van de Turkana (Kenya). De Belfius 
Prijs werd hem toegekend in 2016 voor zijn werk over 
de narcoticabrigade van Charleroi en in 2020 voor een 
reportage over de geriatrische dienst in tijden van 
Covid in het ziekenhuis CHwapi in Doornik. Hij heeft 
talrijke werken gepubliceerd.

Gaelle Henkens & Roger Job.  
Graf-Régisseur. Régisseur was een grote 
stier van de ‘Course camarguaise’.  
Een “monsterstier” zoals de specialisten 
zeggen. Hij werd geboren in 1944 en werd 
beroemd in 1951. De gebroeders Raynaud, 
Marcel en Jean, zonen van de grote 
Casimir, waren verplicht hem vaak mee te 
nemen naar de renbaan om zijn drift te 
bedaren. In 1957 kreeg hij de ‘Biou d'or’, 
een trofee die door een jury van 
specialisten aan de beste stier van het 
seizoen wordt gegeven. Voor een manadier 
is deze titel de hoogste onderscheiding. 
Régisseur ging op zijn 18e met pensioen en 
stierf een mooie dood in 1964. Hij is, 
staande, met het gezicht naar de zee, 
begraven bij het huis van zijn fokkers, op de 
mas du Grand Radeau, en vaak liggen er 
bloemen bij zijn graf. © R. Job.
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Zoé van der Haegen (1977, Cambridge, 
G.-B.) woont en werkt als fotografe en 
artieste in Brussel. Na haar studies politieke 
wetenschappen en haar werk a ls 
coördinatrice in de sociale sector, verandert 
zij van richting en behaalt in 2011 een 
master in de fotografie aan La Cambre. Zij 
evolueer t tussen documentaire en 
plastische fotografie. Haar werk wordt 
tentoongesteld in meerdere culturele 
instellingen in België en het buitenland.
Zij heeft eveneens deelgenomen aan 
kunstenaarsresidenties in België en in het 
buitenland om er haar werk in diverse 
omgevingen te ontwikkelen. 
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 “Het werk vindt zijn oorsprong in een vertrouwd gebied 
waar ik regelmatig ging wandelen, het natuurreservaat de 
Kalmthoutse Heide in de Antwerpse Kempen. Getekend 
door branden en een ontbossingspolitiek van de 
pijnboombossen, is de toenmalige weelderige natuur op  
een tijdelijke manier getransformeerd in een woestijnachtig 
landschap met silhouetten van uitgeholde bomen. 
De fascinatie die ontstaat door de visioenen van een 
werkelijkheid met dystopische allures en door de 
totembomen of overblijfselen met diepdonkere stronken, 
uitgehold door het vuur, liggen aan de basis van mijn 
artistieke demarche. In eerste instantie was deze louter 
fotografisch. In een tweede fase worden diezelfde foto’s met 
een schaar verknipt om er de verticale vormen van de 
stronken uit te halen er de diverse lagen van hout tot schors 

te “dissecteren”. De fragmenten worden dan geassembleerd 
volgens een veelheid aan nieuwe combinaties. Deze duiken 
dan op als voor- of achtergrond van gekleurde transparante 
plastic films in een spel van superposities. De levendige en 
artificiële kleuren die voortkomen uit kantoormateriaal 
mengen zich hier met de uitgedoofde plantaardige materie 
in een visuele zoektocht die geïnspireerd wordt door zowel 
bepaalde kunstwerken uit de XXe eeuw – waaronder popart 
en abstract impressionisme – als door archiefbeelden of 
hedendaagse beelden uit de media van een natuur 
getroffen door oorlogen of catastrofes. Door de schaal van 
de afdrukken in de tentoonstelling tenslotte is het, buiten  
de blik, ook het lichaam dat de reeks wil betrekken bij  
deze ontmoeting”.

