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— Jean-Willy Lardinoit, Hoofdredacteur

‘La Wallonie gourmande’ of ‘Heerlijk smullen in Wallonië’ klinkt goed. Het geeft 
zin om te ontdekken. Niet alleen streekproducten of puike adresjes, het gaat 
verder dan dat. Achter het toeristische thema van dit jaar gaat veel meer schuil, 
zoals al het bier, de kaas en de vleeswaren waar Europa ons zozeer om benijdt. Ja 
toch? Het verbergt vooral een nooit geziene activiteit die zowel gastronomisch, 
traditioneel, cultureel, toeristisch als economisch is. De recente ontwikkeling van 
(micro)brouwerijen die we belichten in het kader van de Bierroute is daarvan het 
fraaiste voorbeeld. Hier zijn de sleutelwoorden bezoeken, drinken, eten, investeren, 
aanwerven, proeven, ontdekken, vertellen en delen. 
 Het hele jaar door, te beginnen met dit lentenummer, zal WAW ingaan op alle 
lekkernijen waar we zo trots op zijn. Onze teams gaan op zoek naar ondernemin-
gen, figuren of symbolische plekken die, al dan niet rechtstreeks, een bijdrage 
leveren aan die niet-delokaliseerbare overvloed, anders gezegd de smaken en 
geuren van onze regio. 

Proef en geniet!

Een jaar vol lekkers!

LET GOED OP! 
Een jaar lang geeft dit logo aan 
waar u leuke ideeën en puike 

adresjes vindt.
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JEAN GALLER

Méér dan chocolade, 

een passie!

Jean Galler was 16 jaar toen hij oog kreeg voor cho-
colade. Tijdens zijn banketbakkerstudies leert hij 
chocolade kennen wanneer zijn moeder hem een 
boek van een grote Parijse banketbakker geeft. 

Pagina 169, die over chocolade gaat, is voor hem een 
openbaring. Liefde op het eerste gezicht!  Een passie die 
hem zijn eigen onderneming zal doen stichten. Veertig 
jaar later is de basis nog steeds dezelfde: passie voor cho-
colade, zin voor perfectie, voortdurende creativiteit. 
Vandaag heeft hij 190 medewerkers (waarvan 70 voor 
de productie) en ontwerpt, fabriceert en verkoopt hij 
pralines, roomijs, banketgebak, repen, tabletten, katten-
tongen, smeerpasta... Van al die specialiteiten wordt 
overal ter wereld met evenveel plezier genoten. Jean 
Galler zegt duidelijk wat zijn waarden zijn: edelmoedig-
heid, vrijheid, respect, nederigheid en knowhow. Hij 
meent dat het zijn taak is plezier te geven door een cre-
atieve en kwalitatief hoogwaardige chocolade-ervaring. 
Wanneer men hem vraagt over zijn eigen persoonlijk-
heid te spreken, duiken er woorden op zoals passie, on-
dernemingszin, kennis en enthousiasme. Tegelijk bena-
drukt hij zijn trots over zijn Belg-zijn. 

Zoeken naar de juiste smaak
Zin voor details, kiezen van natuurlijke smaken, liefde 
voor innovatie en het voortdurend nastreven van het 
schone en het goede hebben de firma Galler in staat 
gesteld om de consument te doen dromen en nieuwe 
horizonten voor hem te openen. “Chocolade is vrijheid”, 
zegt de door zijn beroep gepassioneerde Jean Galler met 
klem. Hij heeft nieuwe partners aangetrokken. Dankzij 
die uitbreiding kan hij gemakkelijker heel de wereld en 

dus nieuwe consumenten bereiken, die op zoek zijn naar 
originele dingen en perfecte smaken. De basis bestaat 
uit passie voor chocolade, voortdurende creativiteit en 
zin voor perfectie. Tegelijk is er een subtiele combinatie 
van fijnproeverij (zichzelf genoegen doen) en van blij-
vende toegankelijkheid (in de tijd en door de prijzen en 
de geografische ligging).

Een gamma dat uit exclusieve nieuwigheden 
bestaat
Galler is aanwezig in de voornaamste distributiekanalen 
die zich onophoudelijk uitbreiden in Namen, in Brussel, 
aan de Belgische kust, langs de grote Parijse boulevards, 
in Dubai... Zowel in hotels en restaurants, als in de sector 
van de selectieve distributie, de relatiegeschenken, de 
boetieks en de befaamde chocoladebars, gaat het om een 
creatie die met succes haar plaats inneemt in handels-
centra zoals de Médiacité van Luik. Met een productie 
van ongeveer 1800 ton per jaar, is Galler de nummer één 
van de Belgische premiummerken voor chocoladerepen 
en -eieren. Over heel de wereld zijn er meer dan 3000 
verkooppunten. Indrukwekkend!
 De reep was de eerste die Galler succes en faam 
bracht. Zoals men hier zegt: “enkel en alleen maar plezier”. 
Van die vier beroemde reepvierkantjes geniet men op 
zijn eentje, als verliefd koppel, als gezin en met vrienden. 
De repen bestaan in een twintigtal parfums die einde-
loos kunnen worden gecombineerd voor een intens 
plezier dat even smakelijk als kleurrijk is. De minirepen, 
van hun kant, zijn natuurlijk klein, maar even lekker 
voor een kort smakelijk moment. De tabletten en mini-
tabletten kunnen worden beschouwd als het summum 

Portret

Sinds meer dan veertig jaar is Galler wereldwijd synoniem 
geworden voor fijne chocolade. Een smakelijke reis tijdens een 
gesprek van de hak op de tak met Jean Galler.

VAU X- S O U S - C H È V R E M O N T

Luik

I  Guy Delville
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voor kenners van delicatessen: met hun krachtige per-
soonlijkheid openen ze een waaier aan zachte aroma’s. 
De smeuïge smeerpasta’s zijn authentieke producten die 
men kan degusteren met een lepel of met de vinger: pure 
chocolade, karamel en hazelnoten op een verse snee 
brood. Het paaseitjesassortiment is heel rijk en omvat 
een schitterend gamma aroma’s die, met hun verschil-
lende smaken, texturen en hemelse verrassingen, één 
voor één smelten in de mond. Voor ons, Belgen, is een 
praline een chocoladebonbon die uitzicht geeft op een 
magische wereld van duizend-en-één verschillende sma-
ken waarmee men zich in de loop van de dag kan ver-
wennen. De chocoladewafels bestaan uit een zachte 
knapperige deklaag, met een smeltende chocoladekern; 
dit originele product kan, ver van afgunstige blikken, 
zowel warm, als lauw of koud worden gegeten. De 
‘Chocolats du Chat’ ontstond uit een toevallige ontmoe-
ting van Jean Galler met Philippe Geluck, twee slimme 
lekkerbekken, die elkaar grappige dingen wilden ver-
tellen. Om te genieten van truffels, studentenhaver, 
makarons en sinaasappelpartjes met chocolade, wacht 
men niet altijd tot aan het einde van de maaltijd!

De ondernemer
Chocolaterie Galler is tegenwoordig aanwezig in meer 
dan dertig landen en heeft in België en in het buitenland 
haar eigen netwerk van gefranchiseerde boetieks. In 
2002 ontving de onderneming op het Franchisesalon 
van Brussel de Innovatieprijs voor het ontwikkelen van 
haar “Chocolade-Thee”-concept, namelijk degustatiesa-

lons voor chocolade in al zijn vormen en thee van uit-
eenlopende herkomst. De producten van Galler worden 
uitgevoerd naar Frankrijk, Duitsland, het Verenigd 
Koninkrijk, Japan, de Verenigde Staten, Australië, de 
Verenigde Arabische Emiraten... In 2006 stapten twee 
leden van de koninklijke familie van Qatar in het kapi-
taal van de Belgische onderneming. Een ander deel van 
het kapitaal is in handen van de stafmedewerkers van 
de firma. De spreiding van de aandelen valt onder een 
geheimhoudingsakkoord.
 Toen een Europese richtlijn in 2000 zei dat er andere 
plantaardige vetstof dan cacaoboter aan chocolade mocht 
worden toegevoegd, besloot Galler de vermelding “Pure 
cocoa” (“zuivere cacao”) mee te geven aan zijn producten. 
Later zal ze worden vervangen door “Chocolatier”. Sinds 
jaren steunt de chocoladefabriek verscheidene liefdadige 
verenigingen, alsook cacaoarbeiders.

Vormen, kleuren, smaken
Om het genot en de glimlachende extase ter vergroten 
door eindeloos vormen van zingenot met elkaar te com-
bineren, doet Jean Galler niets liever dan spelen met 
vormen, kleuren en smaken. Wanneer hij iets nieuws 
bedenkt, vraagt hij graag het advies van zijn naaste me-
dewerkers. Om tot een voortdurende diversificatie te 
komen, luistert hij naar kritiek en adviezen. Zijn echt-
genote en zijn dochter staan altijd aan zijn zijde om beter 
te ondernemen. Ze streven allemaal naar perfectie, heb-
ben zin voor details en zoeken onophoudelijk het goede 
en het schone voor het plezier van wie verliefd is op 
chocolade.
 Wanneer Jean Galler interessante adviezen begint te 
geven aan de “goede gebruiker” van zijn producten, dan 
geraakt hij nooit uitgepraat. Maar wat hij in alle geval 
vooropstelt, is dat u moet doen wat U prettig vindt. Of 
het nu gaat over de volgorde waarin u de chocolades eet, 
dan wel over wat u er samen mee eet of over de bevoor-
rechte momenten, hij laat iedereen meester van zijn 
reacties volgens het ogenblik: droommomenten... Het is 
op die smakelijke en subtiele wandeling in gezelschap 
van wie het leven en de goede momenten ervan liefheeft, 
dat Jean Galler ons meeneemt. Onweerstaanbaar. Laat 
u bij de hand nemen…

BELANGRIJKE 
DATA
  

1930 — Oprichting van de 
familiale bakkerij.

1976 — Oprichting van de 
chocoladefabriek, die 
oorspronkelijk een klein 
productieatelier voor dikke 
chocoladerepen was.

Portret

www.galler.com

1979 — Eerste groot  
succes met de reep “Café 
liégeois”.

1989 — Ontmoeting met de 
De Kat (Philippe Geluck), 
begin van een mooie 
samenwerking.

1993 — Creatie van pure 
chocolade van 70%, de 
eerste op de Belgische 
markt. 

1994 — Galler mag 
toetreden tot de beperkte 
kring van Belgische 
Hofleveranciers.

1995 — Op de Grote Markt 
van Brussel wordt, na het 
moederhuis in Vaux-sous-
Chèvremont, een eerste 
boetiek geopend.

1996 — Voorloper van de 
combinatie wijn-chocolade.

2006 — Introductie van de 
Chocoladebar.

2008 — Ontstaan  
van Kaori, de eerste 
kameleonchocolade.

2014 — Komst van Quentin, 
de schoonzoon van Jean 
Galler, om het voortbestaan 
te verzekeren.

2016 — Het 40-jarig 
bestaan van het merk 
Galler.
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Beverly Jo Scott werd geboren in Alabama, in 
de Verenigde Staten, ze groeide op te midden 
van blues, gospel, country en rockklanken en 
vestigde zich in de jaren 1980 in België. In 1990 

begon ze haar solocarrière en bracht een jaar later haar 
eerste album uit.  Ze werkt samen met grote artiesten 
zoals Maurane, Francis Cabrel, Alain Souchon, Toots 
Thielemans, Arno en Adamo. Met haar album “Swamp 
Cabaret” treedt ze in 2014 in concert op. Deze aantrek-
kelijke artieste met haar sensuele stem wordt zowel ge-
waardeerd voor haar oprechtheid als voor haar edel-
moedigheid. BJ is ook radiopresentatrice bij Classic 21, 
waar ze op zondagochtend haar “Sunday Brunch” brengt. 
Sinds het tweede seizoen neemt ze deel aan het televi-
sieprogramma The Voice Belgique; met haar warm ac-
cent en haar vrijmoedigheid is zij daar de favoriete 
coach. In 2014 ontdekte ze Loïc Nottet, voor wie ze het 
liedje schreef dat op Eurovisie werd gepresenteerd in 
2016. Ze begeleidde Laura Cartesiani naar de overwin-
ning. BJ wordt ook geboeid door de goede producten en 
het werk van ambachtslieden. Zelf kookt ze dikwijls voor 
familie en vrienden. Ze ontvangt ons bij haar thuis, 
spreekt ons over haar banden met Wallonië en geeft ons 
een recept met Amerikaanse accenten en Waalse 
producten!

Beverly Jo Scott is iemand met veel talenten. Ze is 
de favoriete coach van het televisieprogramma 
The Voice Belgique, maar vóór alles een zangeres, 
schrijfster en componiste. Ze is ook radio-
presentatrice en treedt zowel in het noorden als in 
het zuiden van het land op, waar ze kan rekenen op 
een enthousiast publiek. Als coach ontdekt ze 
Waals talent. Ze is al drie jaar ereambassadrice van 
de provincie Luik, alsook van de meester-
banketbakkers en bakkers. Ze is ten slotte een 
echte levensgenietster, die ook graag kookt! 

BEVERLY JO  
SCOTT
Rock and roll 

cooking !
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www.bjscott.com

roepen. Ze zullen nooit worden vervangen door robots 
en ze zullen altijd werk hebben in hun winkel of atelier. 
Wanneer je een manueel beroep uitoefent, heb je handen 
van goud. Ik heb veel gesproken met leerlingen uit het 
technisch onderwijs, maar ook over mijn passie voor 
goede producten. Die leerlingen zijn de ambachtslieden 
van morgen...

U kookt graag, vooral met producten uit onze streek. 
Met welke?
Toen ik klein was, hielp ik mijn grootmoeder al in de 
keuken, door tomaten te pellen voor de saus… Ik heb 
altijd gehouden van zuivelproducten, meer bepaald van 
de Ardense boter met haar weergaloze smaak! Maar ik 
hou ook veel van appels, bieten en wortels uit 
Haspengouw (cf. recept), die ik mis als ik elders ben! Ik 
ben ook verlekkerd op echte Luikse siroop, die ik bij een 
landbouwer koop. Die is gelijk goud, een zeldzame parel 
en een van de prachtigste Waalse producten! 

Hebt u nog andere parels ontdekt in Wallonië?
Enige tijd geleden leerde ik de saffraan van Cotchia ken-
nen. Het is een verbluffend product van grote kwaliteit: 
een beetje bitter en sterk geparfumeerd! Er is ook de 
biologische mozzarella van buffelmelk van Neufchâteau. 
Voor de wijnen is er het domein van de Ry d’Argent met 
de Rosée d’Audrey, maar ook de Blanc de Blancs van de 
Chant d’Eole, die een prachtige wijn is voor het aperitief 
of bij het recept dat ik heb samengesteld.

Hebt u adressen van restaurants waarvan u bijzonder 
veel houdt?
Ik hou van veel restaurants! In Brussel, maar ook in 
Luik, in Bergen... Ik stel vooral de adressen op prijs waar 
men streekproducten promoot. Bistronomie past goed 
bij me. Ik ben een levensgenietster (lacht)!

