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‘WALLONIË OP DE FIETS’, 
GEBRUIKSAANWIJZING
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 evenemen-
ten in de regio. En uiteraard vindt 

u daarbij ook links naar extra 
informatie online. Er valt namelijk 

zo veel te ontdekken!Musée de la Vie wallonne
Cour des Mineurs 4000 LIEGE    Info : 04 237 90 50    www.viewallonne.be

AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION D’UTILITE PUBLIQUE - MUSEE DE LA VIE WALLONNE

Treed binnen in de  
fantasiewereld  

van het speelgoed, daar waar 
alles mogelijk is ...

— Jean-Willy Lardinoit, Hoofdredacteur

Charleroi is de op één na meest recente stad in ons land. Na Louvain-la-Neuve, 
dat begin de jaren 1970 geheel uit het niets verrees in de nasleep van mei 1968, 
komt de stad van de Carolo’s, die dateert van 1666 en bijgevolg drie en een 
halve eeuw oud is. Aanvankelijk had Charleroi een militaire bestemming, en 
vervolgens speelde ze een centrale rol in de industrie en het mijnwezen. Maar 
vandaag treedt de stad daadkrachtig op het voorplan en geeft ze blijk van een 
nooit geziene dynamiek. In navolging van Leipzig en Berlijn herleeft Charleroi 
door haar levendige cultuur en opvallende stadsvernieuwing, die op hun beurt 
de economie in beweging zetten. Net als Rome zal de Henegouwse stad niet op 
één dag heropgebouwd worden, maar het herstel komt er, dat is zeker. In alle op-
zichten heeft Charleroi de trein van de vernieuwing niet gemist. Want naast een 
bruisend cultuurleven kenmerkt de rand zich door de expansie van innovatieve 
bedrijven op het vlak van de biotechnologie, lucht- en ruimtevaart, en noem 
maar op. En de kinderen van de mijnwerkers zijn vandaag de ingenieurs van 
die ‘biopool’. Wellicht is dat een cliché, maar toch is het een teken aan de wand.
 Toen we de grote lijnen van ons herfstnummer vastlegden, leek het ons 
dan ook niet meer dan normaal om ruimschoots aandacht te besteden aan de 
veelzijdige gedrevenheid van de Carolo’s en om daarnaast een speciaal dossier 
te wijden aan innovatie in het algemeen. Want op het vlak van vindingrijk-
heid hoeven we voor niemand onder te doen. Er is immers geen tekort aan 
innovatieve bedrijven die dankzij baanbrekende concepten zorgen voor meer 
werkgelegenheid in Wallonië. Natuurlijk baren die zaken minder opzien dan 
het drama van ‘Caterpillar’ – toegegeven, een regelrecht drama voor wie ermee 
te maken krijgt – maar toch blijf ik vurig geloven in onze wilskracht en ons 
innoverend vermogen, met Charleroi als veelzeggend voorbeeld. 

Klaar voor nieuwe  
avonturen
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WAW in 

La Boverie

Op 28 juni mocht WAW meer dan 200 personen 
verwelkomen voor een felgesmaakt evenement, dat 
plaatsvond in La Boverie, het pas gerestaureerde 
museum in het hart van de Vurige Stede. Het 
programma was gevuld met een privébezichtiging 
van het museum, een walking dinner met een ruime 
keuze aan Waalse producten (die ook hier in het 
tijdschrift aan bod komen), live painting door NOIR 
Artist en karikaturen van Sondron. Een kleine 
impressie van een gezellige avond vol verrassingen! 

Evenement

V Simon Nicolas

EXPO CITÉCYCLO

Tot 30 november in  
Luik. De fiets als 

vervoermiddel in de stad. 
www. 

musee-transports.be
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NOIR Artist, die we 
voorstelden in het 
zomernummer, 
verbaasde het publiek 
met live painting. 
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Boven, Adrien Joveneau, 
Star WAW van het 
lentenummer. Onder, 
onze tekenaar en 
karikaturist Jacques 
Sondron in actie. 



Wallonië,
waarom het verder gaan bezoeken ?
www.meeting-tourismewallonie.be
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VOLOP ONTSPANNING
Nieuwe en ongewone plaatsen om uw team 
een revitaliserende pauze te bezorgen
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KID  
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The new  

Charleroi
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C H A R L E R O I

Henegouwen

I Mélanie Noiret
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Kunt u uw parcours in het kort uitleggen?
Kid Noize — Eigenlijk ben ik graficus van opleiding. In 
het middelbaar heb ik vier jaar grafische kunsten gedaan 
aan Sint-Lucas in Brussel en dan nog eens vier jaar het-
zelfde aan de ERG (school voor grafisch onderzoek), 
waar ik een licentie haalde. Ten slotte heb ik enkele jaren 
bij verschillende grafische kantoren gewerkt. Tegelijk 
maakte ik natuurlijk muziek. Ik was begonnen op mijn 
13de, met hardcore. Mijn toenmalige groep, Negate, heeft 
trouwens in 1996 zijn eerste cd uitgebracht. Ik was toen 
16 jaar. Zoals u weet, raakte ik vervolgens betrokken bij 
de beter bekende Joshua-band. We publiceerden in totaal 
drie albums. Vandaag werk ik niet meer als graficus, wat 
ik tegelijk met mijn muziek altijd gedaan had om te kun-
nen leven. Ik heb me met hart en ziel op het Kid Noize-
project geworpen, een grote sprong en een groot risico. 
Maar muziek is mijn passie. Het visuele aspect en de 
muzikale visie blijven echter heel belangrijk. Moest ik 
overigens op een dag kiezen tussen doof of blind worden, 
dan zou ik kiezen voor doof!

Wat betekent de Joshua-periode nu nog voor u?
Kdnz — Daar heb ik gedebuteerd! Maar ik heb nooit 
kunnen… Hoe moet ik dat zeggen? Het was een groep 
en wij moesten het over alles met elkaar eens geraken. 
We moesten onszelf op de voorgrond plaatsen, ons per-
soonlijk imago tot zijn recht doen komen. Dat was zo, 
dat waren de regels van het spel en ik nam die aan, maar 
dat was niet echt mijn manier van doen, dat lag me van 
nature niet.

Daarom vandaag die “avatar” van Kid Noize…
Kdnz — Ja. Dat is mijn alter ego! Dankzij die list heb ik 
niet de indruk hypernarcistisch te zijn. Wat men ziet, 
ben ik niet, hij is het! Hij verschijnt in elke clip, hij vormt 
tegelijk een geluids- en beeldproject. Hij is evengoed het 
ene als het andere. Kid Noize is een veelzijdige 
inhoudsvector.

Maar hoe kwam u op het idee van die apenkop?
Kdnz — Dat is mijn kinderdroom, zo zag ik mijzelf als 
kind. Het is een mengsel van de “Apenplaneet”, Michael 
Jackson, Star Wars… Kortom, van veel emblematische 
elementen uit de cultuur van de jaren 1980 en 1990. Dat 
geldt ook voor de auto van Kid Noize, een Ford Mustang 
uit die tijd. Ik ben erg gehecht aan die periode uit mijn 
kindertijd en mijn jeugd. Daar vind ik mijn inspiratie. Als 
kind was ik bijvoorbeeld geobsedeerd door de albumhoe-
zen van Iron Maiden. Niet door de muziek, enkel door de 
hoezen. Vandaag koop ik trouwens nog steeds hun albums 
als ik er op de rommelmarkt vind, gewoon voor de es-
thetiek. Ik geef toe dat ik altijd muziek heb gekocht op 
basis van de hoes; die is het die mij op de eerste plaats 
aantrekt. Verder heb ik mijn referenties ook gevonden bij 

Tendens

De dj met het apenmasker werd 
in Brussel geboren, maar is door 
Charleroi geadopteerd. Hij kwam er 
wonen toen de stad zich al volledig 
aan het vernieuwen was. Het 
surrealistische, raadselachtige en 
dynamische ervan past bij hem. 
Kid Noize mengt muziek met beeld 
en werkt met plaatselijke 
kunstenaars en creatievelingen 
samen via zijn label Black Gizah 
Records. Dream Culture, zijn eerste 
album, komt eind september uit.
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Gorillaz, Daft Punk, Die Antwoord… Op filmgebied gaat 
mijn voorkeur uit naar David Lynch, Jim Jarmusch, Wim 
Wenders, maar ook naar Steven Spielberg, vooral naar 
zijn “E.T.”-periode. “Dream Culture” is terecht de titel van 
mijn eerste album dat binnenkort uitkomt. Ik heb zes jaar 
nodig gehad om het Kid Noize-project samenhang te 
geven. Het is een heel concept.

Naast Kid Noize hebt u drie jaar geleden ook 
een label gecreëerd…
Kdnz — Ja, dat is “Black Gizah Records”. Dat label wil 
tegelijk een lanceerplatform zijn voor Kid Noize en voor 
de andere Waalse artiesten. Ik doe dat niet om er geld 
mee te verdienen – ik weet dat dit niet het geval zal zijn 
– maar om vrij te kunnen zijn van plannings, van artis-
tieke visies, van communicatie… naargelang mijn stand-
punt en dat van de andere kunstenaars. Wij ontwikkelen 
kunstenaars, wat de majors niet doen. Ik heb “Black 
Gizah Records” opgericht uit noodzaak, ik blijf de baas, 
ik ben eigenaar en artistiek directeur, en rondom mij 
werken er ongeveer twintig mensen aan het label.

Hebben de “labelmensen” momenteel succes? 
Wie zijn ze?
Kdnz — We kunnen er prat op gaan dat we nu vier 
singles hebben die op de radiozenders in Wallonië wor-
den gedraaid, waarvan drie in hoog tempo: Mustii, 
Goldaze, Evernest en Kid Noize. Dat is veel voor een 
klein label. En vandaag beginnen de majors contact met 
ons te zoeken! Ik ben voortdurend op uitkijk, want we 
krijgen veel demo’s. In de begintijd van het label waren 
dat er tien per jaar. Nu zijn het er meer dan tien per 
maand. Jammer genoeg kunnen we niet alles uitbrengen; 
we moeten keuzes maken. Het label streeft naar een mix 
van commercieel en onafhankelijk. Het is een combina-
tie die maakt dat het werkt.

Het label investeert dus hoofdzakelijk in 
Waalse kunstenaars...
Kdnz — Ja, ik wil mij 100 % voor Wallonië inzetten. Daar 
leg ik me op toe, want wat voor mij belang heeft, is dat 
ik me op de eerste plaats in mijn regio kan ontwikkelen. 
Er is hier een plaats in te nemen. Ik heb iets te verdedi-
gen. Dat betekent niet dat we export weigeren, maar dat 
is niet de voornaamste doelstelling. Kid Noize gaf con-
certen in Parijs, in Japan, als voorprogramma van 
Stromae, van Prodigy, van Die Antwoord… Maar dat 
zijn veeleer internationale experimenten dan een wer-

kelijke ontwikkeling in het buitenland. Laten we “ja” 
zeggen tegen export, maar niet tegen eender welke prijs. 
Het sop moet de kool waard zijn, want dat betekent ook 
veel tijd ver van huis en van familie en vrienden door-
brengen. Het is een moeilijk en vermoeiend vak; je leeft 
altijd tussen twee vluchten in. Ik ken Belgische dj’s die 
superbekend zijn in het buitenland en helemaal niet bij 
ons. U kunt zich inbeelden hoezeer ze daar onder lijden. 
Zelf wacht ik tot ik een goed draaiend team heb en tot 
alle projecten goed gelanceerd zijn. Dan zullen we zien 
voor het internationale, dat zal beheerd worden in func-
tie van elke artiest.

U bent afkomstig van Brussel, maar u leeft en werkt 
nu in Charleroi… Waarom bent u verhuisd? 
Men zou denken dat Brussel bevorderlijker is voor 
een artistieke ontwikkeling, of niet?
Kdnz — Het is waar, ik ben in Brussel geboren en heb er 
30 jaar gewoond. Maar nu woon ik al vijf jaar in de buurt 
van Charleroi. Ik had ruimte en groen nodig, en er 
waren ook familiale reden voor die verhuizing. In cul-
tureel opzicht is hier een plaats in te nemen, die ik niet 
of niet meer in Brussel vond. Daar waren veel mensen, 
veel buren, maar niet veel ruimte. Muzikaal gesproken, 
moet u ook weten dat ik mijn wortels in Charleroi heb. 
In mijn jeugd ging ik er elke week naartoe om te repe-
teren met mijn band. En in het begin... ging ik niet graag 
naar Charleroi, dat geef ik toe. Later heb ik er mensen 
ontmoet en heb ik ze leren kennen. Nu heb ik gekozen 
om daar te leven. Dat zegt veel!

Wat hebt u daar artistiek en cultureel gevonden?
Kdnz — Sinds een tiental jaar komt er een reeks interes-
sante culturele instellingen tot ontwikkeling. Ik denk 
aan het Théâtre de l’Ancre, aan L’Eden, aan BPS22, aan 
Rockerill, aan Charleroi-Danses… Er is vandaag een 
nieuwe generatie, een hele jeugd die het beu is te horen 
zeggen dat “Charleroi niks voorstelt” en die haar best 
doet om het tegendeel te bewijzen. Charleroi is zich 
zeker aan het vernieuwen, op een uit de toon vallende 
wijze, met aandacht voor een onafhankelijke en atypi-
sche cultuur.

Het Album “Dream Culture”, Kid Noize, 
komt uit op 30 september.

http://kidnoize.com

Scan deze code in 
met uw smartphone 

en ontdek meer 
info op de website 

van WAW. 

Tendens
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Er is vandaag een nieuwe generatie, een hele jeugd die 
het beu is te horen zeggen dat “Charleroi niks voorstelt” 
en die haar best doet om het tegendeel te bewijzen. 
Charleroi is zich zeker aan het vernieuwen, op een uit 
de toon vallende wijze, met aandacht voor een 
onafhankelijke en atypische cultuur.

Tendens
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Nieuw-Berlijn of de lelijkste 
stad ter wereld. Charleroi is zo 
verbazingwekkend, dat er een 
bizarre zoektocht werd 
georganiseerd om even 
ongewone als uitdagende 
plaatsen te ontdekken, zoals 
een verlaten fabriek, de top van 
een slakkenberg, een 
spookmetro of de brug van 
waarop de moeder van Magritte 
in het water sprong. 
Stereotypen die goed verkopen 
en die een beeld geven van 
een postindustriële stad met 
hallucinante contrasten. 
Clichés die vooral de Carolo’s 
eens goed doen lachen – 
de echte Carolo’s, degenen die 
van hun stad houden zoals ze 
is en vooral zoals ze zou 
kunnen worden. De 
vernieuwing van Charleroi zal 
een zaak zijn van jeugd en 
talent of ze zal niet slagen. 
Een ontmoeting met vier 
WonderCarolo’s is een remedie 
tegen depressie en zelfs tegen 
economische crisis.

Van ironische communicatie maakt hij een business. 
Op textiel trekt hij de clichés door tot het uiterste. 
Als baas van de onlineboetiek Tshirt Mania, heeft 
Nicolas zijn weerga niet om maffe en opvallende 
slogans op T-shirts af te drukken. Zijn bestseller is 
“Sons of Barakis”, een parodie op de tv-reeks “Sons 

of Anarchy”. “Het begon met iets waanzinnigs: de titel en het logo van de 

cultreeks wijzigen. De kalashnikov en de sikkel werden een fles bier en de 

hand die de wereldbol draagt, een pak frieten. Niemand had een cent durven 

verwedden op het succes van een T-shirt dat je 'baraki' noemt, een scheldwoord! 

Maar het is juist de combinatie van de afbeelding en de woordspeling die maakt 

dat je het kunt dragen,” zegt Nicolas nog met plezier en verbazing. 
Hetzelfde succes kent het T-shirt “Back to Charlouze”, vrij naar “Back 
to the future”, of “Carolo et bien élevé” (Van Charleroi en toch welopge-

voed). Want zodra er een nieuwe slagzin verschijnt, wordt er in de media 
en op de sociale netwerken heftig over gepraat en schiet de verkoop de 
hoogte in. Dat zou ook moeten gelden voor de jongste collectie, die 
gericht is op Charleroi en Wallonië en die baarddragers (Nicolas draagt 
er een heel mooie) en Disney-prinsessen opvoert in Tshirt Mania-stijl. 
Nicolas, die Carolo is en slim, heeft zelfs beperkte reeksen gemaakt 
met meer algemene thema’s of gewoon met tekeningen, om de verza-
melaars er zin in te geven.

Nicolas

TRENDY CAROLO

Gebundelde 

talenten

C O N C E P T

C H A R L E R O I

Henegouwen

I Carole Depasse

www.tshirtmania.be

Tendens
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Nicolas is nog niet erg be-
kend. Daarom hebben zijn 
T-shirts buiten zijn website 
een onderkomen gevonden in 
twee stedelijke concept stores, 
waaronder de Wonder-

friends-boetiek die door Isabelle en Caroline 
wordt gerund. Twee rasechte Carolo’s die al sinds 
de kleuterklas luchtkastelen bouwen. Tot op een 
dag in 2011, als de twee hartsvriendinnen in de 
Rue de Montigny op de benedenverdieping van 
een elegant herenhuis een winkel te huur zien 
staan en onmiddellijk toehappen. Het is voor 
mekaar. “We gingen samen iets doen in Charleroi, 

iets met binnenhuisinrichting en design”, weet Isa-
belle nog. Ze hadden al voldoende salons en beur-
zen van Belgische en internationale ontwerpers 
en designers bezocht om voldoende over het 
onderwerp te kennen. Een boetiek openen: oké. 
Maar een boetiek in Charleroi? “Onze familieleden 

en vrienden waren bang”, voegt Caroline daaraan 
toe. En dat was geen wonder. In Charleroi leek 
een plan dat in een slecht economisch klimaat al 
gevaarlijk scheen, tot mislukken gedoemd. “Het 

was niet de zwarte kant van de fabrieken die ons schik 

aanjaagde. Die zijn we gewend. We zijn trots omdat 

we van Charleroi zijn en vandaag laten we ons daar 

zelfs op voorstaan”, stelt Isabelle. Het probleem had 
veeleer te maken met de grond van de zaak: was 
de vernieuwing van Charleroi werkelijkheid of 
een utopie? “Een deel van de stad werd inderdaad 

gesloopt en de wederopbouw daarvan is bezig. Er is 

een enorm handelscentrum gepland. Maar is dat vol-

doende om Charleroi opnieuw leven in te blazen? ” 
vraagt Isabelle zich af. “Zelf doen we slechts een 

deeltje van het werk, maar dat zou iedereen ook moe-

ten doen”, dragen Nicolas van Tshirt Mania en 
Jérôme van Pays Noir bij aan het gesprek. De 
meisjes geven bevestigende hoofdknikjes. Caro-
lo’s en filosofen!
 Het is zaterdag en het is druk bij Wonder-
friends. Ze haalden hun slag thuis: de boetiek is 
een succes. Men komt er een leuk geschenk van 
een van de vele trendy merken kopen. En 
waarom voor de baby geen body met het op-
schrift “Made in Charleroi with love” van Tshirt 
Mania en met het etiket van Wonderfriends? Te 
laat! Het artikel had zoveel succes dat het uitver-
kocht is (tot er een nieuwe oplage komt). Een 
vruchtbare samenwerking.

Isabelle en 
Caroline

I N L I C H T I N G E N

Wonderfriends
Rue de Montigny, 13 
B-6000 Charleroi 
+32 (0)491 07 62 16
hello@wonderfriends.be

www.wonderfriends.be

“Baraqui” of “baraki” is een 
pejoratieve Waalse uitdrukking 
voor een ongecultiveerd en 
veeleer vulgair persoon uit sociaal 
minderbedeeld milieu. Dat trieste 
woord heeft een moeilijke 
geschiedenis, aangezien het 
verwees naar de Italiaanse 
gastarbeiders die vanaf 1946 door 
de Belgische overheid werden 
aangeworven om in de mijnen te 
werken. Wegens de naoorlogse 
woningcrisis werden de eerste 
duizenden Italiaanse mijnwerkers 
ondergebracht in ongezonde 
barakken (vandaar de naam 
“baraqui”), vroegere kampen die 
door de Duitsers waren gebouwd 
voor de Russische gevangenen 
die in de mijnen werkten.

BARAQUI EN 
SLOPPENWIJKEN
  

Tendens
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Iedereen kent en omhelst elkaar har-
telijk in Charleroi. Na de  “Bisou 
M’chou”, wordt er spontaan samen-
gewerkt, vooral door een generatie 
van ondernemende dertigers. Jérôme, 
alias Pays Noir, is één daarvan. Pays 

Noir is een creatief label dat zich bezighoudt met video-
clips, culturele evenementen, concerten, foto’s, gevoelige 
teksten en dat bij (weeral) Tshirt Mania zelfs een T-shirt 
heeft laten maken in het kader van een partnerschap 
tussen Pays Noir en Kid Noize. “Pays Noir, dat is een bran-
ding die allerlei kan omvatten. Zelfs het maken van een hoes 

voor de vinylplaat van een kunstenaar (n.v.d.r. Vladimir 
Platine). In het begin was Pays Noir om te lachen. Het begon 

domweg met het simpele verlangen om de kleur van Charleroi 

te dragen,” legt Jérôme uit. Waarom weeral zwart? “Pays 

Noir is een bestaande uitdrukking. Wij hebben die niet uitge-

vonden, maar ze maakt deel uit van onze woordenschat. 

Steenkool, slakkenbergen (die vandaag veeleer groen zijn), dat 

is de identiteit van Charleroi. Zwart is niet pejoratief. We 

hebben in onze familie allemaal iemand die in de mijn of de 

industrie heeft gewerkt. Mijn grootvader was arbeider bij de 

kabelfabriek”, vertelt Jérôme.

Jérôme

Tendens
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Is de Stedelijke Manufactuur een drieledig concept?
Sébastien Biset, bestuurder van de SM — In zekere zin 
wel. Momenteel worden er inderdaad drie gebouwen in 
gebruik genomen. Uiteindelijk zullen ze alle drie deel 
uitmaken van hetzelfde project. Het Atelier van de SM 
is het hoofdgebouw, namelijk enerzijds een “voed-
sel”-productieruimte – een microbrouwerij zal er bier 
brouwen, een bakkerij brood bakken en wij zullen er 
koffie branden – en anderzijds een consumptieruimte. 
Niet enkel voor het (in de vorm van snacks) consumeren 
van de ter plaatse gemaakte etenswaren, maar ook van 
uiteenlopende culturele producten. Het Atelier zal een 
open ruimte zijn voor concerten, conferenties, debatten, 
workshops en ontmoetingen. Een culturele ruimte in 
een zeer ruime zin.

Charleroi gaat dus ruiken naar hop, vers gebakken 
brood en gemalen koffie? De nieuwe geuren van de 
derde industriële revolutie...
s.b. — Zeer juist, aangezien het Atelier van de SM zich 
in een oude manufactuur (drukkerij) in het stadcentrum 
zal bevinden, aan de Rue du Brabant, die bij alle inwo-
ners van Charleroi goed bekend is, doordat ze vroeger 
plaats bood aan de verzamelingen van de Mediatheek, 
vóór die naar het Museum voor Schone Kunsten ver-
huisde. De geschiedenis van het gebouw is interessant, 
net zoals de architectuur ervan. Het gebouw heeft drie 
verdiepingen die met elkaar in verbinding staan rond 
een atrium, wat aan onze opvatting van het project 
beantwoordt. 

En wat is die opvatting?
s.b. — Het Atelier van de SM zal niet enkel een consump-
tieruimte zijn. De initiatiefnemers van het project willen 
dat de SM in alle opzichten openstaat voor een ethische 

dimensie. Economisch beschouwd, willen we ons toe-
leggen op micro-economie en lokale productie – met 
andere woorden: het “van-consument-naar-verbrui-
ker”-concept. We zullen onze producten ook niet buiten 
“Charleroi en omstreken” verdelen. En die eventuele 
verdeling zal met een elektrisch voertuig gebeuren. De 
SM zal dus produceren voor de streek van Charleroi. Dat 
is een manier om de CO2-uitstoot van de producten in 
de hand te houden, aangezien we allemaal weten dat de 
distributielogistiek die uitstoot doet toenemen. De SM 
wil bovendien een prototype zijn dat ook in andere ste-
den kan worden uitgebouwd.

Wie financiert dat project?
s.b. — De initiatiefnemers van het project komen uit de 
industrie, meer bepaald uit de productie en de verkoop 
van productie- en verpakkingsmachines voor dranken 
(we hebben het hier over de constellatie Krones, Kosme, 
SPS, IBBH). Die drie investeerders (van wie één, Jurgen 
Dewijn, afkomstig is uit Charleroi, wat de vestigings-
plaats verklaart) zijn vertrouwd met de brouwerijwereld 
en het installeren van brouwzalen en ze wilden, liefst 

De Stedelijke 

Manufactuur

C H A R L E R O I

Henegouwen

C O N C E P T

I Carole Depasse

De toekomstige Stedelijke Manufactuur (SM) (of 
Manufacture Urbaine [MU]) zal tegelijkertijd 
microbrouwerij, bakkerij, bar, restaurant en 
tentoonstellings- en concertruimte, ontmoetings- 
en leefruimte zijn. Midden in het centrum van 
Charleroi zal ze, op het moment van de derde 
industriële revolutie, de basis leggen voor een 
groene economie. De in opbouw zijnde SM zal haar 
deuren openen in februari 2017. 

Tendens
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Het Atelier van de SM is het hoofdgebouw, 
namelijk enerzijds een “voedsel”-
productieruimte – een microbrouwerij zal er 
bier brouwen, een bakkerij brood bakken en wij 
zullen er koffie branden – en anderzijds een 
consumptieruimte.

Tendens
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vandaag, iets verwezenlijken in deze stad. Micro-eco-
nomie is in de mode. Ze vinden dus dat ze zich moeten 
aanpassen aan die vorm van uitwisseling en verkeer, aan 
die nieuwe marktconfiguratie. Volgens sommigen be-
vinden we ons door de ontwikkeling van de nieuwe 
informatie- en communicatietechnologieën in een 
nieuwe industriële en economische revolutie, met een 
trend ten voordele van zijdelingse macht (de overgang 
van hiërarchische of verticale macht naar horizontale, 
gedecentraliseerde en gedemythologiseerde macht). Aan-
gezien de financiering vanuit het bedrijfsleven gebeurt, 
krijgt het project volledige vrijheid, ook al werken we 
nauw samen met de operatoren van de Stad Charleroi 
(onder meer met Charleroi Bouwmeester en met de cul-
turele wereld), omdat we willen handelen in de geest 
van de stad. We wensen een band te creëren, bruggen 
te slaan en de synergieën te versterken.

En wat zal uw rol zijn?
s.b. — Ik werd door de initiatiefnemers van het project 
benaderd omdat ik niet de kijk van een industrieel heb. 
Ik ben doctor in de kunstgeschiedenis,  kunstprofessor 
en cultureel programmamaker. Ik heb overigens belang-
stelling voor zythologie (of bierwetenschap). Mijn aan-
pak is geschiedkundig, ethisch (in de oorspronkelijke 
betekenis van “gewoonten” en “zeden”) en haast sociaal-
antropologisch. Ik moet zorgen voor de samenhang van 
het hele project en voor het imago ervan (visuele com-
municatie, activiteiten, culturele programmatie enz.). 
De ontmoeting tussen de culturele wereld en het be-
drijfsleven lijkt me heel interessant. We kunnen veel 
doen, want gesubsidieerde cultuur wordt alsmaar pro-
blematischer wegens de ineenstorting van de overheids-
financiën. Er zijn meer en meer hefbomen nodig om 
cultuur te doen vooruitgaan en volgens mij is dit er één 
van. We kunnen dus spreken van cultureel en creatief 
ondernemerschap, dat wil samenleven en werken met 
de verenigingsdynamiek die de cultuur van de stad 
maakt. U dient te begrijpen dat hier niets “institutio-
neels” aan is.

Welke zijn de andere twee gebouwen die deel uitmaken 
van het project? 
s.b. — Het tweede gebouw ligt op amper 500 m van het 
eerste. Het is de vroegere vestiging van Randstad, aan 
de Place Buisset – als u het station verlaat en de Samber 

oversteekt, komt u op dat plein, waar binnenkort over-
wegend horecazaken zullen gevestigd zijn. Daar gaan 
we een restaurant openen, namelijk La Table de la 

Manufacture Urbaine, die zal worden uitgebaat door chef 
Thierry Robinski (ex-Taverne Prince Baudouin). U zult 
daar de producten van de SM kunnen consumeren, als-
ook lokale en streekproducten. We blijven dezelfde lo-
gica volgen door plaatselijke kwaliteitsproducten te 
promoten.
 Het derde gebouw bevindt zich tussen de andere twee, 
op de Quai N° 11, langs de Samber. Dat zal binnenkort 
het hoofdkantoor van de SM worden, maar ook een 
plaats waar we mogelijke partners zullen ontvangen. 
We zullen daar ons “laboratorium” vestigen, waar we 
recepten zullen uitproberen met onze medewerkers, 
want we gaan bier brouwen (beperkte hoeveelheden, 
voor een of andere gelegenheid) voor de culturele ope-
ratoren zelf en in de geest van de SM (wij willen de lo-
gica van “bier tegen maakloon” en “etiketbier” vermijden, 
omdat die voor veel mensen authenticiteit missen). De 
eerste twee bieren van de SM, die door onze Meester-
Brouwer Jonathan Blondiau werden ontwikkeld, zullen 
trouwens aanstaande 28 en 29 oktober op het “Festival 
Asphalte” worden voorgesteld .

BIO EXPRESS
  

Sébastien Biset is doctor 
in de kunstgeschiedenis 
en zythosoof. In dien 
hoofde denkt hij na over 
zythologie als 
bierwetenschap en stelt 
hij vragen bij de 
begrippen omtrent 
dronkenschap. Als 
gecertificeerd Meester-
Bierschenker ligt hij aan 
de basis van 
verscheidene voorlopige 
“situatie”-bars en brouwt 
hij zijn eigen bier. Zijn 
werken over kunst en 
zijn parcours op het 
gebied van wijsbegeerte, 
geschiedenis en 
letteren, werden 

I N L I C H T I N G E N

La Manufacture Urbaine
Rue de Brabant, 2
B-6000 Charleroi

www.manufacture-urbaine.com

aangevuld met een 
horecaopleiding en met 
ervaring in culturele 
programmatie en 
bemiddeling. Hij stichtte 
het Instituut voor 
Zythosofie, dat “Le 
Cloître” heet. Zijn 
betrokkenheid bij het 
project van de Stedelijke 
Manufactuur is de 
voortzetting van een 
persoonlijke culturele 
ontwikkeling.
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Le Rockerill
The Rockerill Art Industry is een in de vroegere 
Forges de la Providence gevestigde alternatieve 
concertzaal en tentoonstellingsruimte. Sinds 
2007 werkt een kunstenaarscollectief vlijtig aan 
de reconversie van die charismatische resten van 
de vroegere regionale staalnijverheid. Onder 
impuls van het team van de vzw Rockerill 
Production is deze in 1832 gebouwde kathedraal 
van staal en beton geen verlaten erfgoed meer, 
doch een stedelijk centrum voor populaire, so-
ciale en alternatieve cultuur. Daar vinden nu 
ongeveer 60 evenementen per jaar plaats, waarbij 
meer dan 200 nationale en internationale kun-
stenaars betrokken zijn. De muziekprogramma-
tie van Rockerill is belangrijk en draait hoofd-
zakelijk rond rock en elektro. Volgens 
Jean-Christophe Gobbe, die instaat voor de co-
ordinatie van de elektroprogrammatie, is “muziek 

een factor die mensen bij elkaar brengt. En ons stok-

paardje vanaf het begin is een positief beeld te geven 

van de stad, ervoor te zorgen dat de inwoners van 

Charleroi weer buitenshuis komen en dat we ook men-

sen van buiten de stad aantrekken. Dit is een heel 

speciale, zelfs magische plaats. Het moeilijkste is de 

mensen voor de eerste keer over de drempel te krijgen, 

maar eens ze de ‘kathedraal’ hebben gezien, zijn ze 

gelukkig. Wat de programmatie betreft, zijn we alter-

natief, ja, maar we trachten niet elitair te zijn. Le 

Rockerill, dat is op de eerste plaats een levensproject 

en er is nog veel te doen. We evolueren en we ontwik-

kelen ons elk jaar.”
 Le Rockerill telt vier grote polyvalente ruim-
ten. De inkomhal, die ook de kathedraal wordt 
genoemd, en de Forges zijn tentoonstellingszalen, 
terwijl de “Rockerill”-ruimte bestaat uit een con-
certzaal met 250 plaatsen. De “Grote Zaal” is dan 
weer bestemd voor de belangrijkste evenemen-
ten. De vereniging organiseert niet enkel het hele 
jaar door concerten en avonden, maar geeft in de 
zomer en tot oktober ook elke donderdag “Apéros 
Industriels” met concerten beneden en dj’s boven 
(van 21 tot 4 u). Twee festivals dienen bovendien 
als anker voor de Rockerill-kalender: het 
Rockerill Roots Festival (eind augustus) en het 
Uzine Festival (begin september).

Rue de la Providence, 136
B-6030 Marchienne-au-Pont

 www.rockerill.com

CULTURELE 
TOPPLAATSEN
Aan de oppervlakte van die befaamde en nog steeds smeulende 
slakkenbergen is er in Charleroi dag en nacht een intens  
bruisend cultuurleven, met avant-gardisme en participatie als 
boegbeelden. Volgend overzicht van de culturele topplaatsen 
in de stad kan uiteraard nooit volledig zijn.

C H A R L E R O I

Henegouwen

I Mélanie Noiret

Tendens
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BPS22
“Bâtiment Provincial du Boulevard Solvay 
n°22”, dat is de naam die schuilgaat achter 
het acroniem BPS22. Men noemt het ook 
het Kunstmuseum van de Provincie Hene-
gouwen en het huist in de vroegere turn-
zaal en ateliers van de Arbeidsuniversiteit 
van Charleroi, die naar aanleiding van de 
Wereldtentoonstelling van Charleroi in 
1911 werden gebouwd.
 Met 2500 m² tentoonstellingsruimte is 
het gebouw een van de grootste kunstmu-
sea van Franstalig België. Het bewaart bo-
vendien de 6000 werken van de verzame-
ling van de Provincie Henegouwen, die de 
19de, de 20ste en het begin van onze 21ste 
eeuw bestrijkt. Bovendien heeft het BPS22 
zijn eigen verzameling aangelegd, die op 
de Belgische visuele punkcreatie gericht is. 
Sinds het begin van de jaren 2000 program-
meert het BPS22 tijdelijke tentoonstellingen 
(twee per jaar), die aandacht besteden aan 
kunstvormen die vragen stellen bij de actu-
aliteit en de aan onze tijd inherente ver-
schijnselen. Samen met de tentoonstellingen 
vinden er geregeld muziekevenementen 
plaats en worden er toneelstukken en dans-
voorstellingen opgevoerd.
 Het BPS22 heeft een lange renovatie 
gekend tussen 2014 en 2015. Vandaag is het 
een hybride plaats. De Grote Zaal van 
1000 m² heeft haar industriële kant be-
waard om plaats te bieden aan hedendaagse 
experimentele kunstvormen. De White 
Box (of Pierre Dupont-zaal) van 800 m² 
beantwoordt aan de internationale muse-
umnormen om meer kwetsbare werken te 
kunnen tonen.
 In de herfst van 2016 brengt het BPS22 
twee tentoonstellingen die van 24 septem-
ber 2016 tot 22 januari 2017 zullen duren. 
De eerste heet “Panorama” en bestaat uit 
een reeks hedendaagse werken die, op basis 
van de verzamelingen de Provincie Hene-
gouwen, een nieuwe kijk willen geven op 
het genre van de landschapsschilderijen. 
Ze stellen met andere woorden vragen over 
de verhouding tussen mens en natuur en 
architectuur. De tweede tentoonstelling, 
“Metamorphic Earth”, dompelt de toe-
schouwer door middel van videobeelden 
onder in de nieuwe theorieën over de evo-
lutie van de planeet.

Boulevard Solvay, 22
B-6000 Charleroi

 www.bps22.be

Met 2500 m² tentoonstellingsruimte is het gebouw 
een van de grootste kunstmusea van Franstalig België. 
Het bewaart bovendien de 6000 werken van de 
verzameling van de Provincie Henegouwen, die de 
19de, de 20ste en het begin van onze 21ste eeuw bestrijkt.
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L’Eden
“L’Eden, dat is het Cultureel Centrum van 

Charleroi en het speelt een centrale rol in de 

stad”, verklaart Fabrice Laurent, die er de 
directeur van is. In dat uit 1885 daterende 
gebouw, dat de eerste schouwburg van de 
streek was, kan het publiek zich nu ver-
maken met een hele reeks activiteiten, 
gaande van kinderconcerten over work-
shops voor uiteenlopende kunsttechnie-
ken, toneelvoorstellingen, elektroavon-
den en rol ler d isco of slam, tot 
danswedstrijden enzovoort. “Hier vinden 

we dat cultuur iets te maken heeft met antro-

pologie. Wij zijn niet alleen programma- 

makers, maar veeleer dragers van projecten, 

begeleiders en gangmakers. L’Eden, dat is 

meer een plaats om te leven, dan een schouw-

burg”, meent Fabrice Laurent. “De burger 

is hier aan de eer. Wij zijn van oordeel dat 

cultuur door de mensen wordt gemaakt. Wat 

ons speciaal maakt, is onze participatieve 

kant en onze talrijke partnerschappen met 

andere instellingen.”
 Naar aanleiding van het 350-jarig be-
staan van de stad kreeg L’Eden opdracht 
om een nieuwe reus – of juister: een reu-
zin – te maken ter aanvulling van de hui-
dige groep, die er elf telt, waarvan tien 
mannen. Om het uitzicht van de nieuwe-
linge te bepalen, heeft L’Eden, helemaal 
in de geest van openheid naar de burgers, 
deze laatsten hun mening gevraagd. Zo 
kreeg Julia kort zwart haar en is haar huid 
versierd met tatoeages. “Typisch een figuur 

uit het multiculturele Charleroi,” vindt de 
directeur.
 Deze zomer keert ook de “Charleroi 
Academy” terug (met zes bijeenkomsten 
tussen 15 oktober 2016 en 20 mei 2017). 
Ditmaal brengt ze een reeks ontmoetin-
gen rond het stadsproject, voordrachten 
over stedelijke ontwikkeling, bezin-
ningsmomenten enz. “Charleroi op de 

bank,” zegt Fabrice Laurent, “zoals een 

psychoanalyse van het Zwarte Land.”

Boulevard Jacques Bertrand, 1-3
B-6000 Charleroi

 www.eden-charleroi.be
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Le Vecteur
Het is in het oude Vaudevilletheater dat 
de atypische cultuur, die in het Zwarte 
Land blijkbaar zozeer wordt gewaardeerd, 
haar tenten heeft opgeslagen via de acti-
viteiten van de vzw Orbitale en, vooral, 
er haar project “Le Vecteur” een onderko-
men geeft. Het instituut ontstond in 1998 
uit het brein en door de handen van jonge 
afgestudeerden in de communicatie. Le 
Vecteur heeft een beetje rondgezworven 
in Charleroi, tot het zich in 2007 in het 
stadscentrum vestigde. Het instituut 
wenst zichtbaarheid te geven aan cultuur 
die atypisch is, dat wil zeggen avontuur-
lijk, buiten de normen en multidiscipli-
nair. In feite organiseert Le Vecteur film-
voorstellingen en concerten (soms beide 
tegelijk), letterkundige workshops, ten-
toonstellingen van beeldende en digitale 
kunst, pedagogische ateliers enz. Ze heeft 
ook een appartement voor inwonende 
kunstenaars, een brouwerij en een open-
bare bibliotheek die gewijd is aan opko-
mende kunsten en transversale culturen. 
In Charleroi, de underground-plaats bij 
uitstek (die wordt aanbevolen door zan-
geres Mélanie De Biasio)!

Rue de Marcinelle 30
B-6000 Charleroi

 http://vecteur.be/

In feite organiseert Le Vecteur filmvoorstellingen en 
concerten (soms beide tegelijk), letterkundige 
workshops, tentoonstellingen van beeldende en digitale 
kunst, pedagogische ateliers enz.

Tendens
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Drie jaar na het jazzalbum No Deal pakt de 
internationaal vermaarde artieste uit met een 
nieuw meesterwerk dat nu al hoge toppen 
scheert. Blackened Cities, een compositie van 
25 minuten, is geïnspireerd door oude 
industriesteden, ‘zwarte steden’ zoals Manchester, 
Detroit, Bilbao en ook haar geboortestad 
Charleroi. De titel vormt één geheel met de 
platenhoes. De foto, gemaakt door de bekende 
fotograaf Stephan Vanfleteren, biedt uitzicht op de 
plaatselijke ijzer- en staalindustrie. Een beeld dat 
helemaal past bij Charleroi, een sombere maar 
rustige stad, stralend in haar eentonigheid…

Concerten op Belgische bodem
December  2016

Donderdag 08 Gent (Handelsbeurs)

Zaterdag 10 Leuven (Het Depot)

Maandag 12 Genk  
 (C-Mine Cultureel Centrum)

Vrijdag 16 Charleroi (Eden)

Woensdag 21 Antwerp (Bourla)

Melanie de Biasio, Blackened Cities,  
beschikbaar, [PIAS]. 
Hoes © Stephan Vanfleteren

BLACKENED CITIES
Melanie De Biasio
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Weegee by 

Weegee

C H A R L E R O I

Henegouwen

→ 4 december 2016

MUSÉE DE  
LA PHOTOGRAPHIE

Usher Fellig (1899-1968), alias Weegee, 
is een legendarische figuur binnen de 
fotojournalistiek. Terwijl hij het nach-
telijke New York doorkruist en zijn 

optocht van misdaden, faits divers, stripteaseten-
ten en bars, legt Weegee de keerzijde van de 
Amerikaanse droom vast. Hij is steeds als eerste 
ter plaatse dankzij de radio van zijn Chevrolet 
die afgestemd is op de politiefrequentie. Het ge-
heel van zijn beelden, tegelijkertijd schokkend en 
vermakelijk, borstelt een buitengewoon portret 
van de moderne metropool.
 Afkomstig uit Oostenrijk komt hij, op tienja-
rige leeftijd, met zijn familie in New York aan. 
Usher Fellig groeit op in de Lower East Side, in 
een gewelddadige wijk. Om het antisemitisme te 
ontvluchten noemt hij zich Arthur en laat de zij-
nen achter zich op achttienjarige leeftijd, slaapt 
in stations, parken, missies of miserabele hotels 
en rijgt er de klusjes aan elkaar.
 Hij wordt in dienst genomen bij het agent-
schap ACME Newspictures, het latere United 
Press International, waar hij twaalf jaar in het 
labo blijft. Op 35 jaar geeft hij er de voorkeur aan 
onafhankelijk fotograaf te worden met als voor-

keuronderwerpen de straat, zij die deze bevolken, 
ze bezielen – agenten, gangsters, pompiers, fuif-
nummers, stripteaseuses of travesties – en als 
achtergrond, misdaad, branden, lijken. Weegee 
raakt aan alles wat doet verkopen, rauwe en sug-
gestieve fotografie van faits divers. Later werkt 
hij in het donker met infrarood en onthult zo de 
intimiteit van de bezoekers van theaters en bio-
scopen, van koppels op het strand. Vanaf 1944 
krijgt hij erkenning binnen de wereld van de 
fotografie, van de galeries en de musea.
 Weegee sterft in New York op 26 december 
1968. Hij laat een oeuvre na van praktisch 5000 
foto’s en een onontbeerlijke kroniek van een stad 
tussen 1930 en 1950. Zijn foto’s werden gepubli-
ceerd in de grootste bladen : Life, Vogue, The 
Daily Mirror... We zullen van zijn oeuvre ont-
houden wat hij er zelf van zei : “Tonen hoezeer, 
in een stad van tien miljoen inwoners, de mensen 
in totale eenzaamheid leven.”

De tentoonstelling Weegee by Weegee omvat 
118 foto’s van de collectie Jean Pigozzi.

Weegee
Een moord in Hell’s Kitchen/
Een lijk met een revolver/
Het lichaam van Anthony 
Izzo, gedood door Eligio 
Sarro, een politieman die 
geen dienst heeft/Een 
gewapende man, gedood 
door een politieagent die 
geen dienst heeft op het 
nr. 344 Broome Street, 
2 februari 1942.
Collectie van Jean Pigozzi  

Genève© International Center of 

Photography
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01. Weegee
Henri Rosen en Harvey 
Stemmer gearresteerd in 
Brooklyn College wegens 
omkoping van basketters, New 
York, 25 juli 1945.
Collectie van Jean Pigozzi, Genève  

© International Center of Photography

02. Weegee
Matroos en meisje in de 
bioscoop, ca. 1943.
Collectie van Jean Pigozzi, Genève  

© International Center of Photography

03. Weegee
Twee politie-inspecteurs zijn in 
de Hudson River gesprongen 
om Donna Landon te redden, 
New York, 20 juli 1941.
Collectie van Jean Pigozzi, Genève  

© International Center of Photography

Tendens
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NIKON PRESS PHOTO 
AWARDS 2015
Tentoonstelling – Projectie
  

De Nikon Press Photo Awards is de 
belangrijkste Belgische wedstrijd 
die voorbehouden is voor 
persfotografen. 

Via deze wedstrijd wil Nikon de 
mooiste persfoto’s van Belgische 
persfotografen of van 
persfotografen die in België 
resideren, op de voorgrond stellen. 
De Nikon Press Photo Awards is 
inderdaad bedoeld voor 
professionele persfotografen die 
in het bezit zijn van een officiële 

perskaart en die hun activiteit 
kunnen bewijzen door middel van 
een commerciële publicatie.  
Dit jaar kunnen de deelnemers 
kiezen uit vier categorieën: 
actualiteit, sport, portret en stories.
Nikon Press Photo Awards is 
een organisatie van Nikon Belux 
in samenwerking met het 
FotoMuseum Antwerpen  
[www.fotomuseum.be],  
bozar [www.bozar.be] en  
het Musée de la Photographie 
in Charleroi [www.museephoto.be].

Tendens
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01. Weegee
Vrouwelijke taxichauffeur met 
een clown van de Thanksgiving 
Parade bij het warenhuis 
Macy's, ca. 1940.
Collectie van Jean Pigozzi, Genève  

© International Center of Photography

02. Weegee
Man onder een straatlantaarn, 
ca. 1940.
Collectie van Jean Pigozzi, Genève  

© International Center of Photography

Tendens
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I N L I C H T I N G E N

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

Openingsuren
Dinsdag tot zondag   
van 10 tot 18 uur 
(gesloten op maandag,  
25 december en 1 januari)

www.museephoto.be

Scan deze code 
in met uw 

smartphone en 
ontdek meer info 

op de website 
van WAW.

Tendens
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De website van Slidenjoy is alleen in het Engels 
te bekijken en kenmerkt zich door een vloei-
ende interface, een beknopte presentatie en 
minimalistische foto’s. Je hoeft zeker niet 

vaak te klikken om je te laten overtuigen door de knop 
‘Order Now’, die je aanzet om het product te kopen, net 
als de 6000 mensen over de hele wereld die al een 
Slidenjoy vooruit hebben besteld.
 Maar wie zit er achter Slidenjoy? Ondanks de mar-
ketinguitstraling van een start-up uit Silicon Valley 
is 120 Pixels SPRL gewoon in Gerpinnes (Henegouwen) 
gevestigd! Laurent Wéry, een vijftiger die een zaak in 
verpakkingsmaterialen voor luxemerken had, Thomas 
Castro en Charlee Jeunehomme, twee jonge onderne-
mers met IT-kennis, zijn de grondleggers van dit project, 
dat in minder dan twee jaar al f link is gegroeid en we-
reldwijd furore maakt.

SLIDENJOY
Vermenigvuldig  

je scherm... en 

je productiviteit!

S U C C E S S  S T O R Y

G E R P I N N E S

Henegouwen

I Charline Cauchie

Thomas Castro, Laurent Wéry en Charlee 
Jeunehomme hebben de ambitie om 
hun product Slidenjoy wereldwijd te 
verkopen. Dit lichte hulpmiddel, dat het 
mogelijk maakt om één of twee extra 
schermen aan een laptop te bevestigen, 
verhoogt het comfort en de productiviteit 
van werknemers. Zou er een revolutie 
aan de gang zijn?
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Het idee in Thomas’ hoofd
Het begon allemaal toen Thomas Castro als fotograaf en 
Laurent Wéry als promotor gingen samenwerken aan 
het Tender2-project met als doel om pop-uphotels op het 
strand van Knokke en onder het 
Atomium te plaatsen. Laurent vertelt: 
“We gingen een jaar of twee met elkaar om 

en raakten bevriend. Thomas kwam op het 

idee van een dubbel beeldscherm, stelde me 

aan Charlee voor en vroeg me om hen te 

steunen. Het heeft een jaar geduurd voordat 

ik akkoord ging. Het was echt een waagstuk, 

maar begin 2015 hebben we het idee dan ein-

delijk omarmd.” Het ontwikkelen van het 
product, het aanvragen van de octrooien 
en het bouwen van de prototypes kon 
beginnen. Volgens Microsoft zijn werk-
nemers tot 50% productiever als ze een 
tweede beeldscherm tot hun beschik-
king hebben. Dit wordt bevestigd door 
degenen die al een desktopcomputer op 
die manier gebruiken: multiscreening 
(d.w.z. het gelijktijdige gebruik van 
meerdere schermen) kan uitermate nut-
tig zijn. Maar met een laptop die je naar 
gelang je werk moet verplaatsen, wordt 
het lastig en zelfs onmogelijk om dit 
voor elkaar te krijgen. Slidenjoy komt 
mensen op dat punt te hulp met één of twee schermen 
die ze eenvoudig in combinatie met een laptop kunnen 
gebruiken en vervoeren. Thomas kwam op het idee toen 
hij zelf comfortabel op zijn bank zat, maar niet verder 
kon omdat hij maar één scherm had.

Het slimme van Slidenjoy is dat het hulpmiddel met mag-
neten aan de achterkant van het laptopscherm wordt 
bevestigd, waardoor je links en rechts één of twee zelf-
dragende schermen kunt uitklappen. Vervolgens kun je 

de hoek van die schermen aanpassen en 
ze zelfs 180° laten draaien, zodat mensen 
om je heen kunnen zien wat je doet. 
Daarmee wordt de traditionele projector 
naar de muurkast verbannen (of alleen 
nog in grote zalen gebruikt). De scher-
men kunnen het beeld niet alleen ver-
dubbelen of verdrievoudigen, maar ook 
panoramisch weergeven.
 De doelgroepen waarop wordt ge-
mikt, zijn vooral zakenmensen, grafi-
sche vormgevers, web developers, ar-
chitecten en dj’s, maar ook particulieren 
die het hulpmiddel privé willen gebrui-
ken. De dunne, lichte schermen zijn in 
drie maten (13, 15 en 17 inch) en ver-
schillende kleuren verkrijgbaar. Een 
eigen voedingskabel, die alleen maar in 
de weg zou zitten, is niet nodig: 
Slidenjoy wordt rechtstreeks via een 
USB-poort met de laptop verbonden. 
Het bedrijf benadrukt dat zijn systeem 
zowel op Windows als op OS X draait.

Indrukwekkende crowdfunding
Na de conceptontwikkeling gaat het project een cruciale 
fase in wanneer in juli 2015 een crowdfunding-cam-
pagne op het Amerikaanse Kickstarter-platform wordt 
opgezet. Het toppunt is dat Laurent nog nooit van 

BELANGRIJKSTE 
CIJFERS

  

300 voorstellen van 
distributeurs

700 artikelen in  
de wereldpers

Meer dan 35.000 likes 
op sociale media

Meer dan 6000 
vooruitbestellingen

€600.000 opgehaald via 
Kickstarter

Bijna €2.000.000 
aan voorverkoop

95% omzet via export
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crowdfunding had gehoord, terwijl Slidenjoy het meeste 
geld weet in te zamelen van alle Belgische start-ups op 
Kickstarter. “Ik wist dat het idee van Thomas een gouden 

vondst was, maar ik wist ook dat het in de kiem zou worden 

gesmoord door de grote merken, waarmee we niet konden 

wedijveren.” Kickstarter is de enige manier om de grote 
jongens te vlug af te zijn. “Zodra ik begreep waar het om 

ging, wist ik dat we er helemaal voor moesten gaan. Thomas 

en Charlee zijn vier maanden bij mij komen wonen. We heb-

ben alles gedeeld: eten, werk en slapeloze nachten.”

 Het succes op Kickstarter is overweldigend: in 33 
dagen (“We hadden voor een heel korte termijn gekozen, 

omdat we iedereen om de tuin wilden leiden”) wordt 600.000 
euro opgehaald. Maar niet alles loopt zoals verwacht. 
Op het moment van schrijven is het bedrijf nog niet eens 
begonnen met de leveringen die voor eind 2015 waren 
gepland. Die zijn nu uitgesteld tot november 2016. Wat 
is er gebeurd? “Niks bijzonders”, legt Laurent Wéry uit, 
“84% van de projecten van meer dan 1 miljoen dollar op 

Kickstarter heeft 12 tot 24 maanden vertraging. In ons geval 

zijn er dat 12.”

 Een bittere pil om te slikken? Van de 1626 investeer-
ders op Kickstarter hebben de meesten wel begrip, maar 
dat geldt niet voor iedereen. “Ons antwoord is dat ze een 

beter product krijgen dan ze hadden besteld. We krijgen leuke 

en aanzienlijk minder leuke reacties, maar we kunnen ermee 

omgaan.” In juni van dit jaar heeft het team namelijk een 
community manager aangesteld, die als voornaamste 
taak heeft om ongeduldige investeerders – in maar liefst 
drie talen – te woord te staan en op een positieve manier 
over de productieontwikkelingen te communiceren.
 

Thomas Castro 
Hij is een ‘ideeënmachine’ en vertrouwt op de 
hulp van zijn twee kornuiten om die ideeën en te 
ordenen. Nadat hij in 2014 zijn studie 
managementinformatica aan de HELHa heeft 
afgerond, zet hij in 2015 met vrienden uit Charleroi 
de eerste digitale coworking space op. Eerst 
werkt hij als fotograaf mee aan het Tender2-
project (pop-uphotels) van Laurent Wéry, waarna 
hij aan Laurent en Charlee voorstelt om met 
Slidenjoy te beginnen.

Charlee Jeunehomme
Ook hij doorloopt de HELHa, waar hij in 2012 een 
diploma in web development haalt. In 2010 zorgt 
hij voor een ‘buzz’ door een Facebook-app te 
ontwikkelen waarvoor in nauwelijks één dag 
806.000 inschrijvingen binnenkomen. Twee jaar 
later levert zijn cv op Twitter hem tientallen 
sollicitatiegesprekken op. Volgens zijn 
compagnons heeft hij een flexibele 
persoonlijkheid en is hij een ideale collega.

Laurent Wéry 
Met de 3000 Belgische franken die zijn vader hem 
heeft gegeven, begint hij zijn eerste bedrijf, dat 
verpakkingsmaterialen voor luxemerken maakt. 
Zijn arbeidskrachten zijn dan gevangenen. Maar 
uiteindelijk verkoopt hij zijn zaak en stapt hij in de 
evenementenbranche. Hij bedenkt een concept 
voor pop-uphotels met de naam Tender2. Zijn 
gevoel voor zaken en zijn onbeschroomdheid 
dragen in belangrijke mate bij aan het succes van 
Slidenjoy, waarvan hij eigenaar is.

De doelgroepen waarop wordt gemikt, zijn 
vooral zakenmensen, grafische vormgevers, 
web developers, architecten en dj’s, maar 
ook particulieren die het hulpmiddel privé 
willen gebruiken.
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Een ‘unicorn’ met een potentiële 
miljardenomzet
Naast crowdfunding vormt grootschalige distributie een 
nog veel grotere uitdaging. “Sinds het begin van het project 

hebben we meer dan 300 distributieaanvragen uit de hele 

wereld ontvangen zonder dat we zelf ooit contact hadden ge-

legd.” De mannen achter Slidenjoy maken zich geen zor-
gen over de belangstelling voor en expansiemogelijkhe-
den van hun product. “Volgens onze gegevens hebben 

wereldwijd één miljard mensen een laptop van minder dan 

een jaar oud. Ons doel is om binnen twee jaar 1% van die 

mensen te bereiken, wat volgens ons heel goed mogelijk is. Op 

grond daarvan verwachten we een omzet van 5 miljard dollar 

per jaar.” Volgens sommige commentatoren moeten deze 
torenhoge ramingen met een korreltje zout worden ge-
nomen, al hoef je er alleen maar in te geloven.
 Laurent Wéry gelooft rotsvast dat Slidenjoy zal uit-
groeien tot een zogeheten ‘unicorn’ (een start-up met 
een waarde van meer dan 1 miljard dollar, waarvan er 
wereldwijd ongeveer honderd zijn). Enkele grote namen 
uit het bedrijfsleven en de start-upwereld volgen hem 
met belangstelling. “Albert Frère heb ik meerdere malen 

ontmoet. En we hebben ons kapitaal opengesteld voor Oussama 

Ammar van The Family in Parijs om een wereldwijde mar-

ketingcampagne op te zetten. We worden als een goudklompje 

beschouwd door iemand die al verschillende start-ups voor 

honderden miljoenen euro’s heeft verkocht. Dat is niet niks.”

 Een contract met Saturn (het moederbedrijf van 
Media Markt) voorspelt in elk geval veel goeds. Voor 
200 winkels van dat bedrijf zijn 45.000 stuks besteld, die 
eind 2016 geleverd moeten worden. Volgens Saturns 
eigen inschatting zouden die in drie weken uitverkocht 
moeten zijn. “Daarmee is 17 miljoen euro gemoeid, maar de 

waarde van ons wereldwijde contract is veel groter.” De Media 
Markt in Gosselies behoort tot de eerste vestigingen 
waaraan wordt geleverd.

Belgische assemblage dankzij 
gevangenisarbeid
Heeft het project ook steun gekregen van het Waals 
Gewest? “Nee. We waren een beetje boos op elkaar, maar 

sindsdien zijn we allemaal van mening veranderd. Ik verweet 

hun dat ze inefficiënt waren. Het duurde langer om 50.000 

euro via hun tussenpersoon aan te vragen dan het dubbele op 

te halen via crowdfunding. De procedure was langzaam en 

netelig, maar ze hebben hun huiswerk overgedaan en het sub-

sidiesysteem vereenvoudigd. Tegenwoordig is het veel effici-

enter.” Die ontwikkeling is vooral het gevolg van de 
publiciteit op Kickstarter.
 Het succes van Slidenjoy is te danken aan het feit dat 
het een grote technologische vooruitgang is: “Media 

Markt noemt Slidenjoy de belangrijkste technologische uit-

vinding sinds de smartwatch.” Een complexe technologie, 
die veel octrooien en vooral veel ingenieurswerk vergde. 
“We hebben het product laten ontwikkelen door het Luikse 

ingenieursbureau IOL. De ingenieurs die eraan hebben ge-

werkt, hebben ons heel wat geld gekost, maar ze waren erg 

goed. Zo werkt het nu eenmaal.”

 Voor het product dat in België is ontwikkeld, zijn 
onderdelen uit verschillende landen nodig. “De beeldscher-

men komen uit China, de technologie uit Engeland en 

Duitsland, en de scharnieren uit Duitsland. Het monteren 

duurt zes minuten per stuk. Dat doen we in Charleroi, omdat 

we zelf een oogje in het zeil willen houden.” Op de vraag 
hoeveel banen er zijn geschapen, draait Laurent Wéry 
een beetje eromheen, maar in Le Soir was te lezen dat 
de pre-assemblage door gevangenen wordt gedaan. “Dat 

kost ons 2 euro in plaats van 50 cent als we het in China lieten 

doen. Maar dat werk houden we liever in eigen land.”

Nieuwe projecten in het vizier
Maar is er niet toch een effect voor de Waalse economie 
als Slidenjoy van de grond komt? “Als we het bedrijf niet 

verkopen, zal het enkele tientallen banen opleveren. Maar als 

er voorstellen worden gedaan, moeten we daarmee instemmen. 

Tegen sommige dingen kun je gewoon geen nee zeggen. Je  

moet verkopen en aan iets nieuws beginnen.” Gezien de 
voorstellen die blijkbaar al binnenstromen, is het niet 
zeker of Slidenjoy lang Belgisch blijft. En de grondleggers 
van Slidenjoy hebben hun ogen al op de volgende 
gezamenlijke projecten gericht. “We hebben nog een stuk 

of vijftien andere ideeën, waarvan er vijf het even goed 

zouden kunnen doen als Slidenjoy.” Ze bedoelen dan met 
name een revolutionaire technologie om de inhoud van 
bloedzakken te vergroten, maar voorlopig krijgen we 
niet meer te horen.

www.slidenjoy.com
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De virtual reality-bril die Frédéric 
Lilien en zijn bedrijf Immersia 

Films hebben ontworpen, maakt 
een buitengewone, volledig 

overrompelende ervaring 
mogelijk, waarvoor je niet eens 

de deur uit hoeft. Zet de  
VR-bril op en het avontuur kan 

beginnen.

IMMERSIA FILMS
Een waw-

effect in 360°

S U C C E S S  S T O R Y

S T E M B E R T

Luik

I  Joéllie Sprumont
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Het verhaal van Frédéric Lilien uit Verviers 
doet denken aan de American Dream. Op 
23-jarige leeftijd verlaat hij zijn geboorte-
streek Wallonië om in New York te gaan 

wonen. Daar heeft hij een beslissende ontmoeting, die 
zijn leven verandert: de schitterende roodstaartbuizerd 
Pale Male, die grote beroemdheid geniet in New York, 
vliegt zijn gezichtsveld binnen. Frédéric Lilien, een groot 
liefhebber van natuurdocumentaires, ziet er een teken 
in. “Ik kwam de vogel onverwachts tegen in Central Park. Ik 

moest steeds een ander baantje zoeken om rond te komen en 

op dat moment dacht ik: ‘Hier ligt misschien een kans!’ Ik heb 

de vogel een aantal jaren gevolgd en gefilmd voordat ik mijn 

eerste film maakte. Ik heb me ontwikkeld door een fotograaf 

te helpen. Van hem heb ik alles geleerd.”

You’re gonna make it
Langzamerhand leert hij Pale Male kennen. De geschie-
denis van deze roofvogel, die een ware autoriteit is in 
New York, is nauw verbonden met de stad en zijn inwo-
ners. En de magie doet haar werk op deze plek in de 
wereld waar alles mogelijk is. “Een natuurfilm is voor mij 

zoiets als een liefdesgeschiedenis. Het verhaal van Pale Male 

is bijzonder en innemend. Dat was de magie van New York. 

Ik heb veel steun gekregen en interessante mensen ontmoet, 

zoals Nora Ephron, die onder andere When Harry met Sally 

en You’ve Got Mail heeft gemaakt. Zij heeft de deuren van 

haar studio voor me geopend.”

 Voor Frédéric Lilien komt een jeugddroom uit. Hij 
herinnert zich nog dat in Central Park op een dag ie-
mand tegen hem zegt: “You’re gonna make it.” En dat is 
ook gebeurd. Hij vertelt het verhaal van Pale Male eerst 

in een 43 minuten durende documentaire voor PBS in 
2002. In 2009 doet hij dat nog eens met The Legend of 

Pale Male, een documentaire van 85 minuten, die maar 
liefst vijftien prijzen wint op diverse festivals over de 
hele wereld. “Ik heb veel steun gekregen. Ik had geen diploma, 

ik was verlegen en ik had geen zelfvertrouwen. Je moet doen 

wat nodig is en een gladde tong hebben om succes te behalen. 

Ze hebben tegen me gezegd dat ik van mijn fouten moest leren. 

En dat heb ik gedaan.”

Totaal overrompeld
De professionele loopbaan van Frédéric Lilien krijgt een 
nieuwe wending wanneer hij zijn speelfilm aan de 
Cornell-universiteit vertoont. Hij werkt mee aan een 
bijzonder experiment. “Ik ging een studio binnen die in 

volledige duisternis was gehuld. Ze lieten me luisteren naar 

een geluidsopname in 360°. Een kudde olifanten kwam de 

jungle uit om te gaan drinken. Ik was totaal overrompeld en 

zei tegen mezelf: Dat wil ik gaan doen en dan beelden toevoe-

gen aan het 360°-geluid.” Frédéric Lilien zegt dat hij zich 
een beetje naïef in het avontuur heeft gestort. Hij komt 
op het idee van draaiende koepels, maar er doen zich 
ernstige technische en financiële problemen voor.
 In 2012 hoort hij praten over de Kickstarter-
financieringscampagne voor Oculus Rift, de bril die 
voor een VR-ervaring zorgt. Voor de man uit Verviers 
is dit systeem niet meer zo gebruiksvriendelijk als een 
bioscoopzaal, maar biedt het wel de mogelijkheid van 
een overrompelende ervaring. Een vriend uit New York 
bouwt dan voor hem een systeem bestaande uit zes Go 
Pro-actiecamera’s die een gezichtsveld van 360° bestrij-
ken. Dankzij de Oculus Rift-bril en een smartphone kan 
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de overrompelende ervaring beginnen. “Iedereen wordt 

een potentiële klant. Je hoeft alleen maar een smartphone te 

hebben, zoals de Samsung S6, en een VR-bril, dat is alles. Met 

700 euro voor de telefoon en 100 euro voor de bril is dat minder 

duur dan een koepel. En de prijs-kwaliteitverhouding is goed. 

Het is een economisch haalbaar plan.” Na een onderzoeks- en 
ontwikkelingsfase, waarin hij alle mogelijke en denkbare 
situaties filmt, sticht hij in maart 2015 het bedrijf 
Immersia Films.

Onbekende situaties beleven
Immersia Films is de eerste in België die een concrete 
toepassing bedenkt voor de overrompe-
lende ervaring die virtual reality teweeg-
brengt. Daarvoor is een stereoscopisch 
systeem van zestien camera’s nodig, dat je 
als kijker een 3D-indruk geeft. Net als bij 
een traditionele film worden de beelden 
vervolgens gemonteerd met behulp van 
gewone panoramasoftware.
 Spa is snel gecharmeerd van het initia-
tief. In april 2015 zet het stadje een nieuw 
promotiemiddel in waarmee zijn bezoekers 
een overrompelende ervaring kunnen on-
dergaan. Gezeten in een eivormige stoel en 
met een VR-bril op zijn hoofd ontdekt de toerist in een 
oogwenk hoe mooi de streek van Spa is, terwijl hij in 
een raceauto op volle snelheid over het circuit van 
Francorchamps raast, aan boord van een heteluchtballon 
door de lucht zweeft of tussen de Blancs-Moussis van 
Stavelot danst.
 De toeristische ervaringen volgen elkaar daarna op 
voor Immersia Films: het bureau voor de toeristische 
promotie van Wallonië en Brussel, wildpark Forestia 
enzovoort. “Het is waar dat toerisme de eerste toepassing is 

van virtual reality. Het is niet per se een sector waar veel geld 

zit, maar de technologieën ontwikkelen zich”, legt Frédéric 
Lilien uit.
 In juni 2015 krijgt Immersia Films de gelegenheid om 
de tweehonderdste herdenking van de Slag bij Waterloo 
te beleven. Een overrompelende ervaring!
 Voor sommige mensen is het misschien een onbe-
reikbare droom om bij een voetbaltraining van Standard 
Luik aanwezig te zijn, maar Immersia Films is eind april 
de uitdaging aangegaan. Met behulp van de VR-bril kun 
je een onvergetelijk moment beleven, alsof je er zelf bij 
was. “Je ziet meteen de kleinste details en beleeft een exclusief 

moment met de spelers. De kracht zit echt in het gevoel van 

aanwezigheid”, zegt de man uit Verviers.

Vanwege het enorme potentieel van virtual reality neemt internetgigant Facebook in 
maart 2014 het bedrijf Oculus VR over voor het bescheiden bedrag van twee miljard dollar. 
Sindsdien zijn de investeringen in de augmented reality-sector verdrievoudigd. Oculus Rift 
werkt met Samsung, maar Sony (PlayStation), Google en HTC zijn niet achtergebleven 
en hebben soortgelijke systemen ontwikkeld. In juni van dit jaar heeft Facebook de 
mogelijkheid geïntroduceerd om foto’s in 360° te publiceren. Gebruikers kunnen hiermee 
panoramafoto’s op hun smartphone maken en via sociale media delen. Wie een iPhone 
vanaf versie 4S of Samsung Galaxy bezit en iedereen die in staat is om panoramafoto’s 
te maken, kan het proberen.

FACEBOOK 
INVESTEERT 
IN VR

Experience Brussels Virtual Reality Festival
In juni van dit jaar werd in Brussel het eerste VR-festival 
gehouden. Vier dagen lang konden de talrijke bezoekers 
een stuk of dertig innovatieve toepassingen testen, zoals 
de Slag bij Waterloo, de Apollo 11, de Masaicultuur en 
Pearl. Deze tekenfilm van Google, die 2D, 360°-video 
en virtual reality combineert, werd voor het eerst in 
België vertoond. “We praatten al negen maanden met Juan 

Bossicard, de oprichter van het Screen.Brussels-cluster, over 

het idee om een festival te organiseren. In Galeries Cinéma 

hebben we een partner gevonden om het festival van de grond 

te krijgen. Het heeft een zeer goed beeld gegeven van wat te-

genwoordig mogelijk is op dit gebied. De ont-

wikkelingen gaan heel snel en je kunt meteen 

alle kanten op”, zegt Frédéric Lilien, die niet 
in de gamingwereld terecht wil komen en 
zich liever bij documentaires houdt. “In 

werkelijkheid is de bewegingsruimte beperkt. 

Je moet het doen met de middelen die je hebt. Je 

moet keuzes maken en een eigen scenario 

schrijven. Het wow-effect is er. Maar daarna? 

Je moet erin geloven.”

Het verschijnsel virtual reality lijkt nog 
in de kinderschoenen te staan. Er zijn al-
lerlei mogelijkheden, zoals de kijker in be-

weging brengen en het gebruik van drones (met toe-
stemming). Hoewel het op het eerste gezicht om een 
eenvoudige technologie gaat, moeten bepaalde voor-
waarden aanwezig zijn om het beste resultaat te garan-
deren. “Je moet veel tests doen. Dat zeg ik ook tegen de klanten. 

Je moet de hele tijd experimenteren. Het is een leerproces: hoe 

meer je werkt, hoe meer je leert.”

Een breed spectrum van mogelijkheden
Je zou kunnen zeggen dat het Immersia Films voor de 
wind gaat. Het bedrijf heeft verschillende projecten 
lopen, waaronder een bewustmakingscampagne met 
betrekking tot milieubescherming. “Ik heb het erg druk 

tot oktober. Binnenkort vertrek ik trouwens naar Polen om te 

helpen bij een massabijeenkomst van Vikingen voor National 

Geographic! Daar ga ik geluidsopnamen in 360° testen.” Eén 
ding is zeker: er is een mooie toekomst weggelegd voor 
nieuwe technologieën.

www.immersiafilms.com

TOEPASSINGEN
  

Reclame- en 
verkoopscampagnes

Campagnes  
voor sociale media

Bedrijfsfilms
Media en pers

Tentoonstellingen
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Het stripverhaal, dat als een volwaardige kunst-
vorm wordt beschouwd, doet de harten in 
België al bijna een eeuw sneller kloppen. De 
geboorte van het onsterfelijke Kuifje in 1929 

vervult het land van trots. Enkele jaren later schenkt de 
school van Marcinelle het leven aan Robbedoes. De 
grote meester Jijé, maar ook Franquin, Morris, Will, 
Peyo, Uderzo en Goscinni volgen elkaar op bij uitgeverij 
Dupuis in Charleroi. Helden als Guust Flater, de 
Marsupilami, Lucky Luke, de Smurfen en Asterix wor-
den daar geboren. Dat hele erfgoed vormt het artistieke 
DNA van de Belgen. Maar hoelang nog? Die vraagde 
stelde zich François Pernot, sinds een aantal jaren CEO 
van de Pôle Image van Média-Participations, algemeen 
bestuurder van Dupuis en algemeen directeur van uit-
geverij Dargaud-Lombard. Hij realiseerde zich dat België 
achterblijft. “We moeten ons aanpassen aan de nieuwe tech-

nologieën. We zijn heel goed in strips. We hebben figuren 

bedacht die nooit verouderen, maar om onze striphelden in 

leven te houden, is het absoluut noodzakelijk dat we ons aan-

passen aan de nieuwe manieren van consumeren,” zegt 
Stéphanie Thirion, projectleidster. “Het publiek kan tegen-

woordig zelf bepalen wat, wanneer en hoe het wil consumeren. 

We moeten ons ervan bewust worden dat het stripverhaal van 

de nieuwe generaties anders zal worden benaderd. We moeten 

onze verhalen op andere manieren gaan vertellen.” De op-
lossing die François Pernot heeft bedacht, is een primeur. 
R/O, waarvan de uitspraak in het Frans ongeveer klinkt 

als ‘héros’ (held), is een opleiding die auteurs met de 
noodzakelijke hulpmiddelen leert werken om hun ver-
halen via verschillende mediaplatforms te vertellen. 
Maar wat betekent dat concreet?

Transmedia
Om een verhaal over te brengen via nieuwe technolo-
gieën, is het niet voldoende om te weten hoe je een 
3D-bril of Augmented Reality-helm draagt. Het doel van 
R/O is om verhalen anders te leren vertellen, met ver-
schillende ingangspunten en via meerdere platforms, 
zoals boeken, televisie, bioscoop, internet, videogames 
en apps. En daar komt transmedia om de hoek kijken. 
Transmedia wordt beschouwd als het opdelen van con-
tent in de tijd, in de verhaalruimte en via verschillende 
mediaplatforms. Daarbij worden lineaire en non-lineaire 
gedachtegangen gecombineerd om het publiek in staat 
te stellen zo veel mogelijk in de wereld van het verhaal 
op te gaan. Dat klinkt een beetje abstract, maar kort 
gezegd kunnen helden dankzij transmedia al dan niet 
simultaan op meerdere apparaten bestaan. De verschil-
lende platforms waarop het verhaal zich afspeelt, vormen 
één symbiotisch geheel, dat de ervaring verrijkt. De R/O-
opleiding is dus bedoeld om auteurs te leren hun verhalen 
en werelden direct in samenhang met verschillende plat-
forms te bedenken. In de tekenfilm zijn bijvoorbeeld 
flashbacks opgenomen die niet in het stripverhaal zitten, 
terwijl in de tekstballonnen van het stripverhaal bepaalde 
codes van de videogame te vinden zijn.

Cultuur als economische motor
Wat deze ontwikkeling tot nu heeft tegengehouden, is 
niet het talent van de auteurs, maar een gebrek aan tech-
nische kennis. Dat is het grote probleem. “Ze beschikken 

nog niet over alle competenties. Met R/O willen we hun de 

hulpmiddelen bieden om over andere platforms te kunnen 

R/O
Voorbij de 

grenzen...
I  Lucie Hermant

De Belgen hebben altijd veel plezier 
beleefd aan hun striphelden. 
Het digitale tijdperk opent niet 
alleen nieuwe verhaalwerelden voor 
de fans, maar ook voor de populaire 
stripfiguren van de toekomst. R/O 
neemt de uitdaging aan om dit 
voor elkaar te krijgen en zorgt zo 
voor een revolutie in de stripwereld.

M A R C I N E L L E

Henegouwen

I N N O V A T I E
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BELANGRIJKE 
DATA

22.12.2015
Via een persconferentie 
wordt bekendgemaakt 
dat R/O officieel met 
overheidssteun van start 
gaat.

17.05.2016
Op het Filmfestival van 
Cannes wordt 
opgeroepen om 
projectvoorstellen in te 
dienen.

Oktober 2016
De veertig projecten die 
het beste bij het concept 
aansluiten, worden door 
middel van voorselectie 
aangewezen. In de herfst 
begint dan het 
bootcamp, dat tot in 
december een 
bijscholingsweek 
organiseert op het 
gebied van marketing, 
storytelling, transmedia 
enzovoort.

Januari 2017
De eigenlijke 
R/O-opleiding gaat van 
start met een tiental 
projecten die na afloop 
van het bootcamp zijn 
uitgekozen.

Juli 2017
De eerste editie van R/O 
eindigt en heeft hopelijk 
een aantal 
veelbelovende projecten 
opgeleverd die de markt 
kunnen veroveren.

DE DRIE ONDERDELEN 
VAN R/O
  

Het concept van François Pernot 
steunt op drie pijlers om gezamenlijk 
de nodige competenties en 
technieken te ontwikkelen.

Het R/O Institute 
wordt gevestigd in Charleroi om een 
geavanceerde opleiding voor de tien 
voorgeselecteerde projecten te 
bieden. Trainers en deskundigen uit 
de hele wereld presenteren 
theoretische, technologische en 
praktische hulpmiddelen aan de 
auteurs. “We hebben een hele lijst 
van experts en professionals op het 
gebied van transmedia 
geraadpleegd”, zegt Stéphanie 
Thirion verheugd. “Het zijn 
lesprogramma’s die vorm moeten 
krijgen in samenhang met de 
projecten die zijn geselecteerd.” Zo 
wordt het programma van het R/O 
Institute opgesteld in samenwerking 
met de beroemde tekenschool Les 
Gobelins in Parijs.

Het R/O Lab 
stelt de allernieuwste technologische 
hulpmiddelen ter beschikking van de 
auteurs. Het R/O Lab, moet een 
vernieuwend laboratorium worden 
dat de auteurs in staat stelt om 
content en technologie op elkaar af te 
stemmen. Het is het technologieplat-
form om de werelden en verhalen uit 
te werken die de auteurs tijdens hun 
lesprogramma aan het R/O Institute 
hebben bedacht.

Belgian Heroes S.A. 
is verantwoordelijk voor alle zakelijke 
aspecten van de twee bovenge-
noemde instellingen. Hoewel 
momenteel nog geen Belgische 
markt voor transmediaprojecten 
bestaat, is Belgian Heroes toch van 
plan om van R/O een onvermijdelijk 
onderdeel van het internationale 
cultuurlandschap te maken. Zo 
worden alle exploitatiemogelijkheden 
onderzocht door deze vennootschap, 
die de projecten op de markt brengt 
en de intellectuele eigendom van R/O 
beheert.

nadenken. Momenteel zien we dat de technologieën zich snel 

ontwikkelen, maar dat de content niet wordt aangepast. Dat 

zouden we bij de striptekenaars willen aanmoedigen”, ver-
klaart Stéphanie Thirion. En om de toekomst van al die 
knowhow veilig te stellen, is R/O niet krenterig!
 De Smurfen van tegenwoordig zijn goed voor een 
omzet van 1,6 miljard euro, waaraan het stripverhaal in 
papieren vorm minder dan één procent bijdraagt. 
Volgens accountantsbureau Ernst & Young schept de 
culturele sector wereldwijd meer banen dan de auto-in-
dustrie. Hoewel boze tongen het tegendeel beweren, kan 
cultuur dus ook in de 21ste eeuw nog een echte economi-
sche motor zijn! En dat argument is duidelijk aangeko-
men bij François Pernot, die het R/O-concept heeft 
gecombineerd met een aantal particuliere en publieke 
investeringen: 1,6 miljoen euro uit het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), 3 miljoen euro 
als onderzoeksondersteuning en 4 miljoen euro van 
aandeelhouders, zoals uitgeverij Dupuis, de RTBF en 
Wallimage. Het Waals Gewest heeft ditmaal geen sub-
sidie gegeven, maar aandelen in het project gekocht. Het 
volledige financiële en commerciële beheer van het in-
novatiecentrum nieuwe stijl is in handen van Belgian 
Heroes S.A. Deze vennootschap brengt de aandeelhou-
ders bijeen, zorgt voor de uitvoering van de projecten 
en financiert R/O Institute en R/O Lab, de twee prak-
tische opleidingsinstituten.

Op zoek naar zeldzame parels
Erkende of aankomende talenten uit de hele wereld die 
aan de eerste editie van het omvangrijke R/O-project 
willen meedoen, kunnen zich tot september aanmelden. 
“We hebben veel aanmeldingen gekregen en daarover zijn we 

echt tevreden. De grote zomerfestivals hebben ons de moge-

lijkheid geboden om verschillende auteurs te ontmoeten en 

evangelisatiewerk te verrichten met betrekking tot striphel-

den”, legt Stéphanie Thirion uit. “We zijn op zoek naar 

projecten met een goed verhaal, veel potentieel, dichtheid en 

een verleidelijke storyworld.” Na deze eerste oproep tot het 
indienen van projecten wordt een voorselectie gemaakt 
van veertig ideeën, waaruit er tien worden gekozen. De 
betreffende auteurs worden dan toegelaten tot de R/O-
opleiding. Tijdens dit lesprogramma gaan de talenten 
naar het R/O Institute en het R/O Lab om getraind en 
begeleid te worden bij het uitwerken van hun ideeën. 
Aan het einde van het eerste jaar wordt een aantal pro-
jecten uitgekozen om geproduceerd, gedistribueerd en 
verkocht te worden door alle partners van het concept. 
“Op dat moment kunnen we het succes van R/O concreet eva-

lueren. Het wordt gemeten aan de hand van het resultaat na 

één jaar opleiding. Als er sprake is van een verhaal dat werkt 

en duurzame intellectuele eigendom die banen kan scheppen, 

kunnen we zeggen dat het concept is geslaagd! Het zou ideaal 

zijn als enkele van de 75 projecten die we in de eerste vijf jaar 

begeleiden, tot grote successen leiden”, voegt de projectleid-
ster eraan toe. Als het concept werkt, is het de bedoeling 
om het op termijn in andere landen te kopiëren, zodat 
misschien weer een Belgisch merk ontstaat dat de wereld 
voor zich wint.
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CHARLEROI,  
1666-2016

Van versterkte  

plaats tot

industriestad

Nu Charleroi, de tweede 
jongste stad van België, aan 
zijn tweede reconversie begint 
en dus een nieuwe bladzijde in 
zijn geschiedenisboek gaat 
schrijven, blaast het dit jaar 
350 kaarsjes uit. Drie en 
een halve eeuw met hoogten 
en laagten. Tussen stadswallen 
en terrils.

T O E R I S M E

Erfgoed

C H A R L E R O I

Henegouwen

I Christian Sonon
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Driehonderdvijftig jaar stelt niet veel 
voor op de schaal van een stad, maar 
toch betekent het dat er al heel wat 
wagons aa n de t rein va n de 

Geschiedenis zijn gehaakt. Wees gerust: we gaan 
u niet vertellen hoe Charleroi steen na steen werd 
gebouwd. Maar misschien wilt u wel weten wat 
het lot van de stad heeft bepaald.
 Kinderen stellen soms heel relevante vragen... 
“Wat was er vóór Charleroi, papa?” – “Toen de eerste 

stenen werden gelegd, stond er op die plaats een vredig 

dorpje dat Charnoy heette. De bewoners ervan maak-

ten spijkers en gingen steenkool halen in de mijnen. 

Dat dorpje lag aan de oever van de Samber en de gron-

den ervan behoorden toe aan de Spaanse Nederlanden.” 

– “En waarom hebben de Spanjaarden het dorpje af-

gebroken om er een stad te bouwen?” – “Omdat ze toen 

dikwijls oorlog voerden met de Fransen, die zuidelijker 

gelegen vestingen bezaten, meer bepaald in 

Mariembourg en Philippeville. De Spanjaarden zochten 

dus een strategische plaats om er een fort te bouwen. 

Dat deden ze niet om de bewoners te beschermen, maar 

om hun grondgebied te verdedigen. Die op de as 

Bergen-Namen en op de hoogten van de Samber gele-

gen plaats vonden ze heel geschikt.” – “Waren zij het, 

die er de naam Charleroi aan gaven?” – “Ja, dat was 

ter ere van hun koning Charles II. Die was toen nog 

maar een kleuter van vijf jaar, maar hij heerste al, 

met de hulp van zijn mama, natuurlijk.”

Rond de Place Charles II
Hoewel het de Spanjaarden waren die het fort in 
1666 begonnen te bouwen, waren het de Fransen 
die het afwerkten nadat ze het, minder dan een 
jaar later, hadden veroverd. De uitgekiende, op 
de Place Charles II gerichte configuratie, is het 
werk van Vauban, de beroemde militaire archi-
tect van Lodewijk XIV. Wanneer men een ma-
quette uit die tijd vergelijkt met het huidige plan 
van het stadscentrum, ziet men heel goed dat die 
configuratie bijzonder weinig veranderd is. Men 

herkent zeer goed de zeshoekige omwalling en 
het radiometrische interne tracé van de eerste 
versterking, met het bolwerk rond het wapen-
plein. Het was ook de markies van Vauban die de 
uitbreiding van de vesting tot aan de overkant 
van de Samber aanvatte om de zuidelijke flank 
te beschermen. Op die manier ontstond de 
Benedenstad, rond de huidige Place Albert Ier.

De bloeitijd van het Zwarte Land
We besparen u de verschillende machtswissels 
tussen Fransen, Spanjaarden en Oostenrijkers 
die achtereenvolgens gedurende 150 jaar de stad 
veroverden – het loonde wel de moeite ze te ver-
sterken! In 1815, na de nederlaag van Napoleon, 
viel de stad in handen van de Hollanders, die de 
versterkingen gingen uitbreiden naar het noor-
den en die de Samber bevaarbaar maakten, wat 
van essentieel belang was om de steenkool naar 
Frankrijk te voeren. Dankzij de komst van de 
eerste spoorweglijn en de bouw van een station 
in 1843 gaan de glas-, de staal- en de steenkool-
nijverheid, die zich geleidelijk rond de stad had-
den ontwikkeld, een fenomenale uitbreiding 
kennen. In 1867 besluit de Stad tot het afbreken 
van de wallen, die haar verstikten. In de plaats 
van de stenen komen er met bomen begroeide 
lanen en vallen de Beneden- en de Bovenstad 
elkaar in de armen. Het economische leven van 
stad wordt geregeld door de steenkoolmijnen. Dit 
is de tijd van koning Leopold II. Het Zwarte Land 
stelt het goed. De stad wordt de tweede rijkste 
van een land dat zelf (na Engeland) de tweede 
industriële grootmacht ter wereld is! In 1911 
vindt er een wereldtentoonstelling plaats.

De grote stedenbouwkundige 
omwenteling
“En wat is er daarna met Charleroi gebeurd, papa?” 
– “O, de stad zou nog twee grote verbouwingsfasen 

kennen. Na de Tweede Wereldoorlog rijzen er zowat 

Erfgoed

Nadat in 1930 de bocht van de 
Samber gedempt wordt (hiernaast), 
ontstaat er ruimte voor de 
boulevard Tirou en 
appartementsgebouwen (onder).

Scan deze code in 
met uw smartphone 

en ontdek meer 
info op de website 

van WAW.
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ONDERGRONDSE 
OVERBLIJFSELEN
  

Wat schiet er nog over van 
Charleroi als versterkte stad? In 
het stadscentrum zo goed als 
niets, behalve het speciale tracé 
van de straten rond de Place 
Charles II. Maar wanneer men een 
beetje dieper gaat zoeken, zal 
men ontdekken dat de onder-
grond van de stad onvermoede 
getuigen van haar militair verleden 
bewaart. Onder dat plein bevindt 
zich nog altijd de put die bij de 
oprichting van de Franse vesting 
werd ontworpen om de bouwers 
van de stad van het nodige water 
te voorzien. Een beetje verder, 
onder de Boulevard Zoé Drion, 
kan men een indrukwekkende 
galerij ontdekken, die uit de tijd 
van de Hollandse vesting dateert.
In 1695 werd er op bevel van 
Lodewijk XIV een plan in reliëf 
gemaakt van Charleroi. Om de 
strategie van die versterkingen 
beter te kunnen begrijpen, werd in 
het Stadhuis onlangs een kopie 
van dat plan onthuld. Het belfort 
van zijn kant, dat door de UNESCO 
op de werelderfgoedlijst werd 
geplaatst, geeft heel de geschie-
denis van de Stad Charleroi weer 
in een nieuwe scenografie. Dat 
zijn allemaal plaatsen die op 
aanvraag kunnen worden bezocht, 
maar enkel door groepen.

overal veel gebouwen en huizen in Jugendstil op. In 

1930 wordt de oude bocht van de Samber gedempt om 

plaats te maken voor een grote laan, de Boulevard 

Tirou, waarrond het commerciële centrum van de stad 

zich zou ontwikkelen. Het is ook in die tijd dat het 

Stadhuis en het belfort worden gebouwd. Later, in de 

jaren 1960, zou het uitzicht van de stad nog eens ver-

anderen door het opduiken van torens en administra-

tieve gebouwen zoals de Tour de l’Europe en de Tour 

Baudoux. In 1975, ten slotte, wil Charleroi zijn mobi-

liteitsprobleem oplossen door het aanleggen van een 

autosnelweg rond de stad.”

 Vandaag is de streek, zoals we weten, zwaar 
getroffen door de oliecrisis en de ondergang van 
de nijverheid. Charleroi moest met zichzelf in 
het reine komen en zien uit te groeien tot een 
grote moderne metropool. Na de versterkte en 
afgezonderde stad, na de industriële en ontgon-
nen stad, is het nu tijd voor een open en aantrek-
kelijke stad. Een stad die verankerd is in haar 
grondgebied en die aansluit op het omringende 
landschap. Dat werk werd al meer dan twintig 
jaar geleden aangevat…

Erfgoed

De uitgekiende, op de Place 
Charles II gerichte configuratie, is 
het werk van Vauban, de beroemde 
militaire architect van Lodewijk XIV. 
Wanneer men een maquette uit die 
tijd vergelijkt met het huidige plan 
van het stadscentrum, ziet men 
heel goed dat die configuratie 
bijzonder weinig veranderd is.

I N L I C H T I N G E N

Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
+32 (0)71 86 14 14

maison.tourisme@charleroi.be
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Men wordt niet alle dagen 350 jaar! Om die 
verjaardag in de verf te zetten met een 
gevarieerd programma, hebben alle ac-
tieve krachten uit Charleroi de handen in 

elkaar geslagen: de bestuurders, de stadsdiensten, de 
culturele en wetenschappelijke spelers, de onderwijsin-
stellingen, de horeca, de folkloreliefhebbers, de ouderen, 
de wijkcomités... “We hebben alle instellingen en ver-
enigingen opgeroepen om projecten in te dienen”, ver-
klaart Najia Sakhi, die in de coördinatiecel voor de 350 
jaar instaat voor de communicatie. “Voorstellen konden 

enkel worden aanvaard, als ze aansloten bij deze historische 

datum. Men kon dus geen klassiek evenement voorstellen en 

daar het etiket ‘350 jaar’ opplakken. We wilden iets nieuws, 

iets origineels, iets dat in verband staat met de geschiedenis, 

het erfgoed of de folklore, iets dat over verleden, heden of 

toekomst gaat.”

Eerbetoon aan zanger Jacques Bertrand
Omdat de eerste steen van de stad op een derde septem-
ber werd gelegd, is die datum uitgekozen als orgelpunt 
van de manifestaties. Toen het evenement nog in de 
toekomst lag op de dag dat wij dit schreven (in augustus), 
zag het programma voor het weekend van 3 en 4 sep-
tember er heel vrolijk en kleurrijk uit: officiële ceremo-
nie en beiaardconcert op zaterdagnamiddag, dan een 
indrukwekkende optocht door de straten van het stads-
centrum tot aan de kaden van de Samber. Een stoet die 
de 350 jaar geschiedenis van Charleroi zou schetsen, met 
metaalarbeiders, mijnwerkers, glasmakers, naoorlogse 
auto’s, reconstructeurs, revolutionairen van 1830, een 
praalwagen van de luchtvaartindustrie en – natuurlijk 
– de reuzen van de stad en veel zangkoren. Aan een 
uitzonderlijk evenement moeten ook uitzonderlijke per-
sonen deelnemen: een honderdtal leden van de 
Ommegang, onder wie Keizer Karel en zijn hofhouding, 
wilden voor deze gelegenheid hun Brusselse residentie 
verlaten. Het grote volksfeest op zaterdagavond – dat 
“Quai fièsse!” was gedoopt – heeft natuurlijk heel wat 
golven veroorzaakt op de Samber. Ook de muren van de 
stad trillen nog na bij de herinnering aan de duizenden 
personen die op zondag enkele volksliederen hebben 
aangeheven, die werden geschreven door de Charleroise 
zanger Jacques Bertrand (1817-1884): “Lolotte”, natuur-
lijk, maar vooral “Pays de Charleroi”, waarvan de stads-
beiaard vandaag nog de noten speelt.

“Charleroi tussen licht en schaduw”
De Stad heeft echter niet gewacht om haar 350 kaarsjes 
officieel uit te blazen vóór ze aan het feesten ging. 
Vermakelijkheden, concerten, feesten, lezingen en ten-
toonstellingen bepaalden al sinds de lente het levens- 
tempo in Charleroi. Er werden een bier en een praline 
gecreëerd; er werden publicaties aan de stad gewijd – 
waaronder een zeer mooie brochure van “Espace 

FEEST IN HET LAND 
VAN CHARLEROI!
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FEEST- 
KALENDER
  

23 en 24/09
Interuniversitair colloquium 
in het Palais des Beaux-Arts: 
“Charleroi 1666-2016 : 350 
ans d’histoire des hommes, 
des techniques, des idées”

Van 23/9 tot 29/10
Stedelijk kunstenfestival 
“Asphalte#2”

Van 05/10 tot 31/12
Expo “Zoom avant sur ma 
ville” in de Bibliothèque 
Arthur Rimbaud

21/10
Avond “C’était du sport – 
Nos premières gloires” in 
het Parc des Sports

Van 22/10 tot 
21/01/2017
Tentoonstelling “Public à 
l’œuvre” in het Musée des 
Beaux-Arts (PBA)

05/12
Paneldiscussie: “Charleroi: 
passé, présent et avenir” in 
het Bâtiment Zénobe 
Gramme, met Hervé 
Hasquin en Paul Magnette

Tot 22/12
Tentoonstelling van 
prentbriefkaarten in het 
Maison de la Presse

STADSFESTIVAL 
“ASPHALTE#2”
  

Van 23 september tot 29 oktober zal Asphalte#2 de 
verbanden tussen culturen en de openbare ruimte 
onderzoeken. In 2016 viert men niet enkel het 
350-jarig bestaan van de Stad Charleroi, maar ook de 
500 jaar van Utopia van Thomas More. Het 
samenvallen van die twee vieringen bood de 
gelegenheid om een leefbare wereld te maken, om 
plaatsen, voorzieningen en modellen voor de 
toekomst te ontwerpen. “In 2012 en in 2014 was de 
biënnale gewijd aan straatkunst”, verklaart Sébastien 
Lacomblez, graficus op het kantoor van de 
Bouwmeester van Charleroi. Hij herinnert eraan dat 
tijdens die eerste twee uitgaven de muren eerst vol 
foto’s werden gehangen en dan plaats boden aan 
fresco’s. “Dit jaar wilden de organisatoren afstand 
nemen van de straatkunst en zich op de openbare 
ruimte toeleggen door in te spelen op de utopie. Het 
LAB[au]-collectief, een laboratorium voor architectuur 
en stedenbouw, zal installaties maken op de toren 
van de Arbeidsuniversiteit en op het dak van Quai 10. 
Maar de grootste inspanning zal geleverd worden 
voor feesten, thematische ontmoetingen, creatieve 
workshops, stedenbouw...” Twee voorbeelden van 
evenementen: op 30 september zal het kinderplein, 
een project dat leerlingen uit Charleroi maakten 
tijdens workshops, ingehuldigd worden in de Rue du 
Laboratoire, terwijl er op 2 oktober een groot 
wandelpad vanuit het stadscentrum naar de terrils zal 
worden ingestapt. Een zwart en punky wandelpad, 
een experimentele en hedendaagse vorm van 
toerisme!

www.asphalte-charleroi.be

In 2014, ter gelegenheid van het 
festival Asphalte#1, waren de 
muren van de stad getooid met 
schilderingen. Het bekende “Bisous 
m’chou” is een soort ondeugend 
knipoog naar de hartelijke Carolo’s.

Erfgoed



© JDSA et Goffart-Polomé Architectes
52

nr.34

Environnement”, die 350 jaar stadsgeschiedenis schetst; 
er werd eer betoond aan de chemicus en industrieel 
Ernest Solvay, die zijn eerste fabriek in Couillet vestigde, 
en aan de in Charleroi geboren kanunnik en natuurkun-
dige Georges Lemaître; in de Sint-Valentijnsmars stapten 
voor het eerst folkloristische groepen uit de districten 
van Charleroi mee op; er werd een grote zoektocht ge-
organiseerd in de stad enz. De sport werd niet vergeten: 
om de herinnering op te roepen aan de legendarische 
voetbalderby’s tussen Sporting en Olympic, werd er 
begin september een ontmoeting gepland tussen de 
Zebra’s en de Dogs!
 “De best geslaagde activiteit behoort echter tot het gebied 

van de bescherming van het erfgoed”, noteert Najia Sakhi. 
“In het Museum voor Schone Kunsten vond de tentoonstelling 

‘Charleroi tussen licht en schaduw’ plaats, die door het 

Glasmuseum van Charleroi werd aangeboden en gewijd was 

aan het glas-in-loodraam in privéruimten, van 1880 tot 1940. 

Die kende zoveel succes, dat ze verlengd werd. Op de tentoon-

stelling kon het publiek niet enkel zien hoe glas-in-loodramen 

worden gemaakt, maar er ook kennismaken met de 

glas-in-loodramen uit veel privéruimten (herenhuizen, arbei-

derswoningen, handelszaken enz.) aan de hand van oorspron-

kelijke stukken uit museumverzamelingen, archiefdocumenten 

en foto’s.”

De burgers als commissarissen van 
hun tentoonstelling
En morgen? In het laatste kwartaal van 2016 zullen er 
een colloquium, en festival, tentoonstellingen en een 
paneldiscussie plaatsvinden. Op 23 en 24 september 
komen in het Paleis voor Schone Kunsten liefst 25 des-
kundigen van verschillende universiteiten een portret 
van Charleroi schetsen aan de hand van de mensen, de 
technieken en de ideeën die gedurende 350 de identiteit 
van de stad hebben gevormd. Op hetzelfde ogenblik gaat 
de “Asfalt”-biënnale van start, een stedelijk kunstenfes-
tival waarvan deze derde uitgave vooral gewijd zal zijn 
aan de openbare ruimte als leefkader (zie kaderstuk). 
Maar het is vanaf 21 oktober, datum van de vernissage 
van de tentoonstelling “Publiek aan het werk”, dat men 
zal kunnen zien wat de inwoners van Charleroi in hun 
mars hebben. Het Museum voor Schone Kunsten van 
Charleroi en het Fotomuseum hebben zich aan een ori-
gineel experiment gewaagd door de hele organisatie van 
een tentoonstelling aan het publiek over te laten. “Er 

werden ongeveer zestig burgers gekozen op basis van hun 

motivatie,” legt Najia Sakhi uit. “Van april tot augustus 

hebben ze kennisgemaakt met de musea en de verzamelingen 

ervan en geleerd op welke verschillende manieren men met 

kunst kan omgaan. Samen hebben ze het thema van de ten-

toonstelling gekozen en uitgewerkt, en de lijst van de werken 

opgesteld. Ten slotte hebben ze gezorgd voor de presentatie, de 

berichtgeving in de media en de communicatie over de ten-

toonstelling, die tot 21 januari zal plaatsvinden in het Museum 

voor Schone Kunsten.” Het thema? Mutaties. Zoals de 
Waalse metropool er nu een beleeft!

We moeten toegeven dat Charleroi, dat 
eerst een zeer begeerde vesting was en 
later een bloeiende industriestad, nooit 
ontworpen werd als een woonstad. 

Terwijl het aantal inwoners tussen 1966 en 2001 van 
244.000 naar 200.000 daalde, begint de demografische 
curve nu langzaam maar zeker opnieuw te stijgen. 
Tegenwoordig zijn er bijna 100.000 woningen in 
Charleroi. Volgens de ramingen zouden er 12.000 wo-
ningen, of 400 per jaar, moeten worden bijgebouwd tegen 
2045. Dat is een grote uitdaging, die enig denkwerk 
vergt. “Charleroi moet zo soepel zijn als een metropool, met 

zijn tijd meegaan en oplossingen vinden voor de belangrijkste 

stadsproblemen, namelijk mobiliteit, aantrekkelijkheid van de 

openbare ruimte, nabijheid van de groenzones, geschikte wo-

ningtypes voor het stadsleven en op zijn grondgebied de be-

langrijke grootstedelijke functies organiseren en juiste en 

sterke landschappen maken”, legt Georgios Maillis uit. De 
architect en Bouwmeester van Charleroi heeft het niet 
over gewone bouwwerken. Het masterplan voor de re-
novatie van het stadscentrum, dat door de Feder-fondsen 
en door Waalse subsidies wordt gesteund, is het derde 
belangrijkste uit de geschiedenis van de gemeente, na het 
groot stedenbouwkundig plan van 1870 en de infrastruc-
tuurwerken en woningbouw uit 1950-1970.
 De eerste fase, het Fenix-project (2007-2013), nadert 
zijn voltooiing in de Benedenstad (Ville Basse). Althans 
wat de overheidsfondsen betreft (€ 58.000.000). Want 
terwijl het handelscentrum Rive Gauche waarschijnlijk 
zal afgewerkt zijn in februari aanstaande, zal het nog tot 
2025 duren eer het Left Side Business Park (zakenpark 
aan de westzijde) en de River Towers (twee woontorens 
aan de oostzijde) klaar zullen zijn. Het zijn twee projec-
ten aan de oever van de Samber, die in handen van de 
privésector zijn.

Het complete programma:
www.charleroi.be/350ans

EEN FACELIFT 
VOOR HET 
STADSCENTRUM
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Creatief District Charleroi
Nu staat het bovenste deel van het stadscentrum en meer 
bepaald het noordwestelijke kwadrant ervan, in het licht 
van de schijnwerpers. Deze tweede stedelijke herkwali-
ficeringsfase (programmatie 2014-2020 van de Feder-
fondsen) beschikt over een budget van € 142.000.000 en 
is bekend onder de naam Creatief District Charleroi. Ze 
wordt gestuurd door de Stad, door Charleroi 
Bouwmeester en door Igretec. Charleroi DC heeft twee 
polen: een evenementenpool en een uitmuntendheidspool 
voor vorming, onderwijs en onderzoek. De eerste omvat 
de renovaties aan het Tentoonstellingspaleis en aan het 
Paleis voor Schone Kunsten (uit 1957), alsmede de bouw 
van een energiezuinig Congressenpaleis (€ 25.000.000 
– 6400 m2) op de esplanade van het Paleis voor Schone 
Kunsten. Met die drie paleizen zal de stad over hoog-
waardige infrastructuur voor belangrijke evenementen 
beschikken. Meer naar het noorden zal de site van de 
Université du Travail worden gerenoveerd en uitgebreid 
om de “campus voor wetenschap, kunst en techniek” te 
worden. Die campus zal bestaan uit een universitair cen-
trum in het Zenobe Grammegebouw, uit een deskundig-
heidscentrum voor “design en innovatie” en uit een 
technische wijk. In de buurt van die twee polen heeft het 
Brusselse kantoor Bas Smets voor de openbare ruimte 
een echt heroplevingsplan ontworpen, dat gericht is op 
de Place Charles II, de Place du Manège en het voorplein 
van het toekomstige Congressenpaleis.
 Ten slotte blijft de noordoostelijke zone van de 
Bovenstad (Ville Haute) niet achter, aangezien het hui-
zenblok Zoé Drion sociale bestemmingen zal krijgen, 
het Mambourgstadion zal worden gerenoveerd en het 
Gerechtshof vergroot.

Bronnen:  
“Charleroi Métropole, 
Un schéma stratégique 
2015-2025” (uitgave 2015) 
en “Charleroi, de la 
ville fortifiée à la ville 
de demain” (Espace 
Environnement).

Het toekomstige 
Congressenpaleis wordt 
gebouwd op de site van 
het huidige busstation, 
naast het Paleis voor 
Schone Kunsten.
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DE STAD KRIJGT EEN 
NIEUWE GEDAANTE
  

“Charleroi moet zo soepel zijn 

als een metropool, met zijn tijd 

meegaan en oplossingen 

vinden voor de belangrijkste 

stadsproblemen, namelijk 

mobiliteit, aantrekkelijkheid 

van de openbare ruimte, 

nabijheid van de groenzones…”

Georgios Maillis, Bouwmeester.

V MSA Asymetrie
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Stap voor stap volgt de bezoeker het the-
matische parcours en tuimelt van de ene 
wereld in de andere, die elk hun eigen 
artistieke inspiratie hebben. Het belooft 

een rijke maand oktober te worden voor kunst-
liefhebbers, een maand met uiteenlopende ten-
toonstellingen van hedendaagse kunst in het 
stadcentrum. Dit in het teken van ontdekkingen 
geplaatste evenement laat de bezoeker kennis-
maken met verschillende vormen van beeldende 
kunst. Een betoverende en inspirerende beleve-
nis. Aan de poorten van Doornik, een stad die al 
een meesterwerk op zich is, wordt tijdens de 
mooie herfstdagen een uitgelezen plaats voorbe-
houden aan de kunst met al haar zeggingskracht! 
Het programma omvat ook sociaal bewuste ar-
tistieke acties, zoals door Tarik Bouziane, de 
schepen van cultuur, wordt onderstreept. “Er zijn 

geen wachtrijen, geen inschrijvingen op het Internet, 

maar spontane ontmoetingen tussen publiek en kun-

stenaars. De vernissages, de rondleidingen, de dever-

nissages en andere workshops blijven bevoorrechte 

momenten voor het delen van emoties.” 
 Enkele cijfers. Er zijn meer dan 55 plaatsen, 
meer dan 60 tentoonstellingen en meer dan 
300 kunstenaars (die door een commissie van 
vakmensen werden gekozen om een zeker kwa-
liteitsniveau aan te houden) voor het verwezen-
lijken van dit grootschalige project, dat hoofdza-
kelijk participatief wil zijn. In het kader van deze 
23ste editie en om tegemoet te komen aan de 
verzoeken van steeds meer kunstenaars uit de 
streek, heeft het evenement zijn grenzen verlegd 
tot andere gemeenten, zoals Moeskroen, 
Estaimpuis en Péruwelz, die offtentoonstellingen 
zullen aanbieden. 
 Om zoveel mogelijk bezoekers aan te trekken 
en een ruim publiek te bereiken, willen de orga-
nisatoren dit evenement volledig gratis houden, 
aangezien het voornamelijk bedoeld is om tot 
meer synergieën te komen, stijlen en culturen 
met elkaar te confronteren en jong creatief talent 
aan te moedigen door nieuwe technologieën te 
integreren. Er zullen vrij toegankelijke tentoon-
stellingen worden aangeboden in cultuurcentra, 
in kunstgalerijen, bij particulieren, op vreemde 
plaatsen, op straathoeken, in wijken en in dor-
pen, opdat de bezoekers een ruim uitzicht zouden 
krijgen op moderne kunst. Het evenement wil 
openstaan voor de eurometropolitaanse ruimte 
om de hedendaagse scheppende kunst voor ie-

KUNST IN DE STAD
Onder de vijf 

klokkentorens 

is er kunst

T O E R I S M E

D O O R N I K

Henegouwen

Sinds meer dan twintig jaar zijn er in Doornik foto’s, schilderijen, 
keramiek, beeldhouwwerken en videokunst te zien. Een 
gelegenheid om de stad te (her)ontdekken en kennis te maken 
met jong talent uit de streek en daarbuiten. 

I Anne-Charlotte Beaste
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Door wederzijdse beïnvloeding van alle 
kunsten, kan men verschillende 
werelden bezoeken, gaande van dans tot 
kapsel, over video en fotografie. De 
gebruikte plaatsen zijn trouwens anders 
dan de conventionele galerijen, 
aangezien de bezoeker de kans krijgt om 
te genieten van werken die over de hele 
stad verspreid zijn, in de etalages van de 
winkelwandelstraat, in restaurants...

De ‘major dôme’ van atelier 
Michel Dupont en de 
Incredible Edible werden in 
2015 tentoongesteld in het 
Maison de la Culture.
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dereen toegankelijk te maken. Tijdens heel de 
maand oktober zal er voortdurend iets gebeuren 
in het kader van “Kunst in de Stad”.

Verleiden
Zoals Dimitri Kadjanski, cultureel attaché en 
directeur van de stedelijke musea van Doornik 
eraan herinnert, schuilt achter dit evenement het 
idee om de hedendaagse kunst doelgericht te 
maken. Een ideale context, aangezien de stad met 
de Vijf Klokkentorens twee kunstscholen telt – 
het Sint-Lucasinstituut en de Academie – en kan 
profiteren van de aanwezigheid van veel kunste-
naars in de streek. Aangezien de organisatoren 
de artistieke jeugd aan bod willen doen komen, 
streven ze naar ontdekking en innovatie om 
zowel het publiek als de galerijhouders te verlei-
den. Door wederzijdse beïnvloeding van alle 
kunsten, kan men verschillende werelden bezoe-
ken, gaande van dans tot kapsel, over video en 
fotografie. De gebruikte plaatsen zijn trouwens 
anders dan de conventionele galerijen, aangezien 
de bezoeker de kans krijgt om te genieten van 
werken die over de hele stad verspreid zijn, in de 
etalages van de winkelwandelstraat, in restau-
rants... Een maand lang zal de stad leven op het 
ritme van dit evenement, dat geen dode momen-
ten zal kennen. 

I N L I C H T I N G E N

Kunst in de Stad 2016
Van 1 tot 30 oktober 2016
www.tournai.be

www.visittournai.be

LA ROBIN DES BOIS

Op 9 oktober in 
Leuze-en-Hainaut.
Afstanden van 18, 35, 
45 en 58 km.
www.lawallonieavelo.be
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Zonder te verloochenen of te vergeten dat 
ze een gedenkplaats is, opent de Bois du 
Cazier-mijn een nieuwe cyclus, waarin 
ditmaal het lot van de mijnwerkers uit de hele 
wereld centraal zal staan, gaande van de 
veiligheid op het werk in het algemeen tot 
het leven van de huidige gastarbeiders. 
De fouten die tot de ramp hebben geleid, 
en de lessen die de overheden uit het drama 
hebben getrokken, zetten aan tot bezinning 
over en observatie van wat er zich elders 
in de wereld afspeelt.

De Bois du Cazier blijft eerst en vooral een 
gedenkplaats. Na de herdenkingen van de 
catastrofe van 8 augustus 1956, die 262 mijn-
werkers in bijzonder dramatische omstandig-

heden het leven kostte, wordt er vandaag een nieuwe 
bladzijde geschreven in de geschiedenis van de Bois du 
Cazier. Het noodzakelijke herinneringswerk is voltooid 
met de redding van de mijnsite in 2006. Een tweede 
bladzijde werd geschreven met de renovatie ervan en de 

omvorming tot herdenkingsplaats en le-
vend museum. De derde fase werd in 2016 
voltooid met de opening van een nieuwe 
ruimte voor de redders en de evenementen 
die gepaard gingen met de zestigste ver-
jaardag van de ramp. 

LE BOIS DU CAZIER
De helden  

van de mijn

M A R C I N E L L E

Henegouwen

O N T D E K K I N G

I Thierry Desiraut
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hebben willen zien wat er in de steenkoolmijnen in andere 

landen was veranderd sinds de ramp”, legt Alain Forti uit. 
“We merken dat er nog altijd dezelfde uitbuiting van mannen, 

vrouwen en kinderen is, hetzelfde gebrek aan veiligheid en 

hetzelfde misprijzen voor mensenlevens. Als voorbeeld namen 

we de ramp die zich in 2014 voordeed in Soma, Tunesië. We 

beseften dat de foto’s die op het internet rondgingen, precies 

dezelfde waren als die van Marcinelle, maar dan in kleur! 

Toen hebben we gezegd dat we daarmee echt aan de slag moes-

ten. We hebben onderzoek gedaan en op de tentoonstelling ziet 

men verscheidene mijnsites van overal ter wereld, met foto’s, 

video’s en uitspraken van mijnwerkers die juist hetzelfde zeg-

gen als die uit 1956: we dalen in de mijn af om onze kinderen 

een toekomst te geven…” Het zijn dikwijls aangrijpende 
documenten, zoals die getuigenis van een mijnwerker 
uit de Andes, die met eenvoudige woorden vertelt hoe 
gruwelijk zijn dagelijks leven is, en die foto van een 7 of 
8-jarig meisje dat een enorme blok steenkool op haar 
hoofd draagt. Die zeer goed gedocumenteerde, zeer di-
dactische en zeer goed opgezette tentoonstelling is op 
zichzelf al een omweg waard.
 
Een absolute must
Een andere tentoonstelling, “Le mineur, ce héros” – of 
de mijnwerker als held – is ook een bezoek waard. Het 
idee ontstond uit een discussie over foto’s en herinne-
ringen en, vooral, over de waarden die mijnwerkers 
gemeen hebben met de superhelden uit stripverhalen: 
moed, kracht, solidariteit en zelfverloochening. Didier 
Ocula, die het boek “Charleroi, black country, white 
spirit” schreef, heeft de leerlingen van de Albert 
Jacquard-hogeschool en befaamde tekenaars, die mee-
werkten aan prestigieuze producties van Disney en Pixar 
of aan Star Wars, overtuigd om een twintigtal platen 
over dat onderwerp te maken, met als leidraad de rode 
halsdoek die in alle tekeningen opduikt. Een andere, 
ludieke en ontroerende kijk op de mijnwerkerswereld. 

Naar aanleiding van de herdenkingen werd er een nieuwe 
ruimte geopend, de “reddings”-ruimte die conservator 
Alain Forti ons laat zien. “Ditmaal hebben we eer willen 

betonen aan de redders, die op gevaar voor hun eigen leven 

alles hebben gedaan om de overlevenden te vinden – als bij 

wonder hebben ze er drie aangetroffen – en vooral om de lijken 

van hun kameraden naar boven te brengen. Een uiterst lang-

durig en afmattend werk. Het laatste lichaam dat werd gevon-

den, zou pas in december worden geborgen. En waarmee kan 

men hun beter eer betuigen, dan met een van de vrachtwagens 

die daar op de dag van het drama waren? Die prachtige rode 

vrachtwagen heeft nog in een steenkoolmijn gediend tot in 1984 

en werd daarna jarenlang gebruikt door de ‘Flambeurs’, een 

folkloristische groep uit Verviers. Ongelooflijk, maar waar! 

Hij werd van de sloop gered door een gulle verzamelaar, die 

hem ons cadeau deed. De grondig gerestaureerde vrachtwagen 

staat nu te midden van vele andere voorwerpen die de redders 

gebruikt hebben. Foto’s, getuigenissen en filmuittreksels tonen 

welke rol ze tijdens de catastrofe hebben gespeeld.”

De mijnwerker in de huidige wereld
Meer dan ooit is de Bois du Cazier verankerd in de wer-
kelijkheid van de moderne wereld en wil ze de jonge 
generaties tonen hoeveel weg er in het bedrijfsleven is 
afgelegd inzake arbeidsvoorwaarden en veiligheid. “We 
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Deze tentoonstelling loopt tot 11 december op de tweede 
verdieping van de losvloer, de centrale plaats van de 
mijn, waar alle gewonnen steenkool langskwam. 
 Behalve het gerestaureerde deel van de koolmijn heeft 
de site nog twee andere musea. Het glasmuseum bevindt 
zich in een nieuw, modern en uit glas en staal opgetrok-
ken gebouw naast de lampenopslag en onderhoudsplaats. 
De verzamelingen nodigen de bezoeker uit om aan de 
hand van hedendaags werk terug te keren in de tijd om 
kennis te maken met de technieken en de evolutie van 
de materialen die de eerste gekende glasmakers gebruik-
ten. Dan is er nog het industriemuseum, dat zich in de 
bad en douchelokalen bevindt. Daar ziet men machines 
en verzamelingen uit de vroegere ‘Forges de la 
Providence’ van Marchienne-au-Pont. Verzamelingen 
die de geschiedenis van de industrie in Henegouwen 
schetsen. Men treft er een platwalsmachine uit het mid-
den van de 19de eeuw aan, alsmede stoommachines, dy-
namo’s en een elektrische tram.
 Er zijn ook modern uitgeruste smeed- en smeltateliers 
waarin ambachtslieden originele creaties maken. In een 
heel authentieke sfeer, die benadrukt wordt door het 
contrast tussen de zwarte machines en het vuur van de 
smeltovens, de scherpe steenkoolgeur en het geluid van 
de aambeelden, kan de bezoeker smeeddemonstraties 
bijwonen.
 
Veranderen om beter te bewaren
“Maar om aantrekkelijk te blijven, moet een ruimte zoals deze 

voortdurend worden vernieuwd”, verklaart Jean Louis 
Delaet, de directeur van de site. “Daarom hebben we de 

recente technieken gebruikt om een film te bestellen bij Dirty 

Monitor, een jonge firma uit Charleroi. De film heet ‘De la 

Révolution industrielle au Patrimoine mondial’ (Van indus-
triële revolutie tot werelderfgoed). De makers, die reeds 

de zeer gewaardeerde videomapping voor Bergen 2015 op 

hun actief hadden, hebben zich nu gebogen over de industriële 

evolutie van de streek. Het resultaat is een film van 15 minuten 

met intense en boeiende computeranimaties die de bezoeker 

van bij het betreden van het museum onderdompelen in de 

wereld van machines en werk.” En om het plaatje volledig 
te maken, is er een nieuwe animatie die special bestemd 
is voor schoolkinderen. “Met een oriënteringsanimatie 

hebben we de jeugd willen aansporen om meer te weten over 

de industriële wereld. De mijnsite beslaat 24 ha en bevat nog 

drie slakkenbergen. Die getuigen uit het verleden zijn in de 

loop van de tijd geëvolueerd. Ze bevatten nu een verrassend 

rijke fauna en flora.” Die animatie nodigt de leerlingen 
uit om “op koers te blijven”. Een kaart leren lezen, ver-
borgen bakens vinden op de vloer van de vroegere mijn. 
Een belangrijke toeristische site in Wallonië moet zich 
geregeld vernieuwen om interessant te blijven voor het 
publiek en vooral voor de jeugd. En deze site trok ver-
leden jaar 60.000 bezoekers. “We hebben nog een zeer mooi 

project in wording”, vertelt Jean-Louis Delaet. “Alle grote 

steden en alle belangrijke regio’s hebben een geschiedkundig 

museum. Behalve Charleroi, dat nochtans zijn 350-jarig be-

staan viert. We hebben dus het plan opgevat om op onze site 

een geschiedkundig museum over de streek van Charleroi op 

te richten. Een rijke en verrassende geschiedenis, die moet 

worden verteld met de meest geavanceerde technologieën. Het 

project is goed op dreef en zal een belangrijk onderdeel toe-

voegen aan een al zeer rijk geheel.”
 Voor de directeur van de site zal de Bois du Cazier 
een plaats van bezinning worden, zoals het concentra-
tiekamp van Theresiënstadt, de gevangenis van Nelson 
Mandela op het Robbeneiland, en het eiland Gorée, een 
doorgangsplaats voor de slaven die uit Afrika geroofd 
waren. De tragedie die zich hier heeft afgespeeld, toont 
hoe weinig het lot van een mens betekent voor econo-
mische belangen. En dat is nog altijd zo, overal ter we-
reld. “Wij moeten daarvan getuigen voor de jonge generaties. 

Het feit dat onze site, samen met drie andere Waalse mijnsites, 

in 2012 door de UNESCO werd erkend, geeft ons een opdracht 

en een zichtbaarheid om onze rol als getuige van het verleden 

te overstijgen, zonder hem ook maar in het minst te verloo-

chenen. Er begint een nieuw leven voor de Bois du Cazier.”
 De Bois du Cazier: een gedenkplaats, maar ook en 
vooral een boeiende plek, waar verleden en heden elkaar 
ontmoeten en komaf maken met de heersende opvattin-
gen over de wereld van de mijn, onze geschiedenis en 
onze waarden.

I N L I C H T I N G E N

Bois du Cazier
Rue du Cazier, 80
B-6001 Marcinelle
+32 (0)71 88 08 56

www.leboisducazier.be
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DE ABDIJ VAN 
VILLERS-LA-VILLE
Moderne 

ruïnes

De eeuwenoude ruïnes van de abdij van 
Villers-la-Ville kregen onlangs een 
nieuw bezoekerscentrum en een nieuwe 
toegang tot de site, waardoor men heel 
de grootsheid van deze gotische parel in 
zijn natuurlijk schrijn kan ontdekken.

I Gilles Bechet // V Guy Focant — SPW

V I L L E R S - L A-V I L L E

Waals-Brabant

O N T D E K K I N G

Deze ruïnes behoren ongetwijfeld tot de mooi-
ste van de christelijke wereld en vormen de 
volledigste cisterciënzersite van Europa. De 
abdij van Villers, die Victor Hugo fascineerde, 

kwam aan het einde van de 19de eeuw opnieuw onder de 
aandacht dankzij de romantische belangstelling voor 
ruïnes. Deze ruïnes, die zo ambivalent zijn als de ijdel-
heid, getuigen evenzeer van de verwoestende tand des 
tijds als van de weerstand daartegen.
 Onder impuls van de heilige Bernardus van Clairvaux 
beginnen de cisterciënzermonniken in 1146 een ro-
maanse abdij te bouwen in de Thylevallei. De pragma-
tische pijdragers beslissen zich boven de waterloop te 
vestigen, in plaats van op een van de oevers ervan, zodat 
de abdij het stromend water kan gebruiken voor haar 
huishoudelijke behoeften en haar werkplaatsen. In de 
13de eeuw beleeft de abdij een eerste bloeitijd, op het 
hoogtepunt van de gotische pracht. In de 18de eeuw wor-
den de middeleeuwse gebouwen in neoklassieke stijl 
gerenoveerd en worden het abtenhuis en de tuinen eraan 
toegevoegd. De abdij, die toen door 100 monniken en 
300 lekenbroeders werd bewoond, beleefde een nieuw 
hoogtepunt, dat echter bruusk werd afgebroken door de 
Franse Revolutie. In 1796 werd het domein in drie kavels 
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Onder impuls van de heilige Bernardus van Clairvaux beginnen 
de cisterciënzermonniken in 1146 een romaanse abdij te bouwen in 
de Thylevallei. De pragmatische pijdragers beslissen zich boven 
de waterloop te vestigen, in plaats van op een van de oevers ervan, 
zodat de abdij het stromend water kan gebruiken voor haar 
huishoudelijke behoeften en haar werkplaatsen.
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verkocht. De eerste kavel bevat de resten van de abdij, 
de tweede de bijgebouwen met de molen en de vijver, en 
de derde de heuvel en de hoeve. Die splitsing gaat duren 
tot in de moderne tijd, waarin de ruïnes nog steeds ei-
gendom zijn van de federale staat, terwijl de andere ka-
vels toebehoren aan het Waals Gewest. Een typisch 
Belgische toestand, die het beheer van de hele site ge-
lukkig niet te veel bemoeilijkt.

Anders denken
Een van de voornaamste problemen van de site is de 
lange asfaltweg die er van het ene uiteinde naar het an-
dere doorheen slingert. Die nog uit de tijd van de Franse 
Revolutie daterende weg doet afbreuk aan het homogene 
karakter van het geheel en is een element van onveilig-
heid voor de bezoekers. “Er wordt al twintig jaar gesproken 

over het omleggen van de weg, maar dat bleek niet doenbaar 

om budgettaire redenen en wegens de vele onteigeningen die 

daarvoor nodig zouden zijn. Daardoor zijn we op den duur 

anders gaan denken”, zegt Corinne Roger, Directrice van 
de dienst Vastgoedopdrachten van het Waalse 
Erfgoedinstituut. Beetje bij beetje werd duidelijk dat het 
bouwen van een loopbrug over de weg om de verschil-
lende delen met elkaar te verbinden, de beste manier zou 
zijn om de site op te waarderen en om de zichtbaarheid 
ervan en de veiligheid van het publiek te verbeteren.

Voortaan is de site toegankelijk via een nieuw 
Bezoekerscentrum dat werd ondergebracht in de oude 
molen, een gebouw dat in de loop der eeuwen veel ver-
anderingen onderging, maar sinds de 13de eeuw altijd in 
gebruik is gebleven. Daarin bevinden zich nu de kanto-
ren van de vzw Abdij van Villers-la-Ville, twee didac-
tische zalen en de onthaalboetiek.
 “Toen men afkwam met het voorstel voor een loopbrug, 

stond ik een beetje weigerachtig tegenover het idee om zo’n 

breuk te maken in een oud gebouw. Maar het is waar dat de 

molen in de tijd van de monniken veel kleiner was en dat hij 

pas later grondig werd verbouwd. Die loopbrug vertrekt vanuit 

een verdieping die niet bestond in de tijd van de abdij. Ze 

maakt de verbinding met de heuvel en biedt een weergaloos 

uitzicht op de site”, vernemen we van Michel Dubuisson, 
historicus en adjunct-directeur van de vzw.
 Eerst komt men langs het onthaal en de bijbehorende 
boetiek, die uitpuilt van artikelen en producten die in 
cisterciënzer- en andere abdijen werden gemaakt. Van 
daaruit gaat men naar de twee zalen op de hogere ver-
diepingen. Deze vleugel van het gebouw was buiten 
gebruik sinds 1858, maar onderging aan het einde van 
de 19de eeuw een eerste reeks conservatiewerken, waarbij 
architect Charles Licot al van plan was er een museum 
in onder te brengen! De renovatie met haar verfijnde 
lijnen doet de panelen van cortenstaal, het natuurlijke 
hout en de eerbiedwaardige muren van afgebikte bak-
steen, heel sober op elkaar aansluiten. In de eerste zaal 
krijgt men een inleiding tot de cisterciënzerwereld. Zo 
ziet men er de ligging van de abdijen in Europa, het plan 
en het organogram voor de werking ervan, alsook het 
verbazend ingewikkelde uurrooster dat het leven van 

Deze vleugel van het gebouw was buiten 
gebruik sinds 1858, maar onderging aan het 
einde van de 19de eeuw een eerste reeks 
conservatiewerken, waarbij architect Charles 
Licot al van plan was er een museum in 
onder te brengen! De renovatie met haar 
verfijnde lijnen doet de panelen van 
cortenstaal, het natuurlijke hout en de 
eerbiedwaardige muren van afgebikte 
baksteen, heel sober op elkaar aansluiten.
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MIKKEN OP 60.000 BEZOEKERS
  

Een nieuw parcours, een nieuwe dynamiek, nieuwe ambities! Tegenwoordig trekt de 
site van Villers 35.000 tot 40.000 bezoekers per jaar aan. Wanneer men daar nog 
evenementen bij optelt, zoals de zomervoorstellingen, de Koornacht en de 
Circusnachten, komt men aan 100.000. “We willen ons niet vastpinnen op becijferde 

doelstellingen, maar we denken toch dat we 60.000 bezoekers per jaar kunnen halen”, voert 
Michel Dubuisson aan. “Daarvoor moeten we geregeld de belangstelling weer opwekken 

door nieuwe dingen aan te bieden.” Gesloten zones werden weer geopend, zoals het 
netwerk van kelders dat uit de 18de eeuw stamt en zich uitstrekt onder het abtenpaleis. 
Begin 2017 zullen de bezoekers gebruik kunnen maken van een videogids met een 
reconstructie van de abdij in aangevulde werkelijkheid.

de monniken naargelang de jaargetijden regelde. Met 
behulp van een reeks aanraakschermen kan men die 
informatie verder uitdiepen. De tweede zaal wordt bijna 
helemaal in beslag genomen door een groot leistenen 
schaalmodel van de abdij in haar glorietijd. Het materiaal 
verwijst natuurlijk naar de steen waaruit de abdij voor 
95 % werd opgetrokken en die gewonnen werd in twee 
nabijgelegen steengroeven. Vóór de herinrichting van 
de oude molen werden er verscheidene restauratie-, uit-
rustings- en landschapswerken uitgevoerd, waarbij in 
2010 de deur van de hoeve en de schuur met de huidige 
technische werkplaatsen werden gerestaureerd, en in 
2011-2012 de wasserij waarin nu een ambachtelijke mi-
crobrouwerij is ondergebracht.

Alles sober houden

Vóór ze het eens werden over de definitieve inrichting 
van het bezoekerscentrum, hebben Michel Dubuisson 
en andere leden van de vzw enkele van de 200 Europese 
cisterciënzersites bezocht om er ideeën op te doen. Een 
van de markantste was de abdij van Fountains in 
Yorkshire. “Na die bezoeken waren we vastbesloten alles sober 

te houden en ons niet te bezondigen aan een overdreven sceno-

grafie. De inleiding mocht niet belangrijker worden dan het 

bezoek. Wat telt, is dat de bezoekers alle sleutels in handen 

hebben wanneer ze op de site zelf rondgaan.”
 De heuvel bestaat uit een soort natuurlijke opeenvol-
ging van terrassen. Van daaruit heeft men uitzicht op 
het hele domein en beseft men dat de monniken de site 
echt in de diepte van het dal hebben gebouwd. “Men ziet 

veel beter heel de natuurlijke omgeving en veel mensen hebben 
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HERFST IN DE 
ABDIJ

24 en 25.09
Festival van de micro- 
brouwerijen “Carrément 
Bières”

09.10
Planten- en 
Gezondheidsworkshop
U leert er volgens recepten 
van de middeleeuwse 
geneeskunde een siroop, 
een zalf en een alcoholisch 
plantenaftreksel maken.

29.10
Gezongen wandeling
Zangeres Marie Fripiat 
neemt u met middeleeuwse 
a-capellaliederen mee op 
een wandeling vanuit het 
kerkkoor naar de 
Scherpenheuvelkapel.

05.12.16 > 31.03.17
Tentoonstelling over de 
kindertijd in de 
middeleeuwen

22, 26, 27 en 30.12
Het ongelooflijke ballet van 
Mijnheer Peppernote
Een paardenopvoering door 
de “Compagnie Tempo 
d’Éole”

MIRAKEL IN DE KAPEL
  

Op de hoogten van de 
Garenneheuvel, die achter de bogen 
van de spoorweg oprijst, staat de 
kapel van Onze-Lieve-Vrouw van 
Scherpenheuvel. Naar aanleiding van 
de 400ste verjaardag van de wijding 
ervan, komt een tentoonstelling terug 
op enkele buitengewone 
gebeurtenissen. In 1614 werd Robert 
Henrion, de 48ste abt van Villers, naar 
de “abbaye du Verger” in de buurt 
van Douai geroepen om er voorzitter 
te zijn van een heksenproces waarbij 
zes ongelukkige monialen op de 
brandstapel eindigden. De 
voortvarende leiding van de abt werd 
achteraf bekritiseerd. Gelukkig voor 
hem werd, na zijn terugkeer in Villers, 
de Scherpenheuvelkapel het toneel 
van verscheidene mirakels, zoals een 
klok die uit zichzelf begon te luiden 
om middernacht. Een teken van God? 
Men zou van minder staan te kijken, 
te meer daar er 400 jaar later een 
ogenschijnlijk gezonde boom vlak 
naast de kapel uit zichzelf omviel…

“Mirakels en toverij in de Abdij…”
tot 30 december 2016 in de tuinen 
van de abt

me al gezegd dat ze bij het doorlopen van de ruïnes niet beseften 

hoe groot de site eigenlijk is.” Sinds 1146 is de heuvel altijd 
een levendig landbouwgebied geweest. Ook vandaag nog 
ziet men er schapen en paarden grazen in de weiden die 
tot aan de top reiken, wat past in de conserveringspro-
gramma’s die perfect aansluiten op het erfgoedkarakter 
van de site. In de eveneens gerestaureerde hoeve bevindt 
zich nu een integratie-vzw en een natuurcentrum. De 
beheerders van de site hebben ook geprofiteerd van de 
aanleg van het nieuwe parcours en van de inrichting van 
het bezoekerscentrum om de bewegwijzering en de wei-
nige informatiepanelen langs het parcours op te frissen 
en te harmoniseren. Nadat men de ruïnes vanuit de 
hoogte heeft gezien, is men nog gevoeliger voor de ver-
heven schoonheid ervan. Hier en daar zijn er enkele 
discrete moderne ingrepen zichtbaar: een muurtje, een 
betonnen koker met daarin een lift voor personen met 
beperkte mobiliteit. De altijd even indrukwekkende mid-
denbeuk doet de mensen omhoog kijken. Ze getuigt van 
de restauratiewerken van Charles Licot, die aan het einde 
van de 19de eeuw zonder aarzelen trouw bleef aan de 
gotische stijl. Hier staat een zuil om een stuk muur te 
ondersteunen; daar zien we boven ons twee van de drie 
gewelven die niet van monastieke oorsprong zijn.
 “Ik geloof dat Villers uniek is om drie redenen”, gaat 
Michel Dubuisson verder. “Vooreerst heeft de abdij de sug-

gestieve kracht van een romantische ruïne. Vervolgens heeft 

ze een wateropvangsysteem dat in die tijd uniek was. Ten slotte 

en vooral treft men heel zelden op één en dezelfde site sporen 

aan van de plaatsen waar de monniken leefden en werkten 

rond het kloostervierkant.”

www.villers.be

LE RAID DU  
BRABANT WALLON

Op 8 en 9 oktober 
in Villers-la-Ville
Run & Bike by night
raiddubw.be
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De naam doet denken aan de moed 
der wanhoop ten aanzien van een 
uitzichtloze toestand. Hij zou heel 
goed passen bij een casino, een 

speelzaal of enkele andere zaken die moreel 
af te keuren zijn, maar toch welig tieren in die 
streek. Of zou het gaan om een plaats die door 
enkele mazen van het fiscale weet te glippen? 
De beroemde gemeente Néchin ligt slechts 
13 km verder. In een brochure over “Les Rues 
de Mouscron” geeft Charles Clovis Selosse in 
1978 verscheidene verklaringen voor de naam 
van het gehucht Risquons-Tout. De meest 
aannemelijke is wellicht die van een zekere 
Chotin, die uitlegt dat de op de Belgisch-
Franse grens gelegen plek het ontmoetings-
punt was van fraudeurs, smokkelaars en an-
dere sluikhandelaren die “het risico” namen 
om ’s nachts via de bossen en allerlei wegeltjes 
de grens over te steken en “Risquons tout!” 
zowat als wachtwoord gebruikten. Later was 
er een kroeg die nachtclub werd en zich de 
naam “Risquons-Tout!” aanmat om de doua-
niers uit te dagen. De wijk Risquons-Tout is 
dus wel degelijk een historische referentie. 
Tegenwoordig is het een weinig aantrekkelijke 
plaats. Een straat met bescheiden huizen en 
winkels met schreeuwerige uitstalramen voor 
de verkoop van tabak, wijn, alcohol... tegen 
lagere prijzen dan in Frankrijk.

Een krachttoer
In 1848 bestond België nog maar 18 jaar en de 
Lente der Volkeren waaide door Europa in de 
vorm van een revolutionaire beweging die een 
mengeling was van nationalistische en demo-
cratische verzuchtingen. Die dikwijls met ge-
weld onderdrukte omwenteling liet overal 
sporen na. Op 24 februari zette Frankrijk ko-
ning Louis-Philippe af. Het universaliteitside-
aal van de Franse Revolutie was nog heel le-
vendig. Duizenden naar Frankrijk gevluchte 
Belgische republikeinen wilden naar hun land 
terugkeren om er een revolutie te beginnen. 
De beslissing werd op 25 maart genomen. 
Tweehonderd Belgen stapten in Parijs op de 
trein naar België. Maar de koningsgezinde 
treinchef liet de trein het land binnen langs 
Quiévrain, waar het leger de opstandelingen 
opwachtte. Als gevolg van dat eerste incident 
mobiliseerde België zijn leger. Op 28 maart 
organiseerde de met een grijze kiel en grijze 
hoed geklede Belgische patriotten een tweede 
expeditie om de koning van de troon te stoten. 
Als strijdmakkers hadden ze een contingent 
dat optrok onder de vlag van de Bergpartij en 
gekleed was met een das en een rode koppel-
riem. In Seclin, in de buurt van Rijsel, organi-
seerde de groep zich en kreeg wapens, munitie 
en proviand van de plaatselijke republikeinse 
overheden. Op 29 maart, na in Bondues te heb-

Met plaatsen is het zoals met mensen. Sommige hebben een 
speciaal lot, ongewoon, dramatisch of gelukkig. In het uiterste 
westen van Wallonië, op het grondgebied van de gemeente 
Moeskroen, ligt het gehucht Risquons-Tout.

EEN WAALS 
GEHUCHT
— Risquons-Tout

I Alain Voisot // V Musée de Folklore de Mouscron
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ben gebivakkeerd, trokken bijna 2000 man-
schappen in de vroege ochtend te voet naar de 
Frans-Belgische grens. Volgens het oorspron-
kelijke plan moesten de troepen de zijwegen 
ten westen van Moeskroen gebruiken, maar 
de corrupte plaatselijke gids leidde hen naar de 
steenweg van Risquons-Tout, waar ze door het 
Belgische leger werden opgewacht met 200 
soldaten, twee kanonnen en 25 ruiters. Alle in 
de streek gelegerde troepen, meer dan 1000 
soldaten en 100 ruiters, werden ingezet. De 
buurt rond de grenspost van Risquons-Tout 
werd bezaaid met doden en gewonden. Van het 
Belgisch leger sneuvelde er slechts één soldaat. 
Op twee uur tijd was de strijd beslecht. Op 
30 augustus 1848, na het in Antwerpen gehou-
den “proces van Risquons-Tout”, werden 17 op-
standelingen terechtgesteld.
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I Dossier samengesteld door Christian Sonon en Charline Cauchie

WALLONIË,
LAND VAN INNOVATIE
Ongeacht of het start-ups, spin-offs, kmo’s of ondernemingen 
met internationale uitstraling zijn, al die bedrijven beseffen 
dat creativiteit en innovatie bijdragen tot hun succes. Daarnaast 
stelt het Waals Gewest een heel arsenaal hulpmiddelen ter 
beschikking waarmee ze hun projecten kunnen verwezenlijken. 
En die betrokkenheid loont!

HET TRAJECT VAN EEN IDEE

INNOVATIE, KNOWHOW, 
EEN MANIER VAN ZIJN

CREATIVE WALLONIA, HET GOEDE 
WAALSE PLAN

COMPETITIVITEITS-
POLEN
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Onze grootouders gebruikten die al. Maar 
de kracht van de innovatie bij Stûv be-
stond erin het design en het ontwerp van 
die kachels volledig opnieuw te bekijken, 
waardoor het bedrijf markten heeft kun-
nen heroveren. U kunt ook innovatie ge-
nereren door creativiteit. Creativiteit is 
eigenlijk datgene wat dient om ideeën 
voort te brengen. Dat is wat Creative 
Wallonia Engine (CWE) doet rond 
NEST’up, dankzij mechanismen om jon-
geren die van ideeën barsten, te helpen om 
ondernemer te worden. Dat is dan weer 
een andere component van innovatie.

Er is dus geen specifieke sector voor 
innovatie…
V.C. – Neen, innovatie is geen sector, het 
is een cultuur, een proces, een mentaliteit, 
een geesteshouding! Neem bijvoorbeeld 
Agoria, de federatie van de zogenaamde 
technologische ondernemingen: die telt 
innoverende bedrijven, maar dat geldt 

INNOVATIE IS EEN 
KNOWHOW, EEN MANIER 
VAN ZIJN
Véronique Cabiaux is algemeen directeur van het “Agence pour l’Entreprise 
et l’Innovation” (AEI) (Agentschap voor Onderneming en Innovatie).  
Ze geeft ons haar definitie van innovatie en legt ons uit waarom Wallonië 
niet hoeft te blozen voor zijn prestaties.

€ 330.982.000
Het budget dat in 2012 door 
het Waals Gewest werd 
toegekend voor Onderzoek en 
Ontwikkeling (O&O) bedroeg 
€ 330.982.000, wat dicht bij de 
Europese doelstelling van 3 % 
van het BBP lag en in alle geval 
hoger was dan dat van de 
meeste landen uit het Europa 
van de 15.

33 %
De innovatie in Wallonië steunt 
op een stevige sokkel van 
hoogwaardig fundamenteel 
onderzoek aan de universitei-
ten en op een scholingsniveau 
van de bevolking dat hoger ligt 
dan het Europees gemiddelde: 
in 2012 hadden 33 % van de 
Walen tussen 25 en 64 jaar 
hoger onderwijs gevolgd, 
tegen gemiddeld 27 % in de EU 
van de 27.

99 %
De kmo’s vormen de long van 
de Waalse economie. Ze 
vertegenwoordigen 99 % van 
de Waalse ondernemingen, 
ongeveer 80 % van de 
loontrekkers en 18 % van het 
BBP. Ze vormen een van de 
voornaamste vectoren van de 
economische groei en de 
tewerkstelling in het Gewest.

niet voor alle. En omgekeerd hebt u in-
noverende bedrijven die niet van de tech-
nolog i sche i ndust r ie  a f ha ngen. 
Anderzijds blijkt uit internationale on-
derzoeken dat, wanneer men innoverende 
ondernemingen heeft, men ook een be-
tere economische ontwikkeling kent en 
dat er verbanden bestaan tussen het ver-
mogen om te innoveren en het financie-
ren van het onderzoek. Men heeft ook 
vastgesteld dat regio’s die goed presteren 
op het gebied van innovatie, niet enkel 
goed onderzoek doen, maar ook goede 
begeleidingsdiensten hebben.

Wat heeft Wallonië op basis van die 
vaststellingen gedaan om innovatie op 
zijn grondgebied te bevorderen?
V.C. – Vooreerst heeft het 15 jaar geleden 
een industrieel beleid opgezet met vijf 
competitiviteitspolen (geneeskunde, 
ruimtevaart, logistiek, voedingsindustrie 
en mechanica-elektronica) die gekozen 

+ 4,8 %
De tewerkstellingcreatie in 
High-Techdiensten met hoge 
kennisgraad steeg tussen 
2008 en 2012 met 4,8 %.

Dossier

Wanneer men “innovatie” zegt, wat 
bedoelt men dan?
Véronique Cabiaux  — Men heeft het over 
innovatie wanneer men verwijst naar het 
omvormen van een idee tot een product 
en/of een dienst met toegevoegde waarde. 
Men verwart innovatie soms met onder-
zoek. Er zijn sectoren die aan innovatie 
doen op basis van onderzoek, wat het 
geval is van de medisch-biologische sector. 
Een onderneming zoals IBA in Louvain-
la-Neuve, bijvoorbeeld, die wereldleider 
is inzake protontherapie, is een bedrijf dat 
uit een universiteit is ontstaan (in dit 
geval de UCL), met andere woorden: een 
spin-off. In zo’n geval zijn het onderzoek 
en wetenschappelijke vooruitgang die aan 
de basis liggen van de innovatie. Maar u 
kunt evengoed nieuwe producten en/of 
diensten aanbieden op basis van design. 
Een onderneming zoa ls Stûv, uit 
Profondeville (Namen), produceert hout-
kachels. A priori niets revolutionairs. 
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werden op basis van de activiteit die al in 
Wallonië bestaat. Daar heeft men nog een 
recentere en transversale pool aan toege-
voegd, die verband houdt met de proble-
matiek inzake milieu en duurzaamheid 
(zie de bijdrage over de polen op bladzijde 74). 
Tegelijk is het een beleid voor onderzoek 
en de financiering ervan gaan voeren. 
Daarna kwam het AEI om bedrijven, via 
die verschillende diensten en actoren, 
vlugger in innovatieprocessen te laten 
stappen, bijvoorbeeld door hun toegang 
te verlenen tot wetenschappelijke of tech-
nische bekwaamheden. Dat is het 
Marshallplan. Vervolgens gebeurde er 
veel denkwerk over ondernemingsgeest 
en over de wijze waarop men creativiteit 
kan bevorderen en sterke ondernemingen 
kan creëren. Dat is het doel van het deel 
Creative Wallonia van de Waalse strate-
gie, waarvan de AEI ook deel uitmaakt 
m e t  e e n  p r o g r a m m a  z o a l s 
“Ondernemende generaties”.

Wat zijn de sterke punten van de 
innovatie in Wallonië? Hoe kan zij 
internationaal meetellen?
V.C. – Wat ik zojuist opsomde, zijn echt 
de domeinen van de competitiviteitspo-
len, die samenwerken met het AWEX 
(Agence wallone à l’Exportation et aux 
Investissements étrangers), een zeer dy-
namisch agentschap voor de internatio-
nale positionering. Dat zorgt voor zicht-
baarheid en begeleiding van de Waalse 
ondernemingen. Een deel van de innova-
tie en de taken van het AWEX bestaat in 
het vinden van niches en nieuwe afzet-
markten in het buitenland. Een recent 
voorbeeld: een partnerschap met Texas 
en zijn universiteiten, dat kmo’s en spin-

offs wederzijds toegang geeft tot de 
Waalse en de Amerikaanse markt en tot 
financieringen.

Welke weg moet men afleggen om een 
nieuw product in de handel te brengen?
V.C. – Daarvoor zet een heel netwerk van 
operatoren zich in: nabije operatoren 
(ontwikkelingsintercommunales, onder-
nemings- en innovatiecentra, kamers van 
koophandel en industrie, de midden-
standsunie UCM), de adviesagentschap-
pen voor dienstverlening aan coöperatie-
ven en de in onderzoek en technologie 
gespecialiseerde operatoren (de transfer 
en valorisatiediensten van de universitei-
ten en hogescholen, de 22 door Wallonië 
erkende onderzoekscentra en de gespeci-
aliseerde incubatoren InnovaTech en 
Picarré). Voor ambitieuze en hoogwaar-
dige projecten, en typisch voor die van de 

IN DE SCHIJNWERPER
  

Het AEI (Agentschap voor 
Onderneming en Innovatie) ontstond 
uit de fusie van twee agentschappen, 
het AST (Agentschap voor 
Technologische Simulatie) en het ASE 
(Agentschap voor Economische 
Stimulatie), “want tien jaar geleden 
splitste men de zakelijke kant af van 
de technologische”. Het AEI heeft ook 
een filiaal: het Agentschap voor het 
Digitale, het vroegere Waals 
Telecommunicatieagentschap (AWT). 
Het AEI leidt vandaag een netwerk 
van adviseurs dat dragers van 
projecten en ondernemingen een 
gecoördineerd geheel van diensten 
aanbiedt, dat bevorderlijk is voor 
creatie, ontwikkeling en overdracht 
van de ondernemingen. Het beschikt 
over een uniek informatiepunt: www.
infos-entreprises.be.

De twee toekomstuitdagingen zijn 
enerzijds het bevorderen van de 
ondernemersgeest bij de jongeren 
vanaf het middelbaar (met een 
progamma dat “Ondernemende 
generaties” heet) en anderzijds hun 
belangstelling opwekken voor 
innoverende economische modellen, 
zoals kringloopeconomie.

BIO EXPRESS
  

Véronique Cabiaux is op de 
eerste plaats wetenschapster. Ze 
is doctor in de biologie, gaf les 
en was vicerector voor onder-
zoek en ontwikkelingssamen-
werking aan de Université Libre 
de Bruxelles. Ze was ook 
adjunct-kabinetschef in de 
Waalse regering en directeur van 
het Agentschap voor Technolo-
gische Simulatie. In november 
2014 kwam ze aan het hoofd van 
het AEI te staan.

zes competitiviteitspolen, moet men de 
drie aspecten bewerken: Onderzoek, 
Opleiding en het Internationale. Zo vul-
len universiteiten en ondernemingen 
elkaar aan. Het is een primeur, maar we 
werken momenteel aan een nieuw soort 
evenementen om het bedrijfsleven aan te 
zetten tot innovatie.

Hoe vindt men zijn weg tussen al die 
innovatieoperatoren?
V.C. – De grote moeilijkheid van onze 
taak is inderdaad dat we de drager(s) in 
dit ecosysteem in de goede richting moe-
ten sturen. We willen geen catalogussen 
maken die niemand leest. Onze adviseurs 
moeten een algemene begeleiding geven, 
want er bestaat geen lineair parcours, 
maar er zijn wel stappen en alles hangt af 
van hoever men staat in de cyclus van de 
ontwerper of van het bedrijf: een jonge 
ondernemer die een incubator zoekt voor 
technologische start-ups heeft niet de-
zelfde dienstverlening nodig als een be-
drijfsleider die wil weten hoe hij zijn 
onderneming weer gezond kan maken.

Hoe kan Wallonië zijn buren inspireren?
V.C. – Toen ik hier in functie trad, zei ik 
dat we ook moeten tonen dat Wallonië 
inspirerend kan zijn en niet altijd de an-
deren achterna loopt. Daar slagen we 
schitterend in met, bijvoorbeeld, de tech-
nologiecheques, waarvan we de werking 
al dikwijls hebben getoond in het buiten-
land. Die cheques kunnen tot € 20.000 
per jaar bedragen en zijn heel doelmatig 
omdat men er op amper drie dagen kmo’s 
kan mee financieren om prototypes te 
maken van producten die door de erkende 
centra werden ontworpen. Er zijn geen 
onderzoek en geen dossier nodig; alles 
gaat zeer snel en vlot. Een ander inspire-
rend instrument zijn onze projectporte-
feuilles, die de activiteiten van de opera-
toren structuur en vorm geven. Daarmee 
kunnen we bijvoorbeeld samen methodes 
ontwikkelen voor het evalueren van de 
samenwerking tussen personen. De 
Waalse deskundigheid inzake het meten 
van de werking in netwerk is zeldzaam 
en daarvoor is er vraag. Over het alge-
meen heeft Wallonië de crisis beter door-
staan dan andere regio’s en het haalt zijn 
achterstand voortdurend in. Bovendien 
bereidt het zijn toekomst voor met duur-
zame projecten, zoals de Groep Comet, 
die in Charleroi actief is in de Reverse 

Metallurgy, een concept voor een kring-
loopeconomie, aangezien het tot 95 % van 
de onderdelen van een auto recycleert. 
Dat is echt innovatie!

Dossier
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In de jaren 1990 vond het clustering-concept 
beetje bij beetje wereldwijd ingang als een 
nieuwe methode om de innovatie van de 
productieprocessen te stimuleren. Waarover 

gaat het? Over een groep ondernemingen die 
wordt uitgebreid tot universitaire instellingen 
en onderzoeks- en vormingscentra, die op het-
zelfde gebied actief zijn en dezelfde economische 
belangen hebben. Het voornaamste doel? Het 
bevorderen van ontmoetingen, de uitwisseling 
van informatie en interessante plannen... In 2001 
sluit Wallonië zich bij die aanpak aan en zet het 
de eerste clusters of netwerken van Waalse on-
dernemingen op. Vandaag zijn er zes opgezet, 
namelijk op het gebied van duurzaam bouwen 
(CAP 2020), van ecologisch bouwen (Eco 
Construction), van informatie en communica-
tietechnologieën (Infopole), van kunststoffen-
verwerking (PlastiWin), van energie, milieu en 
duurzame ontwikkeling (Tweed) en van beeld, 
geluid en tekst (Twist).

Met de hulp van het Marshallplan
In het kader van het Marshallplan “voor econo-
misch herstel door innovatie” besloot het Waals 
Gewest zich van een bijkomend instrument te 
voorzien, namelijk van competitiviteitspolen. Zo 
wilde het nogmaals bevestigen dat het een we-
reldwijd competitieve industriële ruimte ver-
langde uit te bouwen. Het verschil? Daar waar 
de clusters worden gefinancierd voor het ont-
wikkelen van het bedrijfsleven en het bevorderen 
van innoverende partnerschappen, dienen de 
competitiviteitspolen hoofdzakelijk voor het uit-
voeren van projecten inzake investering, O&O 
of vorming, om de activiteit en de tewerkstelling 
in n ieuwe gebieden te creëren en te 
ondersteunen.
 De competitiviteitspolen bestrijken momen-
teel de economische bedrijvigheidssectoren die 
beschikken over de bekwaamheden, infrastruc-

DE ZES POLEN
  

1. BioWin — Gezondheid. 
Biofarmaca, vaccins, regenera-
tieve geneeskunde, celtherapie, 
diagnoses, radiofarmaceutische 
toepassingen, biotechnologische 
producten enz.

2. Logistics in Wallonia 
— Vervoer, Logistiek en Mobiliteit.

3. Skywin — Lucht en ruimtevaart. 
Materialen en legeringen voor 
systemen en toepassingen voor 
ruimtevaart en drones, alsook 
luchthavendiensten.

4. Wagralim — Landbouwindus-
trie. Vier krachtlijnen: gezondheid 
(voedingskwaliteit), industriële 
doelmatigheid, verpakkingen en 
het ontwikkelen van duurzame 
landbouwsystemen.

5. MecaTech — Mechanica. Van 
consumptieproducten (auto’s, 
huishoudtoestellen...) tot gezond-
heid, en van machines tot 
industriële processen.

6. GreenWin — Milieutechnolo-
gieën. Drie krachtlijnen: duurzame 
chemie, duurzame materialen en 
gebouwen, alsook milieutechnolo-
gieën (recyclage, water, bodem en 
luchtsanering).

POLEN  
DIE INNOVATIE 
VERSNELLEN
De zes Waalse competitiviteitspolen die vanaf 2006 werden 
opgezet, steunen de uitvoering van gezamenlijk projecten 
van ondernemingen, universiteiten en onderzoekscentra.  
Een kijk op die innovatieversnellers, die al hebben bijgedragen 
tot de lancering van honderden projecten.

turen, ondernemingen, universiteiten, hogescho-
len en onderzoekscentra die het meest geschikt 
zijn om groei, rijkdom en tewerkstelling te cre-
eren: milieutechnologieën, gezondheidszorg, 
mechanica, lucht en ruimtevaart, vervoer, logis-
tiek en landbouwindustrie. Die tellen ongeveer 
1200 leden.
 Via publiek-private samenwerking werden die 
polen de voornaamste krachtlijnen van een om-
vangrijk industrieel beleid dat niet enkel zorgt 
voor innoverende producten en diensten, maar 
ook voor het creëren van ondernemingen en te-
werkstelling die voortvloeien uit het sluiten van 
veel industriële contracten. In perfecte synergie 
met het AWEX versterken ze ook de internatio-
nale positionering van die ondernemingen.

Oproepen voor projecten
Om de ondernemingen te stimuleren lanceert de 
Waalse Regering geregeld oproepen voor pro-
jecten, waarvan de organisatie door de competi-
tiviteitspolen wordt verzorgd. Zo spelen die een 
sleutelrol in het ontstaan van nieuwe projecten 
die door industriëlen in nauwe samenwerking 

Dossier
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IBA werd 30 jaar geleden opgericht voor het ontwikkelen van deeltjesversnel-
lers voor medische toepassingen. De firma is momenteel gespecialiseerd in 
het ontwikkelen en integreren van een spitstechnologisch systeem voor kan-
kerbehandeling, namelijk protontherapie, een techniek die het voordeel biedt 
dat de gezonde weefsels rond de uit te roeien tumor aanzienlijk minder worden 
bestraald. Protontherapie is nu de belangrijkste activiteit van de firma, die 
wereldleider is op dat gebied.
 Om die behandelingswijze toegankelijker te maken voor meer ziekenhuizen 
en dus voor meer patiënten, wilde IBA een compact protontherapiesysteem 
ontwikkelen. De firma heeft zich tot de MecaTech-pool gericht voor het 
ontwerpen en maken van een nieuw type van dragende structuur (een “gan-
try”) waarmee de protonenbundel in de buurt van de patiënt kan worden 
gebracht. De originele aanpak van het mechanisch concept, de dragers en de 
mechanismen om de structuur in beweging te brengen (die het mogelijk maken 
de omvang, de complexiteit en dus de kostprijs ervan te verminderen), de 
directe integratie van een zeker aantal elementen in verband met de controle 
van de bundel, de ergonomie van het systeem bij klinisch gebruik, alsook het 
ontwerp dat een volledige assemblage in de fabriek mogelijk maakt, zijn alle-
maal innoverende aspecten van die “gantry”.
 De MecaTech-pool heeft vooreerst het verkrijgen van een openbare cofi-
nanciering mogelijk gemaakt, die partnerschap op regionaal vlak aanmoedigt 
en de mogelijkheid biedt om dat soort innoverende ontwikkeling te verwe-
zenlijken door samenwerking in plaats van door de traditionele industriële 
betrekkingen van het type “klant-leverancier”. Daardoor worden de gedach-
tewisselingen veel rijker en wordt er meer rekening gehouden met de prakti-
sche gebeurlijkheden tijdens de uitvoering. MecaTech heeft ook een belangrijke 
rol gespeeld bij het begrijpen van de verschillende industriële modellen van 
de partnerondernemingen.
 Sinds 2013 werden er al dertien protontherapiesystemen gecommerciali-
seerd. Door dat industrieel succes nam de groei van IBA met meer dan 10 % 
toe en steeg het aantal medewerkers in 2016 met 400, van wie meer dan de 
helft op de zetel in Louvain-la-Neuve. Die voordelen worden natuurlijk gedeeld 
met de industriële leveranciers en maken het mogelijk om te voldoen aan de 
fundamentele doelstellingen van het Marshallplan.

met de Waalse administratie en de academische 
interfaces worden uitgevoerd. “Om bedrijven te 

doen samenwerken, brengen wij de partners samen 

rond een thematiek en trachten we ze bewust te maken 

van wat er morgen op het spel staat ”, verklaart 
Xavier Radu, die bij GreenWin verantwoordelijk 
is voor de projectaanbestedingen. “De rol van de 

pool is dan veelzijdig: helpen bij het identificeren en 

structureren van het project, het positioneren ervan 

in een internationale context, het opvolgen van het 

marktonderzoek, het zoeken naar financieringsbron-

nen… Kortom, de pool begeleidt de projectdragers bij 

alle stappen, vanaf de opzet tot het indienen van de in 

aanmerking genomen projecten bij het Waals Gewest, 

waar een jury ze zal onderzoeken en de meest ambi-

tieuze eruit zal kiezen op basis van de voordelen die 

het Wallonië kan opleveren.”
 Zodra ze gelabeld (aanvaard) zijn door de 
Waalse Regering, zullen de projecten en de dra-
gers ervan terugkeren naar de polen, die hun de 
nodige steun zullen verlenen opdat ze hun doel-
stellingen zouden bereiken. Men moet hierbij 
opmerken dat voor het onderzoeksgedeelte een 
project pas in aanmerking kan worden genomen 
wanneer er minstens twee verschillende onder-
nemingen en onderzoeksorganismen bij betrok-
ken zijn. De door de overheid verleende subsidies 
kunnen oplopen tot 80 % van de aanvankelijke 
investering.

www.poles.be

IBA, COMPACT  
PROTONTHERAPIE- 
SYSTEEM

Dossier
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Als onderneming met sociaal doel, wil het Atelier de l’Avenir 
tewerkstelling creëren voor gehandicapten, hoofdzakelijk doven 
en slechthorenden. Haar bedrijfssectoren zijn het maken van 
evolutieve gebouwen met een zeer sterk houten ge-
raamte (CIMEDE), het bouwen van geprefabriceerde evolutieve 
schoolmodules van hout (ECOMOD) en het fabriceren van 
muren, wanden, vloeren en daken met een houten geraamte.
 Het innoverende karakter van het CIMEDE-bouwsysteem 
heeft verscheidene doelstellingen, zoals het verruimen van de 
waaier aan mogelijkheden en prestaties, het vergroten van het 
in het atelier uitgevoerde deel van het werk, het creëren van 
een softwaresuite om alle stappen te beheren enz.
 Sinds 2008 heeft het GreenWin-team de onderneming ge-
holpen voor het O&O-project en bij het ontwikkelen van mark-
ten voor de onderneming. Steeds met de steun van GreenWin 
en van het Marshallplan heeft het Atelier de l’Avenir zijn nieuw 
onderzoeksproject CIMEDE 2 kunnen opzetten, dat vooral 
bedoeld is om het evolutieve karakter van CIMEDE te verbe-
teren, meer bepaald om de totale omvang van een woning te 
kunnen wijzigen door die af te stemmen op de behoeften van 
het gezin. Een tweede doelstelling is het aanpassen van het 
systeem om het te doen beantwoorden aan de speciale behoeften 
van wooncentra voor gehandicapten, rusthuizen, schoolgebou-
wen en kinderdagverblijven.
 In 2013 werd het CIMEDE-project echt concreet bij de opstart 
van een eerste verwezenlijking: namelijk de kantoren van de firma 
zelf. Daarop volgden er andere, zoals het wooncentrum “L’Arche” 
in Aywaille. Het is trouwens als specialist voor het prefabriceren 
van houten elementen dat de onderneming door de BESIX Groep 
– die ook lid is van de GreenWin-pool – in 2015 werd gekozen 
om mee te werken aan de uitvoering van het Belgisch paviljoen 
voor de Wereldtentoonstelling in Milaan. De door de pool ge-
voerde communicatiecampagne levert de onderneming nieuwe 
ontwikkelingsmogelijkheden op in het buitenland.

WOW, OP DE 
INNOVATIEGOLF
Zelfs als uw zwembad er niet van voorzien is, dan hebt u zeker 
toch al horen spreken over die grote bol vol elektronica en mecha-
nica, die door zijn op en neergaande bewegingen mooie regelmatige 
golven maakt. Dankzij die geoctrooieerde bol kon Joël Demarteau, 
de uitvinder ervan, in 1983 de WOW Company oprichten (WOW 
voor “Waves on Will” of “golven naar wens”). Een firma die dankzij 
een oordeelkundige strategie – niet op haar lauweren rust, maar 
wel de behoeften van de markt goed volgt – haar faam op verschei-
dene gebieden kon vestigen en haar toekomst verzekeren. Vandaag 
is de firma in handen van Jean Demarteau, de zoon van Joël, in-
genieur elektronica. WOW Technology is een Belgische firma die 
90 personen tewerkstelt, gevestigd is in de bedrijvenzone van 
Naninne (Namen) en zich gespecialiseerd heeft in het ontwerpen 
en fabriceren van automatische machines en uitrustingen op maat, 
voor uiteenlopende sectoren zoals de voedings- en de geneesmid-
delennijverheid, biotechnologie, automobielindustrie, luchtvaart, 
energie...
 “In 1995 heeft de firma voor de eerste keer haar koers gewijzigd door 

in te gaan op een uitnodiging van SABCA (Société anonyme belge de 

constructions aéronautiques), die de trillingen wou meten van de hydrau-

lische olie die in de tank van de boosters van de draagraket Ariane 5 wordt 

meegevoerd. Om onze berekeningen door een experiment te bekrachtigen, 

bouwden we zelfs een model op ware grote om het opstijgen van de raket 

na te bootsen”, benadrukt Jean Demarteau. Dankzij de met de gol-
venbol verworven deskundigheid werd de uitdaging met succes 
aangegaan en ging voor WOW de ene na de andere deur van de 
industriële engineeringsector open. “Het principe is hetzelfde voor 

eender welke sector. Onze ingenieurs vertrekken van een wit blad om een 

mechatronische machine te ontwerpen (een combinatie van mechanica, 

elektronica, automatisme en informatica) die de door de klant gevraagde 

functie kan uitvoeren. Het kan gaan om een kleine laboratoriummachine 

of om een reeks robots die onderdelen van het ene naar het andere punt 

moeten brengen.” En de directeur haalt een voorbeeld uit de voe-
dingsindustrie aan. “WOW heeft een robot gemaakt die, op basis van 

door camera’s opgenomen beelden, de beste truffels kan vinden die in bulk 

op een transportband aankomen, ze er voorzichtig uit kan halen en ze 

tegelijk heel snel en heel netjes in verpakkingen kan leggen.”

Een verluchtingssysteem in partnerschap  
met Greencom
WOW Technology is gespecialiseerd in robotisering en automati-
sering en dankt zijn succes aan ingenieursteams die voortdurend 
op zoek zijn naar innoverende, eenvoudige en doelmatige oplos-
singen. De voortdurend creatieve firma stelt geregeld projecten 
voor aan BioWin, GreenWin en MecaTech. Zo heeft deze laatste 
pool het project Green+ omkaderd, dat was voorgesteld door 
Greencom Development – een firma uit Ans, die van milieuvrien-
delijke en zuinige verluchting van gebouwen een van haar voor-
naamste doelstellingen heeft gemaakt – en waarmee WOW 
Technology banden heeft. Door hun respectievelijke knowhow te 
combineren, hebben beide partners gedecentraliseerde luchtaan- en 
afvoereenheden bedacht, die in muren kunnen worden ingebouwd 
en die onder de merknaam Airria worden gecommercialiseerd.
 Dankzij haar deskundigheid op veel domeinen heeft de Naamse 
firma haar markt tot over onze grenzen kunnen uitbreiden. “Voor 

de geneesmiddelenindustrie, meer bepaald voor het behandelen van voor-

gevulde vaccins, werken wij veel met Frankrijk”, legt Jean Demarteau 
uit. “Onze kracht schuilt in het feit dat wij Duitse kwaliteit kunnen aan-

bieden tegen Italiaanse prijzen! ”

ATELIER DE L’AVENIR, 
INDUSTRIËLE BOUW 
VAN EVOLUTIEVE, 
DUURZAME EN 
ZUINIGE HUIZEN
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CERHUM, KERAMIEK DIE 
TOT OP HET BOT GAAT
Cerhum is een Luikse firma die in 2015 werd opgericht door een biomedisch ingenieur, 
Grégory Nolens. Het bedrijf kon zich van zijn concurrenten onderscheiden door de 
productie van keramische implantaten die in 3D worden geprint. “Die techniek bestaat 

al ongeveer 25 jaar,” legt de verantwoordelijke uit, “maar hij diende toen voor het snel 

aanmaken van prototypes, waarna de stukken zelf volgens andere methodes werden vervaardigd. 

Tegenwoordig hebben de materialen ongeveer dezelfde kwaliteiten als de traditionele technieken. 

3D-printen biedt het voordeel dat eenvoudige stukken goedkoper en sneller kunnen worden 

gemaakt. Anders dan bij gespaande structuren kan het gewicht worden verminderd door enkel 

materiaal toe te voegen waar dat echt nodig is. Bovendien kan men de productie in één keer 

doen, zodat er later geen complexe voorwerpen meer hoeven te worden geassembleerd.”
 En waarom liever technische keramiek dan metaal of polymeer? “Omdat dit materiaal 

veel voordelen biedt. Het wordt door het menselijk lichaam herkend als bot, terwijl metaal of 

plastic als vreemde lichamen worden beschouwd. De botcellen zullen het implantaat dus vlugger 

kunnen koloniseren. Keramiek heeft ook kwaliteiten op het gebied van botregeneratie. Ze is 

bestand tegen wrijving, corrosie en samendrukking…”
 Hoewel Cerhum vooral op de medische sector mikt, richt de jonge firma, die op 
de campus van Sart-Tilman gevestigd is, zich ook tot de industrie via sectoren zoals 
lucht- en ruimtevaart, elektronica, auto’s en... luxeproducten (juwelen, horloges). De 
calciumfosfaatpoeders die gebruikt worden voor het maken van medische keramiek, 
worden dan vervangen door aluminiumoxide, dat een uitstekende thermische isolatie 
vormt, of door zirkoniumoxide, dat heel sterk is en een lange levensduur heeft. “Wij 

werken met het Ruimtecentrum van Luik aan de ontwikkeling van stukken zoals spiegelsteunen 

die in satellieten worden geplaatst en bestand moeten zijn tegen grote temperatuurschomme-

lingen,” legt de stichter uit. “In tegenstelling tot metaal zet keramiek weinig of niet uit.”

Voortdurend innoveren
Grégory Nolens heeft gewerkt bij Sirris, dat nieuwe technologieën zoekt voor de 
Belgische industrie. Met Cerhum doet hij een ontwikkeling van een tiental jaar door 
het onderzoekscentrum tot zijn recht komen. Maar innovatie gaat nooit samen met 
rust: in partnerschap met Wishbone, een andere Luikse firma die in de biomedische 
sector is gespecialiseerd, heeft Cerhum zopas bij de BioWin-pool een project voor 
tandartsenij gelabeld. “Soms kan er geen stift of kroon bij een patiënt worden geplaatst 

omdat het bot van de kaak onvoldoende gestructureerd is. Het project wil nieuwe keramieken 

ontwerpen, die dat gebrek kunnen verhelpen.”
 En Grégory Nolens besluit: “Via partnerschappen en onderzoeksprogramma’s willen 

wij nieuwe en innoverende producten maken. De markt voor de additieve (3D-)productie begint 

pas open te gaan. Cerhum heeft al een klantenkring opgebouwd in Frankrijk. Dankzij een 

partnerschap met het AWEX (Waals agentschap voor export en buitenlandse investeringen), 

hebben we veelbelovende contacten met Europese landen en met het Amerikaanse continent. 

Maar we willen andere horizonten verkennen, zoals het Midden-Oosten…”

CIJFERS
  

205
Van 2006 tot eind 2015 werden 
er 15 aanbestedingen 
uitgeschreven door de Waalse 
Regering. Die leverden 205 
gelabelde 
onderzoeksprojecten op, 
waarbij 112 grote 
ondernemingen, 272 kmo’s, 
50 universiteiten, hogescholen 
en onderzoekscentra 
betrokken waren.

300
Die projecten hebben al meer 
dan 300 innovaties 
voortgebracht, alsmede het 
indienen van meer dan 150 
octrooien en de verkoop van 
meer dan 20 licenties.

11.000
Het aantal directe 
betrekkingen dat binnen de 5 
jaar na het einde van de 
O&O-projecten werden 
gecreëerd, wordt op 11.000 
geraamd.

1500
Bijna 1500 projecten en 
stappen voor 
internationalisering van de 
polen werden reeds 
gefinancierd in het kader van 
de internationale ontwikkeling.

140
De 140 dossiers die door de 
zes sectordeskundigen van het 
AWEX worden beheerd, 
hebben een totaalbedrag aan 
buitenlandse investeringen van 
€ 727.000.000 aangetrokken 
en 2346 banen gecreëerd.
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De UMONS is een Waalse universiteit met 800 
onderzoekers die gespreid zijn over een hon-
derdtal onderzoekscellen en die kunnen reke-
nen op een belangrijke pool voor het besturen 

en benutten van het wetenschappelijk onderzoek 
(Administration et Valorisation de la Recherche [AVRE]). Het 
gaat om een team van 13 voltijds equivalenten met ver-
schillende profielen (wetenschappelijke adviseurs, juris-
ten, communicatiespecialisten...), die allen de onderzoe-
kers begeleiden. Céline Thillou, de directrice van de 
AVRE, legt ons uit welk traject een idee dient af te leggen 
vóór het een concrete innovatie wordt. “De academische 

wetenschappelijke sector is een van de eerste schakels van de 

innovatieketen. Hij moet op de eerste plaats fundamenteel on-

derzoek doen, dat wil zeggen onderzoeken om te onderzoeken. 

Maar het doel is natuurlijk dat de onderzoeksresultaten echt 

nuttig zijn voor de samenleving, dat ze een bepaalde impact 

hebben. Die moeten dus buiten de universiteit geraken.” In een 
context waarin echte innovatie steeds onmisbaarder 
wordt voor het succes van universitaire projecten, is dat 
een opdracht die de UMONS bijzonder ter harte neemt.

Samenvatting: de vrucht van  
wetenschappelijk onderzoek wil tot haar  
recht komen op de markt
Opdat de onderzoeksresultaten zich buiten de universiteit 
zouden kunnen ontwikkelen, gaat deze laatste beginnen 
met het innovatiepotentieel ervan uit te testen door ze te 
plaatsen op een schaal die de geleerde naam draagt van 
Technology Readyness Level (TRL), wat men in het 
Nederlands zou kunnen vertalen door “technologisch rijp-
heidsniveau”: “Het gaat erom de rijpheid van een resultaat te 

meten om te weten of het min of meer geschikt is voor de markt 

en/of de verkoop.” Een resultaat dat dicht bij 1 staat op de 
TRL-schaal, is nauwelijks geformuleerd maar men stelt al 
vast dat het lijkt te werken. Staat het dicht bij 9, dan werd 
het al positief getest in het laboratorium en in bedrijven. 
“Naargelang de rijpheid, zal het uitgewerkt worden volgens 

verschillende structuren. De resultaten zullen ofwel direct op de 

markt worden gebracht, ofwel nog voortrijpen in wat men on-

derzoekscentra noemt. Elk geval is bijzonder en het ene onder-

zoeksresultaat is het andere niet”, stelt Céline Thillou.

Scenario nummer 1: het project is niet rijp
Multitel, een van de twee erkende centra die zijn voort-
gekomen uit de UMONS, is gespecialiseerd in ICT (in-
formatie- en communicatietechnologieën) en spoorwe-
gen. De voornaamste opdracht ervan is het rijp maken 
van die resultaten. Onderzoekscentra zoals Multitel 

komen na de universiteiten en doen toegepast onder-
zoek. In feite geven ze de resultaten en de onderzoekers 
die deze verdedigen, de kans om te bewijzen wat ze 
waard zijn, vóór ze in de bedrijfswereld worden geïn-
troduceerd. We moeten ook weten dat veel onderzoeken 
worden aangevat in samenwerking met erkende onder-
zoekscentra. “Vanaf de aanvang van het project worden de 

taken en de onderzoekers dan gespreid over elke entiteit, met 

fundamenteler onderzoek aan de universiteit en meer geavan-

ceerde laboratoriumtesten in de onderzoekscentra”, voegt 
Céline Thillou daar nog aan toe.

Scenario nummer 2: 
het is de markt die niet rijp is
Soms is het niet het onderzoek dat rijpheid mist, maar 
wel de markt. “Het gebeurt dat het onderzoek te veel voor-

sprong heeft en dat de markt er niet klaar voor is. Dat zijn we 

onlangs tegengekomen met een project van een onderzoeker 

die werkt op de menselijke aandacht, en meer bepaald op wat 

het menselijk oog het eerst waarneemt wanneer het een re-

clame ziet”, vertelt Céline Thillou. “Ziet het eerst de prijs, 

het meisje in badpak of het product? Wij waren ervan van 

overtuigd dat het onderzoek onontbeerlijk was, maar drie of 

vier jaar geleden stond de markt huiverig tegenover het ge-

bruik van persoonlijke gegevens. Dat vond men toen te op-

dringerig.” Sindsdien is het taboe op visuele marketing 
afgezwakt en kon de onderneming iTTENTION worden 
opgericht dankzij de UMONS. 

HET TRAJECT VAN EEN IDEE

Om een echte wetenschappelijke en industriële innovatie te worden, moet 
een idee dat in een universiteit is opgedoken dikwijls een lange weg 
afleggen langs fundamenteel en toegepast onderzoek, vóór het uiteindelijk 
in een bedrijfssector wordt ontwikkeld. Een traject dat afgebakend wordt 
door universiteiten, onderzoekscentra en spin-offs.
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iTTENTION is een van de jongste twee spin-offs die in 
de schoot van de UMONS werden opgericht. De andere, 
B-Sens, biedt sensoroplossingen aan voor het beveiligen 
van bezittingen en voor de gezondheid van de mensen. 
Beide zijn eerst gerijpt binnen de universiteit, in afwach-
ting van het moment waarop de markt en het ecosysteem 
klaar zouden zijn. “En dat kan soms verscheidene jaren 

duren.”

Scenario nummer 3: het project en de markt 
zijn rijp, zodat de innovatie op gang komt
Ondernemingen zoals iTTENTION en B-Sens, die op 
basis van een academisch onderzoeksresultaat werden 
opgericht, gaan direct overschakelen naar de spin-off. 
“Soms, aan het prille begin, vinden ze een onderkomen aan 

de universiteit, maar ze vliegen al heel snel op hun eigen vleu-

gels. Heel dikwijls volgen onderzoekers hun spin-off, maar 

het gebeurt ook dat ze er geen CEO van willen worden. Dan 

wordt er een externe CEO gezocht, een ‘echte’ ondernemer”, 
zegt Céline Thillou. Iedereen krijgt een specifieke be-
geleiding van de AVRE. “Wij helpen bij het oprichten van 

de firma, wij geven advies inzake de human resources en het 

businessplan, maar ook niet méér dan advies. Om de nieuwe 

onderneming bij haar evolutie te helpen, gaan we rechtstreeks 

werken met de incubatoren en de actoren uit het bedrijfsleven.” 
De kwestie van de patentering is essentieel om de exclu-
siviteit van de innovatie te behouden. “Vóór de UMONS 

een firma opricht, zorgt ze ervoor dat er geen bestaand bedrijf 

is dat direct van de resultaten kan profiteren, wat het geval is 

geweest met een licentie van een octrooi ter bescherming van 

een therapeutische strategie tegen FSHD-myopathieën (fa-

cioscapulohumerale dystrofie) met een grote Amerikaanse 

onderneming.” Soms zal de universiteit wegens de uitslag 
van het marktonderzoek een bestaande onderneming 
aanspreken om de onderzoeksresultaten te benutten. 
“Indien het product direct op de markt kan worden gebracht, 

kan men bedrijven zoeken die het resultaat willen kopen. Dat 

is een zeer efficiënte manier om te innoveren.” Er zijn ver-
schillende manieren om in contact te komen met een 
onderneming. “Ofwel maakte ze deel uit van het aanvanke-

lijke consortium, zodat men haar gemakkelijk een licentie kan 

geven voor alle rechten. Ofwel doet men een aanbod met in-

tellectueel eigendomsrecht en verkoopt men het patent aan de 

onderneming, die er vrij gebruik kan van maken.” Zo kan 
een onderzoeksresultaat volledig worden geïntegreerd 
en een impact hebben op de samenleving.

HET ONDERZOEK
  

De financiering 
Alain Gillin staat aan het hoofd van 
de Algemene Operationele 
Directie voor Economie, 
Tewerkstelling en Onderzoek 
(DG06) van de Openbare Dienst 
van Wallonië (SPW). Deze 
burgerlijk ingenieur mechanica 
houdt nu de “touwtjes van de 
beurs” in handen. “De DG06 
financiert de universiteiten, de 
erkende onderzoekscentra en de 
ondernemingen via oproepen voor 
onderzoeken en voor 
partnerschappen en consortiums 
voor onderzoek, alsook via 
terugwinbare subsidies of 
voorschotten. Die laatste 
‘loket’-hulp is er speciaal voor de 
ondernemingen.”

De internationalisering
Hubert Goffinet is het hoofd van 
de Dienst Onderzoek en Innovatie 
van Wallonië-Brussel 
Internationaal (WBI): “Wij 
moedigen innovatie aan via 
internationale betrekkingen. Wij 
begeleiden de onderzoekscentra 
en de universiteiten bij hun 
internationale contacten en 
leggen ons meer bepaald toe op 
de sectoren van de zes 
competitiviteitspolen. Maar naast 
die prioriteit bestaat een van onze 
voornaamste activiteiten uit het 
leveren van informatie en het in 
het oog houden van innovaties, 
mogelijke partnerschappen en 
onderzoeken in de landen waar 
we aanwezig zijn, en wel dankzij 
een netwerk van onderzoekers die 
in het buitenland wonen. Het is 
een belangrijke dienstverlening, 
want innovatie en onderzoek 
moeten zeker een internationaal 
karakter hebben.”

DE BONUSVRAAG 
AAN CÉLINE 

THILLOU
  

Zijn onderzoekers 
potentiële ondernemers?

Verschillende mensen 
hebben heel verschillende 
profielen. Het hangt echt af 

van de persoon zelf. 
Sommigen willen hun eigen 

baas zijn en hun spin-off 
zeer snel opstarten, er de 
leiding van nemen en op 
eigen vleugels vliegen. 

Anderen willen zich veiliger 
voelen en de stap pas 

wagen als ze zeker zijn van 
veel contracten; die willen 

niet noodzakelijk de 
bedrijfsleider worden. Nog 

anderen zijn wat men 
welwillend “gekke 

onderzoekers” kan noemen, 
die de universitaire cocon 

niet willen verlaten en geen 
zin hebben in een 

ondernemersavontuur.
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INNOVATECH:  
COACHING OP MAAT
Innovatech ligt in de Aéropôle van Gosselies en maakt deel uit van 
het unieke netwerk van het “Agence pour l’Entreprise et l’Innovation” (AEI) 
(Agentschap voor Onderneming en Innovatie). Het dient om kmo’s 
innoverender te maken. Elk jaar begeleiden 21 personen ongeveer 
250 ondernemingen. Hulp naar keuze.

In 2008, toen het zijn actieterrein had uitgebreid tot 
heel Wallonië, werd het “Centre de Promotion de 
la Recherche et Développement et de Valorisation 
des Technologies en Hainaut” (CeRDT) (Centrum 

voor de Promotie van Onderzoek en Ontwikkeling en 

Opwaardering van de Technologieën in Henegouwen) omge-
vormd tot InnovaTech, een vzw die wordt gefinancierd 
door het Europees Sociaal Fonds en door Wallonië (via 
het DGO6) en die de Waalse ondernemingen innova-
tiever moet maken opdat de financiële resultaten ervan 
zouden verbeteren en ze competitiever zouden worden. 
Een coaching die beetje bij beetje versterkt is dankzij 
een team van adviseurs die een brede kennis hebben van 
de ondernemingen, de onderzoekscentra en de univer-
siteiten, de technologieën en de mogelijke O&O-hulp. 
Hun aanpak verschilt echter van die van de competiti-
viteitspolen. Deze laatste leggen zich toe op welbepaalde 
sectoren, op projecten waarbij verscheidene partners 
betrokken zijn en die veel toegevoegde waarde leveren 
en verscheidene jaren van ontwikkeling nodig hebben. 
InnovaTech werkt vooral op de onderneming (die altijd 
een kmo is), ongeacht de sector. De vzw begeleidt die op 
geïndividualiseerde wijze om ze innoverender te maken 
en haar hulp tegelijk uit te breiden tot de intellectuele 
eigendom, de communicatie, het organiseren van eve-

nementen enz. Indien er een partnerschap is, wordt dat 
er gewoonlijk later bij betrokken. “Een onderneming kan 

al onze diensten vragen, maar ze kan ook enkel aan het begin 

van haar traject komen voor gewoon advies of helemaal aan 

het einde, om haar project mee te delen,” legt Sarah Thielens 
uit, die bij InnovaTech instaat voor de communicatie. 
“Nu eens blijven onze adviseurs een uurtje in het bedrijf, dan 

weer vijf uur. We bieden allerlei hulp: een audit van de inno-

vatiepraktijken van de onderneming, een controle van het 

innovatieve aspect van een product en/of van de reeds inge-

diende octrooien, een raming van de verkoop en de risico’s, 

hulp bij het opstellen van een bestek, bij het kiezen van de beste 

financieringen, zoeken naar eventuele partners, de zichtbaar-

heid en de bekendheid van de firma in de media verbeteren, 

informatie geven over het deponeren van een merk, over oc-

trooien en partnerschapscontracten… Wij bieden ook een 

opleiding aan: ‘zes dagen om beter te innoveren’. In feite zijn 

het de ondernemingen die beslissen wat ze nodig hebben; wij 

staan enkel tot hun dienst. Een ontmoeting begint dikwijls met 

vragen over financieringen en octrooien. Na een eerste project 

of hulp, blijven we over het algemeen in contact.”

28,5 % succes
Tussen 2008 en 2014 heeft InnovaTech op die manier 931 
projecten begeleid, waarvan er 735 nu afgewerkt zijn en 
210, die door 186 ondernemingen werden voorgesteld, 
als geslaagd kunnen worden beschouwd. Het succes be-
draagt dus 28,5 %. Commercialisering wil immers niet 
zeggen dat het ook een commercieel succes wordt. “De 

structuur van de Waalse ondernemingen kan een handicap 

zijn; dikwijls zijn ze ondergekapitaliseerd en hebben ze, op het 

ogenblik dat ze hun innovatie verkopen, last van tekorten op 

commercieel en marketinggebied,” legde Marie-Hélène Van 
Eyck uit tijdens een interview in 2015, toen ze nog di-
rectrice van InnovaTech was. Ten slotte is de vzw ook 
bij 46 projecten opgetreden om de ondernemingen te 
helpen bij het vinden van een financiering. Sommige 
doen hun ontwikkeling immers met eigen middelen, 
terwijl andere op hun eentje hun plan trekken. “De jongste 

drie jaar zijn het de activiteiten die verband houden met de 

informatica die op de eerste plaats komen,” legt Sarah 
Thielens nog uit. “Dat is normaal, want die sector heeft de 

wind in de zeilen. De projecten weerspiegelen ook de algemene 

trends van de firma: verbonden objecten, duurzame omgeving, 

open innovatie... Men ziet ook dat de banksector veel meer dan 

vroeger openstaat voor innovaties.”
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Waarom vloerstopcontacten? Omdat de kin-
deren al over de draden van het fonduetoestel 
zijn gestruikeld. Waarom slaperigheidsdetec-
toren? Omdat bestuurders in slaap kunnen 
vallen achter het stuur van hun voertuig. 
Waarom een robot om het gras te maaien of 

de ruiten te kuisen? Omdat het gebeurt dat men lichamelijk niet 
meer in staat is om sommige klussen uit te voeren… Voor Alain 
Préat, mededirecteur van Apkiosk, een firma die gespecialiseerd 
is in het ontwikkelen van interactieve zuilen, ontstaat een goed 
idee dikwijls uit een behoefte of een ontmoeting.
 “Mijn eerste innovatie was een multimediaal gastenboek”, legt deze 
ondernemer uit, die pas 21 jaar was en een graduaat informatica 
voltooide bij de Aalmoezeniers van de Arbeid (ISAT) in Charleroi, 
toen hij op het idee kwam zijn broer voor diens huwelijk een 
toestel cadeau te doen. “Ik wilde dat hij gemakkelijk al zijn herinne-

ringen aan die gebeurtenis zou kunnen terugvinden; daarvoor ontwierp 

ik een interactieve zuil met een machine en een aanraakscherm. Op de 

huwelijksdag kon elke genodigde er een tekst, foto’s en video’s op zetten. 

Toen hij op huwelijksreis vertrok, kon mijn broer alles onmiddellijk 

meenemen op een gewone USB-stick.”
 Het was dus op basis van dat product, dat hij wel degelijk heeft 
ontwikkeld en gecommercialiseerd, dat Alain Préat de onderne-
merswereld binnenstapte. Nadat hij zijn firma Apresoft had op-
gericht, fusioneerde hij eind 2013 met de ACM Group, om zijn 
kennis van software op maat uit te breiden met het beheersen 
van staal en inox. Vandaag verkoopt Apkiosk interactieve voor-
werpen op maat aan verscheidene beroepssectoren, zoals het 
bouwbedrijf, de industrie en de scholen. De firma heeft haar 
productiewerkplaatsen in Tubize, terwijl de informatica en de 
ontwikkeling in Nijvel verankerd zijn.

Zuilen voor bouwplaatsen en scholen
“Een ander element dat innovatie bevordert, is de komst van nieuwe 

wetten,” legt Alain Préat uit. “Sinds 2014 eist de wet dat arbeiders op 

bouwplaatsen van meer dan € 800.000 worden geïdentificeerd en gere-

gistreerd zodra ze op de site komen. De RSZ heeft daarvoor natuurlijk 

een onlinesysteem ingevoerd, maar er ontbrak een instrument om die 

controle in reële tijd uit te voeren. Wij hebben dus verbonden prikzuilen 

ontworpen, die later nog in veel andere versies zijn uitgevoerd.” Een 
ander voorbeeld? Om te voldoen aan een wetgeving op de con-
trole van de uitgaven in scholen en de stroom van baar geld te 
verminderen, heeft de ondernemer in 2006 een interactieve zuil 
ontworpen voor een school in Ciney. Eind 2014 kwamen er veel 
gelijkaardige aanvragen vanwege andere scholen. Vandaag zijn 
er in Wallonië 52 scholen die zo’n zuil hebben, waarmee de kin-
deren heel zichtbaar hun betalingen kunnen doen, terwijl de 
ouders de uitgaven kunnen controleren en hun kaarten weer 
opladen via een internetplatform.
 Een idee zou echter waardeloos zijn, als het niet gevolgd werd 
door een grondig onderzoek van het terrein dat men wil betreden. 
Reeds voor zijn gastenboek was Alain Préat bij de adviseurs van 
InnovaTech geweest. “Ze hebben eerst gekeken of er concurrentie was, 

dan hebben ze onderzocht of ik niet alleen de nodige financiële middelen 

had, maar ook de commerciële en technische krachten om het project op 

te starten. Wanneer je bij hen komt, word je onmiddellijk in innovatie-

modus gezet. Daar kun je enkel maar door gestimuleerd worden! ”

IDEEËN ONTSTAAN UIT EEN 
ONTMOETING OF EEN WET

SOPURA  
(COURCELLES): 
NATUURLIJKE 
ONTSMETTINGS-
MIDDELEN
  

Deze firma is al meer dan 
60 jaar gespecialiseerd in het 
ontwikkelen van reinigings- 
en ontsmettingsoplossingen 
voor de brouwerij, de 
dranken- en de voedingssec-
tor. Sopura brengt nieuwe 
ontsmettingsmiddelen op de 
markt, die bestaan uit inerte 
voedingsadditieven en 
vetzuren die niet giftig zijn 
voor de gezondheid en het 
milieu. De onderneming wil 
voortdurend innoveren en 
probeert haar producten ook 
te integreren in nieuwe 
processen die weinig of geen 
naspoelen vergen. Sopura 
heeft een honderdtal 
medewerkers in Courcelles, 
maar ook filialen in het 
buitenland. Enkele jaren 
geleden vroeg de firma voor 
de eerste keer hulp aan 
InnovaTech (opstellen van 
technische dossiers, zoeken 
naar partners, hulp inzake 
intellectuele eigendom, 
communicatie...) teneinde een 
nieuw product op de markt te 
brengen om de transportket-
tingen van haar klanten te 
smeren opdat de flessen die 
het ontsmettingsmiddel 
bevatten, er beter zouden 
aan hechten. Een product dat 
op punt was gesteld in 
samenwerking met de 
UMONS en waarmee men 
veel minder water verbruikt, 
aangezien het product 
slechts af en toe op de 
ketting hoeft te worden 
gespoten. Hoewel Innova-
Tech nog hulp aan Sopura 
heeft gegeven voor recentere 
projecten, werd die begelei-
ding steeds lichter naarmate 
de onderneming meer 
knowhow verwierf.

ROLIX 
(EGHEZÉE): 
SJORBANDEN
  

Omdat hij eens een laddertje 
op de autosnelweg heeft 
verloren, beseft Frank Burnick 
heel goed hoe gevaarlijk een 
slecht vastgesjord voorwerp 
kan zijn. Hij is dan ook op zoek 
gegaan naar een innoverend 
bevestigingsprocedé voor zijn 
bestelwagens. Deze Naamse 
ondernemer is een enthou-
siaste doe-het-zelver en wilde 
eerst slechts een oplossing 
vinden voor zijn eigen 
problemen. Pas later mikte hij 
hoger en probeerde hij zijn 
product in de handel te 
brengen. Zo heeft hij de 
adviseurs van InnovaTech 
ontmoet, die hem volledig 
begeleid hebben en hem 
verwezen naar het Econo-
misch Bureau van de Provincie 
Namen. Met de hulp van 
studiebureaus en gespecia-
liseerde organismen heeft hij 
een systeem ontworpen met 
een bagagedrager van 
aluminium voor op het dak, 
waarvan de zijstijlen voorzien 
zijn van haspels voor 
sjorbanden. Die haspels zijn 
verplaatsbaar en hebben een 
oprolhandgreep om de 
banden rond de te vervoeren 
voorwerpen aan te spannen. 
“Het Roll&Fix-systeem voor 
sjorbanden is niet alleen 
veilig, maar vervoerders 
kunnen er heel gemakkelijk 
hun materieel mee bevestigen 
en dus tijd winnen”, legt de 
baas uit, die met buitenlandse 
fabrikanten samenwerkt voor 
de productie van de ver-
schillende componenten, die 
dan in België worden 
geassembleerd. Maar het 
moeilijkste moet nog 
gebeuren: er een klantenkring 
voor opbouwen...

Dossier
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Creative Wallonia is een kaderprogramma dat 
in 2010 door de Waalse regering werd opge-
start om creativiteit en innovatie in het zuiden 
van het land aan te moedigen. Ter aanvulling 

van de competitiviteitsclusters en polen die dienden om 
zeer specifieke en veelbelovende sectoren te ondersteu-
nen, wilde het nieuwe plan aantonen dat de ontsluiting 
ervan ook de creativiteit in ruime zin kon bevorderen.
 “Creative Wallonia heeft een strategie met drie krachtlijnen 

uitgewerkt,” verklaart directeur David Valentiny. “De 

eerste, die dient om innoverende praktijken te stimuleren, 

heeft vorm gekregen door het creëren van instrumenten zoals 

NEST’up (een versneller voor start-ups), coworking (open kan-

toren waar zelfstandigen in een ondernemingsdynamiek 

kunnen werken) en het Observatorium voor Trends (dat dank-

zij het AWEX kan zien hoe de sectoren op wereldschaal evo-

lueren). De tweede krachtlijn, die dient om de samenleving tot 

meer creativiteit aan te zetten, heeft geleid tot de invoering 

van de Creativiteitsweek, een echt jaarlijks innovatiefestival. 

De derde en laatste krachtlijn, die dient om die innovaties te 

financieren, kwam tot uitdrukking in het creëren van ‘Boost-

Up’-beurzen voor creatieve projecten die tegelijk op verschil-

lende manieren moeten worden aangepakt, zoals eetbare 

verrines (door Do Eat) en een pedagogisch videospel (door 

EPIC). De resultaten bleken zo overtuigend, dat de Waalse 

regering, aangemoedigd door het label van ‘Europees Creatief 

District’ dat de Europese Commissie aan Wallonië toekende, 

in 2014 besloot het agentschap ‘Creative Wallonia Engine’ op 

te richten om dat werk te structureren. Het agentschap voert 

niet enkel acties om de samenleving te sensibiliseren en het 

innovatieproces te versnellen, maar het biedt ook een educatief 

deel aan in de vorm van de ‘Creative Schools Labs’, om de 

Hogescholen instrumenten te geven om innovatie te stimule-

ren”, benadrukt David Valentiny.

NEST’up, de versneller voor start-ups
Het in 2012 geïntroduceerde begeleidingsprogramma 
NEST’up brengt gedurende twaalf weken Belgische on-
dernemersteams samen, die door coaches, experts en 
mentors worden omkaderd. Een unieke kans voor alle 
deelnemers die hun projet van de grond willen zien 
komen door het om te vormen tot een start-up. “De vol-

gende sessie zal plaatsvinden van 26 september tot 16 decem-

ber,” verklaart David Valentiny, die ook een van de op-
richters van NEST’up is. “Over het algemeen beantwoorden 

40 tot 50 kandidaten de oproep om projecten in te dienen, maar 

daarvan worden er slechts 6 tot 9 in aanmerking genomen. 

Het onderzoek heeft meer betrekking op het team dan op het 

product. Dat laatste kan immers mettertijd evolueren, terwijl 

het team onmiddellijk moet tonen dat het stevig en soepel is 

en uit elkaar aanvullende leden bestaat.”
 Via belangrijke partnerschappen met bestaande 
Belgische start-ups en met veel ondernemingen en or-
ganisaties, zijn alle voorwaarden verenigd om het succes 
van de bij NEST’up betrokken projecten te verzekeren. 
Het slaagpercentage? Van de 46 start-ups die in vier jaar 
uit de versneller kwamen, zijn er nog 32 actief, of 70 %. 
“Dat is helemaal niet slecht,” meent de directeur. “Te meer 

daar 90 % van de mensen die aan een project hebben deelge-

nomen, een loopbaan als ondernemer hebben aangevat, zelfs 

indien de start-up niet van de grond kwam.”
 Terwijl de vorige sessies plaatsvonden in het Axisparc 
van Mont-Saint-Guibert, waar zich de lokalen van 
NEST’up bevinden, zal deze doorgaan in Charleroi, bij 
BPS22. “Creative Wallonia wil in die stad immers een per-

manente versneller opstarten met de hulp van partners op het 

terrein”, legt David Valentiny uit. We willen er nog op 
wijzen dat Luik ook een versneller voor start-ups heeft, 
namelijk LeanSquare, die projectdragers meer bepaald 
moet begeleiden na hun vorming. Een soort schakel 
tussen NEST’up en de markt.

Dossier
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KOALECT, EEN MOOI 
GEMENGD VERHAAL

Koalect is het verhaal van een jonge en veelbe-
lovende start-up. Het is ook en vooral die van 
een gemengd team van twee Nederlandstaligen 
en twee Franstaligen, die niet dachten dat ze 

zouden samenwerken toen ze in de lente van 2014 hun 
project aan NEST’up kwamen voorstellen. Maxime Bou-
ckaert en Lloyd Wauters, beiden uit Vilvoorde, wilden 
beheersplatforms ontwikkelen voor scholen, sportclubs 
en jeugdbewegingen die geld wensten in te zamelen, 
terwijl Simon Detienne en Anthony Caudron, beiden uit 
Namen, een boetiek voor de verkoop van producten per 
abonnement online probeerden te plaatsen. Terwijl enkel 
het eerste project aanvaard werd, bleek al vlug dat die 
vier personen elkaar goed konden aanvullen. “Lloyd en 

ik studeerden alle twee handel bij Solvay,” legt Maxime Bou-
ckaert uit, “terwijl Simon en Anthony technische profielen 

hebben, die ons ontbraken. Vanaf de tweede week hebben ze 

zich dus bij ons gevoegd en onze bekwaamheden en persoon-

lijkheden vulden elkaar zeer goed aan.”

Een geïndividualiseerd platform voor ngo’s
Onder invloed van NEST’up, waardoor ze konden naden-
ken over de beste manier om de belangstelling van hun 
toekomstige klanten te wekken en hun prototype op die 
manier te verfijnen, bleef hun product evolueren. Nadat 
hun platform online was geplaatst en er een juridische 
entiteit was gevormd, kreeg de jonge start-up een eerste 
hulp van het investeringsfonds Lean Fund dat, overtuigd 
als het was door de kwaliteit van het team en de sociale 
dimensie van het project, voor ongeveer € 75.000 wilde 
bijdragen aan het startkapitaal. “Vanaf onze eerste contracten 

zijn we echter gaan beseffen dat koalect.com kon voldoen aan 

de vraag van lokale projecten, maar dat de ngo’s en de grootste 

verenigingen een geïndividualiseerd platform nodig hadden. 

Momenteel, terwijl we van een tweede steun konden profiteren, 

ditmaal ten bedrage van € 350.000, hebben we al een twintigtal 

platformen online geplaatst op verzoek van klanten zoals Gaia, 

de Vereniging tegen Mucoviscidose, de Sint-Lucasstichting en 

Justine for Kids, de vzw van Justine Henin.”

 Hoewel die verenigingen hun vrijwilligersnetwerken 
hebben en de voorkeur geven aan bepaalde soorten cam-
pagnes, heeft de ervaring de verantwoordelijken van 
Koalect al geleerd dat online gesponsorde marsen of 
verkopen (zoals van kerstbomen) interessante producten 
zijn om verder te ontwikkelen. “Met ons systeem kunnen 

de acties zeer gemakkelijk worden beheerd”, besluit Maxime 
die, samen met zijn drie vennoten, de buitenlandse 
markt begint af te tasten. De start-up is gevestigd in het 
Creative Spark – de hub voor start-ups in het Axisparc – 
in Mont-Saint-Guibert. Dat de start-up gezond is, blijkt 
uit het feit dat hij binnenkort twee bijkomende perso-
neelsleden gaat aanwerven, een verkoper en een 
ontwikkelaar.
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De zakenkring  maakt het mogelijk om via networking de business van zijn leden verder te ontwikkelen 
door het aanbieden van vele culturele en professionele activiteiten en ontspanning.
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Namen - de Maas en de Citadel

Wallonië
www.belgie-toerisme.be
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Le Pré en Bulles
Rue de Falimont, 1

B-6567 Labuissière 
(Merbes-le-Château)

+32 (0)71 59 16 90
www.lepreenbulles.bee

Sinds zijn kindertijd leeft Vincent Copenaut in 
een wereld waar werken een vaste en 
noodzakelijke waarde is. Samen met Ling, zijn 
echtgenote en bondgenote, gaat hij zijn eigen 
weg in het spoor van zijn voorouders. Welkom 
in “Le Pré en Bulles”.  I Marie-Marthe Schuermans

Drie generat ies aan het hoofd van de 
Falimonthoeve in Merbes-le-Château, dat is niet 
niks en dat laat onvermijdelijk een onuitwisbare 
indruk achter. Vincent Copenaut ontsnapt niet 
aan het virus en leeft graag in contact met de 
natuur en de dieren. Hij wijdt zich volop aan het 
bewerken van zijn grond en aan het kweken van 
zijn dieren, die hij vertroetelt. De 84 ha van zijn 
hoeve bestaan uit velden waarop hij veevoer ver-
bouwt dat wordt gedroogd en als wintervoorraad 
dient, en uit weiden waarop zijn koeien en kal-
veren in het mooie jaargetijde grazen. Die ge-
zonde voeding staat borg voor vlees van onbe-
rispelijke kwaliteit. De kalfjes blijven bij hun 
moeder die hen rustig zoogt op de weide of in de 
stal. Dankzij die melk kunnen de zuigkalveren 
optimaal en op natuurlijke wijze groeien. Dieren 
kweken vraagt geduld en striktheid. Daar is 
Vincent Copenaut van overtuigd. Zijn credo? De 

korte keten, die hem een zekere zelfstandigheid 
biedt en een betere beheersing van alle stappen 
voor het vetmesten van zijn vee.
 Het is in de geest van de korte keten dat de 
echtgenoten Copenaut er zijn gaan van dromen 
een restaurant te openen. Een plek waar Vincent 
en Ling de producten van hun hoeve zouden ser-
veren. Vlees, natuurlijk, maar ook door hen en bij 
hen gekweekte groenten. Dat is het originele van 
hun aanpak, met daarbij de zekerheid dat er ge-
zonde en verse voeding op tafel komt. De boter 
en de room zijn onberispelijk vers. Dankzij die 
producten worden de sauzen van de gerechten 
opgediend met huisgebakken brood, wat er nog 
een bijkomende smaakwaarde aan geeft! Op de 
hoeve ligt de moestuin dicht bij de keuken. Sla, 
wortelen of tomaten en een hele reeks aromatische 
kruiden zijn binnen handbereik… Ze moeten al-
leen maar vroeg in de ochtend worden geoogst.

Ver van het lawaai van de stad
U kunt kiezen hoe u naar “Le Pré en Bulles” gaat. 
Of u zich te voet dan wel te paard, op de fiets of 
met de auto naar Merbes-le-Château begeeft, u 
zult altijd verleid worden door het landschap. 
Aan de horizon ziet u enkel bosjes, weiden, be-
werkte velden en met bloemen afgezoomde 

LE PRÉ EN BULLES

BINCHE-CHIMAY-
BINCHE

Memorial Frank 
Vandenbroucke met 

vertrek vanuit Binche op 
4 oktober.

www.binche-chimay-
binche.be
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Dieren kweken vraagt geduld en striktheid. Daar is 
Vincent Copenaut van overtuigd. Zijn credo?  
De korte keten, die hem een zekere zelfstandigheid biedt 
en een betere beheersing van alle stappen voor het 
vetmesten van zijn vee.

Leuke adresjes

paden. Keert u misschien terug van een wande-
ling op de niet veraf gelegen RAVeL langs de 
Samber? Of hebt u op een mooie namiddag in de 
nazomer een bezoek gebracht aan de stad Thuin? 
De streek heeft immers geen gebrek aan natuur 
en cultuurrijkdommen.
 Als u wilt eten, zal “Le Pré en Bulles” zeker 
voldoen aan uw verlangen om u even neer te zet-
ten en te proeven van de keuken van de echtge-
noten Copenaut. Naargelang het weer worden de 
tafels zonder poespas buiten of in de overwegend 
groen geschilderde grote eetzaal geplaatst. De 
kaart is natuurlijk vooral op vlees gericht en bevat 
smakelijke en authentieke gerechten met uitste-
kende sauzen van het huis. Bij de desserts wordt 
het roomijs gemaakt met verse hoevemelk. Het 
staat u vrij de beker tot op de bodem te ledigen en 
er een lusje slagroom aan toe te voegen…

Een splinternieuw vakantieverblijf
Vincent en Ling hebben nog een niet te verwaar-
lozen troef, namelijk een vakantieverblijf voor 
zes personen. De plaatsen zijn smaak- en stijlvol 
ingericht en greige geschilderd. De ruimte is 
voorzien van een mooie grote kamer met geïn-
tegreerde keuken, van drie kamers en van een 
badkamer. De huurders hebben toegang tot de 
tuin via een volledig zelfstandige trap van steen. 
Alles is nieuw, mooi en comfortabel. Binnen 
 enkele weken krijgen ze overigens het resultaat 
van het bezoek van beambten die korenaren 
 toekennen aan bed & breakfasts en aan infra-
structuren voor opvang en logement. Wordt 
zeker vervolgd!
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Een initiatief van de FOD Economie, KMO’s, Middenstand en Energie georganiseerd met de steun van de federale minister van KMO’s en Zelfstandigen

27.11.2O16, DAG VAN DE AMBACHTEN
AMBACHTSLIEDEN! ZICH INSCHRIJVEN KAN NOG TOT 6 OKTOBER. 

MEER DAN 4OO AMBACHTSLUI DEDEN HET AL. EN U?
www.dagvandeambachten.be -   #DVA16 -  dagvandeambachten
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In een rustig dorpje in de laars van 
Henegouwen ligt de “Prieuré Saint-Géry”, een 
charmante pleisterplaats voor fijnproevers. 
Vincent Gardinal toont al zijn talenten in een 
reeks bereidingen die met elkaar wedijveren 
in vorm, kleuren, smaken en raffinement. 
Heerlijke schotels en harmonieuze smaken 
spelen op elkaar in op het ritme van de 
jaargetijden. I Guy Delville
 

De witte en zuivere, gezellige en intieme zalen 
bieden momenten van louter geluk. Een oord van 
verfijnde tafelkunst en elegantie zonder pronke-
righeid. In de tuinen, in de patio, een met klimop 
versierd schrijn, en op het terras wacht u het 
aperitief en, in het mooie jaargetijde, een middag 
of avondmaal dat u de wonderen van de keuken 
van Vincent leert kennen. In een “pastorietuintje” 
vol geurige en kleurige bloemen, en aromatische 
kruiden vindt u ontspanning en vrede. 
 In de week kunt u lunchen met het “Menu clin 
d’œil”, waarvan de drie gangen (€ 38, € 16 voor 
de wijnen) bestaan uit opnieuw bekeken versies 
van traditionele gerechten, uit klassiekers die 
lichter werden gemaakt een aangepast aan de 
moderne smaak. Het “Menu Célébration” (€ 65, 

€ 30 voor de wijnen) biedt evenveel genoegens 
als smaken: eend, ganzenlever, Bretonse zeedui-
vel, pluimvee uit de Dombes of vis (van de dag) 
en een ruime keuze aan desserten. Het “Menu 
Promenade gourmande” (€ 95, € 45 voor de wij-
nen) omvat zes schitterende gangen die alle eer 
betonen aan koningskrab, Bretonse tarbot, lan-
goustines en schapenvlees uit de Lozère, gevolgd 
door een kaasschotel en heerlijke desserten. En 
gulzige lekkerbekken kunnen er bovendien nog 
proeven van enkele onmisbare klassiekers zoals 
langoustines en kaviaar, parmentier van kalfs-
wang en zwezerik of kalf uit de Corrèze (voor 
twee personen vanaf € 70). Een echt festijn!
 In de galerij van de oude priorij bevinden zich 
vier kamers en twee rustige en gezellige appar-
tementen. De milde en kalme sfeer is ideaal om 
te ontspannen. De tijd glijdt stilletjes voorbij in 
het verfijnde comfort. Met het “Menu célébra-
tion” worden u verscheidene mogelijkheden ge-
boden: wijn, overnachting en ontbijt. Een “week-
verbl ijf ” voor € 135 per persoon, een 
“weekendverblijf ” voor € 120 per persoon (zon-
der drank) en een “weekendverblijf met twee 
overnachtingen” voor € 220 per persoon (zonder 
drank). Maar u kunt natuurlijk ook naar de an-
dere mogelijkheden vragen.

LE PRIEURÉ 
SAINT-GÉRYHostellerie Le Prieuré 

Saint-Géry
Rue Lambot, 9

B-6500 Solre-Saint-Géry
+32 (0)71 58 97 00

www.prieurestgery.be

LA ROUTE 
DES PANORAMAS

Op 1 oktober in Thuillies. 
Afstanden van 48,  

85 en 128 km.
www.bomeree.be
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Vincent Gardinal, de kunst 
van het innoveren
  

Vincent Cardinal spant zich al 23 jaar 
in om het zijn gasten helemaal naar 
de zin te maken. Hij werd geboren in 
1971, studeerde in La Louvière en 
verwierf later bij de bekende 
leermeester Eddy Van Maele de 
nodige basiskennis voor zijn 
veeleisend beroep. Zijn ouders, die 
hartstochtelijk van “mooie tafels” 
hielden, waren de stimulans voor dat 
onophoudelijke zoeken naar 
schoonheid en echtheid. 
Achter – en zelfs dikwijls naast – 
Vincent staat Edgard, de trouwe 
Engelse buldog, die de onmisbare 
gezel van de chef is.
In de keuken zijn ze met vijf voor het 
maken van de bereidingen die de 
vrucht zijn van veel zoeken en veel 
creativiteit. Vincent stelt de zaken 
graag opnieuw ter discussie. Hij is 
even veeleisend voor zichzelf als 
voor zijn assistenten en wil efficiënt 
en met gezond verstand werken. Het 
zaalteam bestaat uit jonge mensen 
die voortdurend glimlachen, maar 
vervaarlijk efficiënt zijn: Manon, 
Audrey, Léa en Aurélien.
Vincent heeft een uitgesproken 
zin voor organisatie, wat ook 
absoluut nodig is in dit vak. De zaak 
moet perfect draaien. “Hier zijn we 
ver van die tv-programma’s die nooit 
de werkelijkheid tonen”, stelt 
Vincent, die de toekomst heel 
positief bekijkt. En zijn  
onmiddellijke toekomst is het 
aangrenzende huis, dat hij nu 
aan het inrichten is.

NIET TE MISSEN
Op een gezapig tempo lokale 

producenten ontdekken

In La Buissière herbergt de “Mohair du Vieux Château” een veertigtal 
angorageiten die het materiaal leveren voor ongelooflijk luchtige en met 

veel geduld geweven en gebreide stolen, sjaals, plaids en dekens. 
De “Vignoble de la Mazelle” bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die het 
wijnbouwersvak hebben omhelsd en nu die kwaliteitswijn produceren 

die u in de Prieuré kunt proeven. “Maison Molle” is dan weer een 
beenhouwerij die bruist van creativiteit. Het ambachtelijke slagersteam 

goochelt er met een indrukwekkende diversiteit aan oude 
familierecepten (waarvoor de liefhebbers dikwijls van ver komen). 

In Beaumont kunt u proeven van de specialiteiten van chocolademakerij 
Bressant en van bakkerij Solbreux (makarons en gagnolets).  

In Ragnies ontstond de befaamde “Distillerie de Biercée”.  
Afhankelijk van de grillen van het weer en met veel zorg en geduld 

kweekt men in de “Ferme du Fosteau” groene asperges.
Iedereen kan naar hartenlust op zoek gaan naar nog andere verborgen 
schatten: de Salamandertoren in Beaumont, de middeleeuwse stad en 

de kloostertuin van Lobbes, de abdij van Aulne, de stad Thuin, 
de kastelen van Fosteau, Han-sur-Heure en Chimay. Het wemelt in 
de streek van ambachtelijke brouwerijen, waarvan het befaamde 

Ruffus-bier een van de symbolen is. 



© DOC Restaurant Chermanne

© DOC Restaurant Chermanne

92

nr.34 Leuke adresjes

Weg met die eettenten. In Charleroi toont de 
keuken opnieuw haar adelbrieven en richt zich 
tot de grootste f ijnproevers onder ons. 
Stéphane Chermanne bewijst dat. I Michel Jonet

Echte culinaire vernieuwing krijgen we van 
 Stéphane Chermanne, die “L’Étang Bleu” in 
 Lobbes verlaten heeft om zijn nieuw restaurant te 
openen aan de grote laan tegenover het Tentoon-
stellingspaleis. De chef had voordien gewerkt bij 
gekende huizen zoals “Le Gastronome” in Paliseul, 
“Le Sanglier des Ardennes” in Durbuy, “Comme 
Chez Soi” in Brussel en “Saint-Germain des Prés” 
in Loverval. Restaurant “Le Castelnaudary”, dat 
zich vroeger toelegde op producten uit het zuid-

westen en op cassoulet, stond twee jaar leeg en 
werd toen “Restaurant Chermanne”. De chef wilde 
zich niet meer “richten op zuivere gastronomie”. Hij 
wilde een keuken waarin iedereen zich kon vin-
den. Hij wilde te dikwijls vergeten producten 
(hersens, tong, pensen) aanpassen aan de moderne 
smaak en ook goed vlees en kwaliteitsvis serveren. 
Aangezien Stéphane Chermanne als vrijgevig 
bekendstaat, is hij altijd bereid zijn producten van 
de dag te laten proeven door toevallige klanten.

Echte bistronomie
“Elke uitbater had zijn eigen accent aan de zaak gege-

ven”, vertelt de nieuwe baas, die een sober en ge-
zellig restaurant wilde, in een modern kleedje. 
Dit adres nieuw leven inblazen, was volgens som-
migen een gewaagd plan. Maar het werd een 
succes, want het restaurant zit altijd vol. De wijk 
is in volle expansie, met geplande verbouwingen 
aan het Paleis voor Schone Kunsten en het 
Tentoonstellingspaleis. Een vernieuwing die bij-
zonder op prijs wordt gesteld door de buurtwin-
kels, die blij zijn met de heropening van dat vroe-
ger emblematische adres. Chermanne maakt er 
eindelijk “zijn keuken”. Denken we slechts aan de 
kroketten van varkenspoten, bloemkool in ta-
bouleh, zure gemengde sla en aan kalfsjus met 
mosterd op de wijze van vroeger. De rug van 
koninklijke kabeljauw is er vergezeld van chorizo, 
bonen, bietenstoemp en gesmolten boter met rode 
kerrie. Om te besluiten, nemen we een “dame 
blanche turbinée minute” met slagroom en warme 
chocolade. De kunstenaar kreeg 14/20 van 
Gault&Millau. Dat is het beste cijfer van de stad. 
U kunt dus maar best op voorhand boeken.

RESTAURANT 
CHERMANNERestaurant Chermanne

Avenue de l’Europe, 2
B-6000 Charleroi
+32 (0)71 12 41 14

www. 
restaurantchermanne 

.be

PROVINCIALE VTT

Op 27 november in 
Marcinelle tochten met 

de mountainbike van 20, 
30, 40 of 50 km

www.lawallonieavelo.be



Contact events
✆ +32 (0)4 232 06 37 ❚ +32 (0)475 83 53 61 
   +32 (0)4 232 06 57 ❚ info@somorest.be

La Vie Est Belle...
Votre traiteur événementiel
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Slapen in een vogelnest… een droom die 
werkelijkheid wordt! Slaapkoppen komen tot rust 
in Les Cabanes de Rensiwez, op een steenworp 
van Houffalize, en dat in volle natuur. Maar vergis 
u niet, hier in de ‘hutten’ gaat de natuur hand in 
hand met comfort. I Adrienne Pesser

Het avontuur gaat van start in een schuur. Olivier 
Berghmans bedenkt er het prototype van een hut 
en maakt die samen met een bevriende timmer-
man. “Ik heb altijd al graag hutten gebouwd,” grapt 
de ontwerper. “Een goed bedacht padvinderskamp 

is soms beter dan een hotel. Vandaar dat ik op het idee 

kwam om scoutskampen voor toeristen te maken! 

Natuurlijk met ietwat meer comfort, maar toch ver-

trekkend van dezelfde basis.” In augustus 2012 
wordt de ‘hut van Werner’ verplaatst naar een 
tijdelijke camping. “Ik sprong een gat in de lucht van 

blijdschap! De eerste hut die ik ontworpen heb. Ze heeft 

best wel ambachtelijke trekjes.”
 Vier jaar later is het domein ingrijpend ver-
anderd. Momenteel strekt het zich uit over een 
oppervlakte van 6 ha en bestaat het uit een twin-
tigtal verblijfsmogelijkheden: twee gerestau-
reerde chalets, twee gemeubileerde lodgetenten, 
een huis van steen bij het water, naast dertien 

paalhutten en één boomhut. Alle verblijfplaatsen 
werden ontworpen volgens hetzelfde principe, 
als een droom die telkens weer opduikt en er op 
elke plek anders uitziet. De ligging is een beetje 
als de hutten zelf, helemaal niet rechtlijnig en 
zonder meetkundige of rationele logica. Wel al-
tijd hetzelfde trefwoord: waar u ook bent, u kunt 
kijken zonder zelf bekeken te worden.
 De geest van de ruwe, eenvoudige houthak-
kershut valt hier samen met een knusse, aantrek-
kelijke ligging. En alles is er aanwezig: stromend 
water, elektriciteit, een houtkachel en bijverwar-
ming, een badkamer, keuken, terras, noem maar 
op. “Elke hut heeft bovendien haar eigen trekjes, soms 

ligt ze bij een rivier of te midden van het kreupelhout. 

We proberen het beste te halen uit wat de natuur ons 

te bieden heeft.”

Een warm bad te midden van de natuur
De huisjes die Olivier Berghmans van a tot z ont-
worpen heeft, zijn ecologisch qua opzet. Ze wer-
den opgetrokken door een professionele timmer-
man samen met een vennoot die toezicht hield 
op de bouw. Geen funderingsplaten, houtwol als 
isolatiemateriaal, een draagconstructie in oude 
stijl met hout dat op traditionele manier in elkaar 
gezet werd, zonder spijkers of schroeven. 

LES CABANES DE 
RENSIWEZLes Cabanes de Rensiwez

Moulin de Rensiwez, 1
B-6663 Houffalize
+32 (0)61 28 90 27

www.lescabanesderen-
siwez.be

P R I J S I N D I C A T I E

Tussen € 80 en € 200 
per nacht, afhankelijk 

van het seizoen en de dag 
van de week.

PAR MONTS ET 
PAR VAUX AU PAYS DE 

BASTOGNE

Op 25 september 
in Bastenaken.  

Tochten van 34, 54, 65, 
72 en 85 km

www.velo-passion.be 
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Binnen vormt één centraal element altijd het 
uitgangspunt voor de inrichting: dat kan een bed in de 
vorm van een vogelnest zijn, of een bedstee bij een 
houtkachel, of een kingsize bed op een centrale plek in 
de hut.

Leuke adresjes

“Uiteraard betekende die manier van werken een 

meerkost, maar ze zorgt voor een apart cachet en voor 

een langere levensduur, iets wat men niet heeft bij 

moderne techniek. Een dergelijk hut is een duurzaam 

bouwwerk. Bovendien leeft en beweegt het hout mee 

met de seizoenen. Men kan de hele constructie ook 

recycleren. Op een dag tijd kan men de hut uit elkaar 

halen en het landschap zijn oorspronkelijke uitzicht 

teruggeven.” In de oude molen die momenteel ge-
renoveerd wordt, komt weldra een waterturbine 
die ongeveer 75 % van de elektriciteit zal produ-
ceren. Bovendien bezit elke hut haar eigen hout-
kachel. “Op jaarbasis verbruiken we flink wat ku-

bieke meter brandstof, alsof het niets is – maar hout 

is toch wel het Ardense equivalent van aardolie.” 
Anderzijds overweegt men nu ook de installatie 
van een pelletketel om het water op te warmen. 
Uiteindelijk moet er op de site gebruikt worden 
gemaakt van 80 % groene energiebronnen.
 Binnen vormt één centraal element altijd het 
uitgangspunt voor de inrichting: dat kan een bed 
in de vorm van een vogelnest zijn, of een bedstee 
bij een houtkachel, of een kingsize bed op een 
centrale plek in de hut. “Soms kan een badkuip bijna 

dienstdoen als sofa. Waarom zouden we die in een 

apart, afgesloten kamertje plaatsen? Het is een plek 

waar men zich ontspant, beslist een van de aange-
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naamste stekken in een huis. We kunnen het bad dus 

net zo goed in de zitkamer opstellen, voor het vuur, 

waar iedereen het ziet. Onze klanten zijn aangenaam 

verrast over die originele aanpak, want in het gewone 

leven vindt men dat soort opstelling niet terug in een 

klassieke woning. Het interieur is dus helemaal gericht 

op een kort verblijf.” Verschillende hutten zijn al 
uitgerust met een sauna of een Noors bad, de 
voorloper van de jacuzzi. Dat is een grote kuip 
met een diameter van 1,40 m en een ingebouwde 
kachel. Een flink houtvuur brengt het water op 
de gewenste temperatuur. Zowel ’s zomers als ’s 
winters een heerlijke ontdekking!
 Deze ongewone cocons zijn het hele jaar door 
toegankelijk. Klanten van alle leeftijden verblijven 
hier bij voorkeur vier nachten – het zijn voorna-
melijk koppels die behoefte hebben aan stilte en 
ontspanning. Ze komen er uitrusten, lezen en 
wandelen in het natuurpark Les Deux Ourthes. 
Voor de huismussen bereidt een plaatselijke chef 
een driegangenmenu (ongeveer € 25 per 
persoon).

Tegen de helling of op de rivier
Bij de ingang van het domein, in de oude molen, 
worden appartementen ingericht in dezelfde stijl 
als de hutten. Elk verblijf krijgt een unieke toe-
gang tot de natuur. In de glooiing die schuin 
oploopt naar de molen wordt momenteel een half 
ingegraven hut van steen en eik gebouwd, met 
een plantendak en een achthoekige glazen koepel 
met uitzicht op de rivier. Binnen is het het hele 
jaar door 11 °C warm, de temperatuur van de 
grond. Centraal komt een stenen badkuip, een 
indrukwekkend uniek stuk dat ruim een ton 
weegt en afkomstig is uit Indonesië. Daarnaast 
worden er weldra ook nog andere grote stenen 
troggen in de molen geplaatst. Die stammen uit 
de Carrières du Hainaut en werden bewerkt door 
een steenkapper uit Rijsel. 
 Verder voorziet men nog extra accommodatie 
op een prachtige helling in Rensiwez, die soms 
wel 80 m boven de Ourthe uitsteekt. Daar wor-
den volledig demonteerbare hutten van onbe-
handelde lork opgenomen in het landschap – in 
werkelijkheid worden ze als het ware vastgehaakt 
aan de rotsen. We verheugen ons nu al op het 
adembenemende uitzicht!

NIET TE MISSEN

De omgeving van Houffalize heeft bezoekers en verblijfstoeristen 
heel wat activiteiten te bieden. Tochten met de mountainbike, gegidste 
natuurwandelingen, verkenningstochten in het bos, een bezoek aan de 
brouwerij van Achouffe, restaurants, om dan nog maar te zwijgen van de 
vele mogelijkheden om te kajakken. “Mijn belangrijkste tip is een tochtje 

met de kajak vanuit Rensiwez… tijdens de winter. In de zomer kan dat 
niet meer, omdat er te weinig water is. Men kan de afvaart alleen maken 

van oktober tot maart. De tocht gaat van start in Rensiwez en eindigt 
bij het meer van Nisramont. Onderweg is de natuur woest en 
indrukwekkend. Hier bespeur je geen huizen, elektriciteits- of 

verlichtingspalen! Drie uur kajakken in een waanzinnige natuurlijke 
omgeving tot het bijna 50 ha grote meer van Nisramont, dat zich 

uitstrekt te midden van de bossen. Wie dat wil, kan zijn kajak opnemen 
en naar de overzijde van de stuwdam dragen om door te varen tot 

La Roche.”
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Hoe kun je design, comfort, korte keten, her-
bronning en afwisseling met elkaar verzoenen? 
Antwoord van Pascal Marcin, de chef, en 
Bernadette van Empel, de onderneemster. 
Samen maken ze van Koru Hotel een rustige 
uitwijkhaven. I  JW Lardinoit

“Ik heb altijd graag gereisd”, zegt Bernadette van 
Empel, een uit Nederland afkomstige horeca- en 
toerismespecialiste. “Al die jaren heb ik tijdens mijn 

zwerftochten meubelen, decoratiematerieel, voorwer-

pen enz. bijeengezocht. Eigenlijk waren het al die 

mettertijd bijeengebrachte schatten die me er toe heb-

ben aangezet zo’n project te bedenken. Toen ik besloot 

om hierin te investeren, wilde ik dus al die sferen en 

culturen tot hun recht doen komen in thematische 

kamers.” De zeven kamers, waarvan men slechts 
de goede smaak en het comfort kan onderstre-
pen, verwijzen naar verblijven in Azië, Australië 
en Nieuw-Zeeland, maar ook naar het zuiden van 
Frankrijk. Kunstmatig? Oppervlakkig? Zeker 
niet. Men voelt het ernstige denkwerk dat samen 
met Vincent Verheggen, de architect uit 
Gembloers, werd verricht om elke kamer een 
echte samenhang mee te geven, waaruit tamelijk 
spontaan een gevoel van rust ontstaat. Die mooie 
samenhang vindt men ook terug in de integratie 
van die nachtruimten in de rest van het gebouw 
en de tuinen. “We hebben veel gewerkt aan het reliëf 

van het park”, luidt de commentaar van Serge 
Scheers, een landschapsarchitect. “We hebben de 

beplantingen en de niveaucurven opnieuw aangelegd 

om zuivere ruimten te creëren, die wel zelfstandig 

zijn, maar toch op elkaar inspelen.” En waarop ook 
de verre reizen van Bernadette Van Empel in-

vloed hebben. “Elke ruimte is een herinnering. De 

grote rozentuin brengt ons terug naar Nieuw-Zeeland, 

want daar waren er overal. De terrasdelen, de water-

partijen en de rotstuinen herinneren ons aan de reizen 

naar Cambodja en Thailand. En de drogere stukken 

van het park roepen Australië op.” Zo gaan we van 
het ene continent naar het andere langs enkele 
paden die slingeren door heel natuurlijk lijkende 
valleitjes… Van de kamer naar het park, van het 
park naar de kamer: je hoeft echt niet ver te rei-
zen om er even uit te zijn.

Welzijn en smaken
Wat onmiddellijk opvalt wanneer men de spa’s 
ziet, zijn de perfect bij elkaar passende uitrustin-
gen, zowel naar schoonheid als naar kwaliteit. 
De ruimten zijn zo comfortabel en knus, dat je 
je haast thuis waant. De thermen bieden sauna, 
hammam, infraroodbanken, aromatische douche, 
twin bath, ice fall, relaxruimte, massages en ver-
zorging. Een zeer mooie plaats om te rusten, of 
je nu als buur komt of voor een seminar. Want 
het Koru Hotel is ook een ruimte voor onderne-
mingen die van groen houden. “We beginnen be-

kend te worden bij topmanagers, die hier komen om 

zich af te zonderen en na te denken.” 
 Voor het restaurant heeft Pascal Marcin, die 
zijn sporen in andere instellingen verdiende, be-
sloten de uitdaging aan te gaan en te werken met 
een hele reeks plaatselijke leveranciers en am-
bachtslieden. “Dat is omdat ik deel wil uitmaken van 

het plaatselijk economisch weefsel en de streek en 

seizoensproducten zoveel mogelijk tot hun recht wil 

laten komen, maar ook omdat ik natuurlijk ecologisch 

ben ingesteld.” 
 Bernadette wilde zich in de omgeving vestigen 
en vond het ideale gebouw. Van geluk gesproken! 
Het huis was wel bewoonbaar, maar de rest bleek 
niet stabiel genoeg. “Ik moest dus bijna alles slopen 

en heropbouwen. De aankoop gebeurde in 2011 en de 

eerste klant kwam op 10 september 2015. Het project 

is dus gespreid geweest over vijf jaar! ” Maar het was 
het wachten waard!

KORU HOTEL
Koru Hotel

Rue du Piroy 67
B-1367 Autre-Église
+ 32 (0)81 36 03 00
info@koru-hotel.be 
www.koru-hotel.be

24 H VÉLO

Op 26 en 27 oktober in 
Louvain-la-Neuve.
Fietswedstrijd en 

folkloristische rijwielen.
www.cse.be

Leuke adresjes
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