Zoé van der Haegen 
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Raphaël 

Adam

PLEZIER IS 
L’ESSENTIEL

Smaken

Raphaël Adam is een discrete 
en gepassioneerde chef-kok.  
In november 2009 kreeg hij 
een Michelinster voor zijn 
restaurant L'Essentiel, dat hij nu 
samen met zijn vrouw 
Bénédicte uitbaat. Het plezier 
van goede, met respect 
bewerkte producten en een 
familiale sfeer maken dit 
Naamse adres tot een van  
de populairste.

 I Muriel Lombaerts
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Raphaël Adam is afkomstig uit Tongrinne 
(Sombreffe) en heeft een opleiding hotelbe-
heer gevolgd aan het CENAM (vandaag het 
IFAPME, in Namen). Toen hij van school 

kwam, vonden zijn ouders voor hem een baantje bij 
Claude Garin in de Prince de Liège in Gembloux. “Ik heb 

er bijna twee jaar in de zaal gewerkt, en heel even in de keuken. 

In die tijd was er in Temploux net een restaurant geopend : 

L’Essentiel. Amper zes maanden na de opening nam de eigenaar, 

Benoît Gersdoff, mij in dienst. Ik heb er echt alles gedaan ! ”
Vanaf 1995 is Raphaël de ladder opgeklommen en op 
23-jarige leeftijd drukt de chef-kok zijn stempel door de 
tweede plaats te veroveren op het wereldkampioenschap 
Chaîne des Rôtisseurs en de titel van Meilleur Jeune 
Rôtisseur Belge 2001 te behalen.

Aan het roer van La Plage d'Amée
“Benoît Gersdoff zag waarschijnlijk iets goeds in mij want hij 

heeft mij al die jaren gehouden. En omdat hij nogal wat men-

sen in de gastronomische wereld kende, stuurde hij me een 

paar maanden naar Yves Mattagne in de Sea Grill* en daarna 

een jaar naar de Elysées du Vernet** in Parijs.” Toen hij 
terugkwam, opende Benoît Gersdoff een tweede res-
taurant : La Plage d’Amée. “Hij gaf mij meteen de leiding 

over het restaurant”, herinnert Raphaël Adam zich. “Twee 

en een half jaar lang heb ik de zaak geleid, eerst met een team 

van drie personen, daarna met zes, zowel in de keuken als in 

de zaal.”

Al een ster na slechts twee jaar !
In 2007 wordt de levensloop van Raphaël en zijn vrouw 
Bénédicte bepaald door een onverwachte gebeurtenis. 
“Benoît Gersdoff besloot om L'Essentiel stop te zetten en bood 

ons aan om het restaurant over te nemen waar ik mijn car-

rière begonnen was.” Twee en een half jaar later kreeg 
L’Essentiel een ster in de Michelingids 2010. “Het was een 

bekroning. Wij waren vooral trots voor ons team. Ook nu nog 

is dit een grote erkenning. Persoonlijk heb ik er altijd naar 

gestreefd de klanten tevreden te houden en een aangename, 

familiale sfeer te scheppen. Het werk voelt er prettiger door 

en dat is veel beter.”

Wanneer de chef over zijn kookkunst spreekt, blijft hij 
zeer bescheiden : “Het is gewoon het huwelijk van goede 

producten met een goed doordachte bereiding. De koks die ik 

ontmoette inspireerden mij in die zin dat zij altijd met uit-

stekende verse producten werkten. Niet alleen langoustine 

kan gebruikt worden om mooie gerechten te maken. Wij 

hebben juist een menu ontwikkeld speciaal voor vegetariërs 

met alleen maar groenten…”
Een van zijn favoriete producten om te bereiden is duif, 
maar wat hem het meest boeit, is brood ! “Elke ochtend 

maak ik het brood voor het restaurant. Toen ik in Parijs was, 

maakte ik echt kennis met patisserie en ik vond het 

heerlijk.”

Teamwerk
Hoewel Raphaël toegeeft dat zijn keuken in de loop van 
de tijd is geëvolueerd, is hij van mening dat dit vooral 
het resultaat is van het werk van zijn hele team. “Ik dele-

geer veel dingen, ook de aankoop van producten. Mijn rech-

terhand, Cédric, werkt hier al twaalf jaar. Elke maand komen 

wij bijeen en denken we samen na over het menu. Het is echt 

teamwerk en ik denk dat de keuken van L’ Essentiel zich op 

die manier heeft ontwikkeld. Alles wordt geproefd door het 

keukenpersoneel en een deel van de zaal. Mijn vrouw 

Bénédicte proeft altijd alles, wat het voor haar makkelijker 

maakt om gerechten en wijnen op elkaar af te stemmen. Mijn 

hoofddoel is ervoor te zorgen dat de klant met plezier vertrekt. 

Plezier is waar het om gaat ! U moet hier gastvrij ontvangen 

worden en terug willen komen. Met het team dat ik heb, gaan 

de mensen uiteindelijk altijd met een glimlach weer naar 

huis.”

“ Alles wordt geproefd door het keukenpersoneel 

en een deel van de zaal. Mijn vrouw Bénédicte 

proeft altijd alles, wat het voor haar  

makkelijker maakt om gerechten en wijnen op 

elkaar af te stemmen”.
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L ’ E S S E N T I E L

Rue Roger Clément 32
B-5020 Namur
+32 (0) 81 56 86 16
 
www.lessentiel.be

Strijd tegen verspilling
Hoewel Raphaël Adam eieren van de boerderij van 
Frocourt gebruikt, veel Belgische kazen (met name die 
van de boerderij van Counasse in Stoumont) die hij op 
de ochtendmarkt van Namen koopt en vlees van de 
leverancier Le Poulet Noir in Petit-Han, betreurt hij het 
dat hij dit niet met meer plaatselijke producenten kan 
doen. “Voor een restaurant van onze omvang is de bevoorra-

ding soms moeilijk. Niet weten hoe we de klanten nog tevreden 

kunnen stellen omdat de producent het product plotseling niet 

meer heeft, is geen optie.”
Met de gezondheidscrisis kwam de horeca tot stilstand, 
om daarna geleidelijk weer open te gaan, eerst op het 
terras, daarna in de eetzaal. Restaurateurs hebben zich 
voortdurend moeten aanpassen en Raphaël heeft meer 
dan ooit gelet op kosten en verspilling. “Wij hebben de 

prijzen licht moeten verhogen, maar onze wens is altijd 

geweest om voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te blij-

ven. En opdat iedereen erbij zou horen, moeten wij verspilling 

vermijden.”

Kar met broden en kazen
Naast de gastronomische sterrenkeuken met kwaliteits- 
producten die door de chef en zijn team gesublimeerd 
worden, blijft de kar met broden en kazen een must bij 
L’ Essentiel. “Sommige stamgasten kiezen voor de kleine 

kaart of zelfs maar één gerecht met extra kaas erbij. Toen ik 

terugkwam uit Frankrijk, stelde ik de toenmalige eigenaar 

voor om een broodkar te maken, die nergens anders bestond. 

Wij boden tien soorten brood aan en wij zijn er nooit mee 

gestopt ! (lacht) Voor de kazen zijn we begonnen met een 

eenvoudige schotel. Vandaag telt onze kar iets meer dan vijftig 

kazen, waaronder zo'n twintig Belgische. Ook al maak ik 

patisserie, als ik op restaurant ga, sluit ik zelf altijd mijn 

maaltijd af met kaas.”

Een gloednieuwe inrichting
De wijnkaart is indrukwekkend, met ruimte voor zowel 
Franse als wereldwijnen. Wat de menu’s betreft, biedt 
het restaurant twee opties : de ontdekkingsoptie of de 
meer klassieke optie, waarin de nadruk op Franse wij-
nen ligt. Het is Bénédicte, de vrouw van Raphaël, die de 
zaal doet. Zij heeft ook een grote bijdrage geleverd aan 
de nieuwe inrichting van het restaurant. “Mijn vrouw 

was er al langer mee bezig”, zegt Raphaël. “ Tijdens de lock-

down hebben wij dus een beroep gedaan op onze binnenhuis-

architect, die met een heel mooi project kwam. Bénédicte 

volgde de bouw op de voet en gaf haar mening. Tijdens de 

binnenhuisrenovaties werden ook de tuin, en later de terras-

sen, opnieuw aangelegd.”
Na vier maanden werk mag het resultaat er zijn ! In 
overeenstemming met het gebouw, een 17e-eeuwse leer-
looierij, is het licht door openingen naar binnen 
gebracht. De inrichting is sober en rustig. Of u nu een 
vaste of eenmalige klant bent, u zult zich onmiddellijk 
op uw gemak voelen dankzij de attente ontvangst.

N A M E N

Namen
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Les Galettes 

DE LUC

In Celles, een van de mooiste dorpen van Wallonië, 
is Luc Mathot begonnen met het maken van 
ambachtelijk wafels zoals zijn grootmoeder het 
hem had aangeleerd. Zijn  Ardense wafels, wafels 
met parelsuiker of viervierde-wafels zijn het 
lekkerst terwijl ze nog warm zijn of gedoopt 
worden in chocolademelk. Ze verkopen dan ook  
als warme broodjes! 

 I Christian Sonon

H O U Y E T

Namen

Als u een wafel en boter bij de hand hebt, wat hebt u 
dan nog meer nodig om gelukkig te zijn ? Het verhaal 
van Luc Mathot is vrolijker dan het sprookje van 
Perrault. In het charmante Naamse dorpje Celles, 

lagen er tussen de boterfabriek van zijn vader en het huis van 
zijn grootmoeder van moederskant, die hem leerde om op 
woensdag na schooltijd heerlijke wafels en taarten te bakken, 
geen gevaarlijke bossen. Had de jongen grote ogen ? Dat was 
dan om beter te kunnen zien hoe het deeg gemaakt werd. Had 
hij grote tanden ? Dat was dan om de wafels beter te kunnen 
eten ! Maar hij had ook grote ambities : bakker worden !
“Ik ben niet lang naar school gegaan”, geeft hij toe. “Ik heb  

mijn bakkersdiploma gehaald aan het ITCA in Suarlée, maar ik heb 

mijn ‘hoge commerciële studies’ op het terrein gedaan, in de boter- 

fabriek ! ”

19 jaar en zelfstandig
En hij heeft geluk : zo verneemt Luc op 17-jarige leeftijd dat een 
kleine wafelfabriek in zijn dorp op het punt staat te sluiten. Een 
duw in de rug van het lot. Als zijn vader hem aanraadt ‘er een 
nachtje over te slapen’, begint hij over de zaak te dromen. 
Tenslotte stappen ze samen naar de eigenaar en bereiken ze een 
overeenkomst. Het avontuur begint in een atelier dat is ingericht 
in de voormalige school van Celles. In 2008 wordt Luc zelfstan-
dig ondernemer. Een jaar later rekruteert hij zijn eerste werk-
nemer, Frédéric, een jeugdvriend, die later atelierchef wordt.
“In 2010 zijn wij verhuisd naar een hal aan de rand van het dorp. 

Daarna namen wij een tweede en een derde gebouw in gebruik, voor-

dat wij op dezelfde plaats een nieuw gebouw lieten optrekken. Sinds 

2015 hebben wij 1200 vierkante meter ruimte, maar dat is alweer 

onvoldoende gezien onze groei. Daarom hebben wij bij de gemeente 

een verzoek ingediend om onze ruimte te verdubbelen. Wij hopen dit 

jaar weer met de werkzaamheden te kunnen beginnen.”
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150.000 wafels per week
Groei ? Het bedrijf, Luc’s wafels, dat momenteel een twintigtal 
mensen in dienst heeft, produceert ongeveer 150.000 wafels 
per week voor een jaaromzet van iets meer dan drie miljoen 
euro. Het assortiment bestaat uit drie producten : de traditionele 
Ardense wafel (met gistdeeg dat in een kopje koffie of cacao 
gedoopt kan worden), de wafel met parelsuiker (bekend als de 
Luikse wafel) en de conventionele viervierde-wafel (zachte 
wafel), die ook in een biologische versie verkrijgbaar is. Naast 
deze wafels, waarvan het recept duidelijk door zijn grootmoeder 
is gedicteerd, zijn er sinds kort ook cannelés, de typische gebak-
jes uit Bordeaux, die in een vorm gebakken worden en zacht 
van binnen en gekaramelliseerd aan de buitenkant zijn. 
“Wanneer we meer ruimte zullen hebben, gaan we ons assortiment 

nog verder uitbreiden”, zegt Luc, wiens keuken nu gevuld is met 
zo'n 120 zelfgemaakte wafelijzers en -vormen, “want met indus-

triële machines is het onmogelijk om een kwalitatief goed eindproduct 

te krijgen” !

Groene stroom en afvalsortering
Vandaag is Luc (33) getrouwd en heeft hij twee zonen. Dat is 
waarschijnlijk de reden waarom hij zich meer zorgen maakt 
over de wereld die hij aan de volgende generatie zal nalaten. 
Om zelf in zijn elektriciteitsbehoefte te kunnen voorzien, heeft 
hij een windmolen laten installeren en is hij van plan die te 
combineren met fotovoltaïsche panelen. En terwijl vroeger al 
zijn afval in containers werd gedeponeerd, gebruikt hij sinds 
kort een sorteersysteem. “Ik was geschokt toen ik hoorde dat het 

sorteercentrum dat voor onze containers verantwoordelijk was, hele-

maal niets sorteerde, want het afval werd versnipperd en allemaal 

samen begraven ! Vandaag stuur ik onze onverkochte wafels naar een 

beschutte werkplaats, het Centre Saint-Lambert, in Andenne, dat de 

wafels van hun verpakking scheidt. Daarna worden zij naar het bio-

methanisatiecentrum Biospace in Gesves gestuurd, waar zij met vee-

afval worden vermengd en gebruikt om gas en elektriciteit te produ-

ceren.” Grootmoedig, als hij is wanneer het erom gaat behoeftige, 
maar gemotiveerde en serieuze mensen in dienst te nemen, heeft 
de jonge ondernemer besloten om het van Biospace ontvangen 
geld aan het Centrum Saint-Lambert te schenken. “Zo wint ieder-

een ! ”
O, we vergeten het bijna nog : Luc’s wafels zijn te koop in enkele 
kleine winkeltjes, maar ook in verscheidene supermarkten 
(Spar, Carrefour Market, Delhaize...).

https://galettes-de-luc.be

De keuken beschikt over zo’n 120 
zelfgemaakte wafelijzers en -vormen, “want 

met industriële machines is het onmogelijk om 

een kwalitatief goed eindproduct te krijgen”  !

Sophie, Marie-Juliette, Luc en Fred.
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Een rondje  

aan de bar EN OP 
NAAR DE VOLGENDE …

Uiteraard ga je er om te eten en te 
drinken, maar bovenal is een wijnbar 
een plaats voor sociale contacten,  
een gezellige plek om mensen te 
ontmoeten. En in dat opzicht is  
Waals-Brabant kampioen.

 I Marc Vanel

nr. 56

Vandaag vind je wijnbars in alle uithoeken van 
Wallonië : Le Verre Bouteille in Luik, Le Pressoir in 
Gembloers, Carpe diem in Marche-en-Famenne, 
Sakavin en Blablah Wine in Charleroi, of het recente 
Levures & Tannins in Bergen. Fijne belevingen die toch 
eerder schaars zijn. Behalve in Waals-Brabant dan, waar 
we – tegen alle verwachtingen in – een tiental wijnbars 
telden, van Eigenbrakel tot Geldenaken, via Waver of 
Genappe. Wij nemen je mee op een rondreis …

Di’vino in Louvain-la-Neuve
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De oudste
« L’EMOTION DU VIN », in Ophain
In een snel veranderende omgeving is L’Emotion du Vin in 
Ophain-Bois-Seigneur-Isaac (Eigenbrakel) bijna een oudge-
diende. Het was in 2015 dat Michel Orlans samen met zijn broer 
Luc en zijn vrouw Geneviève deze handelszaak met wijn en 
sterke drank annex wijnbar opende. Eerst in bijberoep, maar 
ondertussen maakte de voormalige bankanalist er zijn hoofd-
activiteit van. Toch opent hij zijn zaak slechts drie keer per 
week, en hij geeft ook degustatieworkshops aan een cliënteel 
van veertigers die graag nieuwe horizonten verkennen … Je 
kan er de wijn degusteren per glas of per fles. Meer info vind 
je op de Facebookpagina.

 emotion du vin

De meest intieme
« LE 20 HEURES VIN », in Terhulpen
Zwarte muren, coole muziek en een ingetogen sfeer voor Le 20 

Heures Vin in het centrum van Terhulpen. Deze bar, zes jaar 
geleden geopend door Michael de Kerchove, biedt in samen-
werking met Le Comptoir des Vins een scherpe selectie van 
topwijnen, en een twintigtal wijnen per glas die regelmatig 
worden vernieuwd. Dat alles wordt vergezeld door enkele 
warme of koude tapas. Het cliënteel is relatief jong en overwe-
gend vrouwelijk (mannen geven de voorkeur aan bier, zoals 
algemeen bekend). Het is ook een goed adres voor een leuke 
date. Hier kan je wel best reserveren…
bar-a-vin.business.site

De grootste
Le « GECKO », in Waver
Gecko, de grootste wijnbar in Wallonië, viert zijn 
vijfde verjaardag. In januari 2017 opende de zaak 
naast Happy's Restaurant, in de zoning van 
Waver, met meer dan honderd zitplaatsen en nog 
eens honderd op de twee terrassen. Op bepaalde 
avonden wordt het hier dus gezellig druk, nog 
afgezien van de concerten en de café-theater-
avonden. Meer dan driehonderd wijnreferenties, 
vijftien wijnen die per glas verkrijgbaar zijn en 
twee Enomatic-automaten met zelfbediening 
bieden voor elk wat wils. Je komt niet naar de 
Gecko om lieve woordjes in iemands oor te  
f luisteren, maar om na je werk wat stoom af te 
blazen…
gecko-bar-wavre.be

De meest originelel
« LE CHAI ET LA SOURIS », in Genappe
De naam spreekt al voor zich : Le Chai et la Souris 
is een wijnbar gerund door Thomas Bartholomé 
en Philippe Valenza, gevestigd net boven de kaas-
winkel van Joëlle, de vrouw van Thomas. Het 
team was in maart 2020 in het restaurant om de 
opening ervan te vieren toen de de eerste lock-
down werd aangekondigd… Om maar te zeggen 
dat het pand nog als nieuw is. Maar als alles nog 
in volle groei is, zijn alle elementen voor succes 
aanwezig en is de formule meer dan origineel. 
“Een van de beste wijn-kaascombinaties is voor mij 

die met de ‘Complantation’ van Marcel Deiss uit de 

Elzas, waar de riesling overheerst”, vertelt Thomas.
“Je kan hem drinken met een niet te sterke ‘stinkkaas’, 

maar ook met een geitenkaas.” Het etablissement 
ligt naast de kerk van Genappe en heeft een mooi 
terras voor zonnige dagen.
chai-souris.be

« L’Emotion du Vin »,  
in Ophain

« Le Chai et la Souris »,  
in Genappe

« Le 20 Heures Vin »,  
in Terhulpen

« Gecko »,  
in Waver
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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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De groenste
« DI’VINO », in Louvain-la-Neuve
Di’Vino is gevestigd in het Martin's Hotel in Louvain-
la-Neuve, dat in 2018 openging. Het is een ietwat 
vreemde kruising tussen een hotelbar en een eerder 
klassevolle wijnbar en biedt een gemoedelijke sfeer. 
Omdat de zaak zich halverwege tussen de Aula Magna 
en de bioscopen bevindt, komen er veel klanten langs 
om iets te drinken voor of na de voorstelling, of zelfs 
overdag want de bar is de hele dag open. Twee somme-
liers bieden meer dan honderd referenties op de kaart 
aan tegen redelijke prijzen en er zijn zelfs enkele 
Belgische wijnen. En om te eten hoef je maar 25 meter 
verder te gaan, naar de andere kant van de ruimte…
divino-bar.be

De meest dynamische
«ADAGIO », in Chaumont-Gistoux
Monique en Michel, die sinds 2017 de wijnbar Adagio 

uitbaten in Chaumont-Gistoux, hebben samen bijna 150 
jaar ervaring en zijn zonder twijfel de twee meest dyna-
mische uitbaters van Waals-Brabant. Hun motto : alles 
proeven en delen, zowel de wijnen als de keuken. 
Iedereen kan op elk moment naar eigen wens tapas 
bestellen. En hier worden enkel biologische of biodyna-
mische wijnen gedronken. Hun geheim : ze zijn aange-
sloten bij het Bongo-systeem, wat hen een goede klan-
tenkring en lovende commentaren op Trip Advisor 
oplevert. De bar zelf is niet erg groot maar in de zomer 
worden de gasten in de tuin verwelkomd op het enorme 
bloemrijke terras onder twee grote zeilen. Wie zei dat 
het leven stopt na je pensioen ?
adagio-chaumont-gistoux.be

De meest veelzijdige
« Ô VIN SUR VIN », in Rixensart
Om onze tournee af te sluiten keren we terug naar 
Rixensart voor een bezoek aan Yvan De Kempeneer, 
die in mei 2021 in een opwelling Ô Vin sur Vin opende. 
Als hoofdaannemer had hij het appartement op de eerste 
verdieping gerenoveerd toen hij op het idee kwam de 
begane grond te verhuren om er een wijnbar, met ook 
bieren en cocktails op de kaart, in te richten. Wat die 
kaart betreft - goed idee ! Yvan probeert wijnen te kie-
zen die niet in de nabije restaurants te vinden zijn. Die 
worden geserveerd per glas (21 wijnen) of per fles. Voor 
het zomerseizoen is aan de achterkant van de bar een 
petanquebaan gepland. 
o-vin-sur-vin.business.site

De meest gepassioneerde
« WINE UP », in Geldenaken
Patricia Sturbenne, een Brusselse die al zeventien jaar 
in de stad van de heks Gadale woont, besloot zes jaar 
geleden om de verkoop van confectiekleding op te geven 
en Wine Up te openen, met als bijschrift Bar à passion, 
op de Grote Markt in Geldenaken. Met zijn hoge stoelen 
en tafels en muren in terracotta is het een gezellige en 
pretentieloze gelegenheid. Het is ook de enige in de stad 
en omgeving. Patricia organiseert één concert per 
maand, en ook stand-up shows in de Comedy Club. Het 
is duidelijk dat alle klanten elkaar hier kennen. En op 
bepaalde t ijden vervangt de ‘gin-to’ hier het 
druivensap.
wine-up.eatbu.com

 « Di’Vino »,  
in Louvain-la-Neuve

« Wine-up»,  
in Geldenaken

«Ô Vin sur Vin»,  
in Rixensart

« L'Adagio »,  
in Chaumont-Gistoux

Smaken



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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