Wat zijn uw andere geliefkoosde plaatsen in Wallonië?
Natuurlijk de plaatsen waarover we gesproken hebben, 
maar ook Spa, waar ik in februari met Carmen (finaliste 
van The Voice Belgique in 2015, NVDR) gezongen heb 
voor onze “Satin Dolls”-voorstelling. Wat een prachtige 
plaats! Ik droomde ervan eens op te treden in zo’n mooie 
schouwburg en dat is dus gebeurd! Ik hou ook veel van 
de Hoge Venen, voor schitterende wandelingen. 
Sublieme herinneringen aan de atypische natuur, de 
venen en de turfputten van meer dan 7500 jaar oud. 
Onvergetelijk! Ik vind de Ardennen over het algemeen 
prachtig omwille van de culinaire geschiedenis en van 
de ontspanning.

Wanneer kwam u naar België?
Het is al meer dan 35 jaar geleden dat ik naar België 
kwam. Ik zette mijn koffers eerst in Brussel. De eerste 
plek waar ik in Wallonië naartoe ging, was in de buurt 
van Bergen. Samen met een vriendin gingen we naar de 
SHAPE. We reden per fiets door de velden en toen ik 

ginder aankwam, was het haast feeëriek! 
Al die winkels die melk en gevogelte ver-
kochten... Ik ben onmiddellijk gaan hou-
den van die kwaliteitsproducten, die me 
aan mijn jeugd herinnerden. Ik heb ook 
bier leren kennen, meer bepaald dat van 
Silly!

Welke banden hebt u met Wallonië?
De voorbije jaren heb ik veel tijd doorge-
bracht in Luik, meer bepaald voor het 
programma The Voice Belgique. Ik had 
het genoegen in juli 2014 te worden aan-
gesteld tot ereambassadrice van de pro-
vincie Luik. Het is een stad met een ze-
kere welwillendheid. En dankzij de 
Spaanse en Italiaanse immigranten die 

indertijd in de mijnen zijn komen werken, is er ook veel 
menselijke rijkdom en een unieke authenticiteit! Ik hou 
ook van Bergen, waar ik voor de radio werk. Bovendien 
ben ik erelid van de broederschap van het Bush-bier (van 
Brouwerij Dubuisson in Pipaix, NVDR). 

U komt ook op voor het werk van de ambachtslieden?
Sinds 2016 ben ik ambassadrice van de Meester-
Banketbakkers en Bakkers in Wallonië. Ik hecht belang 
aan tradities en heb waardering voor ambachtelijke be-

VOLGENDE 
CONCERTEN 

IN
APRIL

Vrijdag 28
Zik-Zak — Ittre

Zaterdag 29 
Spirit of 66 — Verviers

Zondag 30
Reflektor — Luik
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Een bedaard  
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Suarez
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I Mélanie Noiret // V Doc [PIAS]
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Naar aanleiding van de release (op 17 maart) 
van “Ni rancœur, ni colère”, het vierde album 
van Suarez, hebben we hem ontmoet bij een 
heerlijke Italiaanse cappuccino in het Van 

Der Valk Congres Hotel in Bergen. Toevallig vond het 
gesprek plaats de ochtend van 27 januari, amper enkele 
uren na de plechtige uitreiking van de D6bels Music 
Awards aan kunstenaars uit de Federatie Wallonië-
Brussel. Hij was er zelf niet bij, maar de avond voordien 
werd hij indirect bekroond via de twee prijzen 
(Solokunstenaar en Ontdekking van het jaar) die werden 
toegekend aan zijn beschermelinge Alice On the Roof, 
voor wie hij de productie doet sinds hij haar in 2014 heeft 
ontdekt tijdens The Voice. Maar vandaag, na maanden 
werk voor het Bergense wonderkind, staat Marc Pinilla 
weer op de planken met zijn band en zet hij zich weer 
volledig in voor de promotie van een Suarez dat gewoon 
een beetje anders is… 

Om het nog even over de uitreiking van de D6Bels 
Music Awards te hebben: wat voelt u als “ontdekker” en 
producer bij deze dubbele bekroning van “uw” Alice? 
Marc Pinilla — Ik ben heel trots dat ik de producer van 
die kunstenares ben. Dat vergde enorm veel werk, inzet 
en zelfs onbaatzuchtigheid, bijna zoals een vader doet 
voor zijn kind. Producer zijn, dat is werken voor iemand 
anders, zonder aan zichzelf te denken. Twee jaar lang 
hebben we aan haar album gewerkt (NVDR: ‘Higher’, 
dat uitkwam in januari 2016), maar ook om van dat char-
mante en getalenteerde meisje een volwaardige artieste 
te maken. Dat was een lang proces en vergde veel werk 

en overleg. Ik ben heel tevreden over en trots op haar. 
Ik was echter niet op de prijsuitreiking, maar heb ze 
gevolgd op de televisie. Ik had rust nodig en wilde er een 
beetje afstand van houden. Ik ben volop bezig met het 
uitbrengen van de plaat en moet opnieuw aan mezelf 
denken, aan wat ik doe, aan mijn volgend boek. Met de 
band zijn we aan het repeteren voor ons concert in de 
Ancienne Belgique, binnen enkele dagen, op 4 februari. 
Omdat ik twee jaar producer was, had ik inderdaad re-
denen om op de prijsuitreiking aanwezig te zijn, maar 
nu zet ik weer mijn petje van kunstenaar op en moet ik 
me enkel op dat aspect toespitsen. 

Vandaag komt u dus terug met Suarez en een nieuw 
album. Een latent verlangen om weer op de bühne te 
staan?
M. P. — Dit album komt drie jaar na het vorige. Goed, je 
moet er natuurlijk ook het tussentijdse album van Alice 
On the Roof bijtellen. Maar ja, ik wilde terug op het 
toneel staan. Ik heb daar nooit afscheid willen van 
nemen. Die afwezigheid was nodig. Het vorige album 
(‘En équilibre’, 2014) werd sterk overbelicht. Al die fes-
tivals, al die concerten... Voeg daar ook nog The Voice 
Belgique bij. Het album liep als een trein, maar ik moest 
een beetje afstand nemen. Wanneer je door heel die 
mediawereld wordt opgeslorpt, is je kijk op kunst en 
muziek een beetje verstoord. Als je altijd in beweging 
bent, neem je geen afstand. Ik kan moeilijk creatief zijn 
wanneer ik beweeg. Er is wat introspectie nodig, en een 
tournee en promotie laten dat niet toe. Wat ik wilde en 
wil maken, zijn mooie liedjes. Het deed deugd om een 
jaar in mijn hol te blijven zoals een beer. Daarna heb je 
meer behoefte om terug te keren, op de planken te staan 
en campagne te voeren voor jezelf, dat wil zeggen om 
mee te delen wat je in je hol hebt gemaakt. 

‘Ni rancœur, ni colère’ is een album waarin de liefde 
het alomtegenwoordige onderwerp is. Maar de titel van 
het album, die ook de titel is van de single die nu op 
grote schaal door de media wordt uitgezonden, laat dat 
thema niet direct doorschemeren… Waarom koos u die 
titel voor heel het album?  
M. P. — Om te beginnen is liefde een eeuwig en univer-
seel thema, dat mij geweldig aanspreekt en waarover ik 
spontaan schrijf. ‘Ni rancœur, ni colère’ lijkt me een 
goede samenvatting van de persoon die ik ben geworden, 
die ik nu ben, in 2017. Ik ben altijd een angstig iemand 
geweest, die alles wilde, en wel onmiddellijk. Vóór van-

Zijn zacht gezicht, zijn glimlach en zijn lok zijn sinds 
enkele jaren niet meer weg te denken uit de Franstalige 
mediawereld. Tussen het succes van zijn Suarez-band, 
die we u niet meer hoeven voor te stellen, en zijn 
statuut van coach in het programma The Voice Belgique 
(dat we ook niet meer voorstellen), heeft Marc Pinilla uit 
Bergen radio en televisie veroverd.
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“Wanneer je door heel die mediawereld wordt opgeslorpt, is je kijk op kunst en 
muziek een beetje verstoord. Als je altijd in beweging bent, neem je geen afstand. 
Ik kan moeilijk creatief zijn wanneer ik beweeg. Er is wat introspectie nodig, en 
een tournee en promotie laten dat niet toe.”



nr.36

21

Tendens

BIO EXPRESS
2007

Oprichting van Suarez

2008
Eerste album van 
Suarez ‘on attend’

2010
Het tweede album 

van Suarez, 
‘L’indécideur’, komt 

uit. Het wordt meteen 
een gouden album.

2013
Hij wordt coach voor 
het tweede seizoen 
van ‘The voice’. In 

2014 doet hij 
hetzelfde voor het 

derde seizoen en in 
2017 voor het zesde 

seizoen.

2014
2014

Het derde album, ‘En 
équilibre’, verschijnt 

en behaalt weer 
goud.

2015
Oprichting van het 
label ‘Label et La 

Bête’, waar Alice On 
The Roof een 
contract krijgt.

2016
Hij produceert het 
eerste album van 

Alice On The Roof, 
goud.

2017
Vierde album van 

Suarez, ‘Ni rancœur, 
ni colère’

daag, was ik niet bedaard. Die tekst, die in feite gaat over 
een ex, over een breuk, staat tamelijk goed symbool voor 
die rustige toestand. Na de chaos en de problemen, had 
ik van alles afstand genomen. Grosso modo wil ik zeggen 
dat ik terugkeer en me veeleer goed voel. 

Werd dit album anders opgevat dan de drie vorige?
M. P. — Ja, absoluut. Het werd op een heel andere manier 
gemaakt. Vroeger vertrokken we altijd van een muzikale 
kleur, een gimmick, een pakkende melodie. Samengevat 
kan men zeggen dat we in feite vertrokken van een es-
thetiek om een liedje te maken. Nu zijn we vertrokken 
van de liedjes om een esthetiek te ontwikkelen. Dat is 
een heel ander proces. We hebben voorrang gegeven 
aan de liedjes, wat voor ons helemaal nieuw was. We 
zijn teruggekeerd naar de basis. Een liedje, dat is een 
gitaar en een zangmelodie. Voordien vonden we een 
gitaarriff, een Afrikaanse klank, een speciaal ritme. Op 
basis daarvan probeerden we een liedje te maken. 
Volgens mij leidde dat tot halve liedjes. Ik ben zeer trots 
op wat we vroeger hebben gedaan, maar ik wilde een 
album maken waarbij eender wie zich aan de piano kan 
zetten, een album dat door iedereen en voor iedereen 
kan worden gespeeld, zoals het door mij alleen wordt 
gespeeld op gitaar… Een echt liedje heeft enkel melodie 
en tekst nodig om te bestaan. Naar dat begrip zijn we 
teruggekeerd. Dat is ook wat we gedaan hebben met 
Alice On the Roof: alle liedjes werden gemaakt met een 
piano en met haar mooie stem. We hebben verhalen 
verteld. Ik denk dat het dát is, wat echt werkt en wat het 
meest waarachtige is. 

U denkt dus dat dit album beter geslaagd is dan de 
andere? 
M. P. — De andere drie albums waren misschien zeer 
geslaagd voor de kunstenaar, voor de persoon die ik 
vroeger was, maar minder voor degene die ik nu ben. Ik 
heb er meer behoefte aan verhalen te vertellen. 
Tegenwoordig wil ik helemaal achter mijn verhaal staan. 
Daar had ik vroeger minder behoefte aan. Toen wilde 
ik een goed refrein hebben, een echte punchline, een 
goede gimmick die de mensen zou doen zingen, maar 
nu schenkt me dat minder voldoening. Scheppend werk 
wordt persoonlijker, ik heb er nood aan te reizen en te 
doen reizen aan de hand van een verhaal en niet alleen 
door een sfeer. 

Zijn er in het album één of meer stukken die u meer 
aanspreken dan andere?
M. P. — Ja, ik hou speciaal van ‘Si seulement’, elektrische 
piano en stem. Maar goed: eigenlijk hou ik van alle stuk-
ken. We hebben er een dertigtal gemaakt, waaruit we 
er elf hebben gekozen. Ik had dus keuze genoeg en ik 
wilde achter elk liedje kunnen staan; geen enkel stuk 
mocht voor mij niet authentiek zijn of minder dan de 
andere. Ik hou ook veel van het laatste, ‘Voir la mer’. 
Mijn voorkeur gaat eigenlijk uit naar de twee rustigste. 
Misschien zal ik ooit een album maken met alleen maar 
heel zachte liedjes, een intimistisch album. Het probleem 
met die rustige stukken duikt op wanneer men op het 
podium staat. Suarez barst van energie, we houden van 
feesten en van bewegen; in dat opzicht kunnen rustige 
liedjes blokkerend werken. 
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We vinden u in het album ook terug in een zeer 
verfrissend duo met Alice On the Roof; een coverversie 
van “L’Amour à la plage”, de hit uit 1985 van Niagara… 
M. P. — Het coveren van een hit is een oefening die we 
voor elk album deden. Een cover maken is heel ludiek, 
want je bent volledig vrij. Je hoeft niets te creëren, je 
hebt geen schrijfangst. Je hebt al iets en dat is enkel een 
puzzel die je uiteen moet halen en weer leggen op een 
andere manier. Dat is heel leuk en ik ben dol op die 
oefening. ‘L’Amour à la plage’ vond ik een origineel liedje 
– althans wanneer je enkel de tekst neemt – vooral om-
wille van de tweede laag die je erin vindt. Nu spreekt de 
esthetiek van de jaren 1980 mij niet echt aan. Dus heb 
ik op die uit de toon vallende tekst de esthetiek overge-

bracht waar ik van hou. Ik had onmiddellijk het idee dat 
ik dat liedje moest vertolken met Alice. 

Bent u uiteindelijk tevreden en zelfs gelukkig met het 
eindresultaat?
M. P. — Ik voel me goed bij dat album, maar het jaagt me 
schrik aan in de mate waarin we niet voor de gemakke-
lijke weg hebben gekozen, zoals we dat vroeger hadden 
kunnen doen. Hier is niets onmiddellijks aan. We heb-
ben niet naar “ohohoho”-reacties gestreefd. Het album 
is toegankelijk, doch een beetje minder direct dan de 
andere. Maar goed, we maken natuurlijk geen heel in-
gewikkelde mediatheekmuziek. Niettemin is het bij het 
eerste beluisteren minder toegankelijk dan alles wat we 
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voordien hebben gemaakt, zodat ik veel schrik heb voor 
wat de mensen er gaan van denken. Hier heeft men een 
andere lezing van Suarez, een andere aanpak. Het voor-
deel is dat dit misschien andere mensen zal aantrekken, 
een ander publiek dat ons nu pas zal ontdekken. 

Ondanks het succes dat u de voorbije tien jaar hebt 
gekend, hebt u besloten in de streek van Bergen 
te blijven voor uw creatief werk en om u verder te 
ontplooien. Wat betekent dat tegenwoordig, muziek 
maken in Wallonië?
M. P. — Ja, onze studio bevindt zich nog altijd in 
Hautrage, een dorpje waar we, tussen twee koeien en 
vier ganzen, een kamer van 10 m² betrekken. In 
Wallonië is er een overvloed aan zulke rustige plaatsen. 
Zo kan men vrijer zijn en zich volledig toeleggen op het 
creatieve werk. Ik kan me zelfs geen halve seconde in-
beelden dat ik een album zou kunnen maken in een grote 
stad! Dat is ondenkbaar. Zelfs leven in dergelijke stad... 
Ik wil geen drukte, maar heb behoefte aan rust en aan 
ruimte. Wat heel goed is in Wallonië, is dat men tegelijk 
ook dicht bij die drukte zit en men er gemakkelijk naar 
toe kan gaan. Dat is tamelijk leuk en dat is de reden dat 
ik niet uit Bergen vertrek. 
 Je hoeft niet te geloven dat je in Londen of Parijs het 
Eldorado zult vinden. Het is daar integendeel veel har-
der. Er is veel meer concurrentie en er zijn enorm veel 
getalenteerde mensen die erbij willen zijn. Daar is het 
dus nog moeilijker om boven de rest uit te stijgen. 
In Wallonië zijn er misschien minder mogelijkheden om 
een vedette te worden en om internationaal door te bre-
ken, met de buitensporige inkomsten die daarmee ge-
paard gaan, maar er zijn meer mogelijkheden om er 
rustig van te leven en om in alle vrijheid te doen wat je 
wilt. Hier bestaat een soort artistieke vrijheid die elders 
moeilijk te vinden is. Maar dat neemt niet weg dat we 
dikwijls naar Parijs gaan, bijvoorbeeld. We hebben trou-
wens onlangs een contract gesloten met Sony France.

Hebt u nog andere activiteiten buiten Suarez en de 
productie van Alice On the Roof? 
M. P. — (Lacht). Wacht, ik ga u zeggen wat ik allemaal 
doe en dan zullen we zien of 24 uur daar voldoende voor 

zijn! Ik ben musicus, componist en zanger van Suarez. 
Ik ben er ook de woordvoerder en de manager van. Ik 
ben de producer van Alice On the Roof. Ik ben coach bij 
The Voice. Ik ben ook bestuurder bij Sabam. Ik heb een 
gezin, vrienden en een netwerk dat tot buiten de mu-
ziekwereld reikt. Het is te veel. Soms zou ik graag een 
hobby hebben, maar daarvoor heb ik geen tijd. Je beroep 
heeft altijd en overal voorrang en het neemt alle 
ruimte in. 

Wat inspireert u momenteel? 
M. P. — Ik consumeer veel vormen van cultuur. Het pro-
bleem met het huidige systeem en de huidige samenle-
ving is, dat je alles moet consumeren, maar heel weinig 
van dat alles. Ik ben in die val getrapt met Deezers en 
andere Spotify’s. Ik ben geen fan meer van iets bepaalds, 
maar doe vooral aan overconsumptie. Ik neem van alles 
het beste. Vroeger versleet men cd’s en cassettes tot op 
de draad, men was er fan van en zelfs aan verslaafd. Het 
huidige systeem van kunstconsumptie bestaat uit een 
overaanbod waardoor we niet echt consumeren. 
Anderzijds is het prachtig dat we een uiterst gevarieerd 
palet hebben. Om op uw vraag te antwoorden: er zijn 
niet enkele dingen die me inspireren, maar 1000! Ik 
besef dat mijn eigen project in die massa verloren kan 
gaan. Dat is angstaanjagend, maar ik denk dat sommige 
mensen daardoor Suarez ook kunnen ontdekken zonder 
ernaar gezocht te hebben. 

Van consumptie gesproken: gaat het album “Ni 
rancœur, ni colère” in verschillende vormen 
verschijnen? 
M. P. — Ja, het verschijnt natuurlijk op cd, maar voor de 
eerste keer zullen we ook een 45-toerenplaat uitbrengen. 
Een verrassing voor de fans. Overal zie je 33-toerenpla-
ten, maar ik wilde een single maken. Tijdens concerten 
zullen we die tegen kostprijs verkopen; een A-kant met 
‘Ni rancœur, ni colère’ en een B-kant met ‘L’Amour à la 
plage’. Ik ben er trots op. Het is een heel mooi 
voorwerp. 

“Ni rancœur, ni colère”, 
release op 17 maart

www.suarezlegroupe.be
www.pias.com
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Galerie du Soir

C H A R L E R O I

Henegouwen

→ 07.05.2017

MUSÉE DE  
LA PHOTOGRAPHIE

Horsehead Nebula
— Matthieu Litt

Scan deze code 
in met uw 

smartphone en 
ontdek meer info 

op de website 
van WAW.
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In het kader van hun partnerschap hebben de krant ‘Le Soir’ en het 
‘Musée de la Photographie’ de ‘Galerie du Soir’ gelanceerd. Naast elke 

nieuwe grote tentoonstelling in het museum, zal de galerij van ‘Le Soir’ een 
jonge, nog te ontdekken kunstenaar voorstellen. Deze gok op de toekomt 
bestaat uit vier delen: een beperkte maar veelzeggende tentoonstelling 
van werken in het museum, een portfolio in het tijdschrift ‘Photographie 

ouverte’, een voorstelling van de fotograaf in ‘Le Soir’ en een keuze uit zijn 
werk op de website van de krant. Voor deze nieuwe uitgave van de 

‘Galerie du Soir’ viel onze keuze op Matthieu Litt. 
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“Ik wilde verre landen bezoeken, 
maar maak even graag foto’s van 
mijn eigen omgeving. Dankzij wat 
ik in het buitenland ontdekte, 
besefte ik dat ik te weinig gebruik 
maakte van wat ik hier heb. Ook al 
is dat ingewikkelder. In het 
buitenland ga ik volledig op in mijn 
fotowerk.”
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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

Wanneer men kennismaakt met 
‘Horsehead Nebula’, het eerste 
kleine werk van Matthieu Litt, 
wordt men niet enkel getroffen 

door de kwaliteit van de beelden, maar ook door 
de grote zorg waarmee de lay-out en de algemene 
presentatie van het voorwerp is gemaakt. Dat is 
werkelijk geen toeval. “Ik kom van ‘Saint-Luc’ in 

Luik”, legt de jongeman uit. “Maar ik studeerde daar 

grafische vormgeving. Fotografie is pas later gekomen, 

in de avondschool, om ze te combineren met die grafi-

sche vormgeving. En toen kreeg ik de smaak ervan te 

pakken en heb ik mij meer en meer in die richting 

verdiept. Ik hou van grafische vormgeving en ik blijf 

op dat terrein actief, maar met fotografie kan ik veel 

persoonlijker werken.” 
 Op het eerste gezicht vindt men dat die dingen 
vooral verband houden met het idee van andere 
streken. Matthieu Litt heeft ‘Horsehead Nebula’ 
gemaakt na twee reizen naar Aziatische woestijn-
gebieden. “Wanneer men zich niet te veel als een in-

dringer gedraagt, gaat alles goed. Het feit dat men met 

een fototoestel komt, kan de ontmoeting zelfs verge-

makkelijken. Sommige mensen voelen zich vereerd als 

ze worden gefotografeerd. Maar ik ben helemaal niet 

zinnens reportages te maken. Het gaat om een persoon-

lijke indruk van de plaats die ik bezoek. Het is zeer 

gericht en helemaal niet objectief. Ik zoek plaatsen met 

een andere sfeer of aanwezigheid dan wij gewoon zijn. 

Ik hou ervan dat de plaats zelf verschilt van wat we 

gewend zijn. Dat komt door het klimaat en de algemene 

sfeer en het wordt benadrukt door het licht en de 

beeldinstelling.”
 Het bijzondere van dat werk is dat Matthieu 
Litt uitsluitend zilverhoudende film gebruikt. “Dat 

is geen kwestie van nostalgie. Het doet een beetje aan 

de bioscoop denken, maar het is vooral een manier om 

mezelf beperkingen op te leggen en de rode draad te 

volgen die ik in gedachten heb. Het resultaat van mijn 

werk zie ik pas wanneer ik terug thuis ben. Ik moet dus 

zuinig zijn en niet steeds van standpunt veranderen.”
 Behalve over die verre streken maakte hij ook 
een reeks in België, waar er even vreemde land-
schappen bestaan. “Ik wilde verre landen bezoeken, 

maar maak even graag foto’s van mijn eigen omgeving. 

Dankzij wat ik in het buitenland ontdekte, besefte ik 

dat ik te weinig gebruik maakte van wat ik hier heb. 

Ook al is dat ingewikkelder. In het buitenland ga ik 

volledig op in mijn fotowerk. Hier word je voortdurend 

afgeleid door allerlei zaken. Maar ik vind graag plaat-

sen die me aanspreken en die ik een beetje anders weer-

geef. Het is een manier om te tonen dat je niet steeds 

naar het uiteinde van de wereld moet gaan.” 

I Jean-Marie Wynants
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UNIVERCELLS
Open  

the Gates

Univercells, dat in Gosselies is 
gevestigd, ontwikkelt revolutionaire 
platforms om vaccins te produceren. 
De start-up geniet sinds kort het 
vertrouwen van de Bill & Melinda 
Gates Foundation, die op de knowhow 
van het bedrijf rekent om zeer 
goedkope vaccins voor 
ontwikkelingslanden te produceren.

Bill Gates lijkt onze knowhow te waarderen. 
Enkele jaren geleden won GIM uit Gembloux 
een internationale wedstrijd die zijn stichting 
had georganiseerd. Dankzij de kennis van dit 

bedrijf om satellietbeelden te herkennen, was het mo-
gelijk om de kleinste nederzettingen in de afgelegen 
gebieden van Nigeria te lokaliseren en er medische teams 
naartoe te sturen, zodat men de inwoners kon inenten 
tegen polio (zie WAW van december 2016).
 Hoewel polio zo goed als uitgeroeid is, zijn er nog 
steeds gebieden, met name in Pakistan en Afghanistan, 
waar de ziekte standhoudt. Om polio de genadeslag te 
geven, deed de Bill & Melinda Gates Foundation in sep-
tember 2015 een nieuwe oproep tot het indienen van 
projectvoorstellen. Het doel: de wereldwijde toegang tot 
belangrijke vaccins drastisch verbeteren. De uitdaging: 
een productiesysteem ontwerpen dat het mogelijk maakt 
om de kosten van een dosis te verlagen tot minder dan 
0,15 dollar (tegenover 2 dollar nu).
 En het project van Univercells, een start-up die zijn 
kantoren en laboratoria heeft in een incubator in het 
Biopark van Charleroi, kwam als beste van de 155 voor-
stellen uit de bus, met een subsidie van $12 miljoen in 
het vooruitzicht! Voor het bedrijf uit Charleroi, dat vorig 
jaar net een beurs van € 466.500 van het Waals Gewest 
had ontvangen, maakt deze nieuwe erkenning het mo-
gelijk om door te blijven gaan met gebruikmaking van 
nieuwe technologieën.

I Christian Sonon

H I G H T E C H

G O S S E L I E S

Henegouwen

In vergelijking met een 
klassieke fabriek is de 
voetafdruk van een 
productie-unit van 
Univercells zeer beperkt.



Business

© Studio Dann

©
  D

o
c 

U
ni

ve
rc

el
ls

nr.36

32

Twee elkaar aanvullende talenten
Univercells dankt dit succes aan twee getalen-
teerde mannen,  die al meer dan vijftien jaar een 
goede verstandhouding hebben als het gaat om 
biotechnologie: technisch directeur José Castillo 
en gedelegeerd bestuurder Hugues Bultot. Hun 
inzet: de sector van de biologische geneesmidde-
len ingrijpend veranderen en de weg effenen 
voor nieuwe productieoplossingen die genees-
middelen toegankelijk maken voor iedereen. 
 Omdat ze merkten dat de verouderde en te 
duur geworden productieprocessen in de sector 
geoptimaliseerd zouden worden, besloten de 
twee mannen in 2005 tot de oprichting van 
Artelis, een bedrijf gespecialiseerd in de ontwik-
keling van bioreactoren voor eenmalig gebruik 
en met een hoge dichtheid voor de productie van 
vaccins en monoklonale antilichamen. “Helaas 

hadden we ons ertoe beperkt om een klein deel van de 

productieketen te ontwikkelen”, geeft Hugues Bultot 
toe. “Daarmee hebben we de hoeveelheid biologische 

geneesmiddelen en de prijs ervan dus niet echt beïn-

vloed. Onze scope was niet breed genoeg!”

 In 2013 stichtte het duo Univercells om het 
nog eens te proberen door een systeem te ont-
werpen waarmee ze de productie volledig konden 
beheersen. José Castillo had als taak om te on-
derzoeken welke technologieën de efficiëntie van 
het hele proces zouden kunnen garanderen. “Dat 

omvat circa tien elementen, maar we hebben besloten 

om zelf alleen de twee of drie elementen te ontwikke-

len die ons minder sterk leken. De andere elementen, 

die hun efficiëntie hadden bewezen, hebben we ont-

leend aan wat al bestond en bijeengebracht in ons 

bedrijf. Dat was een manier om smart (intelligente) 

en cost-effective (voordelige) engineering te 

combineren.”

Continugieten, net als in de ijzer- en 
staalindustrie
Om beter te begrijpen wat de innovatie inhoudt, 
moeten we eerst de redenering volgen van de 
technisch directeur, voor wie de traditionele pro-
ductie van biologische geneesmiddelen te verge-
lijken is met een 18de-eeuwse laagoven voor de 
productie van ijzer. Een groot vat waarin alle 
grondstoffen worden verzameld, vormt het mid-
delpunt van beide processen. In het ene geval gaat 
het om gesmolten metalen en in het andere geval 
om cellen in wording op een voedingsbodem. “De 

productie van auto’s is gemakkelijker geworden en de 

kosten ervan zijn gedaald toen dat vat werd vervan-

gen door een systeem in fasen dat het mogelijk maakte 

om ruwijzer via continugieten te produceren. Die 

principes van de chemische technologie heeft 

Univercells toegepast. Door gebruik te maken van 

revolutionaire processen, hebben we een gesloten lus 

ontworpen die gekoppeld is aan een bioreactor (het 

vat) met een hoge dichtheid. Van de celkweek (up-

streamfase) tot de zuivering (downstreamfase) kunnen 

we met dit innovatieve proces continu vaccins en mo-

noklonale antilichamen produceren.”

Verdichting van de processen
“Onze andere troef is het verkleinen van de processen”, 
vervolgt Hugues Bultot. “Vanwege de geringe dicht-

heid van de cellen moeten de reactoren in de farma-

ceutische industrie tegenwoordig 2000 en zelfs 15.000 

liter kunnen bevatten. Voeg daar nog eens alle leidin-

Alle klassieke 
productiestadia werden 
herleid tot een continu 
draaiend proces.
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gen aan toe en je kunt je voorstellen welke kathedralen 

je moet bouwen om zover te komen! Het is ons gelukt 

om het proces te intensiveren, zodat de cellen in heel 

beperkte ruimtes kunnen groeien. We zijn erin ge-

slaagd om de bevolking van de Siberische steppen in 

Tokio te huisvesten. Door die cellen te verdichten, 

konden we de inhoud van de bioreactoren terugbren-

gen tot 25 liter. We zijn er ook in geslaagd om de 

omvang van de zuiveringsinstallaties te verkleinen. 

Deze verkleining van de voetafdruk heeft gevolgen 

voor de kosten van een productie-unit, want terwijl 

de traditionele platforms tussen de € 100 miljoen en 

€ 1 miljard kosten, is voor onze platforms een tien 

keer zo kleine investering nodig. De prijs van de vac-

cins kan daardoor dalen tot onder de grens die door 

de Bill & Melinda Gates Foundation wordt geëist.”

Kleine units die meerdere 
producten maken
Omdat er kleine productie-units gebouwd kun-
nen worden waar de behoefte het meest dringend 
is, zoals in Latijns-Amerika, Azië en Afrika, 
hoeft het vaccin niet meer geproduceerd te wor-
den in grote fabrieken in een aantal geïndustri-
aliseerde landen. Deze kleine units kunnen zo in 
recordtijd op poten worden gezet en een flexibele 
productie op grote schaal mogelijk maken. “Deze 

units kunnen meerdere producten maken”, verdui-
delijkt de gedelegeerd bestuurder, “want als we de 

roestvrijstalen reactoren vervangen door kunststof 

reactoren, die gemakkelijker leeg en schoon te maken 

zijn, kan hetzelfde platform, naar gelang de vraag, 

afwisselend meerdere soorten vaccins produceren. 

Onze marktpenetratiestrategie is vooral gericht op 

vaccins tegen kinderziektes, zoals waterpokken, ma-

zelen en de bof. De fabrieken die deze vaccins produ-

ceren, werken ofwel op volle capaciteit ofwel tegen 

exorbitante prijzen. Het vaccin tegen hondsdolheid 

heeft ook onze interesse, want de vraag is heel groot, 

met name in India, en de prijs is nog hoog.”

Aan het hoofd van een consortium
Hoe kon een klein bedrijf als Univercells, dat 
geen echte ervaring heeft, de voorkeur krijgen 
van de Bill & Melinda Gates Foundation? Het 
antwoord is meerledig. In tegenstelling tot zijn 
mededingers, die een fragmentarische aanpak 
voorstelden, legde het bedrijf uit Charleroi een 
totale oplossing op tafel. Een kant-en-klaar pro-
ductiesysteem, dat op alle punten aan het doel 

van de stichting voldoet. “Ten opzichte van andere 

infrastructuurbedrijven hebben wij het voordeel dat 

we midden in een professioneel netwerk zitten dat 

bekendheid en geloofwaardigheid geniet. We bevinden 

ons op enkele tientallen kilometers van GSK en op 

minder dan 800 kilometer van Sanofi. Dat ecosysteem 

in de vaccinwereld heeft de stichting zeker beïnvloed.” 
De strategie van Univercells heeft ook geloond. 
Het bedrijf heeft namelijk besloten om niet so-
listisch op te treden, maar uit bescheidenheid aan 
te haken bij twee meer ervaren ondernemingen, 
te weten Batavia Biosciences (vaccinontwikke-
laar, Nederland) en Natrix Separations (filter-
membranen, Canada). Dat consortium heeft de 
wedstrijd gewonnen en mag dus het bedrag van 
$12 miljoen verdelen. “Maar we zijn wel gegroeid 

tijdens deze aanbesteding”, verduidelijkt Hugues 
Bultot. “De stichting had gezien dat het innovatie-

vermogen van ons afkomstig was en heeft ons daarom 

bevorderd tot leider van ons consortium. Daarnaast 

heeft ze haar subsidies naar boven bijgesteld, omdat 

ze zich bewust was van het ambitieuze karakter van 

ons project. Dit is de eerste keer dat een dergelijke 

bedrag is toegekend.” En José Castillo voegt eraan 
toe: “De vaccinmarkt is een oligopolie. Het aanbod is 

in handen van een aantal grote producenten, maar de 

vraag komt vanuit de hele wereld. Consortiums zoals 

wij dat hebben gevormd, helpen de Bill & Melinda 

Gates Foundation om dit monopolie gedeeltelijk te 

doorbreken. De stichting ziet het als een uitdaging om 

elk land of farmaceutisch bedrijf in staat te stellen 

over een eigen productie-unit te beschikken.”

Van 32 naar 50 medewerkers
Vanaf december 2016 heeft Univercells twee jaar 
de tijd om deze uitdaging tot een goed einde te 
brengen. José Castillo en Hugues Bultot kunnen 
dus pas na afloop van deze termijn Bill Gates de 
hand schudden, een vooruitzicht dat hun al sinds 
2005 de kriebels geeft. “Die termijn is erg kort, 

maar onze hypotheses zijn gelukkig al gevalideerd”, 
benadrukt Hugues Bultot, die voor 2017 een be-
oogde groei van de omzet (van € 1 naar € 2,5 
miljoen) en het aantal medewerkers (van 32 naar 
circa 50) aankondigt. “De ruimte waarover wij in 

de incubator van het Biopark kunnen profiteren, is 

gelukkig gemakkelijk aan te passen.” Een incubator 
– de tweede al sinds de oprichting van het 
Biopark in 1999 – die start-ups meer dan ooit 
helpt om hun vleugels uit te slaan. De ‘take-offs’ 
op enkele meters afstand van de luchthaven van 
Gosselies hebben het voordeel dat ze de rust van 
de omwonenden niet bedreigen. Integendeel, elke 
dag is hier te zien dat de hele regio Charleroi een 
economische en technologische herstructurering 
ondergaat. “We kunnen bravo zeggen tegen het 

Marshallplan”, besluit Hugues Bultot. “Dat leek op 

het eerste gezicht ondankbaar omdat de uitvoering 

heel lang duurde, maar deze bundeling van krachten 

is nuttig voor de hele regio.”

WHO’S  
WHO
  

JOSÉ CASTILLO
Afkomstig uit Brussel, 
procesingenieur. Als doctor 
in de toegepaste 
wetenschappen en 
afgestudeerd ondernemer 
speelt hij een 
vooraanstaande rol bij grote 
farmaceutische bedrijven. 
Zijn loopbaan staat volledig 
in het teken van de 
productie van biologische 
geneesmiddelen. Als hoofd 
van de divisie 
Industrialisatie van Virale 
Vaccins bij GSK Biologicals, 
waar hij verantwoordelijk is 
voor het ontwerp en de 
ontwikkeling van 
bioprocessen, zorgt hij voor 
een radicaal andere manier 
om cellen te kweken.

HUGUES BULTOT
Afkomstig uit Charleroi, 
afgestudeerd aan het 
Institut européen 
d’administration des affaires 
(INSEAD, Fontainebleau) en 
het Massachusetts Institute 
of Technology (MIT). Als 
‘serial entrepreneur’ 
lanceert hij met succes 
verschillende start-ups en 
kan hij bogen op meer dan 
vijftien jaar ervaring in de 
biotechnologische en life 
sciences-industrie. In 2011 
werkt hij mee aan de 
oprichting van MaSTherCell, 
een dienstverlenend bedrijf 
gericht op het 
industrialiseren van 
celtherapieën, waar hij nog 
steeds leiding aan geeft. 

Omdat er kleine productie-units 
gebouwd kunnen worden waar de 
behoefte het meest dringend is, zoals in 
Latijns-Amerika, Azië en Afrika, hoeft 
het vaccin niet meer geproduceerd te 
worden in grote fabrieken in een aantal 
geïndustrialiseerde landen.
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H I G H T E C H

Las Vegas, januari 2017. De Consumer 
Electronics Show (CES) is dé ontmoe-
tingsplaats voor nerds uit alle delen van 
de wereld die op zoek zijn naar de gad-

gets van morgen. In stand 26904 zorgt de revo-
lutionaire technologie van een Belgisch mkb-be-
drijf voor opwinding. Nog nooit heeft iemand 
zoiets gezien of gehoord. De technologie, die 
meestrijdt in de categorieën ‘Gaming’ en 
‘Computer Hardware’, eindigt in beide gevallen 
op de eerste plaats. Niet slecht voor een start-up 
waar twaalf maanden eerder nog maar vijftien 
mensen werkten. De reden voor deze beroering 
is een pc voorzien van een passief koelsysteem 
dat geen enkel geluid maakt en dat zonder water 
in een gesloten kringloop functioneert.
 Dit ongelooflijke avontuur begint enkele jaren 
daarvoor met Olivier De Laet. Met een ingeni-
eursdiploma van de ULB op zak werkt hij mee 
aan de oprichting van Euro Heat Pipes (EHP), 
een spin-off waar SABCA zijn afdeling voor tem-

peratuurregeling onderbrengt. Het doel is om 
een technologie voor koeling zonder lucht of 
motor te benutten die al jaren bij de vliegtuig-
cascobouwer in een la ligt. De beoogde markt is 
de ruimtevaartsector met zijn extreme omstan-
digheden, die betrouwbare en energiezuinige 
oplossingen vereisen om alle ingebouwde elek-
tronica te koelen. Hierbij valt met name te den-
ken aan het gebrek aan lucht waar satellieten in 
een baan om de aarde mee te maken hebben. Met 
de oprichting van Calyos in 2011 richt Olivier 
De Laet zich op ‘aardse’ toepassingen. De 
knowhow en technologie van EHP, die vanaf dat 
moment perfect onder controle zijn, maken het 
mogelijk om innovatieve en goedkope technolo-
gische oplossingen voor nieuwe sectoren aan te 
bieden. Het bedrijf richt zich in de eerste plaats 
op de productie van spoorwegmaterieel, wat uit-
mondt in een samenwerking met Alstom die 
gestalte krijgt in een koelsysteem voor de Parijse 
metrostellen. Maar ook andere sectoren, zoals 
datacenters en pc-fabrikanten, zien er veelbelo-
vend uit.

Een afgesloten systeem
Wat valt er te zeggen over deze technologie die 
de kern vormt van de innovatie bij EHP en later 
Calyos? Het begon allemaal met een octrooi dat 
in de jaren 1970 door een Russische ingenieur 
werd aangevraagd en waarvoor Stephen Fried, 
technologiedirecteur van het computerbedrijf 
Microway, in de jaren 1980 toepassingen aan-
vroeg in de Verenigde Staten. Deze technologie 
kwam lange tijd niet vooruit, omdat het niet 
lukte om ze op een overtuigende manier aan te 

CALYOS
De stille revolutie

Door een passieve koeltechniek zonder ventilator of 
pomp te ontwikkelen, brengt Calyos een baanbrekende 
innovatie op de markt die het bedrijf veelbelovende 
vooruitzichten biedt.

I Gilles Bechet

Door Clos ontwikkelde 
koelinglus voor de Intel 
datacenters.

S E N E F F E

Henegouwen
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wenden. Het principe van de Loop Heat Pipe 
(LHP) berust op een afgesloten koelsysteem be-
staande uit een verdamper en een condensator 
die via twee slangen met elkaar zijn verbonden. 
De LHP bevat een gas dat verdamping en ver-
volgens condensatie mogelijk maakt van de 
warmte die door een mechanisch of elektronisch 
systeem wordt afgegeven. De beslissende sprong 
vooruit is de verdamper, die in zekere zin de 
zwarte doos van het systeem is. Bij Calyos ken-
nen slechts drie mensen de precieze samenstel-
ling ervan en de bedenkers wilden geen octrooi 
op het procedé aanvragen om geen schriftelijke 
sporen na te laten. “In het bedrijfsleven waren veel 

mensen sceptisch”, zegt marketingmanager Elisa 
Wolf. “Alle eerdere pogingen waren namelijk om de 

een of andere reden mislukt. Stephen Fried, die nu heel 

oud is, heeft ons groen licht gegeven. Hij was heel blij 

dat zijn uitvinding in praktijk werd gebracht en dat 

hij zo kon aantonen dat hij geen naïeve dromer was!”

Een belangrijke markt
De koeling is een van de belangrijkste punten 
van zorg voor de beheerders van datacenters. De 
servers en storage arrays moeten op een tempe-
ratuur van 20 °C worden gehouden. Elke over-

verhitting leidt tot hogere energiekosten en een 
mogelijke aantasting van de onderdelen van het 
systeem. De koelelementjes bevinden zich in 
laden die op regelmatige afstanden in de wanden 
van het datacenter zijn aangebracht. In een groot 
datacenter gaat het om enkele duizenden. “Het is 

een belangrijke markt”, benadrukt Elisa Wolf. 
“Onze technologie is volledig in orde. De warmte die 

door de elektronische componenten wordt afgegeven, 

voeren we af en koelen we in de radiator zonder lucht 

rond te blazen en al helemaal geen water te laten cir-

culeren. Daardoor kunnen we de uiteindelijke prijs 

van het energieverbruik met een factor drie of vier 

verlagen.” De klanten laten zich door twee soorten 
argumenten verleiden. Er zijn klanten die hun 
elektriciteitsverbruik willen verlagen en er zijn 
klanten die een grotere rekenkracht in hun ser-
vers willen ontwikkelen terwijl de bedrijfstem-
peratuur hetzelfde blijft. Hoewel de technologie 
bestaat en bewezen heeft goed te functioneren, 
moet ze aan elke omgeving worden aangepast, 
wat een vrij langdurig proces is. “Wil dat rendabel 

zijn, dan moet je alles veranderen, maar daarmee is 

een enorme investering gemoeid. Zolang het gebruik 

niet rendeert, blijven bedrijven terughoudend. Dat is 

het probleem waar alle baanbrekende technologieën 

tegenaan lopen.” Calyos heeft contact met enkele 
grote beheerders van datacenters, maar blijft in 
dit stadium liever discreet als het om hun iden-
titeit gaat.

Een scherp gehoor
De belangstelling voor die andere grote markt, 
namelijk de pc-markt, begon met de presentatie 
van een eerste ‘zelfgemaakt’ prototype op een 
beurs in Duitsland. “Om de voordelen van onze pas-

sieve technologie tot hun recht te laten komen, leek het 

ons praktischer om een werkende pc te laten zien die 

was samengesteld op basis van in de handel verkrijg-

bare elektronische onderdelen.” Dat eerste prototype 
woog 35 kilo, maar kreeg meteen heel wat aan-
dacht vanwege zijn stille werking en zeer geringe 
warmteafgifte in verhouding tot de krachtige 
grafische kaart, die bijzonder veel energie vrat. 
Bij gebrek aan een pomp kan de passieve pc van 
Calyos op dat punt niet defect raken en omdat er 
geen lucht in beweging wordt gebracht, is er ook 

De twee awards die 
NSG-SO op de CES 2017 in 
de wacht sleepte in de 
categorieën Gaming en 
Computer Hardware prijken 
in de R & D-centra van 
Calyos in Jument.

De koeling is een van de belangrijkste 
punten van zorg voor de beheerders 
van datacenters. De servers en storage 
arrays moeten op een temperatuur van 
20 °C worden gehouden. Elke 
oververhitting leidt tot hogere 
energiekosten en een mogelijke 
aantasting van de onderdelen van het 
systeem. 
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Calyos heeft nu ongeveer dertig mensen in dienst, van wie de helft ingenieur is. 
De teams zijn multifunctioneel en passen zich aan de prioriteiten van de  
klanten aan. Een grote ruimte aan de achterkant van het gebouw is gereserveerd 
voor de productielijnen, die nog precies afgesteld moeten worden om hun 
kruissnelheid te bereiken.
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geen stof. Wat als eerste opvalt, is de afwezigheid 
van het kenmerkende ventilatorgeluid. “Sommige 

gebruikers hebben me desondanks verteld dat ze het 

gekraak van de elektronische onderdelen hoorden!” 
Maar dan moet je echt een scherp gehoor 
hebben.
 De eerste positieve reacties van pc-fabrikanten 
en technologiefreaks stimuleerden Calyos om 
zich met een compactere machine, de NSG-S0, 
in Las Vegas te presenteren. De naam, het resul-
taat van urenlang brainstormen, is een acroniem 
van Never Stop the Game en benadrukt de lange 
levensduur van de machine wanneer je er een 
game op speelt.
Een ander interessant vooruitzicht voor Calyos 
is dat het Amerikaanse bedrijf Supermicro de 
Walen heeft benaderd voor de bouw van een 
compacte pc. Deze pc, die zich nu nog in het pro-
totypestadium bevindt, is in het beste geval na 
september 2017 via de distributiekanalen voor 
het grote publiek beschikbaar.

Beperkte productie
Dichter bij huis maakt Calyos zich gereed voor 
een Kickstarter-campagne om de productie in 
beperkte aantallen van de ster van Las Vegas, de 
NSG-S0, te financieren. “Op termijn wil het bedrijf 

geen rechtstreekse verkoop aan consumenten. Maar 

veel mensen vinden het lastig om te begrijpen dat we 

geen pc’s verkopen. De markt staat nog in de kinder-

schoenen. Deze Kickstarter-campagne beoogt de inte-

resse van een nichepubliek te testen en de fabrikanten 

in de sector gerust te stellen. We willen ons positione-

ren als intermediair tussen de fabrikanten en de as-

sembleurs. Onze naam is trouwens gedoemd om vol-

ledig van de producten te verdwijnen.” De productie 
zal niet meer dan 1000 stuks bedragen. Deze pc’s, 
die voor een prijs van ongeveer € 1.500 worden 
verkocht, zijn computers voor in de woonkamer, 
die vooral bestemd zijn voor gaming, video-
streaming en recreatieve activiteiten. “Vanwege 

onze andere projecten en orders proberen we wat be-

treft tevredenheid de gulden middenweg te vinden 

tussen alle mensen die dagelijks contact met ons op-

nemen om de pc te kopen die we op de CES hebben 

gepresenteerd en onze B2B-klanten, zoals Supermicro 

of spelers uit de datacenterwereld die ons orders 

gunnen.”

Multifunctionele teams
Sinds augustus 2017 heeft Calyos een nieuwe 
vestiging in Jumet. Een hagelwit gebouw van één 
verdieping, waar het bedrijf het onderzoek, de 
ontwikkeling en de productie van zijn unieke 
technologie concentreert. In de hal prijken de 
machines die voor een sensatie zorgden in Las 
Vegas en het prototype van de NSG-Cube die 
Calyos samen met Supermicro ontwikkelt. Je 
kunt er ook het systeem bewonderen dat in de 
metro van Parijs is toegepast en waarop Alstom 
vijftig jaar garantie geeft!

Calyos heeft nu ongeveer dertig mensen in 
dienst, van wie de helft ingenieur is. De teams 
zijn multifunctioneel en passen zich aan de pri-
oriteiten van de klanten aan. Een grote ruimte 
aan de achterkant van het gebouw is gereserveerd 
voor de productielijnen, die nog precies afgesteld 
moeten worden om hun kruissnelheid te berei-
ken. Voor zijn financiering kwam Calyos in aan-
merking voor iets meer dan € 1 miljoen aan 
R&D-investeringen door het Waals Gewest, 
aangevuld met ongeveer € 500.000 aan investe-
ringssteun. Het bedrijf wordt ook gesteund door 
particuliere middelen en het AWEX.
 Tussen nu en 2018 verwacht Calyos 10.000 
koelcircuits per jaar te produceren. Het bedrijf 
gaat alle onderdelen uitbesteden waaraan het zelf 
geen waarde toevoegt. Bij Calyos zien ze de toe-
komst met vertrouwen tegemoet, ook al weten 
ze dat ze door anderen in de gaten worden ge-
houden. Hun enige echte concurrent is Master 
Coolers, een Chinese zwaargewicht in deze sec-
tor. “Omdat we op zo’n tien jaar ontwikkeling kunnen 

bogen, hebben we toch veel voorsprong.” Het mkb-be-
drijf wil echter voorzichtig blijven en bekijkt de 
ontwikkeling stap voor stap. Het is duidelijk dat 
de deelname aan de CES de situatie heeft veran-
derd. “We hebben meerjarenplannen gemaakt. Het 

doel is om koelsystemen aan industriële klanten te 

verkopen, niet aan het grote publiek. Maar we moeten 

alert blijven, want we zijn niet gevrijwaard van een 

totale reorganisatie. Misschien dat we over een jaar 

toch pc’s gaan verkopen.” Calyos draait niet alleen 
de gebruikelijke economische stromen om door 
zijn technologie naar computerproducerende 
landen te exporteren, maar staat misschien ooit 
aan de wieg van de eerste Waalse pc!
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ALSTOM

Onbetwiste 

marktleider

Iedereen heeft wel eens van Alstom gehoord, 
maar wat doet dit bedrijf precies? Alstom is 
wereldleider op het gebied van geïntegreerde 
spoorwegsystemen. Dat wil zeggen dat deze 

Franse multinational systemen, voorzieningen 
(infrastructuur of signalisatie) en op de klant af-
gestemde diensten (maintenance of modernise-
ring) voor hogesnelheidstreinen, metro’s en trams 
ontwerpt en aanbiedt. In 2015-2016 maakt de 
onderneming bekend een omzet van € 6,9 miljard 
te hebben geboekt en voor € 10,6 miljard aan 
orders te hebben binnengehaald. “We zijn in meer 

dan zestig landen aanwezig en kunnen momenteel 

rekenen op 31.000 medewerkers”, legt Sonia Thibaut, 
woordvoerder van Alstom Benelux, ons uit. 

Alstom en Charleroi 
In België biedt Alstom werk aan bijna 1000 men-
sen in zijn vestigingen in Brussel en Charleroi. 
Daar worden tractie- en spoorwegsignalisatie-
systemen ontwikkeld. De Belgische dochtermaat-
schappij verleent ook maintenance- en renova-
tiediensten voor de verkochte systemen. 
 De band van Alstom met Charleroi bestaat al 
lang. Aan het einde van de 19de eeuw is Wallonië 
een belangrijk centrum van zware industrie en 
zijn de fabrikanten van elektrische trams in de 
wereld voor 40% in Belgische handen. Een van 
deze bedrijven, Ateliers de Constructions 
Electriques de Charleroi (ACEC), is nauw betrok-
ken bij de ontwikkeling van Alstom en wordt 
eind jaren tachtig van de 20ste eeuw in de groep 
geïntegreerd. ACEC had sinds de jaren 1920 een 
ongelooflijke deskundigheid verworven op het 

In de spoorwegsector is Alstom een onvermijdelijke marktleider geworden. 
Met zijn vestiging in Charleroi neemt België een belangrijke plaats in onder 
de zestig landen waar het bedrijf aanwezig is. En aan deze investering op 
Waalse bodem komt voorlopig nog geen einde. 

gebied van spoorwegsignalisatie in België. Het 
was trouwens een ACEC-ingenieur die in 1921 
een nieuw idee voor de NMBS uit de Verenigde 
Staten haalde, namelijk het driestandensein, dat 
vervolgens in heel Europa werd toegepast!
 Maar de fusie verloopt niet zonder pijn. In 
1986 zit ACEC helemaal aan de grond en zoekt 
het Waals Gewest naar investeerders. Het bedrijf 
stoot bepaalde activiteiten af om zich weer op 
drie speerpunten te concentreren: hydraulische 
wisselstroomdynamo’s voor de bouw van elek-
triciteitscentrales, speciale motoren en mainte-
nance. ACEC moet daarvoor reorganiseren en 
de noodzakelijke beroepen opnieuw definiëren. 

C H A R L E R O I

Henegouwen

I Charline Cauchie

In België telt Alstom circa 
1000 werknemers.

I N N O V A T I E
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Het zal jarenlang duren voordat de situatie ver-
betert. Ondertussen is het aantal werknemers in 
Charleroi teruggebracht van 900 tot 150, terwijl 
de twee vestigingen in de streek van Luik zijn 
gesloten. “Maar de ernst van de situatie belet Alstom 

niet om de overgebleven onderdelen te moderniseren 

om er geavanceerde bedrijven op hun gebied van te 

maken”, verduidelijkt Sonia Thibaut. 
 De Belgische dochtermaatschappij van Alstom 
investeert al meer dan twintig jaar veel geld in 
het onderzoek naar en de ontwikkeling van elek-
tronische veiligheidssystemen (ongeveer € 19 
miljoen per jaar). En dankzij deze deskundigheid 
is de vestiging in Charleroi aangewezen als we-
reldwijd Center of Excellence van de groep 
Alstom voor signalisatiesystemen. In oktober 
2016 heeft Alstom trouwens een contract gete-
kend met Infrabel, de beheerder van de Belgische 
spoorweginfrastructuur, voor de levering van 
nieuwe seinhuisvoorzieningen voor het spoor-
wegnet in het Antwerpse havengebied. 
 “Charleroi is ook het competentiecentrum van de 

groep voor ERTMS-signalisatie (European Railway 

Trafic Management System): de nieuwste versie die op 

de markt verkrijgbaar is, hebben we met succes in 

Denemarken getest. Het gaat om een primeur!”, zegt 

Sonia Thibaut trots. Deze systemen laten de ont-
wikkeling van de interoperabiliteit in Europa 
zien en vormen de toekomst van de spoorweg-
signalisatie. Charleroi loopt dus wel degelijk 
voorop in de wereld en lijkt de donkere dagen 
ver achter zich te hebben gelaten!

Geen rust voor HESOP 
Maar dat is nog niet alles. Als promotor van 
duurzame mobiliteit heeft Alstom in 2016 meer-
dere onderscheidingen gekregen voor zijn on-
derstation met energieterugwinning in de 
Londense metro, een bijzonder innovatief sys-
teem dat de vestiging in Charleroi heeft ontwik-
keld. “HESOP wordt sinds 2015 commercieel geëxploi-

teerd in het Londense metrostation Cloudesley Road 

en maakt een optimale energie-efficiëntie mogelijk 

door de CO
2

-uitstoot te beperken en de temperatuur 

in het metronet te verlagen”, verduidelijkt Sonia 
Thibaut. 
 De energie die de treinen tijdens het remmen 
verliezen, kan dankzij HESOP worden opgevan-
gen en naar een middenspanningscircuit worden 
teruggeleid, zodat die opnieuw in het netwerk 
beschikbaar is. De klimaatregelingsinstallaties 
die over de hele lengte van het systeem zijn op-

Maar dat is nog niet alles. 
Als promotor van 
duurzame mobiliteit heeft 
Alstom in 2016 meerdere 
onderscheidingen 
gekregen voor zijn 
onderstation met 
energieterugwinning in 
de Londense metro, een 
bijzonder innovatief 
systeem dat de vestiging 
in Charleroi heeft 
ontwikkeld.
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gesteld, kunnen dan verbeterd worden, terwijl 
de temperatuur in de tunnels wordt verlaagd 
zonder fors in extra installaties te hoeven inves-
teren. “Een uitbreiding van HESOP naar het hele 

Londense metronet zou grote voordelen kunnen ople-

veren als het gaat om de vermindering van het ener-

gieverbruik en de klimaatregeling in de tunnels”, 
verklaart Terence Watson, algemeen directeur 
van Alstom Groot-Brittannië & Ierland. HESOP 
bewijst ook al vier jaar zijn waarde op de T1-lijn 
van de Parijse trammaatschappij. Ook in Milaan, 
Riyad, Sydney en Panama is de invoering van het 
systeem gepland. Wereldwijd zijn in totaal al 109 
HESOP-onderstations verkocht. 

Export in overvloed 
Zijn er nog andere grote projecten die momenteel 
van start gaan? “Als wereldwijd Center of Excellence 

van de groep Alstom voor tractiesystemen en boord-

netomvormers is de vestiging in Charleroi verant-

woordelijk voor de ontwikkeling van het tractiesys-

teem voor de metro van Hanoi”, vertelt Sonia 
Thibaut. In januari van dit jaar is een contract 
ter waarde van € 190 miljoen getekend voor de 
levering van een systeem voor metrolijn 3 in 
Hanoi, dat vóór eind 2021 commercieel geëxploi-
teerd moet worden. 
 Alstom gaat een systeem leveren en integreren 
dat het mogelijk maakt om de treinen vaker en 
op hogere snelheden te laten rijden zonder dat de 
veiligheid in gevaar komt. “Het systeem dat in 

Charleroi wordt ontwikkeld, is een Optonix-

tractiesysteem van de nieuwste generatie waarvan de 

grootte, het volume en de prestaties zijn verbeterd. Het 

energieverbruik en de totale kosten van het systeem 

dat aan de metrobeheerders wordt geleverd, kunnen 

daardoor worden verlaagd.” Deze tractiesystemen 
van de nieuwste generatie die in Wallonië wor-
den ontwikkeld, zijn al uitgerold in Peking, 
Montreal, Parijs, Riyad en Dubai, waar ze het 
dagelijks vervoer van honderdduizenden mensen 
mogelijk maken.
 Naast Hanoi moet worden genoemd dat 
Alstom meewerkt aan de ontwikkeling van de 
eerste geautomatiseerde metro van Hongkong, 
waarvoor de vestiging in Charleroi in januari 
van dit jaar zo’n veertig nieuwe medewerkers 
met een zeer hoge technisch opleiding heeft 
aangenomen.

De spin in het Benelux-web
“Alstom heeft de Benelux georganiseerd als een acti-

viteitenknooppunt. De vestiging in Charleroi onder-

steunt de vestiging in Utrecht op het gebied van sig-

nalisatie en de competentiecentra voor signalisatie en 

tractie in Charleroi zijn betrokken bij het contract ter 

waarde van meer dan € 800 miljoen om 79 nieuwe 

treinen aan Nederland te leveren.” Alstom Charleroi 
legt zich namelijk toe op de ingebouwde signa-
lisatie van deze treinen, die op de l ijn 
Amsterdam-Rotterdam-Breda en het traject Den 
Haag-Eindhoven van het Nederlandse spoorweg-
net gaan rijden.

“Een beproefde technologie en tegelijkertijd een trein 

die klaar is voor de toekomst. Dat is kort samengevat 

wat Alstom ons en onze reizigers te bieden heeft. We 

staan echt te popelen om onze samenwerking in de 

komende jaren voort te zetten. We moeten nu samen 

met Alstom werk maken van dit project, want we heb-

ben een ambitieuze planning en veel te doen”, zegt 
Roel Okhuijsen, programmadirecteur Nieuw 
Materieel van NS. “De nieuwe Intercitytreinen zijn 

nodig om het bestaande materieel te vervangen en de 

dienstverlening uit te breiden.”

En de toekomst? 
Tussen 1 april en 31 december 2016 heeft Alstom 
voor € 7,2 miljard aan orders in ontvangst geno-
men, tegenover € 6,3 miljard in dezelfde periode 
het jaar ervoor. Dat is een stijging van 16 procent. 
“Alstom heeft in de eerste negen maanden van 2016-

2017 een sterk verkoopresultaat geboekt. We hebben 

onlangs een contract getekend voor de levering van 

vijftien regionale treinen in Senegal, onze eerste order 

in West-Afrika. Vorige week is het consortium Alstom-

Bombardier uitgekozen om de treinen van het snel-

metronet in Frankrijk te vernieuwen. Die twee con-

tracten moeten in het volgende kwartaal worden 

geboekt. De organische omzetgroei van 5 procent sluit 

perfect aan bij onze doelstellingen voor 2020”, ver-
klaart Henri Poupart-Lafarge, president-direc-
teur van Alstom.
 En de onderneming blijft maar groeien. Op 
21 december 2016 heeft Alstom een koopover-
eenkomst getekend voor de overname van 
Nomad Digital, een wereldleider op het gebied 
van connectiviteitsoplossingen voor de spoor-
wegindustrie. Volgens de gegevens die Alstom 
bekend heeft gemaakt, bedraagt de omzet van de 
groep € 5,2 miljard, wat een verbetering van 6 
procent is ten opzichte van het jaar ervoor. “Op 

31 december 2016 bereikte de orderportefeuille met 

€ 33,8 miljard een nieuw recordniveau, wat de groep 

een goed beeld geeft van de verkopen in de toekomst”, 
zegt Sonia Thibaut verheugd. 
 En hoe zit het met Alstom in België? “We vol-

gen dezelfde doelstellingen als voor de groep. Op stra-

tegisch niveau staat innovatie centraal voor de vesti-

ging in Charleroi, die bijna € 19 miljoen per jaar in 

onderzoek en ontwikkeling investeert en met zo’n 

honderd onderzoekers samenwerkt. We zijn ook nauw 

betrokken bij de projecten van het Marshallplan en 

gaan samenwerkingsverbanden aan met de lokale 

universiteiten en mkb-bedrijven in Wallonië.” 

KERN-
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6,9 
miljard euro omzet

10,6 
miljard euro 
opgetekende orders in 
2015-16

5%
organische groei van de 
omzet

7%
aangepaste operationele 
marge

100%
omzetting van het 
nettoresultaat in 
cashflow (Doelstellingen 
2020)
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Luik

PHYSIOL
Helder zicht!

De spin-off PhysIOL biedt al 30 jaar 
innovatieve oplossingen op het gebied van 
oogimplantaten, die in samenspraak met 
chirurgen en in nauwe samenwerking met 
universiteiten en gespecialiseerde 
onderzoekscentra worden ontwikkeld. Een 
echt succesverhaal, dat toegang geeft tot de 
Scandinavische markten!

Staar, de voornaamste oorzaak van ge-
zichtsstoornissen in de wereld, is een aan-
doening die vaker voorkomt naarmate 
mensen ouder worden. Staar ontstaat 

vooral na het 65ste levensjaar. In België wordt 
naar schatting één op de tien ouderen erdoor 
getroffen. De aandoening, die sinds de oudheid 
bekend is, wordt gekenmerkt door een troebeling 
van de ooglens, die zich achter de pupil bevindt. 
Deze troebeling verhindert dat de lichtstralen 
goed convergeren op het netvlies. Op termijn 
wordt de ooglens hard en zwart, wat een alge-
mene verslechtering van het gezichtsvermogen 
en zelfs het totale verlies ervan tot gevolg heeft.
 Veel onderzoekers hebben zich over de gene-
zing van deze ziekte gebogen, maar het was de 
Engelse oogarts Sir Harold Ridley (1906-2001) 
die in de jaren 1950 de weg baande met zijn werk-
zaamheden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
constateerde hij namelijk dat plexiglas niet door 
de ogen werd afgestoten bij piloten die door 
scherven uit hun cockpit waren geraakt en dat 
dit materiaal dus biocompatibel was. Hij ontwik-
kelde toen een nieuw soort lens die bestemd was 
om de ooglens te vervangen en voerde in 1949 de 
eerste implantatie van een lens van plexiglas uit. 
De volgende twintig jaar probeerde hij de bijwer-
kingen van deze implantaten te verminderen en 
zijn werkzaamheden werden met succes be-
kroond. De technische vooruitgang, waaronder 
de introductie van lasertechnologie, maakte het 
vervolgens mogelijk om het product te verfijnen 
en complicaties te vermijden.
 In 1986 begint Michel Delmelle, hoogleraar 
in de natuurkunde aan de Universiteit van Luik, 
met de spin-off PhysIOL, die gespecialiseerd is 
in oogchirurgie. Zijn gedachte is om intraocu-
laire implantaten van acryl voor de behandeling 
van staar te ontwerpen, vervaardigen en distri-
bueren. De knowhow van PhysIOL omvat algauw 
alle stappen voor de ontwikkeling en vervaardi-
ging van intraoculaire lenzen. Daarbij valt te 
denken aan polymeerchemie, modellering, be-
heersing van de risico’s in verband met implan-
teerbare materialen en sterilisatieprocedés.
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Trifocaal
Elf jaar later neemt ingenieur Marc Nolet de 
spin-off over van professor Delmelle, terwijl de 
eerste internationale relaties worden aange-
knoopt, vooral met Turkije. Het team bestaat in 
die tijd uit zo’n twaalf mensen en produceert 
duizend monofocale implantaten per maand.
 In 2002 komt Christophe Pagnoulle, die gespe-
cialiseerd is in polymeerchemie, aan het hoofd van 
de R&D-afdeling van PhysIOL. Hij zal belangrijke 
verbeteringen in het materiaal, de optische eigen-
schappen en de ‘injecteerbaarheid’ van het im-
plantaat doorvoeren. De ontwikkeling van het 
bedrijf krijgt in 2010 een impuls door de optima-
lisering van een trifocale lens, die het mogelijk 
maakt om volledig zonder bril te functioneren en 
op alle afstanden goed te zien, ook wanneer ie-
mand een boek leest of aan een computer zit. 
Zonder bang te hoeven zijn dat de staar terug-
komt! Het principe is eenvoudig: een intraoculaire 
lens van buigzaam acryl wordt opgerold in een 
injectiecapsule, die via een spuit rechtstreeks in 
het oogkapsel zonder lens van de patiënt wordt 
ingebracht, waar de intraoculaire lens zich ont-
vouwt en vastzet. Dat lijkt simpel, maar het pro-
cedé heeft jaren van onderzoek, uitvindingen en 

octrooien vereist. Daarvoor is met name samen-
gewerkt met het Centre spatial liégois (CSL) en 
Lambda-X, een bedrijf uit Nijvel dat gespeciali-
seerd is in het ontwerp van optische systemen. 

Snelle groei
Naast dit trifocale implantaat voor de correctie 
van ouderdomsverziendheid ontwikkelt het 
R&D-team samen met het CSL ook een torisch 
implantaat voor de correctie van astigmatisme 
en een torisch trifocaal implantaat dat niet alleen 
ouderdomsverziendheid en astigmatisme maar 
ook staar corrigeert.
 PhysIOL heeft hiermee meteen succes en kan 
daardoor internationaal zijn vleugels uitslaan. 
Een cross-licensing overeenkomst met de Duitse 
optiekgigant Zeiss zorgt er bovendien voor dat 
de exclusiviteit van deze technologie wordt ge-
deeld en dat de groei ervan wordt gestimuleerd. 
In 2016 heeft PhysIOL precies 238.973 intraocu-
laire lenzen verkocht en in 2017 verwacht het 
bedrijf nog eens 20 procent meer te verkopen! 
En dat allemaal vanuit de productiehal van het 
bedrijf, die ook in het ‘Scientific Park’ van Luik 
in Sart-Tilman is gevestigd, in een gebouw naast 
de kantoren. 

Het principe is eenvoudig: 
een intraoculaire lens van 
buigzaam acryl wordt 
opgerold in een 
injectiecapsule, die via een 
spuit rechtstreeks in het 
oogkapsel zonder lens van 
de patiënt wordt 
ingebracht, waar de 
intraoculaire lens zich 
ontvouwt en vastzet.
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155
medewerkers in 2017 (123 in 
Luik, 24 in Toulouse en 8 in 
Bjärred, Zweden), 
interimkrachten en agenten 
inbegrepen.

238.973
verkochte lenzen in 2016.

60% 
van de productie wordt 
uitgevoerd buiten België en 
Frankrijk.

90%
van de € 40.000.000 omzet in 
2016 is afkomstig van 
geoctrooieerde producten.

BIJZIEND, 
VERZIEND OF 
ASTIGMATISCH?
  

Bijziendheid is een 
aandoening van het 
gezichtsvermogen waarbij 
een voorwerp op afstand 
onscherp wordt 
waargenomen. Iemand die 
bijziend is, ziet dus van 
veraf minder goed dan van 
dichtbij.
Ouderdomsverziendheid is 
daarentegen een 
aandoening die het moeilijk 
maakt om scherp te zien als 
iemand wil lezen of van 
dichtbij wil werken. Deze 
aandoening ontstaat tijdens 
de normale veroudering van 
het oog en meer bepaald 
van de ooglens, die door 
verkalking verhardt. Het 
verschijnsel treft een groot 
deel van de bevolking vanaf 
het 40ste levensjaar.
Astigmatisme is een 
afwijking waarbij het 
hoornvlies en de ooglens 
gekromd zijn. De lens is dan 
niet meer bolvormig, zoals 
het geval zou moeten zijn, 
maar licht ovaal en lijkt 
daarmee een beetje op een 
rugbybal. De lichtstralen 
worden niet goed 
overgebracht, wat leidt tot 
een vervorming van het 
beeld en een wazig zicht, 
dat op alle afstanden 
onnauwkeurig is. Verticale, 
horizontale of schuine lijnen 
lopen door elkaar en 
sommige letters kunnen 
niet van dichtbij worden 
onderscheiden.

Meer dan 60 procent van de productie is bestemd 
voor de export naar andere landen dan België en 
Frankrijk. Om de afzet van zijn producten te ga-
randeren, heeft de groot geworden Luikse spin-
off in 2001 een verkoopmaatschappij in Toulouse 
geopend. Daar werken momenteel 24 mensen, 
die het team van 123 personen in Luik 
versterken. 
 In december 2016 heeft PhysIOL het Zweedse 
bedrijf Alyko Medical AB overgenomen, dat zijn 
assortiment oogimplantaten al sinds 2011 in 
Scandinavië distribueerde. Deze integratie, die 
voor beide partners zeer veelbelovend is, zal hun 
aanwezigheid in Zweden, Noorwegen, 
Denemarken, Finland en IJsland versterken en 
ontwikkelen. Het Zweedse team telt momenteel 
acht personen.
 Sinds de overname van het bedrijf door Marc 
Nolet is de omzet gestegen van € 1,5 miljoen tot 
€ 40 miljoen en is het personeel vertienvoudigd. 
PhysIOL wordt tegenwoordig door de medische 
wereld beschouwd als een van de drie wereldlei-
ders op dit gebied (de concurrenten komen uit 
Duitsland en Amerika) en de activiteiten van het 
bedrijf zijn vorig jaar beloond met de Trends 
Gazelle-prijs voor grote bedrijven en met de 
Grand Prix Wallonie à l ’Exportation van het 
Agence wallonne à l ’Exportation et aux 
Investissements étrangers (Awex). 
 En wat betreft de vooruitzichten voor 2017, 
gaat het bedrijf nieuwe distributienetwerken 
opzetten in Brazilië, Canada en Taiwan. PhysIOL 
kijkt vooruit, als we het zo mogen zeggen! 
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STASSEN
Cider revolution

AU B E L

Luik
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Leon Stassen, die landbouwer, imker en 
burgemeester van Aubel is tot 1929, ge-
bruikt de appels uit zijn boomgaarden 
vanaf 1895 om ambachtelijke cider voor 

eigen consumptie te maken. Het succes blijft niet 
uit, zodat hij zijn cider in de streek van Aubel be-
gint te verkopen. Het bedrijf blijft floreren, omdat 
cider in die tijd een alternatief is voor champagne, 
een drank die te duur en te schaars is. In 1944 
neemt Jean Stassen het bedrijf over. Hij verzamelt 
zijn drie zonen om zich heen: Jean-Pierre in 1979, 
Philippe in 1982 en Luc in 1983. Samen ontwik-
kelen ze nieuwe recepten en in 1987 introduceren 
ze een aantal fruitciders (o.a. perzik, lychee en 
bosvruchten). Onder het merk Degré Zéro bren-
gen ze in 1991 de eerste echte alcoholvrije cider 
op de markt, die in verschillende varianten wordt 
aangeboden. Daarmee hebben ze meteen succes. 
Tussen 1987 en 1992 groeit de cidermarkt van 4 
naar 12 miljoen liter, waarvan 65% door Stassen 
wordt geproduceerd! 
 In 1992 gaat Jean Stassen met pensioen. Om 
zijn naamsbekendheid te vergroten en zich in-
ternationaal te ontwikkelen, besluit het bedrijf 
uit Aubel dan om HP Bulmers over te nemen. Dit 
Engelse concern is nog steeds de grootste cider-
producent ter wereld. Twee jaar later ontwikkelt 
Stassen een nieuw segment in de markt voor 
alcoholvrije dranken en introduceert het bedrijf 
Kidibul, het feestdrankje bij uitstek voor kinde-
ren dat een echt topmerk zal worden. 
 Het overnameverhaal krijgt een vervolg in 
2003, wanneer HP Bulmers wordt gekocht door 
de groep Scottish & Newcastle (S&N), de op twee 
na grootste brouwer van Europa, die op dat mo-
ment eigenaar is van Alken Maes, Foster en 
Kronenbourg, maar die in 2008 zelf wordt over-
genomen door Heineken en Carlsberg. De familie 
Stassen, die getuige is van de ontmanteling van 
S&N door die twee giganten, koopt haar aandelen 
eerst terug om ze in 2012 voor 100 procent door 
te verkopen aan Heineken.  

Innovatie
In 2014 koopt Philippe Stassen de merken 
Kidibul, Vintense (alcoholvrije wijn) en Vivaro 
(gearomatiseerde wijn) terug van Heineken en 
richt hij zijn nieuwe bedrijf Neobulle op.  Omdat 
Luc Stassen eind 2012 al is vertrokken om een 
handelsmaatschappij in textiel over te nemen 

(hoewel hij in 2016 naar het bedrijf is terugge-
keerd als verpakkingsexpert), is Jean-Pierre de 
enige vertegenwoordiger van de familie Stassen 
in de ciderfabriek en wordt hij benoemd tot hoofd 
van het Heineken Cider Innovation Center. 
 “Tegenwoordig”, legt hij uit, “zijn we het Cider 

Innovation Center van Heineken. Bij het bedrijf in 

Aubel werken nu 110 mensen in de productie (tegen-

over 14 in 1979, toen ik erbij kwam), van wie 10 in het 

Innovation Center. In 2016 bedroeg de productie 45 

miljoen liter, waarvan 40 miljoen liter cider.”

 Het is weinig bekend, maar de activiteiten van 
Heineken zijn gericht op twee pijlers: bier natuur-
lijk, maar ook cider, dat een strategisch product 
is voor het Nederlandse bedrijf. Heineken bezit 
diverse fabrieken in de wereld die merken pro-
duceren waar iedereen wel eens van heeft ge-
hoord en die in drie categorieën zijn ingedeeld. 
De eerste categorie zijn de ‘Accessible Premium’-
ciders, zoals Strongbow (de meest verkochte cider 
ter wereld) en Apple Bandit (ook wel Orchard 
Thieves genoemd). Dan komen de ‘Premium’-
ciders met Bulmers en Old Mout. De ‘Super 
Premium’-categorie omvat het Stassen-
assortiment en een reeks ciders die met gedistil-
leerde dranken zijn gemengd. Bijna alle recepten 
van deze ciders zijn afkomstig uit het laborato-
rium en de proeffabriek van Stassen, die vorig 
jaar bijna vijftig nieuwe producten hebben ont-
wikkeld. Twee derde daarvan wordt echt in de 
handel gebracht en sluit aan bij de smaakvoor-
keuren in de landen van bestemming. Deze re-
cepten worden ook gebruikt in zeven andere 
productiebedrijven in de wereld, onder andere in 
Nigeria, Zuid-Afrika en Singapore. Stassen pro-
duceert ook Strongbow voor de Verenigde Staten 
en Strongbow Cherry Blossom voor Taiwan.
 Voor zijn productie exploiteert Stassen 150 ha 
boomgaarden met 350 ciderappelsoorten in 

Onder invloed van de grote brouwerijconcerns 
ondergaat de consumptie van cider de 
laatste jaren een echte kentering, met producten 
die voortdurend worden vernieuwd.  
Ciderfabriek Stassen in Aubel is een van de 
wereldleiders in deze sector. Sinds 2012 is dit 
bedrijf het ‘Cider Innovation Center’ van de 
Nederlandse gigant Heineken.

Jean-Pierre Stassen, hoofd van het 
Heineken Cider Innovation Center
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Aubel, in de provincie Luik en in de Franse 
Ardennen. Het gaat om heel wrange appeltjes, 
met veel looizuur, die niet bestemd zijn om uit de 
hand te eten. Deze worden aangevuld met keu-
kenappels uit boomgaarden die zich hoofdzakelijk 
in België en de omringende landen bevinden.

Terug naar de oorsprong
Jean-Pierre Stassen geniet het volle vertrouwen 
(en de middelen) van de groep Heineken en kent 
persoonlijk de familie die nog steeds 52% van het 
kapitaal in handen heeft. Vol trots maakt hij be-
kend dat het bedrijf zich tegenwoordig weer op 
zijn oorspronkelijke product, de appel, richt. “We 

willen terugkeren naar de kern van het vak”, vertelt 
hij ons in vertrouwen, “zoals mijn overgrootvader 

ermee is begonnen, met een centrale rol voor de appel, 

en een traditionele cider van hoge kwaliteit produce-

ren. Om deze ontwikkeling kenbaar te maken, hebben 

we een jaar geleden al onze etiketten vervangen door 

een chiquer label, dat trouwens net een gouden me-

daille in Florida heeft gewonnen, en ons productaan-

bod beperkt, vooral internationaal. De productie van 

de gearomatiseerde Stassen-ciders is nu trouwens 

gereserveerd voor België.”

 Het assortiment bestaat tegenwoordig uit een 
Cidre Brut, een Cidre Cuvée Rosé, twee Cidres 
de l’Abbaye du Val-Dieu (blond en bruin), een 
Cidre Grand Cru du Pays d’Aubel, een Cidre de 
Glace (op basis van ingevroren pure vruchten-
sappen) en natuurlijk twee niet-mousserende 
ciders. Deze producten zijn te koop in de super-
markten en in cafés en restaurants. Ze zijn een 
echt alternatief voor koolzuurhoudende dranken 
met meer alcohol en vooral een hogere prijs.

HOE WORDT DE  
CIDER VAN STASSEN 
GEMAAKT?
  

Cider is een drank die wordt 
verkregen door appelsap te 
laten fermenteren. In de 
oudheid was cider een 
sterkedrank, die bekend was 
onder de naam ‘shekbar’ en 
door de Romeinen in Europa 
werd geïntroduceerd. De 
Arabieren deden hetzelfde in 
Spanje en de Normandiërs in 
Groot-Brittannië, dat nog steeds 
het grootste ciderdrinkende 
land ter wereld is. De drank 
kende door de eeuwen heen 
zowel voor- als tegenspoed. In 
de periode tussen de twee 
wereldoorlogen werd zelfs in 
Frankrijk meer cider dan bier 
gemaakt. Op het moment van 
de oogst worden de 
appelbomen (3,5 tot 4 m hoog) 

bij Stassen geschud, waarna de 
vruchten naar gelang de soort 
mechanisch of met de hand 
worden verzameld. Na te zijn 
gereinigd, worden de appels 
geperst en wordt het sap in een 
verhouding van 8 op 1 
geconcentreerd om het 
gemakkelijker te kunnen 
vervoeren en opslaan of als 
vers sap bij de fermentatie voor 
bepaalde producten gebruikt. 
Onder invloed van een 
champagnegist, die de suiker in 
alcohol omzet, neemt de 
fermentatie vervolgens een 
periode van 10 tot 15 dagen in 
beslag. De toekomstige cider 
wordt dan geklaard, gefilterd en 
opgeslagen. Vlak voor het 
afvullen en etiketteren wordt de 
cider dan geassembleerd, tot 
2 °C gekoeld, opnieuw gefilterd 
en met koolzuurgas aangevuld. 
Voor sommige merken wordt 
het product los in tankwagens 
gedaan, waarna het op andere 
locaties in het buitenland wordt 
gebotteld. 

De teams van Stassen hebben acht 
jaar onderzoek in samenwerking 
met het Centre wallon de 
recherches agronomiques (CRW-A) 
gedaan om een appel met rood 
vruchtvlees te kweken, die het 
mogelijk maakt om een cider te 
produceren die van nature lichtroze 
is. De bloemen en takken van deze 
appelvariëteit met de naam 
Geneva zijn ook rood!
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COLLÉGIALE  
SAINTE-CROIX
De kruisweg van  

een kerk

LU I K

Luik

I Marie-Marthe Schuermans

Erfgoed

E R F G O E D

De collegiale kerk van het Heilig Kruis is een 
van de zeven die op het Luikse grondgebied 
werden gebouwd. De geschiedenis van 
een opmerkelijk monument en van zijn zeer 
nabije verrijzenis. 

De kerk van het Heilig Kruis staat al 
meer dan twintig jaar in de steigers. Ze 
lijdt aan allerlei kwalen en ziet er treu-
rig uit. Het is zo erg, dat ze gesloten 

werd voor de eredienst en de gelovigen. In 2015 
moesten de verantwoordelijken de deuren ervan 
sluiten uit schrik voor een of ander ongeval. Sinds 
1998 zamelt het comité “SOS Collégiale Sainte 
Croix” geld in voor de noodzakelijke herstellingen. 
Maar het geduld werd beloond en in februari 
kwam er een goede oplossing uit de bus: voor deze 
langverwachte restauratie werd € 15.000.000 
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Erfgoed

Van het oorspronkelijke gebouw blijft slechts een stuk muur 
van steenkoolhoudend gres over aan het begin van de enige 
resterende kloostergang. De kerk van het Heilig Kruis is 
buitengewoon omdat de kerk twee tegenover elkaar opgestelde 
koren van verschillende stijl bevat, gotisch aan de westkant 
en romaans aan de oostkant. Dit laatste doet nu als baptisterium 
dienst.
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Erfgoed

toekomstige collegiale kerk, vlakbij het bisschop-
pelijk paleis, besloot hij een nieuwe kerk te bou-
wen die aan het Heilig Kruis zou worden toege-
wijd. Samen met de Onze-Lieve-Vrouwekerk en 
die van Sint-Jan, vormt het Heilig Kruis een 
Golgotha dat beantwoordde aan een religieus 
urbanisme dat men ook tegenkomt in andere 
steden van Neder-Lotharingen. 

Twee koren
Van het oorspronkelijke gebouw blijft slechts een 
stuk muur van steenkoolhoudend gres over aan 
het begin van de enige resterende kloostergang. 
De kerk van het Heilig Kruis is buitengewoon 
omdat de kerk twee tegenover elkaar opgestelde 
koren van verschillende stijl bevat, gotisch aan 
de westkant en romaans aan de oostkant. Dit 
laatste doet nu als baptisterium dienst. De drie 
beuken van het “Halle”-type hebben dezelfde 
hoogte en verbinden de twee uiteinden van het 
gebouw met elkaar. Boven het westelijke koor 
bevindt zich een achthoekige klokkentoren. Het 
koor zelf wordt verlengd door een apsis in de 
vorm van een cirkelboog, die voorzien is van een 
doorgangsgalerij. Het bouwen van de zijbeuken 
heeft waarschijnlijk van 1283 tot 1332 geduurd, 

vrijgemaakt (op 10 jaar). De Luikenaars en andere 
bezoekers zullen echter nog flink wat geduld moe-
ten oefenen: de duur van de werken wordt immers 
op vijf tot zes jaar geraamd.

De Luikse collegiale kerken
De zone waarbinnen de zeven Luikse collegiale 
kerken in het centrum van de stad werden ge-
bouwd, is een voorschoot groot. Ze staan heel 
dicht bij elkaar in een boogvormige lijn die uit-
stak boven de Sint-Lambertuskathedraal naast 
het Prinsbisschoppelijk Paleis. Op een oude re-
productie ziet men duidelijk de verschillende 
plaatsen ervan, die in één vlak liggen. Dikwijls 
schrijft men de bouw van die collegiale kerken 
toe aan eredienstredenen en aan de ontvangst 
van kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders. Maar 
de beslissers hebben het aantal ook om uiteenlo-
pende redenen vergroot, meer bepaald om de 
goddelijke bescherming af te smeken door het 
gebed van de kanunniken. De kerken vormden 
dus een verdedigingschild om de veiligheid van 
de stad te waarborgen.
 In de loop der tijden heeft de collegiale kerk 
een groot aantal veranderingen ondergaan. Ze 
werd rond het jaar 980 gesticht door bisschop 
Notger. Deze opvolger van bisschip Eraclus kreeg 
onder Keizer Otto de titel van prins-bisschop, 
die hem al het militair, gerechtelijk en financieel 
gezag zou opleveren in het prinsbisdom. Deze 
bouwlustige prins-bisschop was ook een slimme 
strateeg. Toen hij vernam dat een machtig heer 
een kasteel wilde bouwen op de plaats van de 3D-reconstructie van de 

Sint-Lambertuskathedraal
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De ligging van de zeven 
collegiale kerken

Erfgoed
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terwijl de laatste aangrenzende kapellen tussen 
de steunberen van de zijbeuken pas aan het einde 
van de 14de eeuw werden voltooid. De collegiale 
kerk is 57 m lang, 17 m hoog op het hoogste punt 
onder het gewelf en 25 m breed. Indrukwekkend!
 Van de klokken zijn er slechts twee tegen de 
tijd bestand geweest, een uit de 17de en een andere 
uit de 20ste eeuw. In zijn glorietijd bevatte de 
toren er meer, waaronder een beiaard met een 
twintigtal elementen. 

Bewaarde schatten
Op lange termijn valt er wat schade te betreuren. 
Gelukkig zetten de “SOS Collégiale Sainte Croix” 
en de plaatselijke verantwoordelijken zich in 
voor het restaureren en veiligstellen van de voor-
naamste bedreigde stukken, waaronder het schil-
derij “De Heilige Kruisvinding” (1674) van 
Berthollet FLEMAL, dat zich nu in de Sint-
Pauluskathedraal bevindt. Er blijven ook inte-
ressante sporen achter, waardoor men het histo-
rische traject van de plaats kan ontdekken. 
 Het westelijk koor bevat verscheidene prach-
tige elementen, zoals het mausoleum van kanun-
nik Hubert Milemans, de schatbewaarder van 
prins-bisschop Joris van Oostenrijk. Het is in 
Luikse renaissancestijl gebouwd met gepolijste 
zwarte kalksteen van Theux (B). Op de pilasters 
staan enkele raadselachtige hiërogliefen. Ook het 
baptisterium is goed bewaard en heeft nog ge-
diend voor de doop van componist César Franck 
(1822-1890), die vlakbij de kerk werd geboren. 
Een gedenkplaat in het koor getuigt daarvan. 
Noteer ook de zeer mooie poort van geslagen 
messing, die werd gemaakt door Arnold de 
Nalinne (1758). Het orgel heeft ook een prestigi-
euze geschiedenis. Het bevindt zich in een op-
merkelijke kast en werd gebouwd door Arnold 
Clérinx (1861). Onder die kast vormt een deur 
van opengewerkt messing in Lodewijk XIII-stijl 
(1662) de scheiding tussen het klooster en de kerk. 
 Het oostelijke koor dateert uit de 14de eeuw. 
In het midden staat een zeer mooi en sober altaar, 
dat uit één enkel blok kalksteen is gemaakt. Zoals 
tot aan de sluiting zal het later opnieuw voor de 
eredienst worden gebruikt. Rechts van het altaar 
zijn de mooie koorstoelen bewaard gebleven. 
Wegens de eindeloze gebeden en andere vierin-
gen in de collegiale kerk, kon men moeilijk heel 
de tijd blijven rechtstaan in het koor. Men kon 
echter steun vinden op kleine klapstoeltjes – die 
“miséricordes” werden genoemd – terwijl men 
toch de indruk gaf rechtop te staan.
 In de schatkamer worden we aangenaam ver-
rast door enkele zeldzame stukken die tijdens de 
werken elders zullen moeten worden onderge-
bracht. Juist achter de deur bevindt zich een ge-
heel met, links en rechts van een kruisbeeld, de 
buste van de heilige Cordula en die van de heilige 
Sentina (16de eeuw). Er staat ook een houten 

groep (16de
 eeuw) met de heilige Anna, Onze-Lieve-

Vrouw en het Kind Jezus. Verder zien we twee kis-
ten met antifoonboeken (16de eeuw), in leer ge-
bonden handgeschreven liedboeken van 
perkament. Die boeken zijn zeldzaam en verke-
ren in groot gevaar, zodat ze elders moeten wor-
den opgeslagen. De vele in zwart en rood gekal-
ligrafeerde bladzijden zien zwart van het stof en 
dreigen door verwaarlozing te worden aange-
vreten. Achteraan in de ruimte staat een echte 
brandkast, die om veiligheidsredenen gesloten 
moet blijven. Naast enkele kerkelijke voorwerpen 
van edelsmeedwerk is er ook de beroemde sleutel 
van de heilige Hubertus. Volgens het verhaal zou 
die symbolisch sleutel hem in 722 tijdens een 
bezoek aan Rome zijn overhandigd door paus 
Gregorius II. Hij diende om de crypte van de 
Vaticaanse basiliek te openen, waar het graf van 
de eerste paus zich bevond. 
 De reliektriptiek van het echte Kruis maakt 
ook deel uit van de schat van de collegiale kerk. 
Hij dateert van de 12de eeuw en is gemaakt van 
hout dat bedekt is met verguld, geëmailleerd en 
gedreven koper. Het is een zeldzame schat van 
edelsmeedwerk uit de Maasstreek. Gelukkig 
werd de triptiek gerestaureerd door het 
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 
(KIKP) en wordt het veilig bewaard in het Luikse 
“Musée d’art religieux et d’art mosan” (MARAM).
 Aan de vooravond van een mooi avontuur 
staat de kerk van het Heilig Kruis voor een nieuw 
begin met culturele en toeristische projecten, die 
het erfgoed van de Vurige Stede nog zullen 
verrijken.

Erfgoed
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T O E R I S M E

In 2017 is het thema voor het Waalse Erfgoedjaar 
‘Waterwegen, landwegen en spoorwegen — 
Erfgoed en RaVeL’. Een prima gelegenheid om een 
selectie te maken uit de vele plaatsen en 
activiteiten rond twee fietstochten van RaVeL die 
aandacht besteden aan waterwegen.

Erfgoedjaar 

Erfgoed
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KANALEN,  
STROMEN  
& RIVIEREN

Erfgoed

1

Leers-Noord → Doornik
23 KM

De kathedraal van Doornik
Vijf torens reiken naar de 
hemel. De Onze-Lieve-
Vrouwkathedraal, met haar 
romaans schip en transept, 
en een gotische beuk, is 
een meesterwerk van de  
middeleeuwse architectuur. 
Sinds 2000 staat ze op de 
werelderfgoedlijst van de 
Unesco. 
www.visittournai.be

2

Doornik → Peruwelz  
22 KM

Kalkovens
Langs de Schelde rijzen 
deze indrukwekkende 
gebouwen op uit het groen, 
dat er iets geheimzinnigs en 
poëtisch aan geeft. Ze zijn 
ook getuigen van de 
vroegere industriële 
activiteit, namelijk de 
productie van natuurlijke 
waterkalk op basis van 
kalksteen. Sinds verschei-
dene jaren ontwikkelt de 

vereniging van doorgevers 
van herinneringen een 
artistiek project om die 
gedachtenis te bewaren.
www.famawiwi.com

3

Peruwelz → Bergen
30 KM

Het natuurreservaat 
van Harchies
De vogels kennen het veel 
beter dan wij. De moeras-
sen van Harchies strekken 
zich over 150 ha uit in de 
Hainevallei en herbergen 
talloze vogelsoorten die er 
heel het jaar blijven of er 
langskomen tijdens hun 
trek. Het CRIE van Harchies 

organiseert bezoeken op de 
eerste en de derde 
zaterdag van de maand.
www.oiseauxmarais 
dharchies.be

4

Bergen → La Louvière
19 KM

Scheepsliften van het 
Centrumkanaal
Van de acht hydraulische 
scheepsliften die er tussen 
het einde van de 19de en het 
begin van de 20ste eeuw 
werden gebouwd, blijven er 
nog vier in hun oorspronke-
lijke staat van werking over. 
Ze zijn wonderen van de 
menselijke vindingrijkheid 
en een lofzang op de 
traagheid. Minstens eens in 
zijn leven moet men er zich 
mee verplaatst hebben.
In het kader van het 
Erfgoedjaar 2017, kunnen er 
in Houdeng-Goegnies 
elektrische boten worden 
gehuurd van 01/04 tot 14/04, 
van dinsdag tot zondag, van 
10 tot 17 uur.
www.voiesdeau.hainaut.be

5

La Louvière → Charleroi  
45 KM

Kaai 10
In de vroegere 
modernistische gebouwen 
van de Nationale Bank in 

Charleroi ontplooit zich 
voortaan een nieuwe plek 
die gewijd is aan tekenfilms, 
films en video’s. Met haar 
vijf bioscoopzalen, haar 
gamingspace, haar 
café-restaurant en haar 
onthaalplaats voor 
ondernemingen, is dit een 
nieuwe stedelijke ruimte, 
een ruimte om te leven aan 
de oever van de Samber. 
www.quai10.be

6

Charleroi → Anhée
49,5 KM

Het ReGare-
interpretatiecentrum 
van Fosses-la ville
In het oude station van 
Fosses-la-Ville hebben de 
uurroosters van de 
spoorwegen en het gefluit 
plaats gemaakt voor de 
heilige Feuillanus, voor de 
Chinels en voor alle figuren 
uit de geschiedenis en het 
erfgoed van Fosses. Je 
vindt er sporen van de Ierse 
monnik die de stad stichtte, 
je leert er wat de 
geheimzinnige Limotche is 
en nog veel meer. Het is 
niet zozeer een museum als 
wel een ontmoetingsplaats, 
waar voorwerpen verhalen 
vertellen en je zin geven om 
er meer over te weten. 
www.regare.be
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1

Chaudfontaine → Hoei
43,5 KM

Op stap, burgers!
Het geheugen opfrissen om 
beter naar het heden te 
kunnen kijken, dat is het 
doel van deze maatschap-
pelijke tocht rond Hermal-
le-sous-Argenteau. Een 
smartphone-toepassing en 
erfgoedplaatsen of 
alledaagse plekken om het 
te hebben over onderwer-
pen zoals democratie, vrije 
meningsuiting, onderwijs en 
geheugenwerk. In het kader 
van het Erfgoedjaar 2017 
kan men dit traject afleggen 
tot 14/04.
www.territoires- 
memoires.be

2

Hoei → Namen
32,5 KM

De Sint-Lupuskerk 
De Sint-Lupuskerk in het 
centrum van het oude 
Namen wordt beschouwd 
als een van de mooiste 
Belgische barokgebouwen 
uit de 17de eeuw. Het 
prachtige gewelf van 
tufkrijtsteen uit Maastricht, 
het fijn gebeeldhouwde 
houtwerk en de 
indrukwekkende zuilen van 
zwart marmer uit Mazy en 
van rode “jaspe” uit 

Rochefort verheerlijken het 
sacrale. In het kader van het 
Erfgoedjaar 2017, kan de 
kerk elke zaterdag om 
15 uur worden bezocht tot 
14/04.
www.eglise-saint-loup.be

3

Namen → Charleroi
47,5 KM

Sambreville, de paden van 
Arsimont
In dit landelijke dorpje 
kunnen bezoekers en 
bewoners wandelen op de 
Rousse-, Violettes- en 
Mousse-paden. Die paden 
ontstonden omdat men de 
kinderen naar school wilde 
laten gaan, zonder dat ze 
langs drukke 
verkeerswegen moesten 
lopen. Zo werden er zes 
paden vrijgemaakt en 
bewegwijzerd met de hulp 
van de Koning 
Boudewijnstichting. Oude 
namen werden vanonder 
het stof gehaald en nieuwe 
werden aangebracht door 
de kinderen van het dorp.
www.cracs.eu

4

Charleroi → Thuin
21 KM

À s’naise su la Sambe?
Is de Boven-Samber een 

TOCHT  
NAAST HET 
WATER

streek voor riviertoerisme 
aan het worden, net zoals 
het Canal du Midi en de 
Bourgondische kanalen? 
Dat is in alle geval de wens 
van Sambre Tourisme, met 
zijn twee boten. De ‘Lord 
Josef’ biedt plaats aan 2 tot 
10 personen, terwijl de 
‘Helix’, een verre neef van 
de ‘Petit Baigneur’ van Louis 
De Funès, er 6 tot 20 aan 
boord kan nemen.
www.sambre-tourisme.be

5

Thuin → Erquelinnes
19,5 KM

Solre-sur-Sambre 
De burcht van deze 
landbouwgemeente is een 
van de mooiste 
voorbeelden van 
middeleeuwse versterkte 
gebouwen in Henegouwen. 
Tijdens een wandeling door 
het dorp kan men ook de 
gotische Sint-
Medarduskerk, de Clocher-
hoeve met haar 
portiektoren en de ruïnes 
van de Thure-abdij 
bewonderen.

Erfgoed
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De Condroz vouwt zijn landschappen uit over flauwe 
dalen en hellingen die een weids uitzicht bieden op het 
zuiden of het noorden. In die rustige grond liggen resten 
van vreselijke historische gebeurtenissen verborgen.

EEN WAALS 
GEHUCHT 
— De veldslag van Les Avins

I Alain Voisot // V Musée de Folklore de Mouscron

Erfgoed
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De wegen en de dorpen van de Luikse 
Condroz tussen Les Avins en Clavier 
worden in de lente van 1635, meer 
bepaald op 20 mei, overspoeld door 

een vloedgolf van mensen. Zwaar bewapende 
soldaten rukken op naar het noorden… Anderen 
komen uit Hoei en Luik, en trekken naar het 
zuiden. Verkenners te paard keren terug naar de 
groep ruiters die op een kleine hoogte heeft post-
gevat… De vijand komt, dáár is hij, aan de over-
kant… De strijd zal dus hier worden geleverd. 
Bevelen vliegen in het rond, de troepen stellen 
zich op in slagorde en vormen een ongeveer twee 
kilometer breed front. Aan de overkant draven 
ruiters heen en weer. Kanonnen en veldslangen 
worden in stelling gebracht. De piekeniers ruk-
ken in rijen op. Drieduizend man sterke infan-
terieformaties gaan vooruit, haakschutters en 
kruisboogschutters nemen hun plaatsen in.
 De infanterie wordt gegroepeerd in drie mas-
sieve blokken piekeniers met “manga’s” van haak-
schutters of musketiers. De Spanjaarden sturen 
er een voorhoede van haakschutters en muske-
tiers opuit om de vijand in verwarring te bren-
gen. De ruiterij bezet de f lanken. Dat is het 
Spaanse leger van Filips IV, de koning van 
Spanje. Het is 14.000 man sterk en staat onder 
het bevel van Prins Thomas van Savoie. 
Aan de overkant staat het leger van 
Lodewijk XIII: 35.000 soldaten, 
met de maarschalken Brézé en 
Châtillon als bevelhebbers.
 Door het gebruik van blanke 
wapens en de beperkte schoots-
afstand van de vuurwapens ont-
staan er al vlug lijf-aan-lijfge-
vechten. De geschiedschrijver 
Olivier Chalines geeft een idee van 
wat de in die massa strijdende soldaten 
meemaken. “Wie zich in de massa bevindt, onder-

gaat een oorverdovend lawaai: musketsalvo’s en losse 

schoten, kogelregens op de harnassen en de slagen van 

ijzeren pieken, gehinnik, aanvalskreten en het angst-

aanjagende geschreeuw van soldaten die met man en 

macht de pieken afweren, slaan en duwen. Gereutel 

en gebrul van doorboorde en verpletterde lichamen.” 
Niemand verstaat een ander nog, horen en zien 
vergaan, de geur van bloed en zweet en de stank 
van uitwerpselen van mensen en paarden vol-
tooien dat ijzingwekkende tafereel.
 De Spaanse troepen werden in de val gelokt 
door het Franse leger, dat in Rochefort in tweeën 
was gesplitst. De Spanjaarden werden in de tang 
genomen en onverhoeds aangevallen door de vij-
and, die alleen maar zoveel mogelijk soldaten wil 

uitschakelen. Afgezien van de gewonden, lieten 
beide legers 12.000 doden achter, ongeveer 7000 
aan de Spaanse kant en 5000 aan de Franse. Voor 
die tijd was dat enorm en monsterlijk. Een heu-

velachtige plaats op het slagveld werd later 
de “Dodenravijn” genoemd, in het 

Waals “Li Xhavée des mwerts”. Die 
plek en die naam zouden lang in 
het geheugen van de plaatselijke 
bevolking gebrand blijven. Naar 
het schijnt konden de in ontbin-
ding verkerende lijken niet wor-

den begraven, maar werden ze in 
de grond geëgd! De slag van Les 

Avins kende geen echte winnaar. Hij 
diende geen ander strategisch doel dan 

de oorlog te verklaren en een onveilige situatie 
te creëren. De gevolgen van die slag waren vre-
selijk voor de toenmalige plaatselijke boerenbe-
volking, die niet enkel plunderingen en vernie-
lingen moest ondergaan, maar ook aan haar lot 
werd overgelaten en weerloos ten prooi viel aan 
pest- en cholera-epidemieën. Beroeps- en ama-
teurhistorici hebben slechts luttele regels gewijd 
aan het verhaal van die veldslag, die uitsluitend 
zou dienen als oorlogsverklaring tussen het 
Frankrijk van Lodewijk XIII en van kardinaal 
Richelieu enerzijds en Spanje anderzijds. In een 
van de eerste zalen op de benedenverdieping van 
het kasteel van Versailles herinnert een groot 
anoniem schilderij aan de veldslag die in dat 
Waalse gehucht werd geleverd.

Erfgoed
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La Brasserie des Légendes
AAT EN ELLEZELLES

Wat een prachtig avontuur onder de leiding van Pierre Delcoigne en zijn echtgenote Vinciane 
Wergifosse! In 1997 kochten ze het uit de 12de eeuw daterende  Castel d’Irchonwelz om er een ambach-
telijke brouwerij in te vestigen. Beiden haalden ze aan de Université Catholique de Louvain een diploma 
van scheikundig ingenieur en bio-industrie. Het eerste brouwsel van de Gouyasse werd gemaakt en 
in de handel gebracht in 2000. In december 2006 besloten de Brasserie des Géants en de brouwerij van 
Ellezelles hun krachten te bundelen en de Brasserie des Légendes op te richten, maar tegelijk de twee 
productiesites in stand te houden. De Brasserie des Géants produceert en ver-
koopt zeven bieren: de Goliath Blonde met 6 % alcohol. De Goliath Triple, die 
in 2012 tot beste Waals blond bier werd verkozen en een alcoholgehalte van 
9 % heeft. Het gamma van de Quintine-bieren verwijst naar de heks Quintine 
die in 1610 levend werd verbrand in Ellezelles. Het Hercule-bier is natuurlijk 
genoemd naar Hercule Poirot, een held van de romans van Agatha Christie. 
Dat belangrijke personage uit het werk van deze romanschrijfster verwijst 
naar die privédetective, die op 1 april 1850 in  Ellezelles werd geboren.

www.brasseriedeslegendes.be

THE PLACE TO 
BE WAW !
— Special bierdegustaties

Belgo sapiens Brewers
NIJVEL

Drie vrienden die elk in de brouwerijwereld werkten, vatten het 
plan op een avant-gardebrouwerij op te richten. Daartoe vestigden 
ze zich in de industriezone van Nijvel. De brouwerij ontstond in 
augustus 2015 met vier productlijnen: de Polarius, de Blanche de 
Thines, de P’tit Granit en de Colonel Arch, vier goