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Omdat 2016 helemaal gewijd is
aan de fiets, vindt u aan het eind
van heel wat artikelen een
verwijzing naar die toeristische
thematiek, en dat het hele jaar
door, van het lentenummer tot het
winternummer. Die bijdragen zijn
voorzien van een logo en bevatten
activiteiten, routes en evenementen in de regio. En uiteraard vindt
u daarbij ook links naar extra
informatie online. Er valt namelijk
zo veel te ontdekken!
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En als we zouden starten
met alle neerbuigendheid te
bannen?
Wedstrijden zijn in. Er bestaan zelfs wedstrijden voor jongeren rond beroepen.
Vanwaar die behoefte om de manuele en technische vaardigheden van ‘onze’
jongeren in de kijker te plaatsen? Al decennialang stelt men het vermeende
of reële gebrek aan belangstelling voor de technische studierichtingen en het
beroepsonderwijs aan de kaak. Al decennialang probeert men, met wisselend
succes, die trend om te buigen. Is het uitgangspunt – dat gebrek aan belangstelling – wel het goede? Worden we inderdaad geconfronteerd met een verschijnsel
van genetische mutatie tussen de generaties waaruit een ‘daling van het niveau’
blijkt ? En als we eens zouden starten met elke vorm van neerbuigendheid te
bannen …
Om te beginnen zijn het ‘onze’ jongeren niet, we hebben hier te maken met
een generatie die – hopelijk op een vriendelijke manier! – de schoolmeesters
die we zijn zachtjes naar de uitgang zal begeleiden. We kunnen van de anderen
niet verwachten dat ze hun houding veranderen als we niet bereid zijn om dat
zelf ook te doen. Om die reden volstaat het niet om dezelfde taal te spreken. We
moeten ook dezelfde taal gebruiken, die van de jongeren wellicht, en zeer zeker
die van de vaklui met liefde voor hun beroep. Want ook al is dit van buitenaf
gezien zeer zeker een economische uitdaging, zolang de richting ontbreekt,
blijven er remmen bestaan op het engagement, op het nastreven van professionele uitmuntendheid, op nooit-aflatende persoonlijke ontplooiing. Maar een
richting verordent men niet, die bouwt men op door tegemoetkoming en ook
soms door confrontatie. Naast de entourage spelen de ambachtelijke vaklui
daarbij een doorslaggevende rol.
Tot slot moet men benadrukken dat de jongeren zelf niet ‘allemaal nietsnutten’
zijn. Enkelen schitteren tijdens wedstrijden, maar hoeveel van hen beginnen aan
een technisch of vakgericht parcours dat ze op verdienstelijke wijze voortzetten
in onderwijs of opleiding, waardoor ze morgen heel concreet kunnen inspelen
op onze noden? Wellicht onvoldoende, maar ja, ze bestaan inderdaad en ze zijn
met velen. Al die voorbeelden verdienen respect en erkenning, en zeker geen
neerbuigendheid …

— Guibert Debroux, Vicevoorzitter WorldSkills Belgium
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De wereld
verkennen
François in Singapore, Aurore in
Montreal en anderen in steden als
Tokio of Sydney hebben als doel om
wereldwijd kennis te maken met het
beroepsleven. Het programma
‘Explort’ biedt hun die mogelijkheid.

François Collinet, toen student in
zijn tweede masterjaar aan de
HEC-ULg, mocht in 2012 naar
Singapore.

H

et Explort-programma betreft in de eerste
plaats studenten (uitsluitend studenten die
binnen de Franstalige Gemeenschap van
België zijn ingeschreven.) van opleidingen die
een link hebben met de internationale handel. Dit project van het Agence wallonne à l’Exportation et aux
Investissements Etrangers (AWEX) biedt hun een stage
in het buitenland, echte beroepservaring, een training
met begeleiding door oude rotten in het vak en financiële
bijstand. Met € 1.300 per maand voor een periode van
maximaal twee maanden en een tegemoetkoming van
50% in de kosten van de vliegtickets gaan de internationale deuren open voor de meest wilskrachtige
jongeren.

©AWEX-WBI / Photo de Pascal Broze

Fantastische ervaring
Toen tweedejaarsstudent François Collinet van de masteropleiding aan de Hogeschool voor Bedrijfskunde van
de Universiteit van Luik (HEC-ULg) in 2012 naar
Singapore mocht, stortte hij zich in het avontuur. “Ik had
anderhalf jaar daarvoor meegedaan aan het Erasmusprogramma en miste die ervaring alweer. Mijn eerste criterium bij het kiezen van een stageplaats was dus de mogelijkheid om te reizen. Met Explort deed zich een mooie gelegenheid
voor om mijn koffers te pakken en dus ben ik ervoor gegaan!”
Zonder dat enthousiasme had François niet van die buitenkans kunnen profiteren. “Om te beginnen, moet je een
behoorlijk lijvig inschrijvingsformulier van meerdere bladzijden invullen. Daarop moet je allerlei gegevens verstrekken,
een beschrijving geven van je plannen, aangeven waar je over
tien jaar denkt te staan, op welke prestatie je het meest trots
bent enzovoort. Ik ken verschillende mensen die het formulier
nooit hebben ingeleverd. Het is inderdaad een eerste motivatietest, maar gezien de ervaring die je te wachten staat, is het
echt de moeite waard om er een paar uur werk in te steken!”
Een van de belangrijkste voorwaarden voor de acceptatie van een aanvraag is dat de student de Engelse taal
voldoende beheerst. Het vereiste niveau komt overeen
met B1 volgens het Gemeenschappelijk Europees
Referentiekader voor Talen. “Ik ben zonder moeite geslaagd
10
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voor de Engelse toets bij de Forem in Luik, waardoor ik naar
de volgende fase mocht. Een vrouwelijke manager van AWEX
in Luik heeft me opgeroepen voor een motivatiegesprek, dat
heel ontspannen verliep. Na afloop zei ze tegen me dat AWEX
zich opnieuw zou melden met voorstellen voor bestemmingen.
Singapore stond niet op de basislijst, maar op het laatste moment deed zich een gelegenheid voor. Ze hebben me dus gebeld
met dit voorstel en ik heb geen seconde geaarzeld. Enkele dagen
later kreeg ik een telefoontje van de handelsattaché die daar
werkte. We hebben ruim twintig minuten in het Engels gepraat
over mijn levensloop, over wat ik daar zou moeten doen enzovoort. Hij heeft me ook veel informatie gegeven over Singapore.
Hij wilde dat ik goed wist waar ik aan begon”, zegt François
glimlachend. Vervolgens moest de stagiair een zomercursus van enkele dagen volgen in het gebouw van HECULg. Toen in september daarna het nieuwe studiejaar
begon, zat hij in het vliegtuig naar Azië. Een zeer leerzame ervaring, waaraan hij alleen maar goede herinneringen bewaart. “Ik had echt geluk dat ik daarnaartoe mocht
voor een stage! Singapore is een van de meest dynamische plekken ter wereld, vooral op economisch gebied. Het is een stadstaat
met een goede naam en een heel interessant economisch model.”
François benadrukt dat deze stage hem in menselijk en
professioneel opzicht heeft verrijkt. “Ik heb internationale
kansen gekregen waarvan ik het bestaan niet eens had geweten
zonder het Explort-programma. Ik heb meegedaan aan netwerkbijeenkomsten met mensen die letterlijk uit alle delen van
de wereld kwamen. In dat soort situaties pas je je aan, leer je
veel en maak je kennis met nieuwe mensen, nieuwe culturen
en andere manieren van communiceren. Voor de intermenselijke relaties is dat ontzettend belangrijk!”
Afgestudeerde zoekt werk in de hele wereld
De tweede versie van het Explort-programma is gericht
op afgestudeerden die interesse hebben in buitenlandse
handel. Binnen de Franstalige Gemeenschap van België
krijgen werkzoekenden die een willekeurige hogere
opleiding hebben gevolgd, de kans om de wereld te verkennen. AWEX biedt hun coaching, een beroepsgerichte
stage en € 1.300 tot € 1.800 aan financiële bijstand per
11
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Portrets

In januari 2015 bemachtigde Aurore
Duijsens haar ticket voor Montreal.
Twee maanden lang moest ze nieuwe
investeerders voor OncoDNA zoeken.
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maand naar gelang de bestemming. Ze hebben als taak
om de handel van een Waals bedrijf in het buitenland
te ontwikkelen. Anders dan het programma voor studenten kenmerkt het programma voor afgestudeerden
zich door rechtstreekse samenwerking met bepaalde
bedrijven en een welomlijnd doel.
Aurore Duijsens is een actrice van dertig jaar die deze
uitwisseling heeft geprobeerd. Door als beginneling
gratis haar diensten aan te bieden voor het Waalse bedrijf OncoDNA, kreeg ze een training die haar uiteindelijk een baan opleverde. “Na een niet-afgemaakte rechtenstudie van drie jaar heb ik twee jaar de Cours Florent in
Parijs gedaan, waarna ik twee jaar als actrice in Barcelona
heb gewerkt. Op 25-jarige leeftijd ben ik om persoonlijke redenen teruggekomen naar België, zonder precies te weten wat
voor werk ik wilde doen. Ik kreeg snel een baan als handelsvertegenwoordiger voor het jonge farmaceutische bedrijf
VISTA-Life Pharma. Daar ben ik een jaar gebleven, maar
daarna voelde ik de behoefte om me te ontplooien en te reizen.
Ik zocht voortdurend, praatte met iedereen die ik tegenkwam
en stuitte uiteindelijk op het Explort-programma. Ik had niet
echt ervaring op het gebied van internationale handel en export, maar had wel een interessante taalkundige achtergrond
en enkele relevante beroepskwaliteiten. Daarom heb ik mijn
kans gewaagd! Nadat ik online het dossier had ingevuld, de
Engelse toets had gemaakt en enkele informatiebijeenkomsten
had gevolgd, werd ik door drie coaches opgeroepen voor een
gesprek. Volgens mij wilden ze dat ik mijn motivatie aantoonde.” Waarom wil je dit programma volgen? Over
welke competenties beschik je? Op welk gebied denk je
later te gaan werken? De vragen die werden gesteld,
klonken zo vanzelfsprekend voor Aurore dat ze het gesprek blij en vol vertrouwen afsloot. “Ik denk dat ik echt
alles heb laten zien wat ze van me verwachtten tijdens dat
interview. Ik pas me heel gemakkelijk aan nieuwe situaties
en culturen aan. Ik ben in zekere zin een kameleon, waardoor
geen enkele situatie me angst inboezemt. Ik ben een heethoofd
en vind het vreselijk als mensen nee tegen me zeggen!” zegt
ze lachend. “Later hebben ze me trouwens verteld dat het
kwam door de manier waarop ik de kamer binnenkwam en
door het feit dat ik heel consequent bleef in mijn antwoorden.
Ze hebben gezien dat ik wist wat ik wilde en waar ik naartoe
ging. Het feit dat ik echt voor de ervaring koos en alles zou
geven wat ik te bieden had, heeft hen denk ik gerustgesteld.”
12

Zo bemachtigde Aurore in januari 2015 haar ticket voor
Montreal. Twee maanden lang moest ze in Quebec
nieuwe investeerders zoeken voor het farmaceutisch
bedrijf OncoDNA. Voor Aurore was de keuze van het
bedrijf belangrijker dan de bestemming van de stage. “Ik
had geen duidelijk idee van de plaats waar ik naartoe wilde,
dat was helemaal geen argument. Ik ben trouwens midden in
januari vertrokken, tijdens de strengste winter die Montreal
in jaren had meegemaakt”, zegt de jonge vrouw glimlachend. “Beroepsmatig was het voor mij een echte leerschool.
Omdat de kantoren daar erg klein waren, werkte ik veel bij
mij thuis. Ik maakte afspraken met verschillende potentiële
medewerkers die ik op het spoor was gekomen. Ik legde met
zo veel mogelijk mensen contact en bracht regelmatig verslag
uit aan AWEX. Aan het einde van mijn verblijf heb ik een
belangrijk contract gesloten voor OncoDNA. Toen mijn taak
volbracht was, ben ik teruggekomen.”
Na Explort
Aan zijn stage heeft François Collinet vooral goede relationele vaardigheden overgehouden. “Tegenwoordig
werk ik als analist in de telecomsector. Dat betekent dat ik met
alle hiërarchische niveaus in mijn bedrijf moet communiceren.
Ik moet me zowel tot de eenvoudigste medewerkers als tot de
belangrijkste managers richten. Het is dus belangrijk dat ik
in staat ben om mijn houding, mijn manier van praten, van
boodschappen overbrengen, aan te passen. En dat is echt iets
wat ik tijdens mijn stage in Singapore heb geleerd.”
Aurore is begonnen aan een ‘success story’, want ze
is naar België teruggekomen met de belofte van een
nieuwe baan. Een echte. En wel direct. “Zodra ik terug
was, heeft het bedrijf me een business development-functie
aangeboden. Als ik niet het Explort-programma had gevolgd,
was een dergelijke baan ondenkbaar geweest, aangezien ik
geen diploma en geen echte ervaring had.” Minder dan een
jaar later is ze al weer opgeklommen bij OncoDNA. “Ik
ben nu degene die de patiënten en de oncologen ontmoet en
doe de rechtstreekse klantenwerving voor mijn afdeling.
Daardoor kan ik veel reizen”, zegt de jonge dertiger die
geen zitvlees heeft verheugd.

www.explort.be
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De Beroepenolympiade
WorldSkills, dat gekend is voor zijn Beroepenolympiade, vormt
het internationale uitstalraam van de manuele, technische en
technologische beroepen. Maar het is veel méér dan een reeks
kampioenschappen...
I Carole Depasse // V WorldSkills Belgium
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Eén voet op school en één voet in het
bedrijfsleven: zou dat de oplossing zijn? Ja,
dat is ondertussen al bewezen! Tegelijk
werken en een algemene opleiding genieten,
staat borg voor een motiverende vorming die
op uitmuntendheid mikt.
B A R T H É L É M Y
DEUTSCH

A

chter de algemene benaming WorldSkills
schuilt om te beginnen een hele geschiedenis.
Spanje organiseert in 1950 de eerste internationale beroepenwedstrijd. Dat initiatief
wordt de volgende jaren overgenomen door verscheidene
Europese landen, waaronder België. We moeten echter
wachten tot in 2005 en de internationale wedstrijd in
Helsinki, voordat de beweging zich sterk uitbreidt – het
aantal deelnemende landen en mededingers is sindsdien
verdubbeld – en de organisatie haar huidige vorm
aanneemt.
Twee handen en een knap stel hersenen
De wedstrijden, die goed worden gevolgd en verslagen
door de media, zijn slechts het topje van de ijsberg.
Tegelijk voert WorldSkills Belgium op de achtergrond
minder gemediatiseerd werk uit om duurzame steun te
verlenen aan beroepsopleidingen voor de jeugd, door
veel bijeenkomsten te organiseren waarop men beroepen
kan ontdekken. Met de slogan “De toekomst ligt in beide
handen”, wil de vereniging niet alleen aantonen dat de
wereldeconomie niet zonder geschoolde handenarbeiders
kan, aan wie ze een stabiele toekomst biedt, maar ook
dat manuele, technische en technologische beroepen veel
persoonlijke ontplooiingskansen inhouden. Het is frustrerend opleidingen te steunen, die, ondanks hun grote
toegevoegde waarde, niet altijd de verdiende faam hebben. Vooroordelen zijn taai en veel mensen denken dat
je de maatschappelijke ladder enkel kan opklimmen via
algemeen vormende en academische studies. WorldSkills
Belgium moet jongeren er dus van overtuigen dat ze ook
met een manueel beroep een geslaagd leven kunnen
hebben. Maar de geesten schijnen langzamerhand te
evolueren, als men ziet dat er in de Duitstalige gemeenschap van België een zeer goed ontwikkeld systeem van
afwisselend (of duaal) onderricht bestaat, dat flink uitbreiding neemt. Eén voet op school en één voet in het
bedrijfsleven: zou dat de oplossing zijn? Ja, dat is ondertussen al bewezen! Tegelijk werken en een algemene
opleiding genieten, staat borg voor een motiverende
vorming die op uitmuntendheid mikt. “Ik zou wel eens
willen zien hoe een tegelzetter een nauwkeurig bestek zal
opmaken, als hij niets van meetkunde kent. Hoe kun je technisch tekenaar worden en met een computer werken, als je
geen in het Engels opgestelde didactische software kunt gebruiken en niet weet wat een algoritme en een integraal zijn”,
vraagt Francis Hourant, directeur bij WorldSkills
Belgium, zich af. Het antwoord kent hij. De kampioenen,
meer bepaald de gouden-medaillewinnaars, zijn jongeren
die uitstekende resultaten halen in de algemene vakken.
Die vaststelling geldt ook voor het aanleren van vreemde
16
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werelddelen, die door WorldSkills
worden gekozen op basis van een
kandidaatsdossier, zijn twee jaar
lang de internationale ambassadeurs
van het WorldSkills-project.
Barthélémy Deutsch maakt deel uit
van die WorldSkills Champions Trust
en krijgt als bonus internationale
opleidingen. Zijn doel? De waarden
van WorldSkills hier en elders
doorgeven.

“dekt opnieuw de tafel”

talen, die ze volgens de mededingers veel te weinig kennen om open te staan voor de wereld.
Aan de overheid legde Francis Hourant indertijd als
volgt uit wat de kracht van deskundigheid is: “Mijnheer
de Minister, u kunt een windmolen laten ontwerpen door de
beste ingenieurs ter wereld, maar zonder lasser, kraanmachinist en elektromechanicus, zal uw windmolen slechts op papier
bestaan”.
Zeg niet meer automonteur, maar
mechatronicus
WorldSkills International heeft ambitie, net zoals zijn
mededingers. Het wil de internationale “hub” of uitwisselingsplaats worden voor informatie over beroepen en
beroepsopleidingen. De competities vormen een kostbaar instrument om dat doel te bereiken, aangezien ze
kunnen doen nadenken over de evolutie van die beroepsopleidingen. Dat is precies zoals op de Olympische
Spelen, waar nieuwe sporten opduiken, terwijl er andere
verdwijnen omdat ze niet meer worden beoefend. “Wij
stellen dezelfde vraag. Welke nieuwe beroepen zijn representatief voor de economische behoeftes? Zodat we die in onze
wedstrijden kunnen opnemen. Uit een Forem-onderzoek blijkt
dat 50 % van de kinderen die nu worden geboren, een beroep
zal uitoefenen dat vandaag nog niet bestaat. Dat is van belang
voor jongeren die een studierichting zoeken. Ik geef u een

Barthélémy is de kampioen van de
zaaldienst. Hij wil vooruitkomen en
heeft de door WorldSkills geboden
kansen gegrepen om heel ver te
gaan... In 2013 won hij goud op de
Startech’s Days. Toen hij 20 was,
nam hij deel aan de Olympiade in
Leipzig. Hij won geen medaille, maar
werd opgemerkt door het beroemde
Engelse restaurant ‘The Fat Duck’,
dat hem in dienst nam. Ironisch
genoeg slaagde Barthélémy niet in
Leipzig, omdat hij de Engelse
instructies niet begreep! Hij werd
perfect tweetalig (en rangkelner) en
doorkruiste de wereld om nog meer
bij te leren. Hij wordt 23 en mist de
competitie. Opnieuw neemt hij deel
aan de Startech’s Day 2016, wint
weer goud en hoopt voor de
EuroSkills in Göteborg te worden
geselecteerd (n.v.d.r.: de beslissing
wordt verwacht wanneer wij ter
perse gaan). Winnaar is hij al. “Dit
jaar won ik niet alleen een medaille,
maar kreeg ik ook een
buitengewone opleiding die mijn
bekwaamheden tot buiten mijn
beroep aanscherpen. Met
Dominique Bal, onze deskundige,
hebben we deelgenomen aan de
Belgische cocktailfinale. Zo leerden
we nieuwe technieken aan, en
werken met producten en onze
kennis op vlak van smaken
verbeteren. We werden opgeleid
door de vroegere hoofdkelner van
het koninklijk paleis, die ons leerde
wat het protocol was en hoe we een
tafel perfect moeten dekken. In het
restaurant ‘Comme chez soi’ was het
mijnheer Jacques die ons uitlegde
hoe we goed met de klanten moeten
omgaan. Dat zijn onschatbare
zaken, die van mij een betere
mededinger en vakman zullen
maken”. Negen kampioenen uit alle

ANAÏS PIRART

een inspiratiebron
Haar school, de Provinciale
Middelbare School van Andenne, is
trots op haar. Anaïs is (terecht) ook
trots op zichzelf. Maar vooral omdat
ze “goud heeft gewonnen op het
nationaal kampioenschap
‘haarkappen’ en het de leerlingen
van de lagere klassen motiveert”,
zegt ze in alle eenvoud. Anaïs, die
naar het Europees kampioenschap
hoopt te mogen gaan, is echter
geen vedette, maar een voorbeeld
dat kan worden nagevolgd door
jongeren die aan de Startech’s Days
willen deelnemen om hun beroep
tot zijn recht te doen komen. De
19–jarige Anaïs volgt het laatste jaar
haarkappen. Toen ze 17 was, had ze
al eens deelgenomen aan de
nationale selectie. “Een eerste
wedstrijd, een eerste ervaring
waardoor ik gegroeid ben. Ik hou
van wedstrijden want die motiveren
me”. Anaïs heeft zopas het
vormingsweekend voor soft skills
gevolgd en ze wacht nu rustig de
beslissing van WorldSkills Belgium
af. Naar Göteborg of niet? “Ik geloof
erin, maar als ik niet word
geselecteerd voor het Belgian
Team, is dat niet erg. Ik heb
zelfvertrouwen opgebouwd en
geleerd dat werken altijd resultaten
oplevert”.

voorbeeld. Een jongere die vandaag steenhouwer of drukker
wil worden, moet beseffen dat hij waarschijnlijk meer in een
artistieke richting zal evolueren. Als hij zich wil toeleggen op
mechanica en engineering, zal hij geen automonteur meer
zijn, maar een elektromechanicus of mechatronicus. Beroepen
verdwijnen en maken plaats voor andere”.
WorldSkills ontdekt dergelijke trends, die beantwoorden aan de huidige en toekomstige economische behoeften. Die informatie zou idealiter in de scholen moeten
worden verspreid, onder meer dankzij het werk van de
deskundigen van de vereniging (leraars, opleiders, zelfstandigen). “In België trachten wij de beroepsopleidingen te
informeren en te laten profiteren van de technische en pedagogische ervaring die de experts opdeden dankzij de contacten
die ze, naar aanleiding van de wedstrijden, zowel in België
als in het buitenland hebben. Dat lukt nog niet zoals we het
zouden willen, maar er is beterschap”.
Op de hoogste trede van het podium
Finland is ongetwijfeld het land dat alles wat opvoeding
en opleiding aangaat, het best begrepen heeft. De Finnen
hebben een Academie opgericht om de WorldSkillswedstrijden te gebruiken als pedagogisch instrument.
Zo worden de Finse deskundigen die de finalisten begeleiden op EuroSkills of WorldSkills, verzocht uit te
kijken naar wat er in het buitenland voor interessants
gebeurt inzake de opleiding voor manuele beroepen, om
dan hun eigen opvoedingsysteem aan te passen en te
verbeteren. WorldSkills Belgium wil het systeem van
de Finse communicerende vaten in België invoeren.
Volgens Francis Hourant moet er de vier volgende jaren
naar gestreefd worden dat de deskundigen en juryleden
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Kunnen zijn is even belangrijk als kunnen doen.
De motivering, het vermogen en de wil om te leren,
de technische vorderingsmarge, stressmanagement,
teamgeest... allemaal factoren die door de teamleiders
werden geëvalueerd en waarmee rekening werd
gehouden om de onder de 90 medaillewinnaars
diegene te kiezen, die België en hun beroep zullen
vertegenwoordigen in Göteborg.

ON NOTICE

WORLDSKILLS, EEN STRUCTUUR
MET DRIE NIVEAUS
01. Wereld: WorldSkills International (WSI) telt 75
lidstaten die wereldwijd verspreid zijn over vijf regio’s.
De organisatie vertegenwoordigt 70 % van de
wereldbevolking.
02. Regionaal: de lidstaten van WSI zijn verspreid
over vijf regio’s (Europa, Amerika, Oceanië, Azië en
de landen aan de Arabische Golf). Het is de bedoeling
binnenkort een zesde regio op te richten, namelijk de
Afrikaanse. België behoort tot de Europese regio,
WorldSkills Europe (WSE), die 28 landen telt.
03. Nationaal: elke lidstaat wordt vertegenwoordigd
door een op internationaal en regionaal niveau geaccrediteerde organisatie. WorldSkills Belgium is in
België de officiële vertegenwoordiger van WorldSkills
International en WorldSkills Europe.
Goud, zilver en brons
De kampioenschappen worden op de drie niveaus van
de structuur georganiseerd. België organiseert elk jaar
een nationaal beroepenkampioenschap, de Startech’s
Days. Het Belgian Team (dat gekozen wordt uit de medaillewinnaars van de Startech’s Days) neemt afwisselend deel aan het Europees kampioenschap (EuroSkills)
tijdens de pare jaren (elke lidstaat neemt deel in zijn
eigen regio) en aan de mondiale Beroepenolympiade
(Worldskills) tijdens de onpare jaren. Elke nationale
finalist mag maar één keer deelnemen aan een regionale
competitie en aan een wereldwijde, binnen de leeftijdsgrens (maximum 25 jaar in het jaar van de Europese
wedstrijd en 22 jaar voor de wereldwijde). EuroSkills
Göteborg (Zweden) zal van 29 november tot 1 december
2016 het Belgian Team 2016 verwelkomen. In oktober
2017 zal de 44e Beroepenolympiade in Abu Dhabi worden georganiseerd.
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Een beroep is on notice, dat
wil zeggen ‘in gevaar’,
wanneer minder dan twaalf
landen zich daarmee voor
een competitie inschrijven op
wereldvlak en minder dan
zeven op regionaal vlak.
Wanneer de toestand zich
opnieuw voordoet bij de
volgende competities,
verdwijnt het beroep. Dat is
het geval voor het drukkersberoep, dat op Europees vlak
al verdwenen is. Aan de
Beroepenolympiade 2015 in
São Paulo nemen slechts elf
beroepen aan de competitie
deel. Het beroep van drukker
is dus on notice en over het
lot ervan zal in 2017 worden
beslist naar aanleiding van de
volgende Olympia, in Abu
Dhabi. Steenhouwen bevindt
zich in hetzelfde geval.
Daarentegen proberen
nieuwe beroepen zich te
doen gelden, bijvoorbeeld
logistiek management,
aquatronic (water management) en game development
(het creëren van videospellen).

DE WORLDSKILLSCOMPETITIES, DAT IS EEN BEETJE
HET LEVEN IN HET KORT
Jean-Claude Raskin is al een
twintigtal jaar een specialist inzake
persoonlijke ontwikkeling. Als
mentale coach begeleidt hij het
Belgian Team op het vlak van
algemene communicatie, van
stressmanagement en van motivering
van de jongeren vóór en na de
competities. “De wedstrijd gaat op de
eerste plaats tegen jezelf. Wat ik de
jongeren vraag, is dat ze zich zouden
overtreffen, niet om de anderen te
verpletteren, maar om trots te kunnen
zijn op zichzelf. Ongeacht de uitslag,
kunnen ze dankzij die houding niet (te
zeer) ontgoocheld zijn, wanneer ze
niet op het podium mogen staan.
Voor het selecteren van de
medaillewinnaars van de Startech’s
Days helpen mijn collega’s en ikzelf
de technische deskundigen om, in
geval van twijfel, de jongeren te
identificeren die aan de regionale of
wereldwijde competitie zullen
deelnemen. Het kan zijn dat een
jongere die uitblinkt in zijn beroep, na
een weekend vol sportieve, mentale
en psychologische proeven heel
slecht tegen druk blijkt te kunnen”.
Of geen tucht kan verdragen!

In 2015 vond de Beroepenolympiade plaats in
São Paulo, Brazilië. De jongeren waren
op de afspraak, meer gemotiveerd dan ooit!

hun ervaring in hun wederzijdse specialiteiten met elkaar zouden delen. “Wij hebben veel te bieden aan ons onderwijssysteem. Dankzij onze internationale uitwisselingsdynamiek kunnen wij onze deskundigheden inzake vakkennis
voortdurend evalueren en verbeteren”.
Belgian Team EuroSkills 2016
Op naar Göteborg! Na de Beroepenolympiade 2015 in
São Paulo, is dit jaar volgens het afwisselingsprincipe
gewijd aan de regionale kampioenschappen. Er is dus een
EuroSkills-competitie gepland voor de geselecteerden
van het Belgian Team 2016. Aan het einde van een lang
eliminatieproces, krijgen 25 jongeren een ticket voor
Zweden. Een onverbiddelijke selectie, want er hadden
zich liefst 752 kandidaten ingeschreven voor de preselecties. De 90 finalisten van de Startech’s Days (drie medailles: goud, zilver en brons, voor 30 beroepen) kregen
niet enkel een unieke technische opleiding van de deskundigen, maar voor de eerste keer in de geschiedenis
van de competitie kregen ze ook een vorming inzake soft
skills, dat wil zeggen in persoonlijk management. Kunnen
zijn is even belangrijk als kunnen doen. De motivering,
het vermogen en de wil om te leren, de technische vorderingsmarge, stressmanagement, teamgeest... allemaal
factoren die door de teamleiders werden geëvalueerd en
waarmee rekening werd gehouden om de onder de 90
medaillewinnaars diegene te kiezen, die België en hun
beroep zullen vertegenwoordigen in Göteborg.
En het is niet noodzakelijk de winnaar van een gouden medaille, die zal vertrekken. De tijdens de opleiding

verworven uitmuntendheid is één ding, lichamelijk en
mentaal standhouden ten aanzien van de eisen van een
competitie is een ander. Interessant om weten is overigens dat uit een bij de finalisten gehouden enquête blijkt
dat 90 % van de finalisten van de Startech’s Days zich
daarvoor inschreven om bijkomende professionele en
menselijke ervaring op te doen en niet op de eerste plaats
om naar het buitenland te kunnen gaan. Een jongere die
aan het nationale beroepenkampioenschap deelneemt,
wint trouwens één tot twee jaar aan ervaring. Indien hij
voor Europa of voor de wereld wordt geselecteerd, maakt
hij een kwalitatieve sprong voorwaarts van vijf jaar. In
één keer!
Gaan de technische beroepen voldoende
digitaal?
In Namen zal er in 2017 een internationale conferentie
plaatsvinden om de impact te benadrukken die de digitale maatschappij heeft op de opleiding en op de technische beroepen. Een uitwisseling van de opvattingen en
ervaringen van de leden van WorldSkills met die van
onze regionale actoren, op een symbolische plaats, het
kasteel van Namen, een praktijkschool die met de hotelschool van de Provincie verbonden is.

INLICHTINGEN

WorldSkills Belgium
Square Masson, 1/15
B-5000 Namur
+32 (0)81 40 86 10

www.worldskillsbelgium.be
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HET KONINKLIJK
FILHARMONISCH
ORKEST VAN LUIK

LUIK
Luik

Classic
is coming !

De oren vol noten en de ogen vol sterren. Het
Koninklijk Filharmonisch Orkest van Luik (Orchestre
Philharmonique Royal de Liège of OPRL) maakt elk
publiek enthousiast, ook het jongste.
I Laurence Cordonnier / Guy Delville // V OPRL

H

et OPRL is het enige professioneel symfonisch
orkest van de Federatie Wallonië-Brussel.
Buiten zijn “klassieke” concerten (die niet altijd even klassiek zijn) positioneert het zich
ook als een echt resource centre. Het stelt zijn muzikale
middelen immers ter beschikking van al wie cultuur
voor iedereen toegankelijk wil maken. Dit orkest munt
uit in alle genres en vertegenwoordigt ons land in de
grootste internationale muziekzalen. Het brengt ook
kinderen – alle kinderen! – in aanraking met muziek.
“L’Orchestre à la portée des enfants” (Het orkest op
kindermaat), “Music Factory”, “Samedis en famille”
(Gezinszaterdagen) staan op het programma van het volgende seizoen. Achter de schermen komt daar nog een
hele reeks pedagogische producties voor scholen bij, voor
heel jonge kinderen en voor tieners. Daarnaast heeft het
orkest een educatief muziekproject ter bevordering van
maatschappelijke diversiteit.

© Martin Mailleux
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El Sistema
Dit concept ontstond in Venezuela, onder impuls van
een economist en musicus die straatkinderen een betere
opvoeding en toekomst wilde bieden. Het verhaal begon
in 1975, met twaalf kinderen in een garage in Caracas.
Ze konden er gratis enkele uren per dag een instrument
leren bespelen of leren zingen, op voorwaarde dat ze de
rest van de dag terug naar school zouden gaan. Het aanleren gebeurde altijd collectief, door als een orkest te

Dit orkest munt uit in alle genres en
vertegenwoordigt ons land in de grootste
internationale muziekzalen.
Het brengt ook kinderen – alle kinderen! –
in aanraking met muziek.
21
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spelen of volgens de instrumentengroepen. Mettertijd
heeft dit gedurfde project schitterende muzikanten
voortgebracht. Een van de beroemdste is Gustavo
Dudamel, die muziekdirecteur is geworden van het prestigieuze Filharmonisch Orkest van Los Angeles, het LA
Phil. Tegenwoordig zijn er wereldwijd 700.000 kinderen
betrokken bij El Sistema!
In Luik krijgen 160 kinderen met de steun van de Stad
muzieklessen onder de bescherming van de vzw ReMuA
en het OPRL. Het avontuur begon in oktober 2015 en
de voorbije maand mei vond er al een concert plaats, dat
werd uitgevoerd door kinderen en muzikanten van het
orkest.
“Sociale diversiteit krijgt een concrete vorm wanneer men
anderen begint te ontmoeten buiten de culturele context.
Wanneer men steun krijgt van de overheid, dan heeft men
verplichtingen tegenover de samenleving. We moeten ons werk
toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen, voor personen die minder in aanraking komen met cultuur, die minder
bevoorrecht zijn, en voor kinderen...”. Voor Daniel
Weissmann, de nieuwe directeur van het OPRL, is klassieke muziek er niet enkel voor een elite! Daar is hij echt
van overtuigd. Zelf is hij altviolist van opleiding.

NIET TE MISSEN
DATA
M U S I C FAC TO RY
Once Upon a Time
28 september — Luik
G E Z I N S Z AT E R DAG E N
Ciné-concert
Le voyage dans la lune
1 oktober — Luik
HET ORKEST
O P K I N D E R M A AT
Merlin l’enchanteur
14 oktober — Luik
15 oktober — Brussel
M U S I C FAC TO RY
Viva la libertà!
9 november — Luik
G E Z I N S Z AT E R DAG E N
Un Noël à Buenos Aires
17 december — Luik
Voor het volledige programma

www.oprl.be
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Vroeger bracht hij zelf muziek naar de scholen en werd
hij aan het denken gezet door de reacties van de kinderen. “ ‘Dat hebben we al in de bioscoop gehoord!’ Kinderen
vergeten dikwijls dat de muziek al vóór de film bestond”.
Daniel Weissmann spreekt heel bescheiden maar scherpzinnig over wat er in de toekomst op het spel staat voor
zijn orkest. “Klassieke muziek is niet populair. Wanneer we
ze niet voor elk soort publiek spelen, is ze gedoemd om te
verdwijnen. Dankzij de nieuwe media hebben we nu de middelen om ze beter en op een meer internationale schaal bekend
te maken en dichter bij de mensen te brengen… Ik heb niets
uitgevonden, ik zet gewoon voort wat er vóór mijn komst
begonnen was. Wat wel veranderde, is de wijze waarop wij
communiceren”. En hij voegt er glimlachend aan toe: “Ik
heb gewoon vorm gegeven aan het idee van El Sistema”.
Bij het Luikse orkest wordt dit project ook gesteund
door de teams achter de schermen: de programmatie, de
productie, de administratie, de communicatie en, natuurlijk, de pedagogie. Iedereen is verheugd over de
positieve weerslag van het initiatief. Marie-Caroline
Lefin, de pittige chef van de pedagogie bij het OPRL en
zelf moeder van drie jongens, is diep getroffen door dit
project. “Eerst was ik verbaasd over de snelheid waarmee die
kinderen iets leren. Je moet weten dat sommigen vóór oktober
jongstleden nog nooit een instrument hadden gezien! Maar
wat me het meeste raakt, is de positieve houding die ze snel
binnen de groep aannemen. Op school zijn het ettertjes die
zich verzetten tegen de leraar. Hier gehoorzamen ze de dirigent, leren ze luisteren en respect opbrengen. Natuurlijk, als
ze niet goed naar hun buren luisteren, lopen ze verloren in
hun partituur, maar hier hoeft niemand hun te zeggen dat ze
moeten zwijgen of zich goed gedragen. Dat komt vanzelf,
omdat ze weten dat ze deel uitmaken van een groot project. Ik
ben verrast door de discipline die ze aan de dag leggen, zonder
enige dwang”.
De bij het project betrokken kinderen komen uit alle
Luikse wijken, ook uit de meest verpauperde. Om het
avontuur mogelijk te maken, wordt er op het terrein
gewerkt met scholen en buurthuizen. Dat leidt tot sterke
en heel verschillende emoties. Séverine Meers, de persattachée van het OPRL, is ontroerd. “De ene dag komt
een meisje aan het team zeggen dat ze met het project stopt.
Ze leeft in een gezin met zeven kinderen en heeft geen tijd
meer om samen met de groep les te volgen. Een andere keer is
het een jongen van twaalf die vertelt dat hij moest kiezen
tussen basket en viool en dat hij voor viool heeft gekozen”.
Pedagogische projecten
Wie een orkest live hoort spelen, ervaart een hele waaier
aan emoties. Sommigen krijgen tranen in de ogen bij
het horen van de violen in het Adagio van Barber of in
Le fabuleux destin d’Amélie Poulain. Anderen houden van
de luide klanken van het koper en het slagwerk, zoals in
de muziek van Star Wars. Nog anderen krijgen dan weer
kippenvel wanneer het koor de Carmina Burana van Carl
Orff krachtig opent met O Fortuna.
Klassieke muziek is dikwijls onbekend. Bij het OPRL
zegt men luid en duidelijk dat ze voor iedereen toegankelijk is. Het pedagogische team wil ze dus concreter
maken. Door middel van aftelrijmpjes, het verhaal van
het droevige beertje, sprookjes en filmmuziek, leren de
kinderen voelen hoeveel impact de muziek heeft.
Séverine Meers legt uit dat, wanneer muziek een verhaal
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KLEINE GIDS VAN DE CONCERTEN
VOOR EEN JONG PUBLIEK
Het OPRL geeft niet enkel
traditionele concerten waarbij
de muzikanten een rokkostuum
of een lange jurk dragen.
Behalve de klassieke concerten, tijdens dewelke u
misschien schrik hebt dat u zult
moeten niezen of op het
verkeerde moment zult
applaudisseren (en beschaamd
zult zijn, hoewel u toch alleen
maar uiting gaf aan uw groot
enthousiasme), biedt het OPRL
drie concertreeksen waarbij u
minder gestresseerd zult zijn
wanneer uw kind er in zijn
onbekommerde onschuld
zomaar uitflapt wat het te
binnen schiet. “Hé, als de
triangel zijn noot vergeet te
spelen, dan is dat slecht!”

Het orkest opent zijn
deuren voor de kinderen
Onder de leiding van een
verteller kunnen kinderen
vanaf vier jaar aan de hand van
een boeiend verhaal kennismaken met het orkest. Tijdens het
seizoen 2016-2017 staan
Merlijn de Tovenaar en De
Kleine Prins op het programma.
Door de regie en het lichtspel
kunnen de kleuters direct in
het verhaal stappen. Die
concerten worden georganiseerd in samenwerking met de
‘Jeunesses Musicales’ (de
Franstalige tegenhanger van
‘Jeugd en Muziek’), die als taak

heeft kinderen vertrouwd te
maken met muziek.

Gezinszaterdagen
Het is de bedoeling het publiek
met behulp van een video
kennis te laten maken met een
groot muziekstuk. Het beeld
stelt de toehoorders in staat om
de door het orkest gespeelde
melodieën beter aan te voelen.
Deze concertreeks is bedoeld
voor gezinnen ( ja, op zaterdagen!) en wordt aangeboden
tegen een nogal merkwaardig
tarief: € 36 voor één plaats,
maar € 39 voor drie plaatsen.
Zoals dat het geval is tijdens
heel het “klassieke” concertseizoen, zijn de uitvoeringen gratis
voor jongeren van minder dan
16 jaar.

Music Factory
Deze concertreeks mikt
speciaal op tieners. Er wordt
heel ontspannen muzikaal
gezapt onder leiding van
dirigent Fayçal Karoui. Het
filharmonisch orkest maakt
daarbij duidelijk hoezeer
muziek de emoties versterkt:
angst, vreugde, verrassing,
heimwee… De dirigent schept
er genoegen in met zijn publiek
te spelen en bijvoorbeeld uit te
leggen hoe je met een viool
een sfeer kunt scheppen zoals
in Psycho van Hitchcock. Echt
bloedstollend!
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CONCEPT
ondersteunt, ze er de emotionele kracht van vergroot,
zonder die ooit in een vast kader op te sluiten. Het gaat
om een echte aansporing tot creativiteit. Een recent
project, dat Wanneer muziek vorm(en) krijgt, werd gedoopt, illustreert dat verschijnsel. Aan studenten van
kunstscholen werd gevraagd een beeldend werk te
maken op een thema zoals de Dodendans van Saint-Saëns.
Ze moesten een bijkomende dimensie geven aan een
schilderij of een beeldhouwwerk. “Het is heel mooi om te
zien”, zegt Marie-Caroline Lefin vol bewondering. “Je
staat tegenover jongvolwassenen die al keuzes hebben gemaakt
in hun leven en klassieke muziek maakt daar niet echt deel
van uit. Toch hebben ze het spel meegespeeld en hebben ze zich
laten inspireren”. En wanneer ze de sterren telt in de ogen
van peuters van tweeënhalf jaar, dan geniet ze van de
enthousiaste reacties van de kleintjes bij hun ouders.
“Wat een genoegen als men weet dat ze er thuis heel positief
over praten en dat ze weten wat een cello en wat een dirigent
is! ”. Die activiteiten, die momenteel enkel in scholen
plaatsvinden, kennen steeds meer succes. De ene na de
andere klas verschijnt op de orkestvloer. Ja, op het toneel! Zo kan het jonge publiek de trillingen voelen, de
instrumenten aanraken en de muzikanten leren kennen.
Ook voor deze laatsten is het een leerrijke ervaring.
Marie-Caroline merkt dat die pedagogische activiteiten
de waarneming veranderen. “Vroeger vonden muzikanten
pedagogie tamelijk vervelend. Ze hadden niet het gevoel dat
ze echt muziek speelden voor een echt publiek. Later hebben
we voorstellen gedaan die steeds kwalitatiever werden. De
Directie gaf ons de middelen daarvoor. De scholen worden er
ook meer bij betrokken. Nu vinden de muzikanten het plezant!
Ze merken hoe er wordt gekeken en geglimlacht, horen de
spontane bedenkingen en de onthutsende vragen en beschouwen die als kansen om een band te scheppen tussen hun nieuwe
publiek en hun passie. Die emoties verrijken ook hun werk”.
Wanneer u het kind dat in u sluimert, wilt wekken
en de kracht van uw emoties versterken door muziek,
ga dan naar de zaal van de filharmonie. En als u nog
aarzelt, denk dan aan wat u voelde toen u de soundtrack
van 2001 A Space Odyssey hoorde. En wat ervoer u bij de
eerst noten van de celesta uit de filmmuziek van Harry
Potter! Of bij de generiek van Game of Thrones… Classic
is coming!

INLICHTINGEN

Orchestre Philharmonique Royal de Liège
Boulevard Piercot, 25-27
B-4000 Liège
+32 (0)4 220 00 00
billeterie@oprl.be
www.facebook.com/orchestreliege

www.oprl.be
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LESSINES
Henegouwen
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EEN BEETJE
GESCHIEDENIS
Het Orkest van Luik werd in
oktober 1960 opgericht door
Fernand Quinet, directeur van
het Conservatorium van Luik.
Aanvankelijk bestond het uit 71
muzikanten. Bij de oprichting
ervan speelde het hoofdzakelijk
voor de Concertvereniging van
het Conservatorium en verkende
het de klassieke en romantische
repertoires (van Mozart tot
Brahms), de Franse muziek en de
componisten uit het Oosten.
Dankzij Pierre Bartholomée
(1977-1999) laat het ook de
voornaamste werken uit de 19de
en de 20ste eeuw tot hun recht
komen. In 1983 wordt het
omgedoopt tot “Orchestre
Philharmonique de Liège”. In
oktober 2010 krijgt het officieel
de titel van “Société Royale”
(Koninklijke Maatschappij) en
verandert het zijn naam in
“Orchestre Philharmonique
Royal de Liège”.
Vanaf 2001 zoeken de opeenvolgende muziekdirecteurs, Louis
Langrée, Pascal Rophé, FrançoisXavier Roth en Christian
Arming, nieuwe concertformules
en streven ze naar een uitbreiding van het repertoire. De in
1971 in Wenen geboren
Christian Arming kent een
schitterende internationale
loopbaan en wordt in 2011
muziekdirecteur van het orkest.
In juni 2014 stopt Jean-Pierre

Rousseau als directeur van het
OPRL en wordt hij vervangen
door Daniel Weissmann, die er
prat kan op gaan dat hij zijn
doelstellingen heeft verwezenlijkt door een jaarlijkse toename
van het publiek met 25%, dankzij
een voortdurend zoeken naar
dynamiek, een betere toegankelijkheid voor het “publiek van
morgen” en een rijke verbeelding
die tot veel nieuwe muzikale
aanbiedingen leidde. Als enig
professioneel symfonisch orkest
van de Federatie WalloniëBrussel, treedt het OPRL overal
op en herbekijkt daarvoor zijn
productiewijzen: concerten met
een kleine bezetting en meer
pedagogische producties. Het
OPRL is een hart dat klopt in het
hart van de Vurige Stede.
Sinds 2000 beheert het orkest
ook de “Salle Philharmonique de
Liège”, waarbij het zijn concertaanbod uitbreidt. Jaarlijks
worden er meer dan zestig
concerten in uiteenlopende
stijlen gegeven, die door ongeveer 45.000 personen per seizoen
worden bijgewoond. De uit 1887
daterende filharmoniezaal heeft
1129 zitplaatsen en werd gebouwd naar het model van het
Italiaanse theater. Ze heeft een
symfonisch orgel. De zaal heeft
een uitzonderlijk goede akoestiek
en is zeer gegeerd voor het
maken van opnames.

Way to
Stage “P
Een hoogwaardig
opleidingscentrum voor
muziektheater opent
zijn deuren in Lessines.
Uniek in Europa!
I Anne-Charlotte Beatse

De school kreeg
onderdak in een
volledig gerenoveerde
oude watermolen met
een onmiskenbare
charme.

assie, harmonie, uitmuntendheid, talent. Vinden die woorden weerklank in u? You are on
the Way! ” Dat is de slagzin
van dit hoger opleidingsinstituut voor
musical dat in april in Lessines werd ingehuldigd. Het biedt een volledig opleidingsprogramma aan voor zang, dans en
toneelspel. Way to Stage zal zijn deuren
officieel openen aan het begin van het
nieuwe schooljaar en ongetwijfeld veel
kunstenaars lokken, die dikwijls moeten
vaststellen dat er geen hogere beroepsopleidingen bestaan die beantwoorden aan
hun verwachtingen. Way to Stage zal
openstaan voor studenten vanaf de leeftijd van 16 jaar, die een musicalopleiding
willen volgen. Na drie jaar studeren onder
de hoede van hooggekwalificeerde leraren, zullen ze klaar zijn om internationaal
op te treden. Te meer daar het programma ook zal voorzien in opvoeringen
in andere talen (Nederlands en Engels).
Er zullen dus mooie ontmoetingen
plaatsvinden in die klassen vol jong talent, dat meer dan ooit gemotiveerd is en

er een multidisciplinaire wereld zal aantreffen, waarin het leert zingen, dansen
en toneelspelen... Slechts een dertigtal
leerlingen zullen toegang krijgen tot dat
kwaliteitsonderwijs en aan de voorbereidende klassen kunnen beginnen. Voor
zo’n uitdaging zal een stevige motivatie
doorslaggevend zijn!
Het plan om die ongewone kunstschool op te richten, ontsproot uit een
eenvoudige vaststelling. Er bestaat in
Franstalig Europa gewoonweg geen enkele school die beroepskunstenaars een
volledige opleiding geeft in de technieken
van het muziektheater. Dat soort volledig
en hoogwaardig onderwijs, dat in
Amerika en de Angelsaksische landen
sterk ontwikkeld is, wordt tot op vandaag
in onze Franstalige contreien nergens
aangeboden. Dat gebrek aan geschoolde
professionele profielen laat zich des te
meer voelen, wanneer er grote opvoeringen moeten worden georganiseerd. Als
grote Amerikaanse maatschappijen prestigieuze schouwburgen zoals het theater
Mogador in Parijs opkopen, dan valt er
op die vaststelling niets af te dingen zodra
de rollen moeten worden verdeeld. Eén
keer op twee blijkt dat de producties niet
kunnen doorgaan omdat er te weinig opgeleide kandidaten zijn. In Frankrijk is
het al gebeurd dat een verscheidene
maanden op voorhand aangekondigd
schouwspel moest worden geannuleerd,
terwijl eenzelfde blijspel dat in Londen
werd opgevoerd, probleemloos zijn sterren en artiesten vond! Dat wijst op het

Slechts een dertigtal leerlingen
zullen toegang krijgen tot dat
kwaliteitsonderwijs en aan de
voorbereidende klassen kunnen
beginnen. Voor zo'n een
uitdaging zal een stevige
motivatie doorslaggevend zijn!
© Way to Stage
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OP DE FIETS NAAR EEN EXPO
In Le Grand Hornu op 17 juli
Een tocht voor lekkerbekken,
cultuurminnaars en sportievelingen
www.lawallonieavelo.be

belang en de noodzaak om meer kunstenaars te vormen in onze Franstalige gebieden (Zwitserland, Luxemburg, België,
Frankrijk), die allemaal te lijden hebben
onder hetzelfde gebrek aan een geschikte
beroepsopleiding voor muziektheater.
Het ontstaan van Way to Stage
Achter die uitdaging gaat Christophe
Godfroid schuil, de directeur van Way to
Stage, die boven alles dat gebrek aan kwalitatief hoger onderwijs wil verhelpen.
Gelet op de toenemende vraag vanuit het
artistieke milieu, waren de ambities van
Christophe heel aantrekkelijk en kreeg
hij er veel positieve reacties op. Zelfs al
geeft hij glimlachend toe dat hij niet meer
gelooft in het lot, toch lijkt het mooie verhaal dat aan de basis van Way to Stage
ligt, tamelijk goed op een van die magische vertelsels die je soms in boeken aantreft. Vanaf de eerste stadia van het project, kon hij rekenen op het enthousiasme
en de steun van heel wat instellingen en
bekende personen... Voor dit avontuur
heeft Christophe zich weten te omringen
met een professorenkorps dat bestaat uit
internationaal befaamde kunstenaars
zoals Fabrice Pillet (Les Misérables,
Phantom of the Opera), Audrey Levêque
(Sister Act), Florence Wiot (sterdanseres
van het Koninklijk Ballet van Wallonië)
en de Belgische regisseur Franck Van
Laecke, die bekend werd door zijn grote
creaties, zoals Kuifje en de Zonnetempel en,
recenter, 14-18 the Musical, die meer dan
335.000 toeschouwers trok in België.
Uiteindelijk zullen de studenten, tijdens
hun opleiding aan Way to Stage en wanneer ze hun eerste stappen in het beroepsleven zetten, dankzij die hoogwaardige
omkadering kunnen profiteren van de
verschillende professionele netwerken
van hun leraars.
Een ideaal kader om te leren
De school vond een onderkomen in een
volledig gerenoveerde oude watermolen.
De charme van dat prachtige gebouw, dat
26

binnenkort dat jonge talent zal verwelkomen, laat zich voelen zodra je er binnengaat. Hoewel het gebouw helemaal op
het platteland rond Aat ligt, profiteert
Way to Stage toch van de nabijheid van
de grote verkeersaders en is de school
vanuit Brussel gemakkelijk te bereiken
met het openbaar vervoer. Een gedroomd
kader voor deze nieuwsoortige academie,
waar al een inspirerende sfeer heerst en
waar het gewoonweg aangenaam leven
is. Net zoals in een school zal er voor de
cursussen gebruik worden gemaakt van
drie ruimtes, die voortdurend toegankelijk zijn: een klas voor groepszang, een
klas voor toneelrepetitie en een rustruimte waar de studenten zich tussen de
lessen door kunnen ontspannen. Op basis
van een uurrooster met 26 lesuren op vier
dagen zullen de studenten worden onderverdeeld in groepen van tien tot maximum twaalf. Ze zullen veel aandacht
krijgen van de professoren, die hun zullen
onderdompelen in een geschikte opleiding, die zal worden aangepast aan eenieders niveau. En, als kers op de taart,
zullen er gedurende één uur per week ook
individuele zanglessen worden gegeven.
Zoals we kunnen vaststellen, wil Way to

Stage een uitmuntende opleiding verstrekken, door meer bepaald die geïndividualiseerde aanpak te bieden, vooral bij
het aanleren van vocale technieken die
zeer specifieke verfijningen vergen.
Terwijl directeur Christophe Godfroid
de nadruk legt op de eisen die deze kunsttak stelt, wijst hij ook op alle verschillen
die er bestaan tussen het Franse en het
Angelsaksische muziektheater. “De kunst
van het muziektheater is veeleisend en technisch. Ze vergt specifieke uitmuntendheidskwaliteit op drie essentiële gebieden, namelijk
zang, dans en toneelspel. Het gaat om een
volwaardige kunst en wij willen beroepsartiesten vormen”. Verder onderstreept hij dat
men goed moet beseffen welke verschillen er bestaan tussen Franstalig muziektheater en musicals in het Engels. “Inzake
schriftuur zijn er fundamentele verschillen.
Muziektheater in het Frans levert mooi pop–
en variététoneel op, terwijl de kwaliteit van
de uitvoering niets te maken heeft met de
musicals die je bijvoorbeeld op Broadway kunt
zien. In Franse voorstellingen kan je makkelijk een danser van een zanger of toneelspeler
onderscheiden. Dat is helemaal niet het geval
bij voorstellingen in Amerika of in Londen,
waar een en dezelfde kunstenaar alle disciplines tot in de perfectie beheerst”.
Het lijdt absoluut geen twijfel dat dit
mooie project van Christophe Godfroid
en zijn team toekomst heeft. De motivering kent geen grenzen, zelfs niet letterlijk, aangezien dit buitengewone avontuur
zich ook zal afspelen aan de andere kant
van de landsgrens, namelijk in Perpignan,
met “Way to Stage Méditerranée”.
www.waytostage.com

NOIR

NOIR Artist, pseudoniem van Lucien Gilson, is een jong
beeldend kunstenaar en muurschilder die zijn opleiding
kreeg in Saint-Luc Luik. Zijn pseudoniem werd ingegeven
door het feit dat zwart het enige pigment is dat hij gebruikt
– hij komt zelfs niet aan grijs of wit. Op 27-jarige leeftijd
maakt hij schilderingen en muurfresco’s op vrijwel alle
mogelijke dragers en in alle denkbare formaten. Zijn
inspiratie zoekt hij in de reclame, de barokkunst, tatoeages
en popart. Zijn creativiteit is onbeperkt, want hij maakt
schilderijen, tekeningen, muurfresco’s, muurkunst, trompel’œil, decoratie en streetart. En niemand blijft onbewogen
bij het zien van al dat ‘zwart’.

LUIK
Luik

I Adrienne Pesser
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p.27 David Bowie
(©Sony Music)
Schilderij op MDF-paneel
Acrylaatverf en spuitbus
© Lara Herbinia

01. Les yeux du silence
Pierre-noire en houtskool op
papier Canson Moulin
du Roy, 150x110cm
2015 © NOIR

02. Pin Up
Zwart-wit acrylaatverf,
penselen
Privéopdracht
2016 © NOIR

03. Dead Mouse
Pierre-noire op papier
Canson Moulin du Roy,
18x13cm
2015 © NOIR
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01. Christine Plenus
Festival Métamorphoses
Acrylaatverf met penseel en
spuitbus
©Lara Herbinia

02. Belgium Business Chamber
Mural Painting Warsaw, Poland
2014 © Filip Błażejowski

03. David Bowie
Schilderij op MDF-paneel
Acrylaatverf en spuitbus
©Sony Music

02

“Kleur heeft geen belang. Het contrast tussen zwart en wit
is voor mij de zuiverste vorm.”
03
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MUSÉE DE
LA PHOTOGRAPHIE

Nieuwe
tentoonstellingen

LA CAROLORANDO
HERDENKING
PINO CERAMI
Op 2 oktober in Gilly
Vertrek voor afstanden van
8. 25, 48. 103 en 140 km
www.gocycling.be

28 mei → 22 december 2016
CHRISTINE PLENUS

Op de set van de gebroeders Dardenne

BOIS DU CAZIER

03

Marcinelle, 1956

01. Christine Plenus
Assita Ouedraogo en
Jérémie Renier. La promesse
1996 © Christine Plenus

02. Christine Plenus
Arta Dobroshi
Le silence de Lorna
2008 © Christine Plenus

03. Camille Detraux &
Raymond Paquay
Bois du Cazier, Marcinelle 1956
© Droits réservés
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01. Christine Plenus
Jérémie Renier. La promesse
1996 © Christine Plenus

02. Christine Plenus
Cécile De France.
Le gamin au vélo
2011 © Christine Plenus

03. Antoine Rulmont
Bois du Cazier, Marcinelle 1956
© Droits réservés

04. Leonard Freed
Bois du Cazier, Marcinelle 1956
© Leonard Freed / Magnum Photos

03
01

INLICHTINGEN

Musée de la Photographie
Av. Paul Pastur 11
B-6032 Charleroi
(Mont-sur-Marchienne)
+32 (0)71 43 58 10

04

Openingsuren
Dinsdag tot zondag
van 10 tot 18 uur
(gesloten op maandag,
25 december en 1 januari)
02
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www.museephoto.be
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De app die ouders
en kinderen
een hoofdrol laat
spelen
ToonYou werkte sinds 2014 aan de ontwikkeling
van een innovatieve animatieserie voor de
allerkleinsten. Dat doel is nu moeiteloos bereikt.
Maar de start-up heeft nog heel wat ambitieuze
projecten achter de hand. We ontmoeten Alexandre
Touret, de medeoprichter van het bedrijf.
I Charline Cauchie

A

lexandre Touret heeft alle reden om trots te
zijn. De app ‘ToonYou: My Dream Jobs’ die
zijn bedrijf heeft uitgebracht, gaat het voor de
wind. De eenvoudig te downloaden app, die
beschikbaar is in een versie voor smartphone (iOS,
Android en Windows Phone) en pc/Mac, heeft in korte
tijd veel ouders voor zich gewonnen. ‘ToonYou: My
Dream Jobs’ oogt als een televisieserie en geeft kinderen
van 2 tot 6 jaar in elke aflevering uitleg over een ander
beroep. “In de leeftijd van 2 tot 5 kijken ze samen met hun
ouders naar de afleveringen, die 3 minuten duren. Als ze 5 of
6 jaar zijn, kunnen ze zelfstandig kijken”, verduidelijkt de
jonge ondernemer.
Het bijzondere van de app is dat het een tv-animatieserie is die dankzij de ouders (één of allebei) wordt gepersonaliseerd. Vóór het begin van de ‘experience’ –
zoals dat in het jargon heet – kunnen ze namelijk een
foto van hun gezicht en dat van hun kind uploaden.
Kinderen aandachtiger maken
Uit een enquête van Nickelodeon in 2012 bleek dat 90
procent van de kinderen hun ouders als de grootste helden beschouwen. Waarom zou je ze dan geen hoofdrol
laten spelen? ‘ToonYou: My Dream Jobs’ wil kinderen
allerlei beroepen laten ontdekken via hun eigen ouders,

De sleutels tot het
succes van ToonYou
zijn de educatieve
inhoud en de visuele
innovatie die het
mogelijk maakt om de
tekenfilm te
personaliseren.

© ToonYou
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TOONYOU

Waals-Brabant

die de hoofdpersonen worden van de betreffende aflevering, zoals astronaut, trapezewerker, brandweerman,
postbode of IT’er. Door middel van grappige en leerzame
avonturen maken ze dan een ontwikkeling door. “Ons
werk is gebaseerd op overleg met kinderpsychiaters en de
zogeheten neurofysiologische reflex: kinderen hebben een
instinct waardoor ze de unieke combinatie van neus, mond
en ogen van hun ouders kunnen onthouden. Daarom luisteren
ze meer naar hun ouders dan naar andere volwassenen.” Elke
aflevering – er zijn er al zeventig gemaakt – biedt het
kind (en de ouders) daardoor de mogelijkheid om echt
in het verhaal op te gaan.
Kinderen van 2 of 6 jaar nemen de wereld natuurlijk
anders waar. “Door de personalisering is de tekenfilm al
37
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interessant voor kinderen vanaf 2 jaar. Zij zien hun mama
een limonadekraampje openen, waarna de ene ramp na de
andere plaatsvindt. Grotere kinderen begrijpen het verband
met het beroep van ondernemer, dat lastig kan blijken in het
dagelijks leven.” Alexandre Touret spreekt uit ervaring,
want hij heeft thuis zelf twee proefkonijnen: “Mijn kinderen zijn 2 en 5 jaar oud. Zij maakten me duidelijk dat ik
een glimlach en een flinke dosis humor moest toevoegen. We
hebben voor grapjes gekozen om het educatieve aspect van de
serie te ondersteunen.”

© ToonYou

Kinderlijke werkelijkheid
De bedenkers van ‘ToonYou: My Dream Jobs’ zochten
inspiratie bij hun doelgroep. Zo keken ze naar de relatie
die sommige kinderen met papier en karton hebben:
deze knutselmaterialen zijn als basis voor de serie gebruikt. Ook de manier waarop de scenario’s tot stand
komen, is afgekeken van kinderen. “We wilden letterlijk
binnenkomen in hun wereld en verbeelding. Kinderen hebben
een merkwaardige gave om elkaar verhalen te vertellen. Ze
nemen twee willekeurig voorwerpen om zich heen en laten
die samen spelen. Die spontaniteit wilden we weergeven door
ons animatiefiguurtje te laten bewegen en buitengewone dingen te laten doen zoals alleen een kind dat kan verzinnen.”
Alexandre Touret denkt er trouwens over om de
‘paper toys’ te ontwikkelen tot een gepersonaliseerd boek
in gedrukte vorm. “De voor een deel gepersonaliseerde boeken die je in de boekhandel kunt kopen, brachten ons op dat
idee. De ouders verstrekken de noodzakelijke gegevens in de
app en wij sturen hun het boek dat op basis daarvan wordt
gemaakt. In de Verenigde Staten heeft de site LostMy.Name
miljoenen boeken verkocht door kinderen te laten spelen met
hun verdwenen voornaam. De ouders voeren die naam op de
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site in en het kind moet hem daarna opzoeken in zijn gepersonaliseerde boek. Tegenwoordig hebben we andere tools om
kinderen te amuseren, dus moeten we ze ook gebruiken!”
Meedogenloze concurrentie
Het succes van ToonYou is des te opmerkelijker omdat
de concurrentie op de tekenfilmmarkt zeer groot is. “Een
animatieserie is heel duur. De productiebehoeften zijn groot
en de samenwerking aan een productie is vaak ingewikkeld.
De belangrijkste bedrijven in de markt zijn echte giganten.
Maar we wisten dat we voor onze doelgroep, de allerkleinsten,
ook met minder middelen iets konden bieden wat tegemoetkwam aan een nieuwe verwachting.” De aanpak van
ToonYou om beroepen – het centrale thema – onder de
aandacht te brengen, was zeer vernieuwend. “We wilden
kinderen op zijn minst nieuwsgierig maken en de beroepen
vollediger en op een moderne manier uitleggen. We moesten
het dus niet alleen hebben over brandweermannen, politieagenten en verpleegsters, maar ook laten zien dat de keuze
veel breder en interessanter is!” Zo zet ‘ToonYou: My Dream
Jobs’ ook nieuwe of minder populaire beroepen in het
zonnetje, zoals dj, IT’er, leraar, chocolademaker, beeldhouwer, vredessoldaat en vuilnisophaler.
De start-up streeft ernaar om een andere vorm amusement en animatie voor kinderen aan te bieden. “Wij
zijn ervan overtuigd dat er enorm veel apps zijn die kinderen
overvoeren met interactie, terwijl artsen juist zeggen dat kinderen behoefte hebben aan passief amusement, waardoor ze
tot rust kunnen komen. Ze worden namelijk veel meer belast
dan vroeger (school, hersenoefeningen, videogames enzovoort).
Wij zitten ertussenin: een passieve tekenfilm, maar wel met
een menselijk accent.”
Een technologisch hoogstandje
De sleutels tot het succes van ToonYou zijn dus de educatieve inhoud en de visuele innovatie die het mogelijk
maakt om de tekenfilm te personaliseren. Maar dat niet
alleen. De bedenkers wisten dat ze innovatieve korte
films voor andere media dan televisie moesten maken
om bekendheid te verwerven. “Van de jonge kinderen kijkt
40 procent via een tablet of smartphone naar amusement.
Daarom hebben we ons product in de vorm van een app en
een website gegoten”, legt Alexandre Touret uit.
Zeven mensen hebben in totaal achttien maanden
fulltime aan de app en zijn digitale verlengstuk gewerkt.
“Wat is technisch mogelijk? Welk visueel procedé is geschikt?
We hebben ervoor gekozen om deze serie als ‘paper toys’ en in
‘stop-motion’, naar het voorbeeld van ‘Wallace en Gromit’, te
maken. Die techniek hadden we al eens gebruikt en kenden

“Van de jonge kinderen kijkt 40 procent via
een tablet of smartphone naar amusement.
Daarom hebben we ons product in de vorm
van een app en een website gegoten.”

u
© ToonYo
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De app ‘ToonYou’ is
gratis en biedt
Premium-toegang
vanaf € 0,99.
Beschikbaar voor
iOS, Android en
Windows Phone. Ook
voor pc en Mac.

we dus. Voor de trucage hebben we gewerkt met visuele vormveranderingen, rook, wolken enzovoort.” Maar het fraaiste
hoogstandje blijft de personalisatiemachine. “We hebben
een personalisatiemachine ontwikkeld die meer dan honderd
gezichtsuitdrukkingen maakt op basis van één geüpload portret. Daardoor kunnen we tranen, een glimlach of verbazing
op het gezicht van het figuurtje laten verschijnen. Die
emoties komen overeen met het verhaal en maken het echter,
geloofwaardiger.”
ToonYou is nu beschikbaar op Google Play en iTunes,
maar ook in de Windows Store. “We bestrijken de volledige
app-markt omdat Microsoft ons heeft geholpen om een applicatie te ontwikkelen die je als een echt programma op je pc of
tablet kunt installeren.” Gezien de leeftijd van de doelgroep
zijn het de apparaten van de ouders die worden gebruikt.
“We wilden een ATAWAD-tool (Any Time Any Where Any
Device). Dat wil echter niet zeggen dat we de ouders hun verantwoordelijkheid ontnemen. Er komt een online modus die
het mogelijk maakt om zonder onderbreking alle afleveringen
achter elkaar te bekijken. We laten dus de ouders beslissen om
te stoppen wanneer ze vinden dat hun kind voldoende tijd
voor het scherm heeft doorgebracht.”
RTBF, Amélie Nothomb en de oprichter
van Google
Om de figuren voor de tv-versie te maken, heeft
ToonYou een aantal bijzondere gasten ingeschakeld.
“Amélie Nothomb wilde wel haar gezicht lenen voor de aflevering over het beroep van schrijver, Larry Page, de oprichter
van Google, wordt onze IT’er en we wachten nog met de bekendmaking van een andere belangrijke Amerikaanse persoonlijkheid …”, zegt Alexandre Touret glimlachend.
Het eerste samenwerkingsverband van ToonYou
kwam zeer vlug tot stand. “Toen we eind 2014 beseften dat
het project technisch mogelijk was, hebben we ons product
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ontwikkeld en erover gepraat met de RTBF, die binnen de
kortste keren onze partner werd. Voor de RTBF was het van
belang dat we ons niet met gadgets bezighielden. Bij ons geen
kattenanimaties of wenskaarten die je met Kerstmis naar je
oma kunt sturen. Als entertainmentprofessionals bieden we
hoogwaardige content met een stevig fundament, die amusement met opvoedkunde combineert.” Dankzij een uitzendovereenkomst met de RTBF verschijnen de ‘paper toys’
van ToonYou met hun vierkante hoofden nu tweemaal
per dag op La Trois en zijn de afleveringen allemaal
beschikbaar op de site van OUFtivi.
Maar dat is nog niet alles. “Bij dezelfde gelegenheid hebben we de Franse groep Lagardère, die actief is op het gebied
van programmaverspreiding, ervan overtuigd om ons te vertegenwoordigen. Dat betekent dat we in hun catalogus zijn
opgenomen en dat we aangekocht kunnen worden door zenders
over de hele wereld.” Zo wordt ToonYou vanaf september
uitgezonden door Unis/TV5 in Canada en door Majid
Kids TV in het Midden-Oosten. Verder lopen er nog
gesprekken met Zuid-Korea.
Het avontuur … begint
Daarnaast heeft ToonYou in enkele maanden diverse
prijzen in de wacht gesleept, die het succes van het bedrijf bevestigen: de juryprijs tijdens MIPJunior, de grootste inkoopbeurs voor audiovisuele content in Cannes,
en de Crossmedia-prijs van de Société des Auteurs et
Compositeurs Dramatiques (SACD). De bedenkers zijn
ook winnaars van Boost up! en zijn in de top twaalf
geëindigd van de wereldwijd erkende Creative Business
Cup in Kopenhagen, waar ze België te midden van honderden concurrenten vertegenwoordigden.
Met content die nu al in twee talen (Frans en Engels)
beschikbaar is, heeft ToonYou geen gebrek aan internationale ambities, maar het bedrijf blijft zeer actief in
Wallonië. “De investeringsfondsen in Wallonië zijn zeer
doeltreffend en begeleiden onze strategie heel proactief door
echt mee te helpen bij de ontwikkeling. We bevinden ons bovendien op een bijzondere locatie in Mont-Saint-Guibert: de
‘Creative Spark’ is een soort starterscentrum met andere bedrijven, zoals ilooove.it en Speaky, waar we ons heel goed
voelen”, zegt Alexandre Touret.
ToonYou heeft zich bewezen. “Naar aanleiding van de
ontwikkeling en het exportsucces van de app hebben we een
versie 2.0 gemaakt, die deze zomer beschikbaar zal zijn! Van
de website, www.toonyou.com, hebben we net een nieuwe versie
online gezet, die nog vloeiender, dynamischer en gebruiksvriendelijker is”, zegt Alexandre Touret vol trots.
“En we werken al aan een vervolg: ‘My Dream Pets’ is bestemd
voor iets grotere kinderen en is gericht op dieren. Ik zal je
alvast een geheim verklappen: het wordt een bijzondere serie,
want elke ochtend bij het opstaan krijgt het kind de taak om
zijn dagelijkse problemen op te lossen met de hulp van dieren.”
Eind dit jaar organiseert ToonYou een fundraising waaraan ook particulieren kunnen meedoen. Wordt
vervolgd!

www.toonyou.com
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Luik

STUDENTONDERNEMERS, EEN RAS
IN OPKOMST

M&A MACARONS

De student die
1,3 miljoen waard was
Lood in goud of water in wijn veranderen kan helaas niet.
Maar zou je wel geld kunnen maken van makarons? Een student
van 23 jaar heeft dat voor elkaar gekregen. Michaël Labro, arts
in opleiding en sinds zijn kinderjaren bezeten van gebak, is
de hoofdpersoon van een succesverhaal dat naar amandelen
smaakt.
I Lucie Hermant
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ichaël Labro wordt geboren onder
een gelukkig gesternte. Samen met
zijn ouders, die allebei ingenieur
zijn, hangt hij als kind vaak rond
op een manege, waar hij al het talent heeft om
zijn hobby te combineren met gevoel voor zaken.
Elk weekend maakt hij zoetigheid, die hij aan de
ruiters verkoopt. “Ik verkocht mijn gebakjes voor
een paar euro’s. Het doel was niet om winst te maken,
maar alleen om de kosten van de grondstoffen terug
te verdienen, zodat ik elke week verder kon”, herinnert hij zich. In 2010 krijgt hij een FNACcadeaubon van 20 euro, die hij besteedt aan een
boek over makarons. Die lekkernijen zijn een
trend aan het worden, zodat Michaël een
waardige uitdaging vindt voor zijn ambities. Zelf experimenteren is niet meer
genoeg om een bevredigend resultaat te
halen en omdat de jonge Labro een perfectionistische durfal is, wendt hij zich
tot de culinair journaliste Mercotte om
zijn producten te verfijnen. De Franse
gastronome, die het tv-programma ‘Le
Meilleur Pâtissier’ presenteert, reageert op het
verzoek van de Luikenaar en geeft hem enkele
tips.
Door zijn volharding en nieuwsgierigheid lukt
het Michaël om de makarons van zijn dromen te
maken. Michaëls beste vriend Antoine is helemaal weg van deze makarons en komt op het idee

In 2014 lanceren Michaël
Labro en Philippe Lhoest
'PMSweet SPRL'. Vandaag
staan ze aan het hoofd van
280 m² kantoren en
werkplaatsen in de Luikse
rue de la Brasserie.

©M&A Macarons

Als gevolg van het onverwachte succes
moet Michaël Labro snel een alternatief
vinden voor de ouderlijke keuken, die
inmiddels te klein is geworden. Op
18-jarige leeftijd opent hij daarom in
Grivegnée zijn eerste werkplaats voor
de vervaardiging van makarons.

om ze te gaan verkopen. De jongens zitten in het
laatste jaar van de middelbare school wanneer ze
met hun lekkernijen langs de deuren gaan. Samen
bereiden en verpakken ze de makarons, en leveren en beheren ze de bestellingen, die direct een
stijgende lijn vertonen. Buren, kennissen en mensen die het van anderen hebben gehoord, zijn
zodanig gecharmeerd van hun producten dat het
aantal klanten in de honderden loopt.
Als gevolg van dit onverwachte succes moet
Michaël Labro snel een alternatief vinden voor
de ouderlijke keuken, die inmiddels te klein is
geworden. Op 18-jarige leeftijd opent hij daarom
in Grivegnée zijn eerste werkplaats voor de vervaardiging van makarons. In deze ruimte van
80 m², die aan alle eisen van het FAVV voldoet,
kan hij enkele honderden makarons per week
maken. Dat is het begin van M&A Macarons, het
eigen bedrijfje van Michaël en Antoine.
Toekomstige arts en jonge ondernemer
Michaël is een van die zeldzame mensen bij wie
altijd alles lukt. Zo doorloopt hij zonder moeite
in één ruk de eerste vier jaar van zijn geneeskundestudie, terwijl hij daarnaast M&A Macarons
opbouwt. In die periode besluit Antoine uit het
bedrijf te stappen, omdat hij zich volledig aan zijn
studie wil wijden. Michaël blijft echter zijn weg
vervolgen, zonder te weten dat het lot hem kort
daarna opnieuw een duwtje in de rug zal geven.
In 2014 erkent het college van bestuur van de
Universiteit van Luik (ULg) namelijk officieel de
status van studentondernemer. Na de Universiteit
Gent, die drie jaar eerder hetzelfde heeft gedaan,
biedt ook de ULg bepaalde studenten op die manier de mogelijkheid om hun universitaire studie

M&A Macarons, FirstFace, EasyNote, Note Campus, Constellar en
Copy Sim zijn enkele voorbeelden
van start-ups die studentondernemers van de Universiteit van Luik
sinds 2014 hebben opgericht. Ze
studeren om arts, handelsingenieur,
IT’er, dierenarts of boekhandelaar te
worden en zetten ondertussen hun
eigen bedrijfje op poten. Maar
marktleider word je niet door in de
schoolbanken te gaan zitten.
Bijna twintig jaar geleden startte de
Université catholique de Louvain
(UCL) met een programma dat
destijds uniek was in de wereld.
Sinds 1997 verzorgt de UCL namelijk
een interdisciplinaire ondernemersopleiding. En in 2011 voerde de
Universiteit Gent voor het eerst in
België de status van studentondernemer in. De ULg volgde dit
voorbeeld in 2014 en de UCL in
september 2015. Tijdens de opening
van het voorbije academische jaar
heeft de UCL haar ‘Projet pour
Étudiants à Profil Spécifique’ (PEPS)
uitgebreid naar studentondernemers. Tot die tijd was de PEPS-status voorbehouden aan studenten
die op hoog niveau aan kunst of
sport deden en aan studenten die
een handicap of bijzonder ernstige
gezondheidsproblemen hadden. De
PEPS-status bood deze studenten
de mogelijkheid om hun roosters en
studieprogramma’s aan hun
verplichtingen en beperkingen aan
te passen. Sinds september vorig
jaar kent de UCL deze status dus
ook toe aan studentondernemers en
activiteitenontwikkelaars. Twintig
studenten hebben in dit verband
een concreet ondernemingsplan
met een sociaal of commercieel doel
gepresenteerd. Dertien van hen zijn
geselecteerd voor het proefproject
van het afgelopen jaar. Deze dertien
ambitieuze jongeren vertegenwoordigen elf ondernemingsplannen
(sommigen werken namelijk met zijn
tweeën). Enkele studenten vormen
bovendien teams die verdeeld zijn
over Bergen en Louvain-la-Neuve,

de twee locaties van de UCL.
“De keuze is gevallen op goed uitgewerkte plannen, die het stadium van
idee al zijn gepasseerd”, zegt Léa
Eeckhout, trainingsmanager van de
UCL. “De aanvraag moet gebaseerd
zijn op een activiteit die al groei
vertoont. Belangrijk is ook dat wordt
gekeken naar de universitaire
loopbaan van elke student, zodat hij
de nodige bagage heeft om
eventueel iets anders te gaan doen.”
Zestig verdiende studiepunten zijn
dus noodzakelijk. Aan het einde van
het eerste jaar constateert de UCL
dat de beste ideeën afkomstig zijn
van multidisciplinaire teams.
“De winnende teams bestaan vaak
uit meerdere studenten van
verschillende faculteiten. We zijn
opmerkelijke en bijzonder vernieuwende projecten tegengekomen op
basis van de combinatie van zeer
uiteenlopende capaciteiten”, zegt
Léa Eeckhout blij. Hoewel de
studenten over het algemeen wel
belangstelling hebben voor de
status van studentondernemer,
lijken ze vooral te streven naar
officiële erkenning. Een aangepast
rooster of studiespreiding is dus niet
hun voornaamste doel. “Studentondernemers zijn vaak heel dappere
jongeren, die hun uren niet tellen en
die gemotiveerd en ambitieus zijn.
Ze zijn zonder meer in staat om alles
tegelijk aan te pakken. We hebben
trouwens maar heel weinig
studiespreidingsaanvragen
gekregen. Wat ze vooral willen, is
erkenning van hun status, zowel
door hun faculteit als door hun
zakelijke contactpersonen of
toekomstige werkgever”, verzekert
Léa Eeckhout. De Waalse economie
lijkt dus mooie tijden tegemoet te
gaan. Onderwijs, ambitie en goede
ideeën beloven binnenkort een
geduchte drie-eenheid te vormen.
En de glazen toren met
1500 makarons van Labro op het
Filmfestival van Cannes spreekt dat
niet tegen.
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De eindproducten hebben allemaal een mooi
formaat en met uitzondering van de
speculaasmakaron worden alle varianten
zonder gluten gemaakt. Maar de jonge
ondernemer-banketbakker-arts heeft vooral
de enige techniek ter wereld ontwikkeld die
het mogelijk maakt om het suikergehalte van
de makaron te verlagen.

ontwikkelen en kan hij het productieapparaat met eigen
middelen versterken. Datzelfde jaar laat Philippe Lhoest,
die tot dan toe levensmiddelenadviseur is, zich door
Michaël overhalen. Samen beginnen ze in 2014 met
PMSweet SPRL en brengen ze het productieapparaat
over naar een groter pand. Tegenwoordig hebben ze
280 m² aan kantoren en werkplaatsen aan de rue de la
Brasserie in Luik, waar dertien fulltime werknemers
alle fasen van de productie verzorgen, inclusief het handmatig verpakken van de makarons.
Dankzij de inspanningen van beide partners blijft
PMSweet SPRL maar groeien. Alleen al in België heeft
het bedrijf momenteel zo’n honderd klanten, waaronder
de keten Delhaize. Maar de Belgische markt volstaat niet
meer voor de ambitieuze fijnproevers. Hongkong, China,
de Verenigde Staten en het Filmfestival van Cannes –
alleen dat al – vechten tegenwoordig om de makarons
uit Luik. Met een orderboek dat elk jaar beter gevuld is,
boekte PMSweet SPRL een omzet van 250.000 euro in
2014 en 1.300.000 euro in 2015.
©M&A Macarons

gemakkelijker te combineren met een eigen bedrijf. Dat
is een zegen voor Michaël, die daardoor in aanmerking
komt voor aangepaste college- en examenroosters en
spreiding van zijn studie. In het academisch jaar 20152016 begint hij zo aan het tweede deel van zijn artsenopleiding, die hij over twee jaar mag uitsmeren. Naast
aangepaste roosters kunnen Michaël en andere studentondernemers van de ULg tegenwoordig hulp krijgen bij
hun ondernemingsplan. Aan iedere ondernemer in opleiding worden tutors uit de academische wereld en het
bedrijfsleven toegewezen, die hen bij hun economische
en commerciële ontwikkeling helpen. Omdat Michaël
voor het vervolg van zijn studie voornamelijk praktijkstages moet lopen, zet de jonge ondernemer zijn artsenopleiding voorlopig even in de ijskast. Wettelijk gezien heeft hij vijf jaar de tijd om met zijn stages te
beginnen voordat zijn theoretische kennis niet meer
geldig is. Hij gaat zich dus vijf jaar inzetten om M&A
Macarons volledig tot ontwikkeling te brengen. En we
hebben zo’n vermoeden dat hij al aardig op weg is …

www.macaronsma.com

EASI

Geluk in het
kwadraat
EASI, dat in 2015 en 2016 werd uitgeroepen tot Best
Workplace, is het bedrijf waar werknemers zich het
gelukkigst voelen. Navraag leert dat (materieel) welzijn en
geluk op het werk hier niet met elkaar worden verward. Zou
dat de sleutel zijn tot arbeidsontplooiing? CEO Salvatore
Curaba onthult ons de ingrediënten van zijn succes.
I Charline Cauchie

Z

ijn kantoor is helemaal van glas en even groot
als dat van zijn medewerkers. De deur staat
altijd open. Salvatore Curaba is de oprichter
en baas van EASI, het bedrijf waar een formele
dresscode samengaat met een vriendelijke sfeer.
Wanneer hij over zijn levensloop en de geschiedenis van
zijn bedrijf vertelt, laat de CEO meerdere malen het
woord ‘geluk’ vallen. Een begrip waarover hij blijkbaar
lang heeft nagedacht. “Het is beslist een aandachtspunt, maar
vooral een vorm van beschaafdheid. Ik zou niet willen dat het
als berekening wordt gezien. Ik redeneer niet in de trant van:
als ik gelukkige werknemers heb, zijn ze productiever, win ik
wedstrijden enzovoort. Zo zit ik niet in elkaar. Voor mij is het
gewoon belangrijk om gelukkig te zijn en met gelukkige mensen te werken.”
De pijlers
Maar wat maakt de werknemers van EASI zo gelukkig?
“Twee jaar geleden had ik die vraag niet kunnen beantwoorden. Ik wist niet waarom mijn werknemers gelukkig waren
en evenmin waarom wij zo’n goed presterend bedrijf waren.”
Salvatore Curaba, die tal van lezingen over dit onderwerp heeft gegeven en onlangs nog een gesprek met
koning Filip had, heeft zijn eigen succes onderzocht
om een theorie te formuleren. Hij schrijft het toe
aan de vijf pijlers waarop EASI rust.
De eerste pijler wordt gevormd door menselijke waarden. “Ik wil vooral werken met mensen
die onze waarden delen: respect (voor anderen of voor
je verplichtingen), positiviteit en gelijkheid. Ik zou
niet kunnen werken met mensen die alleen problemen
zien of met directeuren die zich beter voelen dan anderen. Het is net als met voetbal: het heeft geen zin om
een speler te contracteren die 30 goals kan maken als
hij daarnaast de sfeer in de ploeg verziekt.”

BIO EXPRESS
Salvatore Curaba, de oprichter
van EASI, is niet van plan om een
eigen bedrijf te stichten wanneer
hij op 20-jarige leeftijd zijn
informaticadiploma behaalt. Als
beroepsvoetballer combineert
hij een sportieve carrière in
klasse D1 met een baan in de
IT-sector, waar hij 5 jaar als
programmeur werkt. Op
30-jarige leeftijd is hij zowel
voetbaltrainer als salesmanager
bij een internationaal bedrijf.
“Toen ik 35 was, zou ik
algemeen directeur worden van
mijn vestiging, maar vreemd
genoeg was ik niet erg gelukkig.
Op dat moment had ik de moed
om alles op te geven en EASI te
stichten.” De jonge ondernemer,
die gewend is om meerdere
projecten tegelijk te leiden,
neemt het risico, sluit een lening
af en waagt het erop. “Het was
stressvol en lastig, maar
wanneer je er helemaal voor
gaat en op uitmuntendheid mikt,
kan het niet fout gaan!”

©E A

Groot worden
Terwijl Michaël zijn derde reeks examens aan het einde
van het jaar afsluit, tekent hij een samenwerkingsovereenkomst met de Belgische tak van de keten Point
Chaud. Door deze voordelige zet kan zijn bedrijfje zich

Jezelf onderscheiden
Hoewel Michaël Labro zijn succes voor een deel te danken heeft aan zijn banketbakkerstalent, is de marketingstrategie ook belangrijk. Hij heeft er namelijk voor gekozen om als groothandel te fungeren. Zo kan hij zijn
distributeurs concurrerende prijzen bieden. Hij hoeft
niet voor merkbekendheid te zorgen en beperkt zich
ertoe om zijn producten rechtstreeks aan te bieden aan
grote internationale winkelketens, die grote hoeveelheden afnemen. Ook particulieren kunnen producten op
bestelling rechtstreeks bij de werkplaats betrekken.
Wat betreft smaak en kwaliteit, onderscheiden de lekkernijen van Michaël zich van de producten die je in de
supermarkt vindt. De gebruikte chocolade is rechtstreeks afkomstig van Valrhona. In plaats van jam wordt
uitsluitend ganache gebruikt en er wordt alleen gewerkt
met natuurlijke kleurstoffen. De eindproducten hebben
allemaal een mooi formaat en met uitzondering van de
speculaasmakaron worden alle varianten zonder gluten
gemaakt. Maar de jonge ondernemer-banketbakker-arts
heeft vooral de enige techniek ter wereld ontwikkeld
die het mogelijk maakt om het suikergehalte van de makaron te verlagen. En dat is uitstekend nieuws voor de
liefhebbers van zoute makarons.

NIJVEL
Waals-Brabant

SI
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EASI IN HET KORT
EASI is een IT-bedrijf dat
sinds 1999 bestaat en nu
een jaaromzet heeft van 25
miljoen euro. EASI heeft
tegenwoordig 150 mensen
in dienst, die werkzaam zijn
in Nijvel, Leuven, Frankrijk,
Luxemburg en Luik. Het

Business

bedrijf legt zich toe op vier
soorten activiteiten voor
middelgrote en grote
ondernemingen, variërend
van zeer traditionele
IT-werkzaamheden tot
supergeavanceerde
diensten. Salvatore Curaba
aarzelt niet om zijn bedrijf
“de nummer één van de
wereld op het gebied van
e-mailbeheer” te noemen

De tweede pijler is de organisatie. “Omdat EASI een ontzettend gestructureerd bedrijf is, lijden we aan organisatiezucht. Alles moet onder controle zijn. We hebben overal procedures voor, maar zijn tegelijkertijd flexibel en bieden de
mogelijkheid om het systeem ter discussie te stellen. Dat behoort trouwens tot de diensten die we aan onze klanten verlenen.” Dat lijkt misschien tegenstrijdig, want de gangbare definitie van geluk op het werk is gebaseerd op het
concept van de ‘bevrijde onderneming’, maar volgens
Salvatore Curaba kan vrijheid, die onontbeerlijk is voor
geluk (zoals we verderop zullen zien) zich alleen ontwikkelen binnen een duidelijk afgebakend kader.
Het vermogen om inspanningen te leveren wanneer
dat nodig is, vormt de derde pijler. “Mensen moeten verantwoordelijkheidsgevoel hebben, deadlines respecteren, tot
het uiterste gaan zonder dat hun dat gevraagd hoeft te worden.
Dat moet vanzelfsprekend zijn. Net als in de sport behaal je
geen resultaten als je niet hard werkt.”
De vierde pijler is delen. “In een bedrijf moet je de zaken
zo organiseren dat er enorm veel kennis en ervaring wordt
gedeeld. Altijd andere mensen helpen. Dat is het enige waar
mijn directeuren voor dienen: de werknemers tot ontwikkeling
brengen. En ik om mijn directeuren tot ontwikkeling te brengen.” De grote baas heeft zo geleerd om een stapje opzij
te doen. “Ik wil geen werkgever zijn die zijn bedrijf afremt,
want dat gebeurt vaak wanneer een CEO denkt dat hij overal
aanwezig moet zijn en dat alles via hem moet lopen. Ik moet
zorgen dat mijn directeuren zich kunnen ontwikkelen en moet
het lef hebben om op de achtergrond te blijven, zodat zij nog
hoger kunnen klimmen.”
Welzijn en geluk
De vijfde pijler is natuurlijk het geluk zelf, waarvoor om
te beginnen een goed definitie nodig is. “Geluk wordt vaak
verward met welzijn, dat verband houdt met de beschikbaarheid van diensten en materieel comfort (bv. verlichte kantoren,
een bedrijfsrestaurant met een breed aanbod). Bij EASI is dat
welzijn er voor de werknemers. We organiseren volop activiteiten en hebben speel- en ontspanningsruimtes. Dat is goed,
maar het blijft oppervlakkig en onvoldoende, want om mensen
gelukkig te maken, moet je tegemoetkomen aan behoeften die
veel dieper zitten.”
Voor Salvatore Curaba lijken die behoeften vanzelfsprekend. Het gaat allereerst om erkenning. “Erkenning
is een universele levensbehoefte van de mens. Hoe vaak zeggen
we dankjewel tegen onze medewerkers? Bij ons bedanken en
44
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dankzij SmartMail (oplossing voor professionals) en
InboxZero (business-toconsumer oplossing die in
september uitkomt). Deze
software biedt een geheel
nieuwe manier om mailboxen te beheren.
EASI was finalist van de
wedstrijd Onderneming van
het Jaar van Ernst & Young,

die de best draaiende
bedrijven beloont, was acht
keer Trends Gazelle en is
twee keer uitgeroepen tot
Best Workplace (in 2015 en
2016). Tot de klanten van
EASI behoren zeer
uiteenlopende bedrijven,
zoals Proximus, Burger King,
Exki, Honda, Groupama,
Artsen zonder Grenzen en
Pfizer.

feliciteren we elkaar voortdurend. Er heerst een echte erkenningscultus, die we bewust in stand houden via een jaarlijkse
ceremonie.” Vervolgens gaat het om vrijheid. “We willen
allemaal op een vrije en zelfstandige manier werken en laten
zien wat we kunnen zonder de hele tijd gecontroleerd te worden. Managementtechnieken die uitgaan van controle, zijn
volledig achterhaald en ondoeltreffend. In een gestructureerde
omgeving met zeer duidelijke procedures heeft iedereen bij ons
de vrijheid om zijn capaciteiten te ontwikkelen, initiatieven
te ontplooien en verantwoordelijkheid te dragen.”
Geheimen en mislukkingen bestaan niet
De derde behoefte is transparantie. “Iedere werknemer heeft
de behoefte om toekomstplannen te maken. Wat betreft salaris,
moet hij weten wat hij kan doen om meer te verdienen en die
weg moet duidelijk en objectief zijn. Wat betreft ondernemingsplannen, moet hij weten of zijn bedrijf het goed doet, of er een
overname aan zit te komen enzovoort. Als de directie niet transparant communiceert, begint iedereen zich vragen te stellen,
ontstaat er wantrouwen en neemt het vertrouwen af. Je komt
dan in een negatieve spiraal, die het geluk aantast.” Bij EASI
bestaan er geen taboes tussen personeel en directie. Elke
derde donderdag van de maand organiseert Salvatore
Curaba een vergadering waarop hij de resultaten van
EASI presenteert en de nieuwe plannen bekendmaakt aan
alle werknemers, die gerust vragen mogen stellen.
Een andere behoefte is uitdaging. “Het geldt misschien
niet voor iedereen, maar uiteindelijk moet je een opdracht
hebben om gelukkig te zijn. We zijn namelijk niet op aarde
om te werken, maar om ons te ontplooien. Sommigen willen
de wereld veranderen, anderen willen de eersten zijn en kunstenaars hebben de behoefte om te scheppen. Als je mensen een
uitdaging geeft, hebben ze niet meer het idee dat ze komen
werken, maar dat ze een opdracht uitvoeren.” De uitdaging
waar EASI op dit moment voor staat, is trouwens niet
gering: met zijn nieuwe emailoplossing InboxZero wil
het bedrijf Google van de troon stoten. Is dat alles? “Ik
realiseer me dat het idioot klinkt, maar ergens geloof ik erin.
Waarom zou ons dat niet kunnen lukken? Het is iets waar we
samen van dromen en wat ons goed doet!” Maar riskeer je
geen mislukking en teleurstelling wanneer je te veel
droomt? “Ik zal een werknemer nooit verwijten dat hij zijn
doel niet heeft bereikt, maar wel dat hij niet zijn uiterste best
heeft gedaan om het te bereiken. Zolang je hebt gestreden, is
er geen sprake van mislukking. Bij ons zijn we niet bang om
te doen, omdat we geen mislukking hoeven te vrezen.”

S A LVAT O R E C O N T I
Hoofd R&D EASI Financials, 12 jaar
werkzaam bij EASI
BENJAMIN
BARTHELEMI
Verkoopmedewerker, 7 maanden
werkzaam bij EASI

“EASI is een open bedrijf. Je merkt
dat er naar je geluisterd wordt, dat
je steun krijgt en dat je met het
bedrijf meegroeit. Dat is heel
belangrijk, want daardoor kunnen
we ons ontwikkelen en uiteindelijk
het bedrijf ontwikkelen. Veel
vrienden van me zeggen dat ze na
twee jaar weggaan bij hun huidige
werkgever, omdat hun toekomst
daar niet ligt. Dat is bij mij niet het
geval. Ik denk dat ik hier over vijf
jaar nog zit, omdat ik goede
toekomstperspectieven heb. We zijn
een groot bedrijf, maar hebben nog
steeds een mkb-mentaliteit. We
tutoyeren elkaar en zijn close met
iedereen. Je kunt zonder problemen
aankloppen bij de baas. We hebben
niet echt een hiërarchische organisatie, maar alles is wel in hoge
mate in categorieën verdeeld,
gestructureerd en duidelijk. We
hebben halfjaarlijkse evaluaties,
zodat we onze menselijke ontwikkeling ten opzichte van de bedrijfswaarden en onze professionele
ontwikkeling ten opzichte van onze
doelen kunnen beoordelen.
Daardoor weten we heel precies
waar en hoe we ons ontwikkelen
bij EASI. Daarnaast is er aandacht
voor ons welzijn. Sinds kort hebben
we bijvoorbeeld een stomerijservice,
waar we onze kostuums kunnen
afgeven. In alle opzichten wordt
ervoor gezorgd dat we ons prettig
voelen.”

“In 2001 kreeg ik de kans om stage te
lopen bij EASI. Wat me opviel, was
dat ik een lang gesprek had met de
grote baas. Een werkgever die een
half uur de tijd neemt om met een
stagiair te praten, dat vind ik
geweldig. Bij EASI voelde ik dat ze me
vertrouwen wilden geven. Helaas was
het een slecht jaar voor de IT-sector,
waardoor ik niet werd aangenomen.
Ik kwam terecht bij een ander bedrijf,
waar ik snel begreep dat ik het er niet
fijn zou vinden, want hoewel ik niet
bijzonder streberig ben, had ik geen
zin om 15 jaar lang hetzelfde te doen.
Ik kwam Salvatore opnieuw tegen op
een bruiloft en de maandag daarna
heb ik mijn contract getekend bij
EASI! Ik begon als consultant. Er was
veel stress, maar de uitdaging was
elke dag anders. We zijn voortdurend
op zoek naar nieuwe uitdagingen
voor onszelf of een ander. Is er een
probleem, dan is dat ieders probleem,
zonder enige hiërarchie. De waarden
die we delen, vormen onze kracht. We
proberen altijd samen te werken met
mensen die zich daarin vinden. De
enige keer dat ik iemand moest
ontslaan, was dat geen verrassing
voor hem en hebben we bovendien
alles gedaan om een baan te vinden
die beter bij hem paste. In mijn werk
probeer ik eerder een leader dan een
manager te zijn: samen met de
anderen roeien in plaats van op de
trom te slaan. Want voor mij is een
gelukkige werknemer iemand die zich
niet meer hoeft af te vragen wat er
van hem gaat worden binnen het
bedrijf, omdat we samen met hem
over zijn toekomst hebben nagedacht.”
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“We zijn niet op aarde om te werken, maar om
ons te ontplooien. Sommigen willen de wereld
veranderen, anderen willen de eersten zijn en
kunstenaars hebben de behoefte om te scheppen. Als
je mensen een uitdaging geeft, hebben ze niet meer
het idee dat ze komen werken, maar dat ze een
opdracht uitvoeren.”

Een gezamenlijke onderneming van
werkgever en werknemers
Het is te merken dat Salvatore Curaba van zijn medewerkers
houdt. “Liefde! Persoonlijk voel ik een welwillende, tribale liefde
voor mijn werknemers en omgekeerd voel ik me bemind door
mijn werknemers. Ik weet niet of veel werkgevers hetzelfde kunnen zeggen.” De CEO zegt ook bijzonder trots te zijn op de
mensen die al lang voor hem werken. “Ik ben even trots op
mijn directeuren als op mijn kinderen. Ze zijn sterker dan ik en
trekken het bedrijf omhoog. Dat is puur geluk!” Tussen nu en
eind 2016 gaat EASI nog 30 tot 40 mensen in dienst nemen
en binnenkort telt het bedrijf 40 aandeelhouders, want alle
directeuren en 5 werknemers hebben aandelen in EASI.
Ongeveer 20 andere werknemers worden eerstdaags aandeelhouder van het bedrijf. “Ze krijgen die aandelen niet, maar
kopen ze. Dat betekent dat ik EASI niet meer als mijn bedrijf kan
beschouwen, maar dat het ons bedrijf is. Dat schept een heel sterke
band. Je deelt iets met elkaar. Binnenkort heb ik trouwens niet
eens meer een meerderheidsbelang en als ik stop met werken,
moet ik mijn eigen aandelen weer verkopen, want alleen mensen
die binnen het bedrijf actief zijn, mogen aandelen bezitten.”
EASI is dus een bedrijf waar iedereen zich belangrijk,
vrij en bemind voelt en regelmatig een bedankje krijgt.
Een bedrijf waar de werknemers toekomstplannen kunnen maken, mee kunnen beslissen en hun omgeving
kunnen vertrouwen. “Alle stukjes vallen dan op hun plaats.
Wanneer iemand tevreden is op zijn werk, is hij positiever,
gedienstiger. Dat werkt als een opwaartse spiraal.”
En deze spiraalbeweging gaat maar door. “Ik heb veel
vertrouwen in de middellange en lange termijn. We kunnen alleen
maar groeien.” Wat valt er nog te doen voor de grote baas
nu zijn directeuren geleidelijk het stokje overnemen en
dezelfde filosofie uitdragen? Een boek schrijven? “Misschien
voor het 20-jarig jubileum van EASI in 2019. We zullen zien.”
www.easi.net
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SUCCESS STORY
M O N T- S A I N T- G U I B E R T

SPEAKY, HET RESULTAAT
VAN GEMEENSCHAPPELIJK
OVERLEG

Waals-Brabant

SPEAKY

Een neus voor
ondernemerschap
David, Benjamin en Ludovic vormen
een trio van geniale autodidacten. Wat
bindt hen? Zich samen op het
bedrijfsleven storten en hun eigen
onderneming stichten. In amper twee jaar
tijd zijn al ruim 200.000 gebruikers
wereldwijd gewonnen voor Speaky. Wat
motiveert hen? Lachend opstaan, zich
goed in hun vel voelen en zien dat hun
project lekker loopt.

© Sp

eak y

DAVID
“De hiërarchie die we
toepassen, is zo ‘vlak’ mogelijk.
De leden van ons team worden
niet onderverdeeld in ‘bazen’ en
‘werknemers’. Iedereen staat op
gelijke voet. Niet iedereen bezit
dezelfde graad van
verantwoordelijkheid, maar toch
heeft ieder van ons iets te
zeggen! Als men zijn noden
uitdrukt, is het heel makkelijk
om te brainstormen en om
oplossingen te vinden die
iedereen bevallen. Zo lezen
Benjamin, Ludovic en ik veel
over ondernemerschap en
persoonlijke ontwikkeling. We
hebben alleen het beste voor
met onze zaak, en daar laten
we ons door leiden.”

BENJAMIN
“Op het vlak van strategische
keuzes zijn alle leden van het
team betrokken partij. Ieders
mening telt. Dat is een essentieel
element voor de samenhang en
de ontwikkeling van de
onderneming.”

“We zijn begonnen aan een mooie uitdaging, want
we willen van ons platform een sociaal netwerk
maken waarop iedereen die een taal wil leren, in
verbinding kan treden met personen met hetzelfde
doel. Dat is onze visie op de zaken. In theorie
hebben we het hier over twee miljard mensen.”

ARNAUD
“Hiervoor werkte ik voor een
bedrijf dat aan IT-consultancy
deed. Ik was er gewoon
softwareontwikkelaar. Ik wil
daarmee zeggen dat men mij
nooit vroeg om meer te doen
dan datgene wat ik al kon – dat
leek me toch ietwat simplistisch.
Men liet mij niet deelnemen aan
de strategische besprekingen
over de software die ik
installeerde. Ik had er een veel
kleinere inbreng dan bij Speaky.
Hier voel ik me volledig
betrokken bij het project en dat
was al zo van bij de start.
Daardoor krijg je de indruk dat
het werk dat je doet een
volwaardige investering is. Ik zie
mezelf groeien en elke dag
opnieuw bijleren.”

Marketingverantwoordelijke Ludovic legt uit. “We zijn
begonnen aan een mooie uitdaging, want we willen van ons
platform een sociaal netwerk maken waarop iedereen die een
taal wil leren, in verbinding kan treden met personen met
hetzelfde doel. Dat is onze visie op de zaken. In theorie hebben
we het hier over twee miljard mensen. De grote vraag is dus
hoe we zonder financiële middelen zoveel mensen kunnen
bereiken en hoe we er kunnen voor zorgen dat de website gratis
blijft.” In juli 2015 wordt een overeenkomst ondertekend
met Altissia, dé referentie voor online-taalcursussen en
de bedenker van Wallangues. Speaky is in die zin een
innovatief instrument dat alle cursisten met elkaar in
contact brengt. Door de overeenkomst bezit Altissia een
exclusieve licentie om Speaky te gebruiken. “Wij genereren bijgevolg geen geld met ons platform, maar wij bieden
Altissia een licentie aan en de taaltrainer vergoedt ons daarvoor. Naast de EU-beurs beschikken we daardoor over een
inkomen en kunnen we onze medewerkers betalen.”
Een reeks kleine wendingen
Sinds de start heeft het project geen grote keerpunten
gekend. De bedenkers zijn veeleer van mening dat het

I Adrienne Pesser

I

n de kantoren van Creative Spark, een soort kweekvijver voor start-ups, is er geen tekort aan creatieve
geesten. Dagelijks leven die zich uit achter hun computerschermen. De broers David en Benjamin
Defrenne, en hun vriend Ludovic Chevalier, medeoprichters van Speaky SPRL, vormen daarop geen uitzondering. Amper 25 en 26 jaar, en pas afgestudeerd aan
de UCL laten de drie jonge ingenieurs (in informatica,
toegepaste wiskunde en management) zich leiden door
hun instinct. Ze willen een eigen zaak oprichten.
Dankzij een omweg via NEST’up, een start-up accelerator, komen ze erachter welke weg ze precies moeten
volgen. Het doel is zo snel mogelijk nagaan of hun idee
kans op slagen heeft en het daarna op de markt
brengen.
Een vliegende start
De spreekwoordelijke eerste steen voor hun zaak wordt
gelegd op 1 september 2014. Gedurende enkele maanden
kamperen de hoofdfiguren op de bank van de familieveranda. Met de steun van hun ouders vestigen ze al hun
aandacht op hun project. Een maand later is het platform
Speaky versie 1.0 een feit. “Als kind en als puber volgden
we taallessen op school, maar we leerden ze niet echt gebruiken,” legt medestichter David uit. “Toen we dan met
Erasmus een uitwisselingsprogramma volgden in Sevilla,
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Valencia en Shanghai, beseften we alle drie vrij snel dat het makkelijker is om een vreemde taal te leren als je omgaat met plaatselijke bewoners die belang stellen in dezelfde dingen als jezelf.
Spreken over een onderwerp dat je interesseert, stimuleert. Dat
zijn echte situaties. Deze ervaring wilden we doen herleven via
ons volledig gratis platform: in contact treden met mensen die
talen willen leren en gemeenschappelijke interesses hebben.”
Uiteindelijk maakt het eigenlijke project niet zoveel uit,
het ondernemerschap primeert, meer in het bijzonder de
zin om een probleem op te lossen. “Als we op ons niveau geen
problemen kunnen oplossen, hebben we gewoon geen bestaansreden. Dat geeft ons leven zin.” Bolt, een Spaanse start-up accelerator, selecteert hen en ze trekken naar Malaga, in
Andalusië. “We bleven vier maanden ter plaatse en dat was zowel
op menselijk als op professioneel vlak een geweldige ervaring. We
hadden geen verplichtingen en konden ons dus dag in dag uit
toeleggen op Speaky. We hebben enorm veel geleerd, grote vooruitgang geboekt, maar ook veel fouten gemaakt. En toch ging alles
met rasse schreden vooruit. Mentors onderwierpen ons project
aan een kritisch onderzoek, want het eindresultaat moest toch wel
uitmuntend zijn.”
De kmo die zich lanceert in het domein van het onderwijs krijgt in april 2015 een toelage van de Europese Unie.
“In ruil voor de beurs verplicht men ons om enkele jaren lang hun
computerprogramma’s te gebruiken. De deal bestaat er dus in om
op de technologische producten de EU een zekere zichtbaarheid te
geven. Heel toepasselijk heb ik het hier over een video chat-systeem
waarmee men kan skypen via een navigator.”

© Speaky
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HIGHTECH

SPEAKY
IN CIJFERS

2014

113

1000

200 000

Op 6 oktober 2014
wordt het platform
gelanceerd. Sindsdien
is de website nog
nauwelijks herkenbaar,
want ze ontwikkelt
zich voortdurend.

Vandaag zijn er 113
talen beschikbaar,
waaronder Sanskriet,
Berbers, Zoeloes,
Latijn … en zelfs
Klingon!

Elke dag telt Speaky
circa 1000 nieuwe
inschrijvingen en dat
cijfer stijgt
onophoudelijk.

Op dit moment heeft
Speaky 200.000
gebruikers. Tegen
eind september mikt
men op maar liefst
400.000 inschrijvingen.

ervaringen te delen of om raad te vragen, kunnen we bepaalde
stappen overslaan. Het zou echt jammer zijn om dezelfde fout
te maken die iemand al eens eerder gemaakt zijn. Dat proberen we dus te vermijden.”

© Speaky

geleidelijk een reeks kleine wendingen genomen heeft.
Er zijn geen beperkingen aan het principe van language
exchange. Om zich te onderscheiden van de concurrentie
hebben de drie schalkse vrienden niet veel keuze: ze
moeten een groot marktaandeel bemachtigen. “Steeds
meer zien we hier en daar virtuele gemeenschappen opduiken
die sterk op ons gelijken. Om dat verschijnsel vóór te zijn,
moeten we absoluut de besten in ons domein worden.”
Logischerwijze is de tijd ook rijp om een plaatsje te veroveren op de mobiele markt en het leren van talen uit te
breiden op smartphone. “Op dat vlak bezitten onze concurrenten voorsprong op Android en iOS. Onze apps werden nog
maar pas gelanceerd. Het is nog heel nieuw, we zijn nog niet
droog achter de oren,” relativeert David, die belast is met
de ontwikkelingen op Android.
Om te voldoen aan de grote vraag hebben ze de hulp
ingeroepen van Matthieu, de jongste telg van het gezin
Defrenne, en van een van hun vrienden, Arnaud De
Backer. De vijf jonge autodidacten vullen elkaar aan en
steunen elkaar. David verduidelijkt: “In het informaticawereldje is tijd de enige beperking. Op dit moment is het aantal
oplossingen en dragers nagenoeg eindeloos. Door heel veel te
oefenen, leert men zijn vak in de praktijk. Door zo veel mogelijk deskundigheid bijeen te brengen binnen de groep besparen we tijd en geld, en vermijden we langdurige discussies.
Op dit moment is alles wat we nodig hebben intern
beschikbaar.”
Het team kan rekenen op het advies van de leden van
het netwerk Ondernemen Brussel, waar het zich sinds
kort heeft bij aangesloten, alsook op de andere huurders
van Creative Spark. “Het product maakt eigenlijk niet uit,
want we hebben vaak dezelfde vragen en problemen. Door
48

Nadruk op ontplooiing
Op 25-jarige leeftijd een carrière starten in de ondankbare, selectieve wereld van het ondernemerschap is zeker
geen gemakkelijkheidsoplossing. Maar sinds de start van
het avontuur lijkt het geluk de drie moedige kerels toe
te lachen. “Geluk is wellicht niet het juiste woord, maar we
hebben wel mooie kansen gekregen en die hebben wij op het
goede moment met beide handen aangegrepen. Verder zijn we
voortdurend op zoek naar opportuniteiten om het product
verder te ontwikkelen. Maar voor we één kans kunnen grijpen,
hebben we eerst al talloze zaken uitgeprobeerd, die allemaal
op niets zijn uitgedraaid,” herinnert David zich.
In amper twee jaar tijd is er veel gebeurd, maar de
motivatie is nog altijd ongeschonden en even groot. Om
zich te onderscheiden van de concurrentie moet Speaky
opvallen. Met dat doel voor ogen zetten alle teamleden
hun beste beentje voor. Net als zijn makkers is David
een sportman in hart in nieren: “Ons avontuur blijft een
marathon, het is geen korte sprint. We moeten ook nog tijd
hebben om uit te blazen. In het begin werkten we minstens 10
tot 12 uur per dag. Na enkele maanden tegen dat tempo kwamen we snel tot de vaststelling dat een dergelijk hoog werkritme per dag onze productiviteit afremde. Op dit moment
proberen we het dan ook wat kalmer aan te doen. We starten
nog altijd om 7.30 u, maar stoppen vroeger, zo rond 16 u. We
werken nu minder, maar toch liggen onze productiviteit en
ons concentratievermogen hoger. En we zijn ook beter afgestemd op het ritme van de rest van de bevolking, meer bepaald
onze vrienden. Bovendien doen we allemaal graag aan sport,
in de eerste plaats aan krachttraining. Op die manier blijft er
nog tijd over om ons uit te leven. Dat is onze bedrijfscultuur
in een notendop,” glimlacht David. “Na gemeenschappelijk
overleg besloten we om ons aan dat werkritme te houden. We
praten moeiteloos over onze individuele behoeften ten opzichte
van de zaak. En we streven vooral evenwicht na: wij zorgen
voor onze bijdrage aan Speaky, maar Speaky brengt ons ook
iets bij.” Persoonlijke ontplooiing is een cruciale factor
in de ontwikkeling van de jonge onderneming en de al
even jonge medewerkers die niet bang zijn voor de
toekomst.

ÉGHEZÉE
Namen

VÉSALE PHARMA

Bacteriën die
het goed met ons
voorhebben Z
Het Naamse mkb-bedrijf Vésale Pharma
gokt op probiotica als nieuwe vorm
van geneeskunde en streeft ernaar om
over enkele jaren de nummer één van
de wereld te zijn.
I Gilles Bechet // V Fred Guerdin

e zijn met honderdduizend miljard en gaan ons
hele leven met ons mee, voornamelijk voor ons
eigen bestwil. We noemen ze probiotica. Deze
bacteriën, die de meeste van onze organen
bevolken, zouden het begin kunnen zijn van een ingrijpende verandering op therapeutisch en preventief gebied. Een jong Waals mkb-bedrijf heeft zich opgeworpen
als hun voorvechter en wil over drie jaar de nummer
één van de wereld zijn. Om kennis te maken met Vésale
Pharma, moeten we de trap op naar het bordes van het
kasteel van Noville-sur-Mehaigne, bij Éghezée, een heel
andere omgeving dan de hightechcomplexen waarin
jonge biofarmabedrijven zich meestal ontwikkelen.
Een ongekend procedé
Jehan Liénart begon met Vésale Pharma in 1996, toen
hij Bacilac, het eerste probioticum tegen diarree, op de
Belgische markt bracht. “Ik was opgeleid als econoom en
kwam uit de reclamewereld. Ik ben bijna per toeval in de farmaceutische industrie gerold, maar had meteen een vermoeden
van de enorme mogelijkheden van probiotica. Een fascinerende
wereld, waarin ik ben meegesleept.” In 2007 komt het bedrijf
echt van de grond wanneer het al zijn activiteiten op
probiotica concentreert en met onderzoeksprogramma’s
begint. En in 2011 schakelt het mkb-bedrijf een versnelling hoger met de octrooiaanvraag voor Intelicaps®, een

Het in 1996 opgerichte
Vésale Pharma
verkoopt zijn
producten nu al in een
dertigtal landen.

www.gospeaky.com
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ongekend procedé voor de micro-inkapseling van bacteriën. Voor deze levende organismen is het een uitdaging om onbelemmerd hun doel te bereiken, zonder
uitgedund te worden door spijsverteringssappen en
dergelijke. Dankzij een beschermend membraan op basis
van algen kunnen de probiotica, die oraal worden ingenomen, hun reis in het lichaam vervolgen en zich in de
dikke darm in een duizendvoud aan levende en gezonde
bacteriën ontvouwen. Het procedé beschermt de kwetsbare probiotica ook tegen vocht en warmte, wat een
extra voordeel is bij de opslag en het transport. Dankzij
deze uitvinding die Vésale Pharma van de concurrentie
onderscheidt en de verschillende bacteriestammen die
al zijn geoctrooieerd, heeft het bedrijf de middelen om
een eigen identiteit te ontwikkelen. “Wij besteden 25 procent van onze middelen aan onderzoek”, verduidelijkt de
CEO. “We hebben vier interne onderzoekers, maar werken
nauw samen met de laboratoria van de universiteiten van
Luik en Gent, en het Institut Pasteur in Lille.” Vésale Pharma
is inmiddels een belangrijke speler in de markt voor
probiotica met een aanbod van zeer gerichte producten
op het gebied van dermatologie, vrouwengezondheid,
pediatrie, spijsvertering en immuniteit.
Wetenschappelijke nauwgezetheid
Maar al te veel probiotica die tegenwoordig worden verkocht, zijn gemaakt door wat Jehan Liénart de ‘cowboys’
van de sector noemt: bedrijven die stammen in onvoldoende hoeveelheden of niet-geïdentificeerde stammen
in hun producten verwerken. En juist op dat punt wil
Vésale Pharma zich onderscheiden door de wetenschappelijke nauwgezetheid van zijn onderzoek volgens innovatieve galenische methoden te benadrukken. Het bedrijf
is uitvinder van de eerder genoemde Intelicaps®, van
zakjes met korrels die direct zonder water in de mond
oplossen en van een originele formule tegen vaginale
ongemakken op basis van een lactobacillus-stam die normaal heel moeilijk te reproduceren is. Het bedrijf is al
houder van vijf octrooien en heeft nog drie aanvragen
lopen, waaronder een behandeling tegen spruw (witte
schimmel in de mond) en een product waarvan veel
wordt verwacht, namelijk het eerste probioticum tegen
obesitas. “Er zijn al tests gedaan met muizen en de effecten
zijn verbluffend. We mogen redelijkerwijs aannemen dat dit
bij de mens ook zo is”, zegt Jehan Liénart verheugd.
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vijf jaar een indrukwekkend internationaal netwerk van
agenten opgebouwd die belast zijn met het zoeken naar
distributeurs. “Het begint zoals gebruikelijk met een eerste
contactpersoon, die een tweede persoon kent enzovoort”, benadrukt communicatiedirecteur Éric Poskin. Het
mkb-bedrijf is heel snel gegroeid zonder over een internationale cultuur te beschikken. “Van hieruit kun je doorgroeien naar tien landen, maar geen dertig of meer.” Vésale
heeft daarvoor mensen in dienst genomen als Pierre
Iweins, een oudgediende van Kraft Foods, die voor de
internationale ontwikkeling zorgt. De volgende stap in
de verovering van de wereld door het Naamse bedrijf is
de oprichting van drie dochterondernemingen in evenzoveel werelddelen. De eerste wordt in oktober 2016 in
São Paulo geopend, het jaar daarop moet een joint venture in Shenzhen (China) zijn gerealiseerd en in 2018
moet een samenwerkingsverband met de Texas A&M
University de wetenschappelijke geloofwaardigheid in
Noord-Amerika versterken. Om de verwachte groei van
de vraag op te vangen, is sinds begin juni een industrieel
productiebedrijf in Ghlin (provincie Henegouwen) operationeel. Als de ontwikkeling zich voortzet, heeft
Vésale al plannen voor een volgende uitbreiding op een
andere locatie in 2019. Jehan Liénart wil duidelijk korte
metten maken met de angst die de internationalisering
van zijn bedrijf teweeg kan brengen. “Op termijn zou een
deel van de productie in de dochterondernemingen kunnen
gebeuren, maar onze voornaamste troef, Intelicaps®, blijft hoe

Drie dochterondernemingen
Vésale Pharma verkoopt zijn producten nu al in dertig
landen. Via beurzen en salons heeft het mkb-bedrijf in

VÉSALE
PHARMA IN
CIJFERS
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€ 6 850 000

€ 2 300 000

€ 2 800 000
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Omzet in 2015 (voor
2016 zijn de
verwachtingen ruim €
9.000.000 en voor
2020 € 60.000.000)

Exportcijfer in 2015
(hetzij een stijging van
53 %). De voorziene
exportcijfers voor 2016
zijn € 4.200.000

Investeringen en
Research &
Development in
2014-2015 (waarvan 60
% geïnvesteerd door het
Waals Gewest)

Voorziene banen in
2016 (R&D en export
inbegrepen)

Jehan Liénart, CEO
van Vésale Pharma

dan ook in Wallonië.” En namaak vreest hij evenmin. “Het
is een zeer complexe technologie”, zegt hij glimlachend, “die
afhankelijk is van een bijzondere machine waarop we eveneens octrooi hebben.”
Cultuuromslag
Probiotica zijn geen geneesmiddelen en worden (nog)
niet als zodanig erkend. In de eerste plaats omdat de
wet- en regelgeving voor geneesmiddelen uitgaat van
chemicaliën en niet van levende organismen. In de
tweede plaats omdat geneesmiddelen bedoeld zijn om te
genezen, terwijl probiotica zowel een preventieve als
een genezende werking hebben. De Europese Autoriteit
voor voedselveiligheid (EFSA) heeft besloten dat probiotica als voedingssupplementen en niet als geneesmiddelen worden beschouwd en dat daarom geen beweringen over gezondheidseffecten mogen worden gedaan.
Begin deze eeuw, toen iedereen van alles op de markt
bracht, was dat begrijpelijk, maar tegenwoordig zitten
aanbieders als Vésale Pharma daardoor in een lastig
parket. Samen met de andere ‘serieuze’ aanbieders uit de
sector pleit het bedrijf voor een wetsaanpassing, die
bovendien moet samengaan met een cultuuromslag.
“Europa blijft duidelijk achter. Wij hebben een allopathische
en geen preventieve cultuur, in tegenstelling tot Azië, waar
probiotica sterk gaan groeien”, voorspelt Éric Poskin. Jehan
Liénart maakt er zich niet ongerust over. Driemaal per
jaar volgt hij een maandkuur op basis van bifidobacteria
en rhamnosus. En hij is ervan overtuigd dat er beweging
begint te komen. “Zelfs nu schrijft 90% van de artsen nog
probiotica voor zonder de middelen te kennen, maar er is een
verandering aan de gang. In de academische wereld worden
elke dag vijf tot zes belangrijke artikelen over het onderwerp
gepubliceerd. En het bedrijfsleven blijft niet achter, want met
name in de Verenigde Staten zien we dat de farmaceutische
sector onwaarschijnlijke bedragen aantrekt voor het onderzoek
naar probiotica.”
Ten behoeve van de dikke darm
“De chemie heeft haar grenzen bereikt en we zijn een nieuwe
geneeskunde aan het ontdekken dankzij een betere kennis van
de bacteriën in onze organen en hun grote effect op de gezondheid”, zegt dr. Jean-Pol Warzée, voorzitter van de
Europese Wetenschappelijke Liga voor Preparaten op
basis van Lactobacillen, Bifidobacteriën (EWLP). Ieder
mens heeft een eigen microbiota (vroeger darmflora
genoemd). Dit kapitaal dat we bij onze geboorte hebben
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meegekregen, kan door de voeding worden beïnvloed.
Elke unieke bacteriestam van onze microbiota heeft een
bepaald profiel en een bepaalde competentie. Tot voor
kort kenden we maar 20 procent van de micro-organismen die onze organen bevolken. Dankzij de technologische revolutie van de genoomsequentiebepaling en de
vorderingen van de bio-informatica heeft onze kennis
aanzienlijke sprongen gemaakt.
In 1908 had Ilya Metsjnikov al een vermoeden van
de immunologische kwaliteiten van de melkzuurbacterie
in de maag, maar pas in 2001 publiceerde de
Wereldgezondheidsorganisatie de officiële definitie van
probiotica.
Sinds een jaar of tien versnelt het tempo en tonen tal
van onderzoeken de invloed van bacteriën op ons zenuwstelsel en immuunsysteem aan. Het is bewezen dat
de dunne darm, waar deze bacteriën zich ophouden, een
eigen zenuwstelsel heeft met miljoenen neuronen die
onderling en met de hersenen communiceren. Het begrip
tweede brein wordt steeds vaker genoemd wanneer het
over de dikke darm gaat. Sommigen noemen het zelfs
het eerste brein, omdat de dikke darm evolutionair gezien ouder is dan de hersenen. Bijna dagelijks ontdekken
onderzoekers nieuwe interacties tussen de hersenen, het
immuunsysteem en de bacteriën. Zo heeft men vastgesteld dat we voor de synthese van serotonine grotendeels
afhankelijk zijn van deze micro-organismen.
We zien ook dat muizen die in een steriele omgeving
zijn gekweekt, angstig worden en omgekeerd dat bij
normale muizen de kwantiteit en kwaliteit van de microbiota veranderen wanneer ze aan stress worden
blootgesteld. De hersen-darmas, zoals deze wordt genoemd, werkt dus twee kanten op.
“We ontdekken ook dat veel ontstekingen van het spijsverteringsstelsel de oorzaak kunnen zijn van verschillende ziekten, zoals obesitas, bepaalde vormen van diabetes, depressie
en misschien zelfs alzheimer.” De hoop bestaat dat we oplossingen vinden voor ziekten die tot voor kort ongeneeslijk waren. “Deze ziekten hebben één ding gemeen: ze
houden allemaal verband met immuundefecten. De interactie,
de dialoog, tussen het immuunsysteem en de micro-organismen van de dunne darm is daarom cruciaal voor de behandeling van deze ziekten”, verduidelijkt Pierre Bélichard,
president-directeur van het Franse bedrijf Enterome
Bioscience.
De behandeling met probiotica wekt ook veel hoop
in de diergeneeskunde, waar we de verwoesting kunnen
vaststellen die antibiotica hebben aangericht. Het staat
vast dat onze darmflora na een antibioticakuur twee tot
zes weken nodig heeft om weer in evenwicht te komen.
Met probiotica is dat allemaal niet aan de orde! We stellen juist vast dat ze de immuniteit van het dier stimuleren en de assimilatie van de voeding optimaliseren. “We
komen uit een situatie waarin we niets wisten en zijn de eerste
aanzet van een nieuwe geneeskunde aan het ontdekken. De
komende jaren hebben nog mooie verrassingen voor ons in
petto”, besluit Jean-Pol Warzée.

www.vesalepharma.com
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DE MEREN
VAN L’EAU D’HEURE

Henegouwen

Het hele jaar
door en in alle weer
C E R F O N TA I N E

– 03
ERFGOED

Namen

I Christian Sonon

T

oen er aan het begin van de jaren 1980 een
nieuwe natuurlijke omgeving ontstond na het
bouwen van de kunstwerken en het vullen
van de meren, was het heel normaal dat de
bewoners uit de streek van dat nieuwe uitzonderlijke
kader begonnen te profiteren en watersporten gingen
beoefenen. Zo werden er vier sportclubs opgericht door
enthousiaste vrijwilligers die er zich kwamen uitleven
in hun favoriete sport (zeilen, duiken, jetski en waterski).
In die tijd waren de activiteiten seizoensgebonden en
hingen ze sterk af van de weersomstandigheden.
In 1994, toen men toerisme als een volwaardige
d rager van economische ontwikkeling begon te beschouwen, maakte de Waalse Regering de nodige overheidsmiddelen vrij om een ambitieus strategisch ontwikkelingsprogramma op te starten voor de site. Het
plan om een toeristisch centrum te creëren, dat al aan
het einde van de jaren 1970 ontworpen was, kon worden
aangevat, onder andere met de bouw van het eerste vakantiedorp. De site werd ingericht voor het onthaal van
dagjesmensen en verblijfstoeristen. Zelfs buiten het zomerseizoen begonnen er bezoekers van verder in België
en uit het buitenland te komen, om in elk jaargetijde van
de natuur te genieten. Meer bepaald met Kerstmis,
dat men altijd graag met zijn gezin in een
prachtig kader doorbrengt.

© François de Ribaucourt

Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag van
de toeristen die het hele jaar door naar de meren komen,
moesten er binnenhuisinfrastructuren worden gecreëerd. Het Aquacentre was de eerste attractie die in 1999
op de site tot stand kwam. Met 120.000 bezoekers per
jaar, is dat Aquacentre stilaan de meest bezochte attractie
geworden. In 2015 werd het volledig gerenoveerd, aangevuld en gediversifieerd met de financiële steun
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DE MEREN,
EEN SPORTIEVE
BESTEMMING

van het Waals Gewest en van Europa. Later kwamen er
nog andere indoor-activiteiten bij: een overdekt speelplein
(Landal Greenparks), een polyvalente sporthal in de buurt
van het ADEPS-centrum van Le Cierneau, een lasergame
in de afdaling van de stuwdam van de Plate Taille, een
wellnesscentrum, een overdekt terras...
Dankzij de vele investeringen met overheidsgeld en
vanuit de privésector kan er het hele jaar lang zowel worden
ingespeeld op de verwachtingen van de toeristen die een
daguitstap doen en van degenen die voor een langer verblijf
komen, als op die van de bewoners van de streek.
Een tropisch paradijs
Wat is het Aquacentre van de Meren van l’Eau d’Heure
eigenlijk? Beeld u een groot zwemparadijs in met water dat
het hele jaar door 30°C warm is, een ludiek zwembad met
masserende waterstralen en waterkanonnen, een gigantische jacuzzi, een infinity jump waterglijbaan met LCDschermen en LED-verlichting, een plonsbad met speeltoestellen voor de kleinsten... Beeld u een bekken in met
bewegende bodem voor het beoefenen van uiteenlopende
sporten, zoals aquabiking, aquadance, aquagym en duiken.
Beeld u een zwembad in dat aansluit op een openluchtbekken en een spray park (waterspeeltoestellen van de jongste
generatie) van 500 m2 groot. Beeld u ook een vrijetijdszone
in met biljarttafels, kickers en schijfspelen, een tuin met
strandstoelen, een zonovergoten terras en een bar binnen
handbereik. Beeld u… Of liever, neen, beeld u niets meer
in, maar kom met eigen ogen kijken en ga helemaal op in
dit tropisch paradijs.
“We hadden niet de pretentie een sportuitrusting te ontwikkelen en zelfs geen bad waarin men enkel zou kunnen zwemmen”,
vertelt Vincent Lemercinier, algemeen directeur van de
vzw. “Het Aquacentre is een louter recreatieve attractie, dus voor
vrijetijdsbesteding en ontspanning die zowel bedoeld is voor
toeristen als voor mensen uit de streek. We organiseren individuele en groepscursussen aquagym, aquadance en aquabike. We
bieden nocturnes aan voor de buurtbewoners, die ook kunnen
profiteren van een abonnementstarief of van interessante prijzen
in de week, buiten de vakantieperiodes. Het is dankzij die zeer
gevarieerde klantenkring dat we hopen binnenkort de kaap van
150.000 bezoekers per jaar te ronden”.
www.parcaquacentre.be

W
© François de Ribaucourt

“TIJD VOOR
WELZIJN”
Naast het zwemparadijs ligt het
centrum “À l’heure du bien-être”
(Tijd voor welzijn), dat sinds
verleden jaar een infrastructuur
biedt die volledig gewijd is aan
wellness en spa: een
ontspanningszaal met jacuzzi’s,
traditionele sauna, infraroodsauna
en zoutsauna, hammam,
lichttherapie op watermatras,
koudwaterbekken,
douchebelevenis... En dat alles
wordt dan nog aangevuld door
een buitenruimte met een
zwembad onder een
patio en met een
gazon. Terwijl het
zwemparadijs
gezinnen, groot en
klein, groepen en
sportbeoefenaars
gelukkig maakt,
trekt het wellnesscentrum koppels en
vriendengroepen aan en
blijkt het een goede
aanvulling te zijn op het
vrijetijdsaanbod in de openlucht.

Het is ook een pluspunt voor de
bewoners van de streek. De
infrastructuur en de
mogelijkheden voor verzorging,
rituelen en massages zijn zowel
bestemd voor individuele
personen als voor groepen,
verenigingen en ondernemingen.
Het Centrum kan trouwens privé
worden afgehuurd, in combinatie
met een cursus aquabike of
andere activiteiten van de Meren.
Het product is heel geschikt voor
MICE-klanten (Meetings,
Incentives, Conferencing &
Exhibitions). Terwijl er in het
Aquacentre (zwemparadijs,
wellness en buitenvoorzieningen)
ongeveer 6.250.000 euro is
geïnvesteerd, werd er ook veel
gedaan om de energiekosten te
drukken, zowel inzake isolatie van
de gebouwen, als elektriciteit
(400 m2 zonnepanelen, LEDverlichting), verwarming (isolatie,
warmtepomp) en water
(behandeling en recyclage) via
een centraal technisch beheer.
Daaruit blijkt dat de beheerders
van de site duurzame toeristische
projecten willen uitbouwen.

www.lheuredubienetre.be

elke sporten ga je beoefenen
wanneer je uitziet over het
grootste gesloten wateroppervlak van België? Watersporten,
natuurlijk. Met haar vijf meren biedt de site een
ruime keuze aan sporttakken. Aan het grootste
meer, dat van de Plate Taille (351 ha), bevinden
zich twee watersportclubs: het centrum voor
diepzeeduiken, met verkenningen tot op een
diepte van 40 meter, en de zeilclub “Sports nautiques de l’Eau d’Heure”. Op het meer van l’Eau
d’Heure doet men dan weer aan jetski en waterski. Die vier sportclubs beschikken vandaag over
gebouwen met alle mogelijke faciliteiten, en ook
over een restaurant. Een surfersclub, de
“Windsurf ’ Heure”, heeft een onderkomen gevonden in het gehucht “le Slip Nord”, onder het
Golden Lakes Village, aan de oever van het meer
van de Plate Taille.
Naast die twee erkende sportverenigingen
kwamen er nog twee entiteiten, die werden opgericht en worden beheerd door privéoperatoren
en die, volgens de economische en toeristische
logica, voor iedereen openstaan. Op het meer van
Féronval verwelkomt The Spin Cablepark de
liefhebbers van waterski en wakeboard (skiplank), die niet worden voortgetrokken door een
bootje, maar door een kabel van 680 meter lang.
Op het meer van de Plate Taille, biedt de Espace
Fun de gelegenheid om zich over te geven aan
het plezier van kano en kajakvaren, zeilen, surfen
en stand-up paddle.
De grootste Franstalige club
De club Eau d’Heure Nautique (EHN) is even bekend in het noorden als in het zuiden van het land.
Met haar 430 leden is ze niet alleen de grootste
Franstalige waterskiclub, maar ze geniet ook het
voorrecht nationale en internationale wedstrijden
een onderkomen te bieden. Zo zal ze deze zomer
het kader zijn van twee Belgische kampioenschappen, dat van klassieke waterski, eind juli, en dat
van wakeboard in augustus. “Volgens de regel moeten die kampioenschappen afwisselend in Vlaanderen
en in Wallonië plaatsvinden”, aldus de voorzitter van
de club, Bernard Bonnet. “Maar omdat de slalomproeven op rivieren en kanalen moeilijk kunnen worden gehomologeerd wegens de stroming, worden die
wedstrijden in het zuiden van het land, op het Meer
van l’Eau d’Heure, betwist.”
De club organiseert in juli en augustus stages
die worden gecoacht door voormalig Belgisch
kampioen Yves Saintviteux, die men ook Coyote
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EVENEMENTEN
2016
03.07
Aquathlon –
Zwemmen en joggen

30 & 31.07
Belgisch kampioenschap klassiek
waterskiën

21.08
Belgisch kampioenschap wakeboard met
boot

28.08
Kate Adriaensen © EHN

Belgisch snelheidskampioenschap
Jetskiën

04.09
Slalomcompetitie
– Waterskiclub

10 & 11.09
Belgisch
kampioenschap
zeilen, categorie
Klasse A

18.09
© Les Lacs de l'Eau d'Heure

noemt. De club heeft ook nogal wat jonge kampioenen voortgebracht, die een schitterende internationale loopbaan kennen (of kenden).
Daartoe behoren Xavier en Julien, de zonen van
de voorzitter, die beiden Europees kampioen
wakeboard waren, maar ook Quentin Delefortrie,
die Europees en wereldkampioen Junioren was,
en Kate Adriaensens, die 14 keer Belgisch kampioene klassieke waterski werd en de ene medaille na de andere won tijdens Europese en
wereldkampioenschappen. “Toch vormen de wedstrijddeelnemers slechts één tiende van onze leden. De
rest zijn hartstochtelijke skiërs, die het louter voor hun
plezier doen, op welk niveau ook”, zegt Bernard
Bonnet. “We beschikken momenteel over 147 pontons,
maar je hoeft geen boot te hebben om te komen skiën,
aangezien wij er een bezitten”.

Triathlon in teams van
drie personen, van
wie één met een
handicap
(www.spicy3.be)

24 & 25.09
Kick a Cloud –
Internationale
wakeboardingcompetitie
(www.thespin.be)

01 & 02.10
Belgisch
kampioenschap
zeilen, categorie
Ponant

INLICHTINGEN

Centrum voor diepzeeduiken: www.cpbeh.net
Watersporten van l’Eau d’Heure: www.sneh.be
Jet Club Eau d’Heure: www.o2r.be
Eau d’Heure Nautique: www.ehn.be
Le Windsurf’ Heure: www.windsurf-heure.be
The Spin Cablepark: www.thespin.be
Espace Fun: www.espacefun.be
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MOEDER NATUUR,

HET BBQRAVEL

TROEF NR. 1!

Het is een wandelingencyclus die de Federatie voor
Toerisme van de Provincie
Namen in samenwerking
met de horecasector tot
11 september aanbiedt. Op
17 juli zal die originele
manifestatie plaatsvinden
aan de Meren van l’Eau
d’Heure. Een fietswandeling om de meren en de
grootste stuwdam van
België te verkennen.
Profiteer van deze uitstap
om te proeven van de
heerlijke gerechten die aan
de verschillende stopplaatsen worden voorgesteld.
De deelnemers zullen

U

it erkentelijkheid omdat ze de bron is van hun
aantrekkelijkheid, besteden de Meren van
l’Eau d’Heure bijzonder veel aandacht aan de
natuur. Deze laatste moet dan ook alle milieuaspecten omvatten, zoals ruimtelijke ordening, het in
stand houden van de waterkwaliteit, het beleid inzake
afvalbeheer, natuurbehoud, de strijd tegen invasieve
soorten, energiebeleid, milieuvriendelijk vervoer, codes
van goede milieupraktijken en milieulabels. Voor het
behoud van de natuur en van de biologisch belangrijke
zones is er een speciaal beheer nodig, dat helemaal niet
onverenigbaar is met toerisme. De Meren van l’Eau
d’Heure hebben verscheidene natuurreservaten, zoals
woudzones en ornithologische zones.
Al die plaatsen kan men verkennen door zorgvuldig
de bebakende wandelpaden, de plattelandswegen en
stukken van de GR 125 te volgen. Toeristen kunnen
gebruikmaken van een tiental wandelroutes, waarvan
zeer goede beschrijvingen en kaarten bestaan. Vanaf het
noordelijke deel van het Meer van l’Eau d’Heure (‘La
balade du grand cerf ’ wandeling van het grote hert,
8 km) tot aan de zuidelijke oevers van het Meer van de
Plate Taille (‘La crique aux cabiniers’ , 2,2 km; ‘Bois du
Grand Oupia’, 8,5 km), doorlopen de wandelaars de hele
site, waar ze een ongelooflijk diverse fauna en flora kunnen waarnemen!
Geeft u echter de voorkeur aan een meer ludieke of
sportieve activiteit die volledig bij de natuur past? Dan zal
het Natura Parc, tussen het Golden Lakes Village en het
Onthaalcentrum van de Plate Taille, het hele gezin pret en
kippenvel bezorgen met zijn negen in de bomen opgehangen trajecten, zijn reusachtige tokkelbanen en zijn 25 meter
hoge toren van waarop de grootste durvers Spiderman
zullen willen nadoen door in een reusachtig spinnenweb
te springen er zich daaraan vast te klampen!

© WBT-David Samyn

Voor wie in één keer de verschillende facetten van de site
wil leren kennen, zijn er verscheidene fietsparcours, die
op een kaart zijn uitgestippeld. Het parcours dat op deze
pagina wordt voorgesteld, doet de ronde van de meren,
volgt zoveel mogelijk de oevers ervan en is gebaseerd op
het RAVeL-netwerk. Het parcours begint in Cerfontaine,
vlak bij de Place du Monument. U hoeft slechts de knooppunten in deze volgorde aan te doen: 29, 98, 93 (Meer van
Falemprise), 92, 88 (Meer van de Ry Jaune), 86, 87 (Meer
van Féronval), 91 (Onthaalcentrum), 90 (Landal Dorp en
Aquacentre), 96, 97, 31 en 29. Dit traject van 32 km is
toegankelijk voor mountainbikes. Let wel: het is ook mogelijk om te vertrekken vanop de parking van het
Onthaalcentrum, waar de wandelaars alle nodige informatie en kaarten kunnen vinden.

Het parcours van de
tokkelbanen loopt boven
het meer in het Natura
Parc. U krijgt er
gegarandeerd
kippenvel!

© WBT-JLFlemal

INLICHTINGEN

Maison du Tourisme : +32 (0)71 23 95 97

EVENEMENTEN 2016
01.07 → 31.08

06 & 07.08

28.08

17 & 18.09

25.09

20.11

www.naturaparc.be

www.la-foireverte.be

www.superbikers.be

www.naturaparc.be

www.eventsee.be

www.jogging
passion.be

Nocturnes in het
Natura Parc (op
zaterdagavond en op
de vooravond van
feestdagen)

Groenbeurs
in Cerfontaine

La Souss’Classic
- Uitstap per
mountainbike

Smakelijke mars in
het Natura Parc

Apocalypse Trophy
- Loopwedstrijd,
hindernissenkoers en
intense belevenissen

Les Bottines des Lacs
- Joggingwedstrijd
vanuit het Bike Park

vertrekken aan het
Crocodile Café (Onthaalcentrum van de Plate
Taille), waar ze vergast
worden op een aperitief in
de kleuren van Andalusië.
Dan gaat het naar de
zeilclub, waar de gerechten
van het “Tri-Marrants”-restaurant het gehemelte
zullen strelen. Het “Relais
de Falemprise” zal een
proeverij van streekproducten aanbieden, terwijl
het dessert in een
plaatselijk café-restaurantje, bij “L’Père Sarrasin”
in Silenrieux zal worden
geserveerd.

www.ravelbbq.be
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FIETSCENTRUM “BIKE PARK
DE L’EAU D’HEURE”
In het kader van haar toeristische
ontwikkeling, die wordt gesteund
door de Waalse Regering en de
Europese structuurfondsen, heeft
de vzw Les Lacs de l’Eau d’Heure
enkele jaren geleden beslist om
een centrum op te richten, dat zich
zou toeleggen op verschillende
sporttakken die verband houden
met fietsen. Het bikepark werd
ontworpen door de firma “Alter
Espaces”, die zich al meer dan 15
jaar bezighoudt met het ontwikkelen van pleinsporten en ontdekkingsruimten. Het bevindt zich in
het gehucht van de Badon-hoeve.
“In de buurt van het onthaalcentrum
van de Plate Taille, is het zeer
heuvelachtige terrein heel geschikt
voor fietsactiviteiten”, legt algemeen
directeur Vincent Lemercinier uit.
“Dat centrum past volledig in het
ontwikkelingsprogramma van de
site. Het beantwoordt immers niet
alleen aan de bedoeling om onze
toeristische, sportieve en recreatieve uitrustingen te diversifiëren,
maar ook aan ons plan voor het
ontwikkelen van zacht toerisme in
een natuurlijke omgeving, die de
site van de Meren van l’Eau d’Heure
zo aantrekkelijk maakt.” Dankzij het
nieuwe centrum zal men ook meer
sportevenementen kunnen
organiseren, aangezien het ter
beschikking kan worden gesteld van
clubs en verenigingen, en het kan
bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de MICE-sector, doordat het
aantrekkelijk is voor het organiseren
van “ondernemingsdagen”. Het sluit
direct aan op het RAVeL-netwerk en

vormt dus het ideale vertrekpunt
voor uitstappen op de vele
bestaande trajecten en voor
fietstochten langs de toeristische en
culturele schatten, het erfgoed en
de gastronomische etablissementen
in het Land van de Meren.

Een bikepark, wat is dat?
Het is het uitstalraam voor alle
fietsactiviteiten van de Meren van
l’Eau d’Heure:
— permanente parcours voor
mountainbikes;
— een trialruimte: met verscheidene zones voor een hoogwaardige
sportbeoefening, voor een
pedagogische aanpak en diverse
wedstrijden;
— routes voor dual slalom/four
cross: twee of vier deelnemers
wedijveren met elkaar op evenwijdige banen met opgehoogde
bochten, platte stukken, dubbele
bulten enz.;
— routes voor free ride: drie banen
voor het grote publiek, met
voorzieningen die passen bij de
verschillende niveaus (gap, brugjes,
hip, roller);
— een big airbag: een heel ludieke
activiteit waarbij men op een
reusachtig luchtkussen springt;
— een ruimte voor pump track: het
reliëf is zo gemaakt, dat je haast
nooit hoeft te trappen tijdens die
opeenvolging van rollers, opgehoogde bochten en andere jumps;
— een dirtzone: hier maak je vooral
sprongen op velden vol bulten;
— een lift of roltapijt voor
personen met beperkte mobiliteit.

© Les Lacs de l'Eau d'Heure
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ZIJ GINGEN ERVOOR!
Door een beroep te doen op overheidsgeld, of het nu van het Gewest
of van de Europese structuurfondsen kwam, kon de basis worden gelegd
voor de ontwikkeling door infrastructuurwerken uit te voeren en de site
leefbaar te maken. Die voorafgaande investeringen hebben de
privésector klaargemaakt om voor de aflossing te zorgen en op die
manier de waaier aan attracties aan te vullen en te verrijken. Dat is het
geheim van het succes van de Meren van l’Eau d’Heure, het voornaamste
toeristische oord van Wallonië, waarvan de economische ontwikkeling
nu het hele Gewest ten goede komt.

1

DE RODE KROKODIL
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moeilijk van wal kwam, vaart hij nu in
alle rust. Hij neemt het horecabedrijf
van het Onthaalcentrum van de Plate
Taille (Le Crocodile Café) over en, nog
altijd met de steun van de vzw Les Lacs
de l’Eau d’Heure, investeert hij in 2011
in twee nieuwe attracties: de lasergame
en de Aqua Golf. In 2014 biedt hij,
steeds op dezelfde plaats, activiteiten
met zeilwagens aan. Een primeur in
het binnenland, voor een activiteit die
aan de Belgische kust ontstond. “Om los
te komen van de seizoensgebonden
activiteiten en de tewerkstelling het hele
jaar door te vrijwaren, zocht ik een sport
die je in de winter kunt beoefenen”, legt
onze investeerder uit. Tegelijk kondigt
hij voor oktober de derde Trophy van
zeilwagenrijden aan, die betwist zal
worden op een baan van 700 m. “Dat is
de afstand tussen twee golfbrekers en dus
de officiële afstand van het
wereldkampioenschap”.

© Les Lacs de l'Eau d'Heure

Het verhaal van Jean-François Baelden
en zijn Rode Krokodil is tegelijk ongelooflijk en exemplarisch. Na zijn psychologiestudies en een eerste (belangrijke)
ervaring met het beheer van sportwinkels, ontdekte deze man plots de aantrekkelijkheid van de Meren van l’Eau
d’Heure. We zijn in 2004, hij is een
zakenman, maar zijn plan om een
logementscentrum op te richten, valt in
duigen. Dat is niet zo erg, want hij gaat
opnieuw in de aanval, ditmaal met een
ietwat origineel project: een attractie
met een amfibievoertuig dat rond het
meer (van de Plate Taille) zou rijden met
toeristen aan boord en er dan met de
boeg zou induiken! “Toen ik het voertuig
ontdekte – een schoolbus die van een
scheepskiel was voorzien – dat te koop stond
in Canada, kwam ik op dat idee”, legt de
inwoner van Nalinnes uit. “Ik heb
krankzinnige risico’s genomen, ik heb het
gekocht en het per schip laten overbrengen!
Dat was een echte primeur voor iedereen in
België”. Maar Jean-François Baelden
durft deuren open te breken en, met de
hulp van een participatiefonds van het
Waals Gewest en de steun van een bank
die hem vertrouwt, springt hij in 2006
in het water met zijn amfibus, die
vermomd is als Rode Krokodil.
Bedragen de jaarlijkse onderhoudskosten
van het voertuig bijna € 40.000? Geen
probleem, aangezien er 20.000 personen
inschepen. Hoewel hij in het begin

Het eerste Belgische
vakantiedorp dat gebouwd,
verkocht en verhuurd werd
door Lamy Construction,
een bedrijf uit de Luikse
regio.
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HET GOLDEN
LAKES
VILLAGE
Het was op een beschermd domein
en volledig naar het zuiden gericht,
met uitzicht op het meer van de Plate
Taille, dat de Groep Lamy, in 2010
het Golden Lakes Village begon te
bouwen op basis van zijn in
Frankrijk opgedane ervaring. Het
resultaat is een dorp van 250 villa’s
met houten geraamte, die perfect in
de natuur zijn geïntegreerd. “Het is
ons eerste project van die omvang in
België“, legt Jordane Lamy uit. “We
lieten ons overtuigen door het werk dat
vooraf al werd uitgevoerd dankzij het
Waals Gewest en de Feder-fondsen.
Terwijl we in Frankrijk zelf attracties
moesten bouwen om de klanten te
lokken, was hier alles reeds aanwezig.
Toen wij aankwamen, was het al een
aantrekkelijke site. En het is ook
overheidsgeld dat het aanleggen van de
wegen en de stranden mogelijk maakte”.
Terwijl meer dan de helft van de
villa’s afgewerkt zijn en de Waalse
familiale groep voor 2017 de opening
aankondigt van een hotelresidentie,
is de verantwoordelijke meer dan
tevreden: “Met hetzelfde aantal villa’s is
onze omzet tussen 2014 en 2015 met 30 %
gestegen. Dat bewijst de toenemende
aantrekkelijkheid van de site, die nu in
elk jaargetijde een hele reeks activiteiten
kan aanbieden”.

© Les Lacs de l'Eau d'Heure

3

THE SPIN CABLEPARK
Waterski en wakeboard in bio-modus
The Spin Cablepark opende zijn deuren
in de zomer van 2011, op het Meer van
Féronval. Met zijn 350 leden is het de
tweede grootste waterskiclub van
Wallonië. Een club met twee
bijzonderheden: het is een waterteleski,
wat betekent dat skiërs en
wakeboarders niet door een boot
worden getrokken, maar door een
kabel. Het systeem is voor 100 %
energieonafhankelijk, dankzij de
168 zonnepanelen die op het dak van
het clubhuis werden geplaatst.
Milieuvriendelijker, stiller, goedkoper
en met een groter aantal deelnemers
per uur dan met een boot. Dankzij die
waterteleski kan het grote publiek
leren waterskiën of zich erin
vervolmaken.
“’s Ochtends sturen we een deel van de door
ons geproduceerde elektriciteit naar het net;
in de loop van de dag gebruiken we die
stroom voor onze eigen behoeften; ’s avonds
tappen we ervan af voor de bar en het
restaurant”, vertelt Cédric Vandermot,
de ontwerper van het project. “In totaal
produceren we meer stroom dan we er
verbruiken, namelijk 40.000 tot
43.000 kWh per jaar”.
Net zoals zijn vennoot Xavier Bonnet,
is Cédric Vandermot een enthousiaste
waterskiër. Het was door die
gemeenschappelijke passie dat ze iets

wilden ondernemen op de site van de
Meren van l’Eau d’Heure. Op vijf jaar
tijd hebben ze in hun project
€ 1.600.000 geïnvesteerd, waarvan een
deel werd gesubsidieerd door het
Commissariaat-Generaal voor
Toerisme. “Wij hebben erin geloofd toen
het duidelijk werd dat de site zich aan het
ontwikkelen was en een belangrijke
toeristische bestemming zou worden”, is de
uitleg van deze bio-ingenieur en
specialist van hernieuwbare energie,
meer bepaald van zonnepanelen. “Onze
aanpak voor het bouwen van het clubhuis
was tamelijk ongewoon, aangezien ik
begon met de afmetingen van het dak, om
zeker te zijn dat we over genoeg energie
zouden beschikken om onze installatie te
laten werken. Dan heb ik een architect
gezocht om het gebouw eronder te
ontwerpen”.
Een duurzame installatie, die de
stichters hebben aangevuld met een
warmtepomp, lichtdeflectoren, een
krachtig isolatiesysteem en
verscheidene regenwatertanks voor het
sanitair. Nu is The Spin Cablepark niet
enkel een pionier in de sector, maar
bewijst het dat ondernemerschap en
ecologie heel goed kunnen samengaan.
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ONTDEKKING

HET LAND VAN DE
MEREN IN ÉÉN MUISKLIK

© Les Lacs de l'Eau d'Heure

E

r een echte stuwende economische kracht van
maken, met een weerslag op een streek die er
veel behoefte aan heeft, alsook de tewerkstelling
bevorderen, zijn allemaal redenen waarom
overheids- en privé-investeerders, met de hulp van de
Europese structuurfondsen, het ontwikkelingsproject
van de Lacs de l’Eau d’Heure sinds 1994 willen steunen.
Dat de Meren in 2010 tot “European Destination of
Excellence” werden uitgeroepen, was niet enkel omwille
van de inspanningen voor duurzame ontwikkeling,
maar ook omdat ze duidelijk een “toeristische bestemming met veel uitstraling” zijn. De ontwikkeling van de
site van de Lacs de l’Eau d’Heure streeft ernaar dat de
toeristen die er hun vakantie wensen door te brengen,
ook van hun verblijf kunnen profiteren om niet alleen
kennis te maken met de toeristische en culturele rijkdom
van de hele streek, maar ook met het erfgoed en de gastronomie ervan.
Daarom heeft de directie van de vzw besloten een
boekingsplatform te organiseren, waardoor er, meer
bepaald aan de grenzen van de site, pakketten kunnen
worden gecommercialiseerd, die verblijven en activiteiten aanbieden in de hele zone van het Land van de
Meren. Dat platform of die marktplaats heeft een heel
verscheiden aanbod aan onderkomens (vakantiedorpen
en -huizen, hotels, bed & breakfasts, verblijven op boerderijen enz.) en activiteiten ter plaatse en in een straal
van meer dan 50 km rond de Lacs de l’Eau d’Heure. Zo
wil men de boekingen voor de toeristen vergemakkelij-

GOUVY
Luxemburg

LA FERME
DE LA PLANCHE

Luxe op blote
voeten
ken met “self-packaging” en met aanbiedingen die gestructureerd zijn volgens speciale thema’s. “We hebben
massaal in infrastructuren, uitrustingen en onderkomens
geïnvesteerd. Nu het bouwprogramma ten einde loopt, willen
we het hele aanbod structureren en op de markt brengen”, legt
Vincent Lemercinier uit. “We hebben dat platform aan de
operatoren voorgesteld en sommigen hebben er zich al contractueel bij aangesloten”.
In feite zullen de toeristen met één muisklik hun korf
kunnen vullen, net zoals op de markt: een verblijf in het
Golden Lakes Village of in de kasteelhoeve van Laneffe,
een bezoek aan de Arthur Masson-ruimte in Treignes,
aan de abdij van Aulne of aan Chimay en, niet te vergeten, een volledige beleving van de site van de Lacs de
l’Eau d’Heure.
www.lepaysdeslacs.be

Op het menu van een
dag in de openlucht
staan agrogolf, het
blotevoetenpad, een
picknick en een tochtje
met een ezel.

Lachen, roepen, spelen, voelen en, in alle
geval, bewegen! Aan emoties van allerlei slag
is er zeker geen gebrek op de La Planchehoeve. Het programma voorziet alvast in
het blotevoetenpad, de agrogolf en uitstappen
op een ezel.
I Laurence Cordonnier // V DOC Ferme de la Planche

D

e hoeve ligt middenin het Natuurpark
van de Twee Ourthes, in het land van
de Massotais van Gouvy. De eigenaars
van de hoeve, José en Marie-Christine
Thiry, worden gedreven door diepe liefde voor
het landleven, voor de natuur en voor het woud.
Op het ritme van de seizoenen delen ze die passie
met hun bezoekers en bieden hun een infrastructuur aan voor ontspanning in gezinsverband of
onder vrienden: cafetaria, speelplein, barbecue
en picknickruimte.
Het bedrijf staat voor duurzaam, verantwoordelijk en milieuvriendelijk toerisme. Die aanpak
heeft de eigenaars al verscheidene prijzen opgeleverd, waaronder die van de Toeristische federatie van Belgisch Luxemburg “Toerisme &
Innovatie” in de categorie “Originele Attractie”.
Het blotevoetenpad dat door de hoeve wordt aangeboden, is immers een ongewoon zintuiglijk
parcours, dat bovendien uniek is Wallonië.
De blotevoetenlopers van
de moderne tijd
Voor u op blote voeten over de paden van de
hoeve gaat lopen, moet u zeker de legende leren
kennen van de Massotais, die op aarde waren
om... schoenen te lappen! Lang geleden leefden
er in een rotsholte kleine mensen, die Massotais
61

nr.33

Erfgoed

Erfgoed

“va-nu-pieds” eigenlijk bedelaar of schooier, toch
schijnt op blote voeten lopen emotioneel heel
verrijkend te zijn. Volgens sommige liefhebbers
zou het zelfs goed zijn voor de gezondheid. Aan
het einde van de 19de eeuw ontwikkelde Sebastian
Kneipp, de stichter van de gelijknamige Duitse
onderneming voor natuurproducten, gezondheidskuren voor lichaam en geest. Hij zou zichzelf trouwens van tuberculose hebben genezen
door toepassing van zijn opvattingen, die tegenwoordig als preventief worden beschouwd. Zijn
methode is gebaseerd op harmonie met de natuur
en op eenieders verantwoordelijkheid voor het
eigen welzijn, met als voornaamste pijlers hydrotherapie, het gebruik van planten, evenwichtige
voeding, een band met de natuur en lichaamsoefeningen. Wie het zintuiglijke pad van de La
Planche-hoeve volgt, kan zelf verscheidene van
die opvattingen aan de werkelijkheid toetsen.

HET
NATUURPARK
VAN DE TWEE
OURTHES
De oostelijke Ourthe
ontspringt op het
grondgebied van Gouvy,
waar ook de hoeve ligt,
en sluit op de westelijke
Ourthe aan in de buurt
van Nisramont (dat
bekend is voor zijn meer
en zijn stuwdam), bij
La Roche-en-Ardenne.
Het Natuurpark van de
Twee Ourthes is een
parel van wilde natuur.
Het ligt op de oudste
rotsen van België en
omvat zes gemeenten:
Bertogne, Gouvy,
Houffalize, La Roche-enArdenne, Sainte-Ode en
Tenneville. Het park
beslaat 76.000 ha. De
vallei van de Ourthe
geeft uitzicht op een
bucolisch landschap met
steile hellingen. Ze is vol
mooie, afwisselende
landschappen en een
rijke natuur: grote
weilanden waarop
herkauwers grazen,
machtige wouden en
verheven hoogvlaktes
die tijdens de jongste
ijstijden werden
gevormd.
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heetten. Een van hen werd dolverliefd op een
dorpsmeisje uit de buurt, maar haar ouders
moesten helemaal niet weten van die liefde. Ze
bespotten de arme Massotais zelfs omdat hij zo
klein was. Die werd daar razend om en sprak
volgende even dreigende als profetische woorden: “Uw welvaart kwam aar na aar, maar uw ondergang zal met schoven ineens komen! ” Het was
gedaan met het geluk van de familie van het
meisje. Tegenwoordig bestaat er evenwel een
ander verhaal over het “Hol van de Massotais”.
Het zou de eerste Belgische goudmijn zijn geweest. Dat er goud in de Ardennen te vinden was,
wist men op zijn minst al in de Gallische tijd en
sommigen beweren zelfs dat Julius Caesar hoofdzakelijk tegen de Eburonen zou hebben gevochten om de hand te kunnen leggen op dat kostbare
metaal. Uit onderzoeken die aan het einde van
het vorige millennium werden gevoerd, bleek dat
er zich in de Ardense bodem slechts minieme
hoeveelheden goud bevinden. De mijn verloor
dus haar aantrekkingskracht, maar de plaats
waar zoveel legendes ontstonden, blijft toegankelijk op ongeveer 2 km ten zuidoosten van de
Baraque Fraiture.
U bent dus begonnen aan het blotevoetenavontuur. Ook al betekent de Franse uitdrukking

Agrogolf
Denkt u aan een golfterrein, een green, een protocol en witte handschoenen? Wel, dan kunt u
dat allemaal best vergeten! Agrogolf lijkt meer
op een croquetpartij uit Alice in Wonderland,
waarbij egels als golfballen dienen en roze flamingo’s als clubs. Op de La Planche-hoeve worden daarvoor natuurlijk geen egels gebruikt; die
komt u veeleer tegen tijdens uw wandeling.
Agrogolf is een atypische sport die in volle natuur wordt beoefend en voor heel wat wonderlijke en betoverende ervaringen zorgt, alsook
voor onwaarschijnlijke ontmoetingen, een beetje
zoals degene die Alice beleeft. Agrogolf wordt op
velden en weiden gespeeld, onder de belangstellende blik van de paarden, ezels, alpaca’s en runderen van de hoeve. Wie geen waaghals is, kan
echter gerust zijn: het door José gekozen koeienras is de Angus. Deze hoornloze dieren staan
bekend voor hun goed karakter. U kunt zich dus
gerust in het rood kleden, als u dat gewend bent.
Een agrogolfer heeft een dikke houten club en
loopt een parcours van 14 holes. Hij moet een
klein lederen balletje naar de verschillende holes
slaan. Het team dat dit met het kleinste aantal
slagen doet, is de winnaar. De zaken worden natuurlijk ernstig bemoeilijkt door de oneffenheden
van het terrein en de natuurlijke hindernissen,
die soms heel kleverig zijn en daar werden gedeponeerd door de dieren die zich op het parcours
bevinden! Men ziet dikwijls agrogolfers die mikken op een welbepaald doel, waar het balletje met
opzet zover mogelijk vandaan wil blijven! Naar
het schijnt vergt het ook maar een kleine stap om
van golffanaat te veranderen in agrogolfadept.
Spelers van gewone golf blijken immers veel
beter hun club te hanteren dan wie die sport niet
beoefent. Maar dat betekent natuurlijk niet dat
eender wie zich kostelijk kan vermaken tijdens
een partijtje golf in de weiden. Het spel ontstond
in Nederland, men kan het op zijn eentje of in
groep beoefenen en het ligt werkelijk in eenieders bereik. Wedstrijdspelers komen aan hun
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trekken door hun techniek te verbeteren en natuurliefhebbers door naar de prachtige Ardense
landschappen te kijken.
Vriendelijke dieren
De dieren van de hoeve zijn betrokken bij de
verschillende activiteiten die door de echtgenoten Thiry worden georganiseerd, en zeker niet
alleen om natuurlijke hindernissen op het agrogolfparcours te leggen! Inox, die men ook
“Loulou” noemt, is de statige husky die u rustig
begroet bij uw aankomst. Vervolgens maakt u
aan het begin van het blotevoetenpad kennis met
de schapen, waarna u langs de overige dieren
loopt. De boerderij biedt ook uitstapjes op een
ezel aan, wat zeker in de smaak zal vallen van de
kinderen (of van lichte personen, want de liefhebbers moeten minder dan 50 kg wegen).
Grotere bezoekers kunnen naast de ezels lopen,
maar wel hun boeltje door de dieren laten dragen.
Zo loopt u rustig door beemd en wei.
Interessant is ook de aanwezigheid van alpaca’s
op de site. Alpaca’s zijn de kleinste kameelachtigen. Het zijn vriendelijke, heel intelligente
en bijzonder behendige dieren. Ze zijn gedrongen
van bouw en hebben een dikke vacht die aan het
kapsel van Michel Polnareff doet denken. Hun
wol is zachter, warmer, fijner en sterker dan die
van schapen. De wol wordt als een hoogwaardig
product beschouwd en wordt over het algemeen
gebruikt door de luxe-industrie. De La Planchehoeve is voorzien van spinnewielen en wil
binnenkort sjaals en mutsen verkopen, die
ambachtelijk gemaakt zijn van dat kostbare
materiaal.

INLICHTINGEN

La Ferme de la Planche
Montleban, 75
B-6674 Gouvy
+32 (0)80 51 78 62

www.fermedelaplanche.be

HOUFFAMARATHON
Op 28 augustus in Houffalize
Vier Chrono-afstanden van
50, 70, 100 en 120 km en één
Rando-afstand van 30 km
www.houffamarathon.com

EEN ONVERWACHTE ERVARING
Wanneer u niet graag op blote
voeten loopt, wanneer u een hekel
hebt aan zeezand tussen de
tenen, wanneer u schrik hebt van
regenwormen als u op gras loopt
en wanneer u zelfs bij u thuis ( je
weet maar nooit) resoluut weigert
een blote voet in aanraking te
brengen met de vloer, dan zult u
hier uit uw comfortzone komen.
Voor uw eigen bestwil! Enkele
honderden meter op blote voeten
over dit pad lopen, heeft ongeveer
hetzelfde effect als een lange
reflexologische behandeling van
de voetzolen. Ja, u zult ongetwijfeld het gevoel hebben dat u iets
beleeft zoals Bear Grylls, een
avonturier en vroegere soldaat
van “special forces”. Zeker, maar
dan veeleer in een versie van
“men heeft mijn Stan Smiths
gestolen”, dan in degene waarbij u
boven een vulkaan wordt gedropt.
Maar wanneer u, net zoals hij, de
tegenstand dapper in de ogen
kijkt, dan zult u uiteindelijk een
opwekkende en voldoening
schenkende ervaring rijker zijn.
U zult er dan ook zeker van zijn
(indien u daar tenminste aan
denkt) dat er heel wat trucage zit
in Lord of the Rings! De acteurs
die de hobbits spelen, zouden niet
zo luchtig over de paden van de
Gouw lopen (en nog minder de
rotsen van Mordor beklimmen), als
ze niet op de hulp van de

technologie konden rekenen om
te doen alsof hun buitenmaatse
voeten bloot waren…
Dat neemt allemaal niet weg dat
het blotevoetenpad u werkelijk in
aanraking brengt met de natuur. U
legt het parcours best slenterend
af. Er zijn drie moeilijkheidsgraden
op aangeduid: kinderen, volwassenen en extreem. Het lichaam blijft
zacht in beweging gedurende
anderhalf tot vijf uur, naargelang
uw keuze, over een afstand van
800 m tot 3 km. Het pad van de La
Planche-hoeve is uniek. Het biedt
sublieme uitzichten – vergeet
inderdaad niet goed rond te kijken
– onder meer een panorama over
360° op de grote hoogvlakten van
het Ardense massief en op het
Groothertogdom Luxemburg. U
komt er ook veel in contact met de
dieren van de hoeve, met de aarde,
de openlucht, het water en vooral...
met uzelf!

Tip
Wie ervan droomt op blote voeten
te lopen, kan dat doen op de La
Planche-hoeve. Het hangt van u
af, of dat een droom dan wel een
nachtmerrie wordt. Maar wij
hebben het concept uitgeprobeerd en raden u die ervaring ten
stelligste aan. Tot slot nog dit:
draag een short! En als u tamelijk
gevoelig bent, doe het dan bij
voorkeur bij warm weer.

63

Erfgoed

Erfgoed

nr.33

© Nicolas De Rycke

nr.33

Het festival ‘Bièrez-vous ?’

THE PLACE TO
BE WAW !

6 EN 7 AUGUSTUS — SCHALTIN
Een eenvoudig en aanlokkelijk concept, bedacht door twee hartstochtelijke liefhebbers van ambachtelijke bieren, die alleen maar het werk van artisanale bierbrouwers willen promoten, en dat liefst op diverse manieren. Het Festival ‘Bièrezvous ?’ is daarvan een fraai voorbeeld. Twee dagen lang kunt u hier ruim tachtig
bekende en onbekende kwaliteitsbieren ontdekken, in allerlei kleuren en met diverse smaken. Fijnproevers en smulpapen kunnen dan weer kennismaken met
heerlijke gerechten rond het thema bier, aangeboden in een pop-uprestaurant.
Verzamelaars en handelaars in curiosa komen aan hun trekken op een wel heel speciale beurs, met
een uitgebreid aanbod van alles wat te maken heeft met bier, want ze kunnen er glazen, bierkaartjes,
etiketten en kroonkurken bekijken, omruilen of verkopen. Maar dit feest van het bier is niet alleen
bestemd voor wie belangstelling heeft voor de brouwerij. Het hele gezin kan er namelijk terecht
voor een gezellige dag vol ludieke en muzikale activiteiten voor groot en klein.

— Special Zomerfestivals

www.bierez-vous.be

Festival interculturel du Conte
de Chiny
VAN 8 TOT 10 JULI — CHINY
Tijdens dit festival in de openlucht kunnen de bezoekers opnieuw genieten
van diverse activiteiten en voorstellingen, naast allerlei vormen van
animatie. Om hun verbeelding te prikkelen en hun nieuwsgierigheid te
bevredigen, kunnen groot en klein terecht op straat, in het ‘Cour des
Contes’ of in het Kinderdorp voor verhalen, workshops, activiteiten en
verrassingen! Het ‘Cour des Contes’ is een plek met drie verdiepingen
waar het verhaal centraal staat. Groepen vinden er inspiratie in tientallen
modules en kunnen er tegelijk gebruikmaken van de zintuiglijke benadering om hun eigen verhalen te maken. In doolhoven, tunnels en doorgangen verbergen zich figuren, geluiden en beelden … Kinderen amuseren
zich rot door zelf de hoofdrol te spelen in driedimensionale vertelsels.

Festival d’Art de Huy
VAN 20 TOT 24 AUGUSTUS — HUY
Belgische en buitenlandse artiesten vertolken traditionele
en vernieuwende muziek, naast allerlei mengvormen. Elk
jaar opnieuw is het aanbod bijzonder uitgebreid en gevarieerd, want u ontdekt er integere en bijzondere artiesten uit
de hele wereld, van Lapland tot Mongolië, en van Ierland
tot Tunesië en Bulgarije. Een kennismaking met verrassende en innovatieve klanken, vol betekenis en emotie.

© FTLB

© eProd - Lucile

www.conte.be

Folestival de Longueville

© Folesti val
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Dizier

www.huyartfestival.be

30 JULI — LONGUE VILLE

Scène-sur-Sambre

Een bijzonder aantrekkelijk dorpje in Waals-Brabant, een privétuin
en een barbecue onder bevriende muzikanten, dat is het uitgangspunt
van een mooi verhaal dat nu al tien jaar duurt. Een verjaardag die
georganiseerd wordt in dezelfde tuin in hetzelfde fraaie dorpje
Longueville, tien jaar geluk dat gevierd wordt onder liefhebbers van
rockmuziek en Frans chanson, een rockscene voor grote shows en een
rollscene voor meer intimistische optredens. Op het podium staan
Marc Ysaye and Friends, naast een andere grote naam die zorgvuldig
geheim wordt gehouden – het moet tenslotte een verrassing blijven!
Tijdens deze gezellige, feestelijke middag kunt u proeven van de ‘Belle
de Longueville’, een amberkleurig streekbiertje waarvoor de gerst ter
plaatse geteeld wordt. Een afspraak om snel wereldkundig te maken …

VAN 26 TOT 28 AUGUSTUS — AULNE
Voor zijn zesde editie, of moeten we zeggen zijn zesde tewaterlating,
verwelkomt Scène-sur-Sambre u eind augustus voor drie dolle dagen. En
de affiche is bijzonder aanlokkelijk, met onder meer Kid Noize, Daan,
Arno, Hollywood Porn Star en Hooverphonic. Het drijvende podium op
de Samber, een verbijsterend programma, waterpret naar believen en de
tweede uitreiking van de ‘Palmes d’Or’ (Gouden Zwemvliezen) verlenen
deze manifestatie niet-alledaagse, en zelfs geschifte trekjes. Voor de organisatoren van Scène-sur-Sambre komt respect voor het milieu op de eerste plaats.
Het Festival neemt dan ook deel aan het FESTIWAPP-programma, wat concrete acties
inhoudt zoals het gebruik van herbruikbare bekers en borden, het stimuleren van
carpoolen, muzikale animatie door DJ Propreté en nog veel meer.

www.folestival.be

www.070.be/scenesursambre

© Patrick Gilot
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LA BOVERIE

– 04
DOSSIER

La Boverie, een erfenis van de Wereldtentoonstelling
van Luik in 1905, is vandaag méér dan een museum.
De komende jaren zullen er veel artistieke evenementen
plaatsvinden in een uniek groen kader tussen de Maas en
haar aftakking of 'Dérivation'.
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Scan deze code in
met uw smartphone en
ontdek meer info
op de website van WAW.

LA BOVERIE,
TUSSEN GROEN EN BETON

RUDY RICCIOTTI, EEN
VERRASSENDE ARCHITECT

p. 69

p. 74

TIJDELIJKE TENTOONSTELLING IN
DE OPENLUCHT

VIER PERMANENTE
COLLECTIES

p. 77

p. 80

BEAU VÉLO DE RAVeL
Op 10 september in Luik
www.rtbf.be/lebeauvelo

I Dossier samengesteld door Joéllie Sprumont
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M

et La Boverie beschikt Luik voortaan
over de nodige uitrusting om zich op
de internationale culturele scene te
doen gelden en versterkt de stad deze
positie door haar partnerschap met het Louvre. Zo
klinkt de Vurige Stede maand na maand luider in het
concert van de regionale hoofdsteden, dankzij onder
meer het station Luik-Guillemins, de faam van haar
opera en haar schouwburg, maar ook haar reeds goed
gevestigde reputatie van cultuur- en feeststad.
De internationale media hebben dat trouwens goed
begrepen: Luik werd in de internationale toeristische
pers verscheidene keren vermeld als een van de in
2016 niet te missen bestemmingen. De inhuldiging
van La Boverie bevestigt de ontwikkelingsstrategie
die wij al meer dan tien jaar volgen met het
Stadsbestuur en talrijke partners.
Dankzij die culturele en erfgoeddynamiek, maar
ook dankzij onze voortdurende inspanningen om van
Luik het logistieke centrum van Wallonië te maken,
neemt de stad eveneens een hoge vlucht inzake economie en vastgoed. Iedereen kan dat vaststellen aan
de hand van de projecten die de voorbije maanden
werden onthuld: de renovatie van de Guilleminsbuurt,
het heraanleggen van Coronmeuse, de herkwalificatie
van de site van Bavière, de renovatie van Féronstrée
en van de Administratieve Wijk... Een beweging die
nog veel verder reikt, aangezien er in het spoor van
die grote projecten een hele stad opnieuw tot ontplooiing komt en laat zien wat ze echt is.

Dossier

LA BOVERIE

H

Tussen groen,
glas en beton

et Museum van La Boverie geeft gestalte
aan een architectuurontwerp dat te danken
is aan Rudy Ricciotti. Op een verdieping
van het gebouw vindt men het beste van
de verzamelingen van het Museum voor Schone
Kunsten van de Stad Luik: Lambert Lombard, de
Lairesse, Ingres, Gauguin, Chagall, Picasso,
Evenepoel, Delvaux, Magritte en vele anderen. Het
voor iedereen toegankelijke museum wordt begeleid
en ondersteund door een interactief didactisch programma in vier talen. Op de hoogste verdieping worden grote tijdelijke tentoonstellingen gehouden in
een ruimte van ongeveer 3000 m2. Het Louvre biedt
elk jaar een tentoonstelling aan, maar de Stad Luik
en andere organisatoren zorgen voortaan voor de
programmatie van die nieuwe ruimte.
Het hele project biedt een buitengewoon beeld
voor al wie, groot en klein, een bezoek zal brengen
aan deze schitterende plaats, waar de beeldende kunsten in dialoog kunnen treden met elkeen. Voor Luik
betekent ontplooiing ook cultuur.

La Boverie is oorspronkelijk een landelijke plaats, die naar verluidt haar
naam dankt aan de ossen die er graasden. Het is ook een plek met een
rijke geschiedenis, met veel inrichtingen en verhuizingen en, recenter,
grote renovaties. Op 4 mei 2016 werd er eindelijk een ruimte ingehuldigd,
die meer bepaald bestemd is voor tentoonstellingen op internationaal
niveau. Een kijk op deze merkwaardige architecturale verwezenlijking.

D

e Franse architect Rudy Ricciotti en het
Luikse architectenbureau p.HD tekenden
voor de wedergeboorte van het vroegere
Museum voor Moderne en Hedendaagse
Kunst (MAMAC) en voor een Internationaal Kunst en
Cultuurcentrum. De eerste zorgde voor nieuw bloed: hij
ontwierp en integreerde een uitbreiding van glas en
beton. De andere kreeg de opdracht om het bestaande
erfgoed te verjongen en tentoonstellingszalen in te richten, zonder afbreuk te doen aan de aard van de plaats.

Jean Pierre Hupkens
Voorzitter van het CIAC (Centre International d’Art et de
Culture) vzw , Schepen voor Cultuur en Stedenbouw
van de Stad Luik

Willy Demeyer

©Marc Verpoorten - Ville de Liège

Volksvertegenwoordiger en burgemeester
van de Stad Luik
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Sporen van de Wereldtentoonstelling
Het Boveriepark en het museum zijn in de loop der jaren
wel van uitzicht veranderd. Aanvankelijk vormden bloemenweiden en groene eilanden de “Pré Mativa” tussen
de Maas en de armen van de Ourthe. De plaats is enkel
bereikbaar per boot vanuit Outremeuse. Het is een oord
waar de burgerij zich komt ontspannen en haar vrije tijd
besteden. De vele hoogwaterstanden van de Ourthe op
die plaats doen een beetje afbreuk aan de charme ervan.
In het midden van de 19de eeuw worden die armen
drooggelegd en wordt er voor de Maas een nieuwe en
beveiligde bedding gegraven.
Vijftig jaar later wordt de Wereldtentoonstelling van
1095 op die plaats gebouwd. De meeste daarvoor opgetrokken gebouwen zijn verdwenen, maar het Paleis voor

Schone Kunsten was bedoeld om de jaren te trotseren.
Voor het werk van de architecten Jean-Laurent Hasse
en Charles Soubre stond het Petit Trianon model, een
domein in het park van het kasteel van Versailles. Het
ontleende ook sommige aspecten aan het Koninklijk
Museum voor Centraal-Afrika in Tervuren.
Een behoedzame ingreep
Hoewel het vroegere Paleis voor Schone Kunsten er zeer
massief uitzag, was het toch bijzonder licht gebouwd.
Gilles Hambücken, een architect van het bureau p.HD,
vindt het “heel modern, avant-gardistisch voor die tijd”, ook
al kon de Lodewijk XVI-stijl het tegendeel doen denken.
De buitengevels zijn van steen. De onderbouw is van
graniet, terwijl het verouderde uitzicht van het gebouw
te danken is aan de Lotharingse steen. De westelijke
gevel is dan weer van rode baksteen. In deze laatste
waren opzettelijk geen vensters gemaakt, met het oog
op een eventuele uitbreiding, die er uiteindelijk pas een
eeuw later kwam.
Bijna dertig architectenbureaus en verenigingen
nemen deel aan de internationale wedstrijd die in 2009
door de Stad Luik wordt uitgeschreven. In 2010 worden
er vijf ontwerpen in aanmerking genomen, waarvoor
prijs wordt gegeven. Het samenwerkingverband tussen
het Luikse bureau p.HD en de Franse architect Rudy
Ricciotti haalt het uiteindelijk. Waarom? Gilles
Hambücken denkt dat het komt door hun behoedzame
ingreep, die het monument als een harmonisch geheel
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HET CIJFER

28

28 architectenverenigingen
en -bureaus namen in 2009
deel aan de wedstrijd.
Vijf projecten werden
uitgekozen. Het onderzoek
gebeurde in 2011 en 2012,
en in 2013 ging de werf
van start. La Boverie strekt
zich uit over 4000 m²
tentoonstellingsruimte en
kostte 24 miljoen euro.

©Miysis

GUILLEMINS – BOVERIE – MÉDIACITÉ

EEN CENTRUM VOOR KUNST
EN CULTUUR
Het voorbije decennium hebben de
Luikenaars het aanschijn van hun Vurige
Stede zien veranderen. De renovatie van
het museum en het park van La Boverie
past immers in een ruimer kader. Er
kwamen nieuwe gebouwen in de stad:
het station Luik-Guillemins met
esplanade (2009) van de befaamde
architect Santiago Calatrava, een
handels-, audiovisueel en
vrijetijdscentrum (2011) dat Médiacité
werd gedoopt, van de architect-designer
Ron Arad, de Financietoren ‘Paradis’
(2015), het Designcentrum (2015) en de
Maaskaden (2015). De stationsbuurt is
nu langs het Boveriepark via een
fietsers- en voetgangersbrug direct
verbonden met Médiacité.

LiègeTogether
Na de mededinging van de Stad Luik
voor de Wereldtentoonstelling van 2017,
die werd binnengehaald door Astana, de
hoofdstad van Kazachstan, heeft

VAN HET PALEIS
VOOR SCHONE KUNSTEN
TOT LA BOVERIE :
EEN METAMORFOSE
IN TIEN DATA

LiègeTogether de fakkel van de
stedelijke herstructureringsdynamiek
overgenomen. Dit initiatief wil de stad
Europees en internationaal, cultureel en
economisch positioneren. Een creatieve,
open en verbonden stad maken, dat is
het doel van LiègeTogether. Een
identiteit die wordt gesymboliseerd door
een voor de Luikenaars ontworpen
verbindingsteken: een kader dat wordt
gevormd door de duim en de wijsvinger
van elke hand.

Een ruimer cultureel aanbod
Luik moet – cultureel, museaal en
architecturaal – niet onderdoen voor
andere Belgische steden, zoals Brussel
en Antwerpen. Dankzij grote
renovatiewerken kon het erfgoed
zodanig worden opgewaardeerd, dat
men de stad een “Culturele metropool”
kan noemen. Een overzichtje van die
verwezenlijkingen:
—— 2008: De ‘Cinéma Sauvenière’, die
met de ‘Grignoux’ een onafhankelijke

filmprogrammatie biedt, en het Museum
van het Waalse Leven, dat zich in een
historisch kader bevindt, namelijk het
Minderbroedersklooster.
—— 2009: De ‘Grand Curtius en
Féronstrée’, een museaal geheel dat
bekendstaat voor zijn gevel van rode
baksteen, toont de eerste beschavingen,
de middeleeuwen, beeldhouwwerk en
edelsmeedkunst uit de barok, glas en
wapens.
—— 2012: De gerenoveerde en
uitgebreide Koninklijke Opera van
Wallonië.
—— 2013: Het ‘Théâtre de la Place’ wordt
het ‘Théâtre de Liège’ en verhuist van de
Outremeusebuurt naar de overkant van
de ‘Université du 20-Août’.
—— 2014: De ‘Cité Miroir’, die ten dienste
staat van het verleden, het burgerschap
en de multiculturaliteit, vestigt zich op de
site van de vroegere baden van de
Sauvenière.

De oude vloer werd volledig afgebroken
en verlaagd om het plafond te verhogen en de
tentoonstellingsruimten te vergroten.

1940-45 : De Duitsers

1961 — Oprichting van de

1988-1993 — Er was een vijf

Schone Kunsten wordt
ingehuldigd voor de
Wereldtentoonstelling van
Luik.

bezetten de plaats opnieuw,
bij de bevrijding gevolgd
door de Amerikanen.

Schöffertoren in het
Boveriepark.

jaar durende renovatie
nodig om het Paleis voor
Schone Kunsten om te
bouwen tot Museum voor
Moderne en Hedendaagse
Kunst (MAMAC).

1981 — Op het eiland
1952 — Het Museum voor

1914-18 — De Duitsers

vestigen hun bevoorradingsdienst in het Paleis voor
Schone Kunsten en sluiten
de parktoegang af.

Waalse Kunst en het
Prenten- en Tekeningen-
kabinet vestigen zich in het
Paleis.
1958 — Het Congressenpa-

Saint-Georges wordt een
Museum voor Waalse Kunst
en de Culturele Evolutie in
Wallonië gevestigd. Het
Boveriegebouw wordt een
Museum voor Moderne
Kunst.

respecteert. De historische zwarte toegangsdeur werd
immers behouden. De inrichtingen en de afmetingen
van de binnenruimten op de benedenverdieping bleven
ook bewaard, net zoals de plafondhoogte. Dankzij de
tegen het plafond gespannen doeken die het zenitlicht
filteren, baden de ruimten in een zacht natuurlijk licht.
Ter bescherming van de kostbaarste werken, krijgt de
kelder geen natuurlijk licht (zie kaderstuk over de conservering van de werken p.78). Die kelderruimten en
opslagplaatsen zijn nu toegankelijk. De oude vloer werd
volledig afgebroken en verlaagd om het plafond te verhogen en de tentoonstellingsruimten te vergroten. De
site omvat nu overigens een auditorium met 160 plaatsen
voor kamermuziekconcerten en voordrachten.

©Jean-Pierre Ers - Ville de Liège

1905 — Het Paleis voor

leis verandert het landschap
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Oude Kunst voegen zich bij
Waalse Kunst om één enkel
geheel te vormen: het
Museum voor Schone
Kunsten van de Stad Luik
(BAL).
2016 — Het architecten-

2011 — De verzamelingen

van het MAMAC, het
Prenten- en Tekeningenkabinet en het Fonds van

bureau p.HD en Rudy
Ricciotti geven nieuw leven
aan La Boverie.

Beton en glas
Naast de afgemeten renovatie en de optimalisering van
de tentoonstellingszalen, kreeg La Boverie een uitbreiding van glas en beton. Deze favoriete materialen van
architect Rudy Ricciotti (zie interview p. 74) gaan op in
een stedelijk en groen landschap. Vensters van 7,5 m
hoog in drie gevels geven die uitbreiding een nieuw
uitzicht op de ‘Dérivation’, de aftakking van de Maas.
“Alle technieken zijn over het algemeen in het plafond aangebracht”, zegt Gilles Hambücken van het bureau p.HD.
“Hier werden ze in de vloer geplaatst (leidingen, elektriciteit
enz.). Die betonvloer heeft een draagvermogen van 500 kg/m2.
Voor het plafond werden sterke, met getrokken kabels nagespannen betonplaten gebruikt. Daardoor kon men het dak dun
houden (slechts 35 cm) en de indruk geven van een betonplaat
die op de beglazing rust.”
Een tip van Gilles Hambücken: als u wilt zien hoe
subliem het natuurlijk licht de plaats maakt, kom dan
op een zomerochtend kijken. “De zon weerkaatst op het
water van de Dérivation en het licht maakt schaduwen in de
ruimte.”
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DE SCHÖFFER-TOREN
WERD
GERENOVEERD
Sinds 1961 steekt een 52 meter
hoge sculptuur boven het
landschap uit. Dit abstract werk
van de Frans-Hongaarse
kunstenaar Nicolas Schöffer heeft
een heel speciale eigenschap: het
is namelijk cybernetisch. Dankzij
een systeem van sensoren
reageert het onmiddellijk op
veranderingen in de omgeving
ervan: licht, wind, temperatuur. In
1961 en 1962 zorgde dit beeld voor
een heus klank- en lichtspel
tijdens een voorstelling die
‘Formes et Lumières’ heette. Sinds
veertig jaar werkt het echter niet
meer. Aangezien de toren in 2009
werd beschermd als uitzonderlijk
erfgoed van Wallonië, zal hij op
korte termijn worden
gerestaureerd onder de hoede
van het Instituut voor het Waalse
Erfgoed. De opening is gepland
voor begin mei 2016.
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Naast de afgemeten renovatie en
de optimalisering van de
tentoonstellingszalen, kreeg
La Boverie een uitbreiding van glas
en beton. Deze favoriete materialen
van architect Rudy Ricciotti
gaan op in een stedelijk en groen
landschap.

©Marc Verpoorten - Ville de Liège

©Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles

DE ERFENIS VAN
DE WERELDTENTOONSTELLING
Antwerpen in 1894, Brussel in 1897 en
Parijs in 1900. Logischerwijze zou de
Wereldtentoonstelling dus moeten
plaatsvinden in 1903. En toch begint ze pas
in 1905. Het idee ontstond in mei 1897 door
een privé-initiatief van Victor Dumoulin en
Florent Pholien, die leden waren van de
‘Cercle privé du Commerce liégeois’, een
particulier handelsgenootschap. Ze kregen
uiteindelijk de steun van de Stad Luik, van
de Regering en van Koning Leopold II. Luik,
“de vroegere hoofdstad van een
zelfstandig en onafhankelijk prinsbisdom,
de meest vrije ter wereld”, volgens de
officiële publiciteit, zal dus de zetel van de
Tentoonstelling worden.
Naar aanleiding daarvan worden er
grote werken aangevat. Prins Albert, de
toekomstige Albert I, zal de symbolische
eerste steen leggen van de voorgevel van
het Paleis voor Schone Kunsten, dat
bedoeld was om de tentoonstelling te
overleven. Nieuwe bruggen moeten de
toevloed aan bezoekers in goede banen
leiden: de bruggen van Fragnée, Fétinne,
Vennes en de Mativa-brug. De werken voor
het saneren van de site en het aanleggen
van de Maas lopen uit en doen de datum
verschuiven naar 1905, het jaar van de
75ste verjaardag van de onafhankelijkheid
van België, wat natuurlijk een belangrijk
feest was.
Op 27 april 1905 werd de site
ingehuldigd in aanwezigheid van meer dan

©Marc Verpoorten - Ville de Liège

tweeduizend personen. Het 66 ha grote
Boveriepark is niet de enige plek die bij de
gelegenheid onder de aandacht werd
gebracht (Cointe, Fragnée, Vennes). Op zes
maanden zou de Luikse
Wereldtentoonstelling zeven miljoen
bezoekers krijgen uit een veertigtal landen.

De basis van de Schone Kunsten
Het Paleis voor Schone Kunsten met zijn
2500 m2 aan tentoonstellingszalen werd
aan de Stad Luik geschonken door het
Uitvoerend Comité van de Tentoonstelling.
In een brief van 13 oktober 1903 aan de
Gemeenteraad zegt dit Comité dat het
graag een reeks culturele en
wetenschappelijke evenementen zou
organiseren: “De bouw van dat monument
zal echt een leemte opvullen, aangezien
onze Stad geen enkel openbaar gebouw
heeft dat aan die vele wensen voldoet.”
Meer dan een eeuw lang zal het
vroegere Paleis voor Schone Kunsten veel
museumfuncties vervullen. In 1952 zullen
het Museum voor Waalse Kunst en het
Prenten- en Tekeningenkabinet zich er
vestigen, en in de jaren 1970 het Museum
voor Schone Kunsten. In 1981 wordt het
omgevormd tot Museum voor Moderne
Kunst en in 1993 tot Museum voor Moderne
en Hedendaagse Kunst. Ten slotte wordt
het wat het nu is: La Boverie, Internationaal
Kunst– en Cultuurcentrum (CIAC).

©Marc Verpoorten - Ville de Liège
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RUDY RICCIOTTI

Welwillendheid als
gevechtshouding
In samenwerking met het Luikse architectenbureau p.HD tekent
de Provençaalse hedendaagse architect voor de nieuwe uitbreiding van
La Boverie. Deze betonambassadeur is een geëngageerde kunstenaar
die bekendstaat voor zijn openhartigheid.
het Luikse bureau p.HD, die gulle en briljante erfgoedverdediger, en mezelf is heel nuttig geweest. We hebben
schizofrene toestanden kunnen vermijden: behoud tegenover creatie. Het bestaande paleis is geworteld in de
moderniteit. Onder de grond vind je immers de eerste
betonnen heipalen. De funderingen zouden moeten worden beschermd als “historisch monument”, want het gaat
hier om een wereldprimeur. Het onzichtbare beschermen, dat is een nieuwe angst!

MUCEM ©Lisa Ricciotti

De meeste van uw architectuurprojecten houden
verband met Frankrijk. Wat trok u zo aan in dit
Belgische project?
Rudy Ricciotti — Ik ben dol op Luik, een afgeschermd

kamp tegen de pornografische barbarij van de globalisering. Het is een echte stad met echte mensen die echte
dingen beleven. Ik houd van de Belg, die strijd levert
tegen het gespuis in deze wereld en globaal genomen
beter bestand is tegen alcohol dan de Fransman. Hij bezit
een krachtige religieuze seksualiteit en door zijn gevoel
voor humor hoort hij thuis bij de patafysici.
U noemt een project een “onderzoeksproces”. Nagaan
wat niet goed werkt, het gevaar vinden. Wat scheelde
er aan het architectuurontwerp van La Boverie?
r.r. — Eigenlijk niets, maar de droom over de noodza-

kelijke hedendaagsheid, die op een mystieke dwang leek,
moest in de hand worden gehouden. Het afbreken van
erfgoed vermijden, was bijvoorbeeld een manier om de
paranoia van het programma te bedwingen.
Hebt u speciale moeilijkheden en vereisten gehad
tijdens het proces voor het creëren en renoveren van
het gebouw?
r.r. — De existentiële moeilijkheid van de architectuur:

de interfaces tussen nieuwe en oude gebouwen. Maar
het uitzonderlijk vertrouwen tussen Paul Hautecler van
74

Waar hebt u uw inspiratie gehaald voor de uitbreiding
van glas en beton? Uit de plaats en haar context zelf of
uit uw persoonlijke beleving?
r.r. — De context spreekt, het geheugen spreekt, de be-

Musée de la Boverie. Architectes Rudy Ricciotti/Cabinet p.HD © Ville de Liège - Marc Verpoorten

roepen spreken. Inspiratie komt op de tweede plaats.
Aangezien Paul Hautecler a priori voor behoud staat en
ik voor het maken van iets nieuws, wilden wij voortdurend elkaars werk vergemakkelijken. De cognitieve context is even belangrijk als de architecturale. Inspiratie?
Welwillendheid was onze gevechtshouding.
Wat is de leidraad voor uw projecten?
r.r. — Juist, nauwkeurig en contextueel werken.

Schoonheid en cynisme niet willen verbannen. Een populaire werkelijkheid geven aan de esthetische vereiste.
De werkelijkheid, die echt artistiek materiaal is, belangrijker achten dan de artistieke aanspraak zelf. Het onderdanige minimum niet verwarren met het radicale
minimum!

Op welke verwezenlijking bent u met meest trots? Een
architectuurproject, een boek?
r.r. — Dat ik mijn drie kinderen heb opgevoed. Dat ik

een dertigtal mensen tewerkstel in mijn kantoor. Ik zou
ook kunnen verwijzen naar mijn dogmatische strijd
tegen de kolonisatie door de imperialistische mythologieën van het consumentisme. Als u mijn pamfletten
leest, zult u veel lachen.

Op de noordwestgevel
van het hoofdkantoor
van ITER in Cadarache
zorgen verticale
zonweringen voor een
spectaculair visueel
effect.

Siège d'ITER ©Lisa Ricciotti
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Op de binnenplaats
van het Parijse Louvre
prijkt een verguld dak
van 45 op 30 m dat
golft als een foulard in
de wind.

ue Leriche - Var ma
tin

Het jongste werk dat werd opgeleverd, namelijk het
Memoriaal van het Kamp van Rivesaltes, dat in ZuidFrankrijk ligt, is alle belangstelling waard. Dat geldt ook
voor het MuCEM in Marseille, voor het Jean-Bouinstadion
in Parijs, voor de Vleugel voor Islamkunst in het Louvre
en voor het hoofdkantoor van de ITER in Cadarache.

iniq

Hebt u nog interessante projecten voor ons?
r.r. — Natuurlijk, maar ik toon ze niet zolang ze niet af zijn.

om

tectuur die vele uren handenarbeid vergt. Handenarbeid is
voor mij heel emotioneel, want hij komt op tegen de verschuiving van werkgelegenheid naar het buitenland. Daarin
schuilt de politieke finaliteit van ons vak… De beroepen
verdedigen en meewerken aan de wederopbouw van het
geheugen ervan. Werk kan opnieuw een sleutel worden om
rijkdom te herverdelen en om de sociale cohesie te bevorderen. Maar natuurlijk moet men het nog tot zijn recht
kunnen doen komen…

©D

Welk hedendaags architecturaal werk ‘raakt’ u speciaal?
r.r. — Gaudi en heel de 19de eeuw. Maar vooral een archi-

Dossier

BIO EXPRESS
1952 — Geboren op 22 augustus
in Algiers (Algerije)
1974 — Ingenieursschool van
Genève (Zwitserland)
1980 — Architectuurschool van
Marseille (Frankrijk) / Oprichting
van het agentschap Rudy Ricciotti
in Bandol (Frankrijk)

Bekende projecten
2000 — Vredesbrug over de
Hanrivier in Seoul (Korea) /
Filharmonische concertzaal
Nikolaisaal in Postdam (Duitsland)
2007 — Hoofdkantoor van de ITER
(International Thermonuclear
Experimental Reactor) in
Cadarache (Frankrijk)
2012 — Afdeling Islamkunst in het
Parijse Louvre (Frankrijk)
2013 — Jean-Bouinstadion in
Parijs (Frankrijk) / Museum voor de
Beschavingen van Europa en de
Middellandse Zee (MuCEM) in
Marseille (Frankrijk)
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EN PLEIN AIR

Parijs komt
naar Luik
Met zijn 8,7 miljoen bezoekers in
2015 is het Louvre het drukst
bezochte museum ter wereld. En dat
Louvre komt nu naar Luik! De Boverie
verwelkomt die Parijse instelling in
het kader van een artistieke
adviesopdracht die van 2016 tot 2018
loopt. De tijdelijke tentoonstelling
‘En Plein Air’ opent het bal.

Paul Cézanne — Le Déjeuner sur l'herbe
Collection Jean Walter et Paul Guillaume ©RMN-Grand Palais
(Musée de l’Orangerie) / Hervé Lewandowski.

Bekroningen
—— Grote nationale
Architectuurprijs
—— Gouden medaille van de
Stichting van de
Architectuuracademie
—— Ridder in het Legioen van Eer
—— Commandeur in de Orde van
Kunsten en Letteren
—— Officier in de nationale Orde
van Verdienste
—— Lid van de Technologische
Academie

Publicaties
—— Le béton en garde à vue,
Lemieux Éditeur, 2015.
—— Ricciotti, architecte,
Le Gac Press, 2013.
—— L’architecture est un sport de
combat, Textuel, 2013.
Antonio Carnicero Mancio — L’Ascension d'une montgolfière à Aranjuez ©Museo Nacional del Prado.
Musée du Louvre ©2012 Antoine Mongodin

76

77

nr.33

Dossier

Dossier

EEN MUSEUM IN
EEN TUIN

KUNST ONDER
HOGE
BESCHERMING

Henri Evenepoel — La promenade du dimanche au Bois de Boulogne ©Musée des Beaux-Arts de Liège

L

a Boverie stelt zich open voor de wereld
en voor haar buitenlandse confraters. In
deze optiek deed de culturele instelling
een beroep op die prestigieuze partner.
De samenwerking past in een beleid om samen
met internationale partners dichter bij het publiek te komen. Een publiek dat grotendeels bestaat uit Belgen die het Louvre-Lens bezoeken,
dat in 2012 in het departement Nord-Pas-deCalais werd geopend, vlak bij ons.
Parijs en Luik onderhouden al verscheidene
jaren een wetenschappelijke en culturele relatie
met elkaar, die meer bepaald vorm kreeg door
toedoen van Vincent Pomarède, algemeen erfgoedconservator en directeur Bemiddeling en
Culturele Programmatie bij het Louvre en de
musea van de Stad Luik.
In de Openlucht
De Adviestak van het Franse museum zorgt
samen met La Boverie voor de artistieke begeleiding. Hij brengt ook zijn deskundigheid in op het
gebied van publieksbeleid, pedagogische actie en
auditoriumprogrammering. Op het programma
van 2016-2018 staan drie tentoonstellingen: om
te beginnen En Plein Air, in 2017 een die Le Voyage
en Italie zou kunnen heten, en een derde waarvan
het thema nog niet bekend werd gemaakt.
Vanaf de opening kunt u een overzicht krijgen
van de samenwerking tussen beide centra. De
eerste tijdelijke tentoonstelling, En Plein Air, handelt logischerwijze over schilderen in de openlucht. Bewegingen zoals de pre-impressionisten,
de impressionisten en de School van Barbizon
verlaten hun ateliers om zich te laten doordringen van de eenvoud en de inspirerende sfeer van
de natuur. De tentoonstelling geeft een chrono-
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logisch overzicht aan de hand van een honderdtal
werken. Op de achtergrond daarvan “twee esthetische en technische problemen: de praktijk van schilderen in de openlucht en het zoeken naar onderwerpen
en motieven die toen hedendaags waren”, schrijft
Grégory Desauvage, conservator bij het Museum
voor Schone Kunsten en coördinator aan de
Luikse kant. Doeken van schilders zoals ClaudeJoseph Vernet en Louis-Gabriel Moreau geven
in de 18de eeuw de aanzet tot belangstelling voor
het onmiddellijke en voor een realistische kijk.
In de 19de eeuw wordt het werk van de schilders
vergemakkelijkt door de opkomst van verf in
tubes. Daardoor kunnen anderen de voetsporen
drukken van voorlopers zoals Cézanne, Monet,
Bonnard, Corot en de Belg Evenepoel.
De verhouding tot de natuur bestaat niet enkel
uit contemplatie, maar ook – en vooral – uit het
opslaan van vermakelijke herinneringen. Plezier,
ontspanning en gezelligheid zetten de toon voor
de taferelen uit die tijd. Aan de oevers van de
Seine en op de kades van de Maas en de Ourthe
koestert men dezelfde ambitie. De schilders zetten zich in parken om te genieten van die plaatsen voor ontmoeting en sociale omgang.

De Adviestak van het Franse museum
zorgt samen met La Boverie voor de
artistieke begeleiding. Hij brengt ook
zijn deskundigheid in op het gebied van
publieksbeleid, pedagogische actie en
auditoriumprogrammering.

Om bestand te zijn tegen de
tand des tijds, vergt kunst heel
wat aandacht. Temperatuur,
luchtvochtigheid en
blootstelling worden streng
gecontroleerd. De
conservering houdt rekening
met het materiaal.
—
Schilderijen worden
bijvoorbeeld bewaard op een
temperatuur van 21 tot 23°C en
een vochtigheidsgraad van
50 %, zoals in La Boverie.
Natuurlijk licht schijnt er niet
rechtstreeks op, maar wordt
gefilterd door tegen het
plafond gespannen doeken.
Er moet ook speciale aandacht
worden besteed aan
ultraviolet- en infraroodstraling.
Kwetsbare werken, zoals
tekeningen en etsen van de
16de tot de 21ste eeuw, worden
bewaard in een ruimte met
zwart geschilderde muren. Die
in het donker bewaarde
werken worden enkel belicht
op verzoek, wanneer iemand
de ruimte binnenkomt.
De onveranderlijkheid van de
parameters is een van de
belangrijkste elementen. Hout
kan bijvoorbeeld heel slecht
tegen verandering. Het zwelt
en het schilderij wordt langer
bij een te hoge vochtigheid,
wat de verflagen beschadigt. Is
de lucht daarentegen te droog,
dan barst het hout en droogt
het werk uit. Sommige werken,
zoals die van Chagall, Monet
en Gauguin, worden zelfs
geplaatst in
beschermingskasten met een
vertragingssysteem en
UV-werende ruiten.

nr.33

Expo 1905 ©Jean Malvaux

Het Boveriepark is altijd een
ontspannings– en wandeloord
geweest. Vanaf de 18de eeuw is
La Boverie een deftige buurt
waar de burgerij komt
rondslenteren en waar ze in
landhuizen woont. Ver van de
stedelijke drukte ademen de
Luikenaars er de zuivere lucht
van hun paradijselijk hoekje in.
Ruiters doorkruisen de lanen
en sportbeoefenaars komen er
zwemmen (het zwembad
verdwijnt in 1903 voor de
Wereldtentoonstelling) of
kanovaren op de Maas.
In 1853 doen de werken
voor de aanleg van de
‘Dérivation’, de aftakking van
de Maas, de Luikenaars vrezen
dat ze hun groene
ontspanningszone gaan
verliezen. De Stad schrijft dan
een wedstrijd uit voor het
aanleggen van een openbaar
park. In 1862 wordt het
Boveriepark, vlak voor de
opening ervan, het slachtoffer
van een petitie. De Koninklijke
Vereniging voor Tuinbouw en
Natuurbehoud wil op die grond
een tuin aanleggen.
Uiteindelijk staat de Stad
iets meer dan 3 ha af in het

noordelijke deel van het park.
In ruil daarvoor moet de
Vereniging een reeks werken
uitvoeren: wegen, gazons,
vijvers, aanplantingen,
bruggen, rustplaatsen enz. De
meeste daarvan bestaan tot op
vandaag. In 1865 wordt er een
didactische tuin aangelegd
voor exotische soorten, zowel
fauna als flora. Men kan zich
nog moeilijk voorstellen dat er
toen wilde dieren in het park
huisden! De stad nam de
gronden terug voor de
Wereldtentoonstelling en de
dierentuin verdween.
Evenmin kan men zich
inbeelden dat er in 1892 een
velodroom in het park werd
gebouwd. Op de plaats van de
huidige rozentuin ging de
eerste wielerwedstrijd
Luik-Bastenaken-Luik van start.
De Royal Football Club de
Liège (1892-93) en daarna
Standard (1900-04) zouden
nog op diezelfde grasmat
spelen. Net zoals andere
gebouwen zou de velodroom
de Wereldtentoonstelling van
1905 niet overleven.

Boverie 1905 ©Ville de Liège - Bibliothèque U. Capitaine
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PERMANENTE COLLECTIES

Vier verzamelingen die
eindelijk verenigd zijn
Na 50 jaar gemeenschappelijke geschiedenis, zijn vier verschillende
maar elkaar aanvullende verzamelingen uiteindelijk samengebracht
op één en dezelfde plaats. Het is in La Boverie dat de bezoekers het beste
van de Schone Kunsten van Luik zullen vinden: de vier verzamelingen,
van de renaissance tot op heden.

H

et Museum voor Schone Kunsten (BAL), het
Museum voor de Waalse Kunst (MAW), het
Prenten- en Tekeningenkabinet (CED) en het
Fonds voor Oude Kunst zijn eindelijk samengebracht na meer dan vijftig jaar afwisselende verenigingen en scheidingen. Er was meer dan anderhalf jaar
nodig om de werken te kiezen, deskundigen te raadplegen, teksten te schrijven en, ten slotte, de catalogus te
publiceren. Régine Remon, eerste conservatrice van het
Museum voor Schone Kunsten van de Stad Luik, is daar
zeer verheugd over: “We wilden al een hele tijd een gezamenlijke catalogus maken voor de vier verzamelingen. De
moeilijkheid bestond erin belangrijke meesterwerken samen
te brengen en tegelijk de Luikse kunstenaars tot hun recht te
doen komen, zonder ze te verzwakken.” Een aantal werken
dat niet beschikbaar is in La Boverie, kan op afspraak
door de bezoekers worden bekeken in de museumreserves van het ‘Îlot Saint-Georges’.
De 2500 m2 grote kelder van La Boverie werd speciaal
ingericht om plaats te bieden aan de permanente verzamelingen die van Schone Kunsten komen. De ruimte is
voorbehouden aan de kostbaarste werken, die niet aan
natuurlijk licht mogen worden blootgesteld.
De Luikenaars
Lambert Lombard (1506-1566), een erkende renaissanceschilder en humanist, heeft een belangrijke rol gespeeld voor de toenmalige ontsluiting van de streek van
Luik. “Wij hebben een verzameling van 800 unieke en in
goede staat verkerende tekeningen van de kunstenaar en zijn
atelier. Om de drie maanden gaan we daar vijf of zes van
tentoonstellen. We moeten met een rotatiesysteem werken,
want het papier vergeelt en de inkt verbleekt”, legt Régine
Remon uit.
Naast Lambert Lombard is er Gérard de Lairesse
(1641-1711), een andere 17de eeuwse schilder uit de Vurige
Stede. Deze kunstenaar van bij ons verdient het om in
de belangstelling te worden geplaatst; hij was immers
80

vooral bekend in Nederland. Toen hij pas 22 jaar oud
was, maakte hij meer bepaald een beroemd schilderij,
La Descente d’Orphée aux Enfers.
Gilles-François-Joseph Closson (1798-1842), een
Luikse schilder en tekenaar, dient ook te worden vermeld. Hij verbleef vier jaar in Rome, in dezelfde periode
als de Franse schilder Jean-Baptiste Camille Corot, en
hij maakte meer dan 600 werken, waarvan de meeste in
de openlucht werden geschilderd (zie de bijdrage over
de tentoonstelling En Plein Air).
De buitenlandse kunstenaars
Onder de voornaamste stukken die door de Stad Luik
werden verworven, vindt men een van de beroemdste
werken van Pablo Picasso, Familie Soler (1903). Om te

a.

a.
Lambert Lombard
Lambert Lombard et sa
famille.
© Ville de Liège
– Musée des Beaux-Arts
b.
Gérard de Lairesse
La descente d'Orphée
aux enfers
© Ville de Liège –
Musée des Beaux-Arts
c.
Paul Gauguin
Le Sorcier d'Hiva Oa.
© Ville de Liège –
Musée des Beaux-Arts

1 — La Maison bleue
van Marc Chagall, De
dood en de maskers van
James Ensor, Le Sorcier
d’Hiva-Oa van Paul
Gauguin, Monte-Carlo
van Oscar Kokoschka,
Grazende paarden van
Franz Marc, Portrait de
jeune fille van Marie
Laurencin, Ruiter op
het strand van Max
Lieberman, Le déjeuner
van Jules Pascin en
Familie Soler van Pablo
Picasso.
2 — Schelpen van James
Ensor, Le Port d’Anvers
van Othon Friesz, Paysan
au fagot van Marcel
Gromaire, L’écluse du
moulin Bouchardon à
Crozant van Armand
Guillaumin, Nu van
Charles Picart le Doux, Le
château de Comblat van
Paul Signac, Le moulin de
la Galette van Maurice
Utrillo, De violiste van
Kees Van Dongen
en Fleurs rouges van
Maurice de Vlaminck.

b.

vernemen hoe dat belangrijke werk in de Vurige Stede
geraakte, moeten we verscheidene decennia teruggaan
in de tijd, meer bepaald tot 30 juni 1939. Die dag organiseerde het naziregime in Luzern, Zwitserland, een
grote veiling van kunstwerken die als ‘ontaard’ werden
beschouwd. Een Luikse delegatie die daarbij aanwezig
was, kocht negen uitzonderlijke schilderijen1 . Die verzameling wordt vandaag als een ‘schat’ beschermd door
de Federatie Brussel-Wallonië. Aangezien Luik zijn budget niet volledig had besteed in Luzern, ging de delegatie
op 1 augustus 1939 ook naar Parijs. Daar kocht de Stad
nog negen andere doeken2 .
De aangekochte werken bleven niet beperkt tot
Luzern en Parijs. In de loop der jaren verwierf Luik nog
heel wat andere schilderijen. “We hebben indrukwekkende
verzamelingen uit de moderne en de hedendaagse tijd: Picasso,
Gaugin, Chagall, Monet, Kokoschka, Ensor, Ingres. En dat is
ook dankzij de schenking die Fernand Graindorge in 1981
deed”, legt Régine Remon uit. De verzamelaar en industrieel Fernand Graindorge heeft immers 70 werken uit
zijn verzameling (Toulouse-Lautrec, Matisse, Arp,
Magnelli, Dufy, Poliakoff, Picasso, Vasarely) aan de vroegere Franse Gemeenschap geschonken voor Luik.
Een radicale keuze
De selectie van de werken was geen gemakkelijke stap.
Er moest worden gekozen uit duizenden doeken, beeldhouwwerken, tekeningen en etsen. Een vijftiental medewerkers van het museum en de wetenschappelijke
instellingen hebben het werk onder elkaar verdeeld en
teksten opgesteld. Hoe moest men de werken kiezen?
Régine Remon gaf enkele criteria: de representativiteit
van de kunstenaar (periode, beweging) en van het werk
in zijn loopbaan, de goede staat van bewaring, de beschikbare documentatie en de aanwezigheid van verschillende kunsttakken (etsen, tekeningen en foto’s).
Van de eigen manifestaties van het Museum voor
Schone Kunsten bleven de ‘Biennale de la Gravure’
(12e editie) en de ‘Espace Jeunes Artistes’ behouden in
La Boverie. Naast die evenementen, wordt er elk seizoen
een (gerestaureerd, geleend of geïdentificeerd) werk
onder de aandacht gebracht door het wetenschappelijk
personeel. “Zopas werd er een doek van de Luikse schilder
Léonard Defrance gerestaureerd. Onderaan het schilderij
ontdekten we een hond, die onder het vernis verborgen zat”,
vertelt Régine Remon.

c.

INLICHTINGEN

PICASSO MET
ESCORTE IN JAPAN
Wereldwijd wordt er veel
uitgeleend tussen musea. En het
Museum voor Schone Kunsten van
Luik maakt daarop geen
uitzondering. “Het BAL is vrijgevig.
Wij leggen vertrouwenscontacten
en vormen partnerschappen. Le
Port du Havre van Claude Monet
is in het Musée Marmottan in
Parijs, terwijl het portret van
Napoleon Bonaparte van Ingres in
het Prado in Madrid is.” Zo zat
Régine Remon eens in een
vrachtvliegtuig naar Japan... met
als enig gezelschap de twee
piloten, de conservator van het
Picassomuseum en Familie Soler
van Pablo Picasso dat naast
automotoren was gezet. Een reis
van bijna 36 uur, via Alaska!

La Boverie
Parc de la Boverie
B-4020 Liège
info@laboverie.com
Openingstijden
Van dinsdag tot zondag
van 10 tot 18 u.
ta rie v e n
Gecombineerd bezoek
“En Plein Air” en
permanente collecties:
Volwassenen: € 12
Groepen, senioren
en studenten: € 8
Artikel 27: € 1,25
Gezinstarief
(max. 2 volwassenen
+ 3 jongeren): € 32
Gratis voor kinderen
en jongeren van minder
dan 14 jaar
Boeking voor
groepen:
reservation.tourisme
@liege.be
+32 (0)4 221 93 02

www.laboverie.com
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LA BELLE LIÉGEOISE
Begin mei werd ‘De mooie Luikse’, de
nieuwe loopbrug van La Boverie,
ingehuldigd. Dankzij deze nieuwe
verbinding over de Maas kan men te
voet en met de fiets van het station
Luik-Guillemins en de omliggende wijk in
volle expansie naar het Parc de la
Boverie en het pas gerenoveerde
museum. De 294 m lange en 5,5 m
brede structuur werd vorige zomer
aangevoerd per boot. Voor de loopbrug
waren 745 ton staal, 4500 ton beton,
naast verf voor een totale oppervlakte
van 3800 m² nodig.

Wanna do something awesome today?
© Marc Verpoorten - Ville de Liège
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 Zoek
 Vind
 Boek

 In amper enkele kliks, dat het nu om
ingang tickets voor musea gaat of
om te gaan parachute springen.

www.lastminute-activities.com
Het Belgische reservatie platform voor al je vrije tijdsactiviteiten.

Leuke adresjes


Het hoogste terras van Namen.


Restaurant elke middag open van 12u tot
14u en s’avonds van 19u tot 21u -

Hotel **** restaurant opleiding Provinciale
hotelschool Namen en bachelor in
hotelmanagement van de provincie Namen

INVENTIEVE KLASSIEKE KEUKEN.

 
Charmant hotel in een park, elke dag
van het jaar open met 29 ruime en
comfortabele kamers en junior suite.


Gezellige en aangename sfeer.
Elke dag open van 11u tot middernacht.

La Ferme Renaud
Grand Route 60
B-6990 Hotton
+32 (0)470 57 43 78
ferme.renaud@gmail.com
www.facebook.com/
lafermerenaud
www.terre-en-vue.be
OPEN

op vrijdag van 15 tot
19 u en op zaterdag van
10 tot 13 u

nr.33

LA FERME
RENAUD
Voor de Renauds is de aarde die voedsel
verschaft een onschatbare rijkdom. Die grond
met eerbied behandelen, staat borg voor de
gezondheid van de mensen en de toekomst
van de planeet. I Laurence Cordonnier

Een mooi verhaal
Aan het begin van de jaren 1970 koopt Joseph zijn
eerste koeien, om zijn gezin te voorzien van gezond en smakelijk vlees van dieren die in goede
omstandigheden worden gekweekt. Een tiental
jaren lang houdt hij 5 tot 6 dieren. Het leven gaat
rustig zijn gang. Aan het begin van de jaren 1980
heeft hij al een dertigtal koeien. De hoeve begint
melk te produceren. In die tijd is Joseph arbeider
bij een bouw- en ingenieursbedrijf. Wanneer hij
technisch werkloos is, zorgt hij voor zijn vee.
Maar als loontrekker mag hij overdag geen landbouwwerk doen. Wanneer de controleurs hem
voor het blok zetten, laat hij zijn werk schieten
om zich te wijden aan zijn passie: de hoeve. Op
dat moment treden ook de melkquota in voege.
Tot overmaat van ramp is het referentiejaar voor
het verdelen van die quota ook zijn laatste jaar als
loontrekker, wat betekent dat hij recht heeft op

niets! Hij neemt zijn quota dus over van een boer
die ermee stopt en koopt zijn eerste “echte” melkkoeien, Montbéliardes. Vervolgens huurt Joseph
grond van een nabijgelegen legerkamp, zodat hij
zijn veestapel kan uitbreiden. Jaar na jaar koopt
hij melkquota’s op. Uit overtuiging beslist hij in
1997 het biologisch label aan te nemen en vervangt hij het witblauwras door Blondes d’Aquitaine, rustieke koeien die gemakkelijk kalven. Tot
2010 draait zijn bedrijf goed en wil Fabian doen
wat hij al zowat tien jaar van plan is, namelijk zijn
vader opvolgen. Jammer genoeg verliest de hoeve
op dat ogenblik de gronden die ze van het legerkamp huurde. Ze kent haar ergste jaren: ze valt
terug van 70 tot 20 ha en van 90 tot 20 koeien.
Het werk van Joseph kan niet meer worden gefinancierd en de droom van Fabian valt in duigen.
Het leven van de familie is helemaal in de war.
Joseph gaat met pensioen, de hoeve neemt afscheid van een deel van haar kudde en melkquota’s worden verkocht. Joseph bewaart er toch één
van voor de directe verkoop aan de consumenten, en samen met zijn zoon blijft hij zo goed en
zo kwaad mogelijk nog enkele dieren houden. Het
is een uitzichtloze situatie, tot plots de vereniging
“Terre-en-vue” opduikt!


- Daglicht
- Gratis wifi
- Basis audiovisuele apparatuur,
aangepast aan de huidige behoeften
- Gratis parking



  

 

© Anthony Dehez - db création

Indoor activiteiten in de
kelders van Château de
Namur, geïnspireerd op
het spel: “Fort Boyard”.
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PI C K N I C K O P D E H O E V E
Op 26 juni organiseren de Renaud-hoeve en
Terre-en-vue een picknick op de bucolische
weide waar de koeien van de boerderij in de
zomer grazen. Op het programma:
natuurrondleiding, croquet, badminton… te
midden van de koeien, natuurlijk!

© Anthony Dehez - db création

DE GEZICHTEN VAN DE RENAUD-HOEVE
JOSEPH
Een overall die zo blauw is als zijn
ogen, een doordringende blik en
een spontane glimlach. De man is
nu met pensioen, maar hij zorgt
nog altijd voor de dieren en de
kaasproductie.
M AT H I L D E
De echtgenote van Joseph helpt
haar man discreet, ze doet de
boekhouding, staat in voor het
onderhoud en blijft ook druk in de
weer met de winkel en het maken
van de yoghurt.
FABIAN
De zoon van Joseph. Een jonge
veertiger met een schalkse blik,
een baard van enkele dagen en
zijn eeuwige muts op het hoofd.
Hij zorgt voor de boerderij maar
onderbreekt zijn werk met plezier
om iets te bespreken met een
klant of een gebuur, en om een
boterham met honing te eten met
zijn vader. Hij is van plan het
familiebedrijf over te nemen.

ANNE
De echtgenote van Fabian. Haar
stralende glimlach verlicht de
winkel. Met haar pittige gulheid
deelt ze haar culinaire ervaringen
graag aan anderen mee en legt ze
de klanten uit hoe je aardbeien
met “Petit Bourdon”-kaas kunt
combineren om heerlijke
huisgebakken croissants te
maken…

Terre-en-vue
Na een lang verblijf op zee en hoopvol uitkijkend
naar het vasteland, riepen de matrozen vroeger
“Land in zicht” (Terre en vue!), zodra ze een kustlijn zagen of meenden te zien. Dat was voor die
onverschrokken mannen een hele opluchting en
vreugde: ze hadden de tocht overleefd en konden
met een gerust gemoed uitkijken naar nieuwe
avonturen. De vzw Terre-en-vue heeft precies
hetzelfde effect op de landbouwers aan wie ze
steun verleent. Die vereniging wil immers de
toegang tot het land vergemakkelijken met het
oog op duurzame landbouw.
Aan burgers wordt gevraagd aandelen te
kopen van de coöperatieve met sociaal doel van
de vzw. Die aandelen kunnen al dan niet bestemd
zijn voor een welbepaald project. In feite koopt
Terre-en-vue landbouwgronden op om ze te vrijwaren tegen grondspeculatie en ze dan toe te
vertrouwen aan landbouwers die er de nodige
zorg aan besteden, en die voorstanders zijn van
korte ketens die passen in de plaatselijke
dynamiek.

LOUIS
De oudste zoon van Fabian en
Anne. Met de trekker rijden,
hooibalen ophalen, maaien en de
dieren verzorgen, dat heeft
allemaal geen geheimen meer
voor hem!
MARTIN
De jongste zoon van Fabian en
Anne. Hij was er niet toen we deze
reportage maakten. Gewoonlijk is
hij met een voetbal bezig op het
erf van de hoeve. Hij is een
fervente Standaardsupporter!

© Anthony Dehez - db création
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RECEPT VOOR
KIP MET PETIT
BOURDON
© Anthony Dehez - db création

De “Petit Bourdon” is de
succeskaas van de Renaudhoeve. Joseph heeft die altijd al
gemaakt en biedt er vandaag
verschillende versies van aan:
natuurlijke kwark, bruschetta,
met peper, look en bieslook.

Dankzij de vzw kan het familiebedrijf zich in
2013 opnieuw ontwikkelen. Dankzij een coöperatieve financiering door burgers krijgt het om
te beginnen grond om de kudde uit te breiden.
Het kan worden ondersteund, er vormt zich een
netwerk en er duiken ideeën op! Fabian zit op
een baal stro op het neerhof en neemt met een
brok in de keel het woord om zijn verhaal te vertellen aan de zijde van de vzw... Terre-en-vue is
in gang gezet. In enkele maanden tijd worden de
akten voor de grond verleden. De winkel gaat
open en wordt gevuld met yoghurt, eieren, melk,
boter, biokaas van de hoeve, manden met groenten, kazen en andere streekproducten. De dorpsbewoners kunnen niet meer zonder de Renaudhoeve – een van die plaatsen waar je elkaar
ontmoet en een babbeltje doet.
Vandaag telt het project van de familie Renaud
een honderdtal coöperatieleden en staat het in
voor bijna 70 % van de financiering. De familie
profiteert ook van de gulheid van een verwant
die zijn landbouwgrond ter beschikking heeft
gesteld tegen een vrije huur. Fabian gelooft opnieuw in zijn overnameplan. En wanneer hij nu
het woord neemt vanop zijn baal stro, is het om
de wedstrijden strobaalwerpen aan te kondigen
in de vrolijke sfeer van een reuzenbarbecue.
De “Petit Bourdon”
Bourdon is het dorp van de gemeente Hotton waar
de hoeve zich bevindt. De “Petit Bourdon” is de
succeskaas van de Renaud-hoeve. Joseph heeft die
altijd al gemaakt en biedt er vandaag verschillende
versies van aan: natuurlijke kwark, bruschetta,
met peper, look en bieslook. Een ander product
van Joseph heet “Le Vachy”, naar het gehucht dat
op enkele honderden meter van de hoeve ligt. De
“Vachy» lijkt een beetje op Boursin®. Hij bestaat
ook in verschillende smaken.

VO O R 4 P E R S O N E N :
4 biokippenborsten
1 schaaltje Petit Bourdon
bruschetta
3 paprika’s (rood, geel, groen)

Leg de kippenborsten op
een schotel.
Strijk de Petit Bourdon uit
op de kip.
Leg de in reepjes gesneden
paprika’s op de bereiding.
Plaats alles gedurende een half
uur in een op 200°C
voorverwarmde oven.
Geen peper of zout aan
toevoegen, aangezien de Petit
Bourdon al gekruid is.
Onmiddellijk opdienen met rijst of
deegwaren.

Smakelijk !

FEEST VAN DE FIETS
Op 30 juli in Hotton
Vertrek voor een afstand
van 24 km
www.hotton.be

87

Leuke adresjes

nr.33

Leuke adresjes

LA BRASSERIE FRED
Brasserie Fred
Rue Comte d’Ursel, 14
B-6940 Durbuy
+32 (0)86 21 32 62
www.sanglierdes-ardennes.be
Gemiddelde menuprijs
€ 35 zonder drank

Brasserie Fred is er voor smulpapen. De
sterproducten uit de streek worden er nu eens
gesofisticeerd bereid, dan weer op alledaagse
wijze. In beide gevallen komt het café-restaurant
zijn beloften na, wat het een ‘Bib gourmand’
opleverde in de Michelingids. I Laurence
Cordonnier

Wanneer we het over Brasserie Fred hebben,
denken we op de eerste plaats aan de ‘Sanglier
des Ardennes’, het gastronomisch hotel-restaurant, dat misschien nog beroemder is dan het
grootse verleden van het mooie middeleeuwse
stadje Durbuy of de indrukwekkende anticlinaal
ervan. Beide gelegenheden zijn zodanig met elkaar verweven, dat men de ene gemakkelijk voor
de andere houdt: hetzelfde gebouw, dezelfde keukens, dezelfde eigenaar en chef, namelijk Frédéric
Cardinael, die heel bekend is in het kleinste stadje
ter wereld. De verschillen schuilen in het aanbod,
maar ook... in de afzonderlijke toegangsdeuren.
Plezier vóór alles
Wanneer u de brasserie binnenstapt, beseft u
onmiddellijk dat men hier niet beknibbelt op
plezier! Alleen al bij de aanblik van het buffet
met banketgebak weet u hoe moeilijk de keuze
van uw dessert straks zal worden. Ook het kader
zet u aan het dromen. In een prachtige en warme
binneninrichting – van de lampenkappen tot de
zitbanken – geven steen en hout de toon aan. Het
venster biedt uitzicht op een anticlinaal waarop
het middeleeuwse kasteel van Durbuy staat. Als
aperitief stelt men u een glas Cerdon voor, een
roséschuimwijn die gemaakt wordt tussen Lyon
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en Genève, en als hapje een huisbereide popcorn
met muskaat of kerrie. De toon is gezet en uw
smaakpapillen zijn wakker.
Daar waar de bochtige Ourthe in het Ardense
woud verdwijnt, krijgen de gasten een in die
streek verankerde menukaart, met wild en forellen. Deze laatste zijn verliefd op netelboter, terwijl het Durbuy-bier met het varken speelt.
Als we slechts één specialiteit van het huis
mogen vernoemen, dan zou het zeker de rivierkreeft zijn: in guacamole, met sjalot, in caesarsalade of gewoonweg koud, met een rijkelijke
mayonaise. U begrijpt het al: we zitten hier aan
tafel rond het beste dat de authentieke en wilde
Ardennen te bieden hebben. En op Fred mag u
rekenen om een en ander te kruiden met vindingrijkheid en moderniteit.
Een andere mekwaardigheid van de kaart is
de onderverdeling in kookpotjes, van de ossenstaart tot de lamsschouder. En wanneer u uw
tong verbrandt als u zich gretig op uw potje met
varkenswangetjes stort, brengt de kelner u snel
een bordje om het gerecht vlugger te doen afkoelen. Ja, het is heel lekker. Ja, u was ongeduldig om
dat smakenfestijn te verorberen. Maar nee, niemand kijkt u daarvoor scheef aan. In dit soort
gelegenheden is gulzigheid een compliment! Dit
is ontspannen gastronomie. Ontspannen, ja,
maar onverbiddelijk voor de presentatie van de
gerechten en voor de kwaliteit van de producten!
Asperges? Enkel in het seizoen! Vlees? Dat komt
van een veeteeltcoöperatieve. Kaas? Van de
André-hoeve uit het aangrenzende dorp, natuurlijk! Maar die lokale verankering vindt men niet
enkel in de gerechten. Aan de muren hangen
immers de schilderijen van Jacques V. Lemaire,
die afkomstig is uit de Ourthevallei.

De keuken volgens Fred
De onderneming werd in 1946 opgericht door de
grootmoeder van Frédéric Cardinael. Sinds 2000
staat Frédéric met zijn moderne kijk aan het roer
en aan de vuren. Na zijn opleiding aan de hotelschool van Libramont verdiende de kok zijn sporen bij twee en driesterrenchefs in Parijs, Nice
en Londen. En als er iets is waarin hij rotsvast
gelooft, dan is het wel dat de streek de keuken
maakt. Net zoals hij een tomaat met garnalen eet
aan de kust of gehaktballetjes met stroopsaus in
Luik, zo gebruikt hij thuis de rijkdom van de
nabijgelegen rivier en de aangrenzende wouden.
Maar als hij het over de evolutie in zijn sector
heeft, dan is hij ervan overtuigd dat planten het
zullen halen van dieren. Vlees zal nog slechts
garneersel zijn, een elegante aankleding van de
nieuwe ster van het gerecht, de groente. De vleeseters mogen echter gerust zijn! Vandaag staat zijn
kaart vol varkens en everzwijnen, geserveerd als
pastei, hesp, ribstuk en zelfs in kookpotjes.
De ondernemer houdt de trends in het oog en
heeft op het vuur nog enkele nieuwe gerechten
staan, die deze zomer zullen worden geserveerd.
Zo zal hij zich kunnen positioneren in een nieuwe
gastronomische niche in Durbuy. Maar voorlopig
is het nog “zwijgen en mondje dicht”…
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OM TE ZIEN EN TE DOEN
Riveo en vissen op rivierkreeft
Net zoals vele andere waterlopen, zit de Ourthe vol verborgen
schatten. Men kan zich gemakkelijk de tjilpende, krassende of
knagende fauna en de vrolijk wortelschietende of groeiende flora op
de oevers inbeelden. Minder vlug zal men kopje onder duiken om te
kijken wat nog zoal in het water leeft, buiten de kikkers.
Dat is nu precies waartoe Riveo, het interpretatiecentrum van de
rivier, de gelegenheid biedt in een nagebouwde rivierarm van
12 meter lang, 16 aquariums en 1500 m² thematische tuinen. Tot in
2017 ontsluiert de tentoonstelling ‘Nom d’une pince’ de geheimen
van de rivierkreeft, een even onbekend als fascinerend schaaldier.
En de durvers kunnen tijdens de zomer worden ingewijd in de
geheimen van het vissen op die diertjes.

© Sanglier des Ardennes
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Gesloten op
zaterdagmiddag, zondag
en maandag.

LE COQ AUX
CHAMPS
Veel jonge wijnkelnerinnen zijn er niet. Maar
Catherine Jarbinet, die geologie studeerde, is
daar een van. Een ontmoeting met deze jonge
en enthousiaste wijnkenster van de ‘Coq aux
Champs’ uit Soheit-Tinot. I Guy Delville

De ‘Coq aux Champs’ is een mooi gebouw dat aan
de rand van de velden werd opgetrokken met
blauwachtige natuursteen uit de streek. We zijn
hier in de Luikse Condroz. De indruk dat men
zich ver van de bewoonde wereld bevindt, is bedrieglijk, want het restaurant ligt op amper
25 km van Luik en slechts 14 km van Hoei, vlak
bij de grote verkeerswegen. De “zintuiglijke, essentiële en zinvolle” keuken van chef Christophe
Pauly doet haar omschrijving alle eer aan. Ze is
niet bevreemdend, kent geen ijdel vertoon en
heeft geen andere zin dan respect voor de andere
en aandacht voor het ogenblik zelf, om ons volop
te laten genieten van de verstandhouding tussen
de chef, zijn team en de tafelgast. Catherine Pauly
heeft zelf voor de huiselijke, hedendaagse en gezellige inrichting van de zaal gezorgd.
De chef is een veeleisende verkenner van de
diepste paden van de smaak en zoekt met begeestering naar de waarheid ervan. “Een gerecht creë-

ren, is ook een innerlijk avontuur, een oefening in
zuiverheid om tot het wezen van de smaak door te
dringen, dat ultieme punt van de osmose”, vertrouwt
Christophe ons toe, terwijl hij benadrukt hoe
weinig hij geeft om nieuwigheden. De disgenoten
hebben alle waardering voor de persoonlijkheid
van de chef en voor de interpretaties waardoor
hij zijn stempel op de gerechten drukt. Hoe onwrikbaar Christophe ook trouw blijft aan die
volmaakte producten, toch geeft hij ze bij elke
seizoenstremolo een nieuwe en heldere interpretatie, die de juiste toon treft in de voortdurend
verfijnde harmonie van enkele zuivere akkoorden. De stempel van de chef vinden we ook terug
in de desserts, die hij graag “zoete keuken” noemt,
want ze hebben meer weg van in de keuken bereide gerechten dan van banketgebak.
In 2003 nam het paar het restaurant ‘Le Coq
aux Champs’ over. In januari 2004 kregen ze een
‘Bib gourmand’ en in januari 2005 een ster in de
Michelingids – als het ware een geschenk voor
de 26e verjaardag van de meester-kok! Christophe
Pauly is een van de tien stichters van de Waalse
culinaire kern ‘Génération W’.

Catherine en
Christophe Pauly,
eigenaars van het
sterrenrestaurant

© Coq aux Champs

Een jonge wijnkelnerin
Catherine Jarbinet, sinds bijna twee jaar de be-

“Wijn leren kennen is
vooral een permanente
bijscholing. Als je
belangstelling hebt voor
wijnproeven, dan kun je alle
dagen bijleren. Ik zeg
gewoonlijk dat de degustatie
begint als je twee glazen
voor je hebt staan.”
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Le Coq aux Champs
Rue du Montys, 71
B-4557 Soheit-Tinlot
+32 (0)85 51 20 14
www.lecoqauxchamps.be

Leuke adresjes

minnelijke wijnkelnerin van de ‘Coq aux
Champs’, heeft een parcours afgelegd dat men op
zijn minst atypisch kan noemen. Ze haalde aan
de Luikse universiteit immers haar licentie
Geologie en haar aggregaat Scheikunde. “Wanneer
ik dat aan onze klanten vertel, zien die daar dikwijls
een verband in met mijn huidig beroep als wijnkelnerin”, zegt ze ons. “En ja, dankzij mijn studies voel ik
me meer op mijn gemak met de streekbegrippen, maar
ik denk dat ik daardoor vooral een zin voor scherp
waarnemen heb ontwikkeld en dat de nauwkeurigheid
die wetenschappelijke studies eisen, me misschien ook
doet verlangen naar een voortdurende verdieping en
structurering van mijn wijnkennis”. Bovendien, zo
voegt ze daaraan toe, “is wijn leren kennen vooral
een permanente bijscholing. Als je belangstelling hebt
voor wijnproeven, dan kun je alle dagen bijleren.
Welke wijn is het fruitigst? Welke heeft het hoogste
tanninegehalte? Zo kun je je gehemelte gevoeliger
maken. Door tijd te nemen om de aroma’s op te sporen,
kun je een beroep doen op je herinneringen en je zonder meer geheugen oefenen”.
Catherine zet haar opleiding voort en wil volgend najaar deelnemen aan de Prosper

Montagné-wedstrijd voor de beste wijnkelner
van België: een ideale stimulans om meer en sneller te studeren, minder bekende wijnen te proeven en zo haar kennis te verruimen. Dat enthousiasme voor wijn kreeg ze mee tijdens de
uitzonderlijke momenten waarop er in het gezin
een topwijn werd geschonken.
“Door mijn ervaring in het ‘Crowne Plaza’ (waar
ze bijna vier jaar als wijnkelnerin werkte) kon ik
veel nieuwe kennis opdoen en veelzijdiger worden om
beter tegemoet te komen aan de wensen van veeleisende
klanten. Ik had daar verschillende taken, van management tot bediening, tot het kiezen van de wijnen en het
samenstellen van de wijnkaarten voor de verschillende
afdelingen van het hotel. Ik zou graag hebben dat jonge
mensen in het beroep van kelner iets meer zien dan
het ronddragen van borden. Voor mij is er altijd het
zoeken naar kennis, naar het juiste gebaar, naar de
goede aaneenschakeling, om tot een vorm van volmaaktheid te komen. Je kunt zeggen dat het beroep van
kelner een soort ambacht is. Een ambacht houdt voor
mij verschillende begrippen in: maatwerk en het voortdurend verbeteren van je gebaren om tot een goede
ergonomie te komen. Mijn dagelijks werk bestaat erin
die ervaring mee te delen en de meest geschikte wijn
te vinden en voor te stellen aan mijn klanten. Met
andere woorden: ik tracht bruggen te bouwen tussen
hun comfortzone en nieuwe emoties.”
Catherine, die nu vooraan in de 30 is, wil ooit
haar eigen plek openen, waar ze zich kan wijden
aan haar drie passies: wijn, keuken en producten.
Ideaal gesproken zou dat een plaats zijn waar ze
over wijn kan praten zonder taboes en zonder
kouwe drukte, waar ze vinologie van haar
geheimzinnigheid kan ontdoen en, vooral, waar
ze met anderen kan delen wat ze zelf over wijn
heeft geleerd. Er zijn veel goede wijnen, zegt ze,
maar ze verzekert ons dat haar voorkeur uitgaat
naar wijnen die nauw verbonden zijn met
een emotie.
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LE LAZARUS
Lazarus
Restaurant et Bar à vin
Bld du Centenaire, 2
B-1325 Chaumont-Gistoux
+32 (0)10 23 90 78
www.resto-lazarus.be

MAISON MARIT
Maison Marit
Chaussée de Nivelles, 336
B-1420 Braine-l’Alleud
+32 (0)2 384 15 01
www.maisonmarit.be
Gesloten op zondagavond,
maandag en dinsdag

Open van dinsdag tot
vrijdag (’s middags
en ’s avonds) en op
zaterdagavond

© Lazarus
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Hij komt uit het Zuiden. Zijn keuken is een
mengeling van Belgische en Baskische
inspiratie. Zij komt uit het Noorden. Ze is dol
op wijn en haalt er betaalbare hoogstandjes
mee uit op een ongewone plaats. Een geslaagd
koppel autodidacten. I Michel Jonet

komt hij sinds zijn kindertijd in de mooiste
restaurants van Frankrijk en Navarra. Michel
Guérard pronkt immers al vele jaren met zijn drie
sterren op de fries van de ‘Prés d’Eugénie’, in de
Landes. Zou al het lekkers van vroeger in de
Lazarus verrijzen?

De mythe van de uit de dood opgewekte Lazarus
en de uitgesproken “christelijke” versiering
verlenen een speciale sfeer aan dit in het licht
badende restaurant met zijn vele vensters. Je voelt
je er als bij vrienden, met wie je de wereld zou
willen verbeteren rond een glas wijn. Zowat overal
neergepote heterocliete voorwerpen spreken je aan
en houden je blik vast: een verlicht Christusbeeld,
een reeks gekleurde tuinkabouters, koeienhuiden
op de vloer. Het meubilair van hout, steen en rotan
steekt af tegen de gedurfde, modernistische en
binaire gok van zwarte muren onder een stralend
wit plafond. “Die naam is niet enkel gekozen voor de
mooie klanken”, vertrouwt Isabelle Verstraeten, de
wijnkelnerin ons toe. “Het is een echte opstanding rond
een gemeenschappelijk project”. Behalve op JeanCharles Barthélémy, is deze charmante dame ook
“dol op wijn”. Alle landen ter wereld staan op haar
kaart. Isabelle over haar ontdekkingen horen
vertellen, is al een avontuur op zich. De chef is dan
weer de verpersoonlijking van de onver-moeibare
passie voor koken. Hij bereidt hier een authentieke
gezinskeuken, een terugkeer naar het wezenlijke.
Jean-Charles Barthélémy voert dezelfde strijd als
wij. Net zoals zijn schoonbroer, Michel Guérard,

Het proeven
Munt, cava en limoen: een aperitief dat een andere
kijk geeft op de alomtegenwoordige Cubaanse mojito. De frisse munt en de zure citroen, samen met
de bruisende cava, geven pit en een snuifje aromatherapie aan deze gekende cocktail, net zoals de
gulle vitello tonnato (€ 17) die als voorgerecht
wordt aangeboden. Een andere specialiteit van de
chef is een op 64 °C gekookt ei, dat wordt opgediend met een duo van groene asperges en kalfszwezerik (€ 22). De hoofdschotel van Schotse zalm
met tartaarsaus (€ 23) is een echte delicatesse en
een van de favoriete gerechten van de chef. Als
wijnen stelt Isabelle Verstraeten mooie vondsten
tegen een zacht prijsje voor, zoals een Roc
Parabelle, Bordeaux Entre-deux-mers 2014, een
efficiënte wijn als aperitief en bij de zalm met tartaar. Maar waarom zou je je niet eens laten verleiden door een Libanese wijn of een Columbia Crest
Real Estate 2012 uit de Verenigde Staten? Liefde op
het eerste gezicht? Een volledig gefruite Cabernet
Sauvignon met vanillesmaak en kersengeur, die
ondanks de dure aankoopprijs van de Amerikaanse
wijnen, slechts € 35 kost. En als je echt een topwijn
wenst, dan vind je op de kaart een mooie verzameling edele flessen van overal ter wereld.
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LES CYCLES DU
TERROIR
Op 11 september in
Waterloo
Fijnproeverstocht op
de fiets
www.provelo.org/
fr/cdt

Waals-Brabant is een mooie en aantrekkelijke
streek, waar je heel wat goede restaurants kan
ontdekken. Daar heeft ook Jacques Marit zich
in 1991 met zijn gezin gevestigd. I Guy Delville

Dit aantrekkelijke restaurant bevindt zich in een
knusse villa in moderne stijl, met een terras en
een tuin waar je in het mooie seizoen kan genieten van kalmte en rust. Een damherten– en schapenkwekerij voltooien de bucolische indruk die
de omgeving nalaat.
Aan het fornuis staan vader en zoon die de
handen in elkaar slaan en vooral één van hart
werken aan een keuken waarin structuren, kleuren, smaken en geuren samen opgaan in een
perfect beheerst repertoire. Voor vader Jacques
was de aha-erlebnis het bladerdeeggebak met
rivierkreeftjes dat zijn ouders, die fijnzinnige
gastronomen waren, hem leerden kennen tijdens
zijn jeugd. Zoon Dimitri kwam bij het team in
1998, na enkele vruchtbare jaren die hij doorbracht in de “Bergerie” in Lives-sur-Meuse en in
de “Comme chez soi”, in die tijd onder de veeleisende hoede van Pierre Wynants. En of die ervaringen verrijkend waren! Samenhorigheid en
respect zijn goede begrippen voor het beschrijven
van het beroepsleven van beide mannen en de
kwaliteit van de gerechten die uw gehemelte ver-

rassen en strelen. Moed, passie en veeleisendheid
vullen hun credo aan. Het is een voortdurend
feest, mede dankzij het voorkomende en charmante onthaal door de echtgenotes, Dany en
Emmanuelle, die zich uitputten in attenties. Echt
professioneel werk, dat ondersteund wordt door
een mooie wijnkaart!
Streekgerechten
De eigen streek staat dikwijls op de voorgrond.
Exclusiviteiten zijn bijvoorbeeld de lammeren
(van de Franse Swifter en Texelrassen) die vader
Jacques ter plaatse en in de beste omstandigheden
kweekt om altijd te kunnen beschikken over een
beredeneerde keuze aan smakelijke en verse producten. De escargots komen van S’Lognes, uit
Seloignes, in de laars van Henegouwen, een slakkenkwekerij die gespecialiseerd is in de voor hun
zacht en smakelijk vlees zo gegeerde ‘Petit Gris’escargots. De Lambada-aardbeien, die bekend
staan als een unieke lekkernij, komen uit de
fruitgaarden van Lillois en Ittre. De chefs gebruiken hoofdzakelijk groenten van Bio Lefèvre uit
Sombreffe. En als kroon op het werk is er een
groot aanbod aan Waalse bieren en kazen.
De zaal baadt in het licht en is groot genoeg
voor banketten met 120 disgenoten. Er zijn ook
twee privésalons (een met 10 en een met 60 plaatsen) voor studiedagen, zakendiners en familie-
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Jacques Marit en zijn
zoon Dimitri spelen een
quatre-mains.
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Maak uw
eigen mandje
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De eigen streek staat dikwijls op de voorgrond.
Exclusiviteiten zijn bijvoorbeeld de lammeren (van de
Franse Swifter en Texelrassen) die vader Jacques ter
plaatse en in de beste omstandigheden kweekt om altijd te
kunnen beschikken over een beredeneerde keuze aan
smakelijke en verse producten.

WEETJE
Vader en zoon Marit werden al vele malen gelauwerd, onder andere
met de heel prestigieuze Prosper Montagnéprijs (beste kok van
België) die, uitzonderlijk genoeg, zowel te beurt viel aan de vader in
1991 als aan de zoon in 2006. De Gastronomische Club Prosper
Montagné werd in 1952 opgericht. Sindsdien telt de vzw de grootste
namen van de culinaire beroepen in België onder haar leden.
De voornaamste doelstellingen zijn nog altijd dezelfde: jonge
vakmensen steunen in hun ambitie, alsook de Belgische gastronomie
en het gebruik van onze streekproducten verdedigen en promoten.
Naast bovengenoemde onderscheidingen wonnen de Marits ook de
Cointreau, de Taittinger en de Escoffier-prijs. Sinds 2001 wordt hun
jaarlijks een welverdiende Michelinster toegekend.
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feesten. Zo kunt u in alle beslotenheid enkele
prettige uren beleven. Aan de maaltijden gaat een
hele reeks bereidingen vooraf, die grotendeels
rekening houden met de seizoenen en de markt.
Om de culinaire meesterwerkjes van beide chefs
naar hun juiste waarde te kunnen schatten, kiest
u bij voorkeur het Degustatiemenu, dat heel terecht “Seizoensgenoegen” heet en dat uit vier of
vijf gangen bestaat (€ 68 of 85 en € 93 of 115 met
goed gekozen wijnen). Van woensdag tot vrijdagmiddag kunt u zich laten bekoren door de “Maritlunch” met drie gangen (€ 40 of € 55 met de
wijn). U kunt ook “Seizoen aan de kaart” nemen,
drie gerechten met verrassende keuzes die u heel
wat laten ontdekken: langoustines met amandelen
en oude Parmezaanse kaas, Moskouse aardappel
met kaviaar, knapperige varkenspootjes en
ganzenlever, een op lage temperatuur bereid
‘homardine’-hoentje, knapperige kalfszwezerik,
varkenspluma… Smakelijk!

Reserveer
online
uw attracties
en logies
www.lepaysdeslacs.be
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Moulin de Vencimont
Rue Grande, 95
B-5575 Vencimont
(Gedinne)
+32 (0) 61 50 12 82
+32 (0) 471 02 32 22
www.
moulindevencimont
.be

Leuke adresjes

LE MOULIN
DE VENCIMONT
Al 35 jaar lang stroomde de Houille geruisloos
door Vencimont. Maar sinds kort doet de rivier
opnieuw de raderen van de oude molen
draaien. Sindsdien slaapt de molenaar niet
meer. Want met zijn bakkerij en zijn twee
vakantiehuisjes in plaatselijke natuursteen is
dit plekje in de Naamse Ardennen om te stelen.
I Christian Sonon

Deze 18de-eeuwse watermolen kreeg een nieuwe
bestemming dankzij Louis-Marie Piron, die afkomstig is uit Our-Paliseul. De man heeft namelijk een regelrechte passie voor renovatieprojecten. In 1974, op 18-jarige leeftijd, ging hij van
start met het avontuur ‘Thomas & Piron’ en besloot hij om, samen met een metselaar, Charles
Thomas, het huis van zijn grootouders op te
knappen. Eigenlijk zouden we het hier beter hebben over ‘restauratie’, want hij verbouwde eveneens de etablissementen ‘La Barrière de
Transinne’ en ‘La Table de Maxime’ (verschenen
in WAW nr. 23), het sterrenrestaurant van de
Ardense chef Maxime Collard in Our.
Maar telkens wanneer de aannemer Vencimont
doorkruiste om te gaan jagen, leek het of de oude
watermolen, die in 1970 ophield met draaien, hem
wenkte. Louis-Marie Piron aarzelde niet lang. Hij
wou het bouwwerk nieuw leven inblazen. Niet
om het om te vormen tot milieumuseum, maar
wel om er een nieuwe handelsactiviteit op te starten rond het werk van de molenaar en de bakker.
Om het erfgoed meer samenhang en uitstraling
te geven, liet hij ook twee mooie vakantiehuisjes
bouwen. En om het geheel te managen stichtte hij
een vennootschap en verzamelde hij rond zich
vier partners, Dominique Leblan en Carine
Schmitz (zaakvoerders), Chloé Englebert (bakkerij) en Laurent de Wouters (commerciële verkoop
en evenementen).

FIETSTOCHT MET
BEGELEIDING
Naar Vresse-surSemois op 26 juli
Vertrek in Vresse-surSemois voor een
afstand van ca. 40 km
www.vresse-sursemois.be
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Twee vakantiehuisjes en negen kamers
“De gîte du Moulin werd ingericht in de woning van
de molenaar, naast het molenwerk, al hebben we vrijwel alleen de buitenmuren behouden,” legt Laurent
de Wouters uit. “Deze vakantiewoning is voorzien
van een zeer breed houten terras met uitzicht op de
rivier en de vallei. De gîte de la Houille ligt dichter
bij de weg en werd, op de plaats van een voormalige
schuur, gedeeltelijk opgetrokken met lokaal gerecycleerde natuursteen” Alle kamers – vier tweepersoonskamers in het eerste vakantiehuisje en vier

nr.33

“De gîte du Moulin werd
ingericht in de woning van
de molenaar, naast het
molenwerk, waarvan vrijwel
alleen de buitenmuren
behouden werden. Vanop het
brede houten terras heb je
uitzicht op de rivier en de
vallei. De gîte de la Houille
ligt dichter bij de weg en
werd, op de plaats van een
voormalige schuur,
gedeeltelijk opgetrokken met
lokaal gerecycleerde
natuursteen..”

© Cédric De Waele

tweepersoonskamers en één eenpersoonskamer
in het tweede – zijn bijzonder ruim en voorzien
van een aparte badkamer en toilet. De keuze van
het meubilair en de inrichting in een hedendaagse stijl ‘Ardennen light’ werden toevertrouwd aan een bedrijf dat samenwerkt met
voornoemde ondernemingen. Verder zijn de
twee vakantiehuisjes, die lid zijn van de federatie

© Christian Sonon

DE AMBACHTELIJKE BAKKERIJ
Ze heet Chloé Englebert, is afkomstig uit
Hargnies, een kleine gemeente aan de andere
kant van de grens, en in september van vorig
jaar behaalde ze haar diploma aan de
hotelschool van Namen. In de Moulin de
Vencimont maakt zij lekker ambachtelijk brood.
De bakkerij, waar het brood op steen
gebakken wordt, kreeg onderdak in het
voormalige woongedeelte van de boerderij.
Niet alleen de dorpsbewoners, maar ook de
inwoners uit de gemeenten in de omgeving
lopen hier af en aan. In januari sloot de bakkerij
zich aan bij de groep van ambachtelijke
producenten die geselecteerd werden door de
chefs van ‘Génération W’. Haar twee
topproductent worden met natuurlijke bloem
gemaakt: een wit brood van tarwebloem en
een grijs brood van tarwe (60 %) en spelt
(40 %). Waarom geen brood met 100 % spelt?
“Dat zou te droog en te hard zijn”, antwoordt
het meisje dat stage liep in de molen van
Hollange, maar er snel aan toevoegt dat je
altijd bijleert. “Je leert elke dag, er zijn geen
recepten om een lekker, geslaagd brood te
maken. Je leert door te kijken, te observeren,
te reageren. Je moet spelen met de tijd, want
elke keer rijst het deeg op een andere manier”,
benadrukt de bakkerin, die zelf wel altijd

precies op tijd is, want ze heeft de gewoonte
om elke dag stipt om 3.45 u op te staan om
rond 4.30 u aan de slag te gaan in de molen.
“Door meer tijd te nemen voor het maken van
het brood hoef je er geen additieven of
kunstmatig gluten aan toe te voegen. Je moet
het deeg trager kneden. Meestal is het al 7 u
voor ik het eerste brood in de oven steek.”
Een uur later verspreidt het warme brood
zijn aroma in de bakkerij, waar Chloé, geholpen
door jobstudente Clémence, de eerste klanten
verwelkomt. In september begint Clémence op
haar beurt aan haar opleiding. Want er wordt
niet alleen brood verkocht, geleidelijk aan
werd het assortiment uitgebreid met
stokbroden, suikerbrood, koffiekoeken, taarten
en seizoensgebak. De bakkerij is alleen van
donderdag tot zondag geopend voor de
klanten, maar op dinsdag en woensdag gaat
Chloé eveneens aan de slag; ze verzorgt de
bestellingen en voorziet de verkooppunten in
de streek van lekkere producten. Laurent de
Wouters en Dominique Leblan doen de
leveringen. En zo komt het brood van de
Moulin de Vencimont terecht in Paliseul, Redu,
Bièvres, Jambes, Cognelée, Vresse-sur-Semois
en zelfs in Perwez, Waals-Brabant.

© Cédric De Waele
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‘Gîtes et chambres d’hôtes de Wallonie’ (zie onze
reeks op de website), uitgerust met alle moderne
comfort. “Tot onze klanten rekenen we voornamelijk
families,” verduidelijkt Laurent de Wouters. “Maar
of je nu naar hier komt met je gezin, vrienden of
collega’s, dan wel om te gaan jagen, het eerste doel is
genieten van de weelderige natuur. Circa 400 km bewegwijzerde paden doorkruisen de 11.000 ha van het
boslandschap in de fusiegemeente Gedinne.”
Het kloppende hart van de molen
In de omgeving is er geen tekort aan toeristische
bezienswaardigheden (het dorp Redu, het kasteel
van Lavaux-Sainte-Anne, de grotten van Han-surLesse, Dinant, Bouillon enz.) of gastronomische
hoogstandjes (waaronder Le Barbouillon in
Vencimont). Maar voor de exploitanten is de belangrijkste activiteit een bezoek aan het hart van
de molen waar, onder leiding van Dominique
Leblan, het water het rad opnieuw doet draaien.
Leblan is de voormalige zaakvoerder van een verdeelcentrum voor boeken in Brussel en staat nu
aan het hoofd van de boekhandels Slumberland en
BD-World. Op een dag besloot hij om deel te
nemen aan het project van zijn vriend Louis-Marie
Piron. Om de genoegens van een nieuw beroep te
leren kennen, dompelt hij nu zijn handen in de
bloem. Een vrij gelijkaardig parcours werd kort
tevoren eveneens afgelegd door maag- en darmarts
Dominique Delacorix, die werkelijk alles opgaf om
de molen van Hollange in Fauvillers (tussen
Martelange en Bastenaken) nieuw leven in te blazen. Hij ruilde zijn doktersjas in voor een molenaarsschort. Zijn adviezen bleken bijzonder waardevol bij de heringebruikname van de molen. “Het
volledige binnenwerk was er nog, van de afdamming en
de molenbeek die het water van de Houille 300 m stroomopwaarts omleidt, tot het drijfwerk, de drijfriemen, de
katrollen, de molenstenen, de kaar, de transportbanden,
de wanmolen en de zeef,” legt de zaakvoerder uit.
“Maar natuurlijk vergde het de nodige tijd en veel geduld
om alles weer te laten werken. Voor het technische aspect
lieten we helpen door een jongeman uit Vencimont,
Christophe Léonard, niemand minder dan de achterneef
van Louis Wavreille, de laatste molenaar.”
Elektriciteitsproductie
Het eigenaardige aan de molen is dat de drie raderen bakjes hebben, die het water dus opscheppen. Wellicht werden ze vroeger gebruikt om
drijfkracht te produceren voor het malen van
drie soorten graan. Vandaag vormen ze een onderdeel van de elektriciteitsproductie – de molen
levert 20 à 25 % van het verbruik voor het complex – die in het elektriciteitsnet gebracht wordt.
Slechts één waterrad brengt de zware molensteen
op de verdieping in beweging: die dient om speltgraan te pletten en te malen tot meel. “Omdat het
pelsysteem nog niet werkt, komt de spelt gepeld van
de boerderij van mijn neef in Ham-sur-Heure,” legt
Dominique Leblan uit. “De tarwebloem die we gebruiken voor ons brood is afkomstig uit Frankrijk.
Net als onze bakkerin overigens!”
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CHAMPAGNE
CUVÉE PRINCIPAUTÉ DE LIÈGE,

EEN BRUT
MET DE SPIRIT
VAN HET PRINSBISDOM
© Cédric De Waele
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ESPACE
DU MEUNIER
Om het aanbod nog te
verfraaien, werd onder het
prachtige gebint van de
schuur een ‘Espace du
Meunier’ ingericht. Die
grote zaal met uitzicht op

de Houille en het beboste
platteland – weldra wordt
ze uitgerust met een
keuken – is ontworpen
voor de organisatie van
allerlei evenementen
(communiefeesten, rally’s,
huwelijken, verjaardagen,
enz.). Er is ruimte voor
120 gasten voor een
receptie, 70 disgenoten

voor een maaltijd en
40 personen voor een
vergadering of studiedag.
In de ruimte kan men ook
kunstwerken ophangen,
waardoor ze omgevormd
wordt tot tentoonstellingszaal.

VOLG ONS OP WWW.PRINCIPAUTEDELIEGE.COM ,
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&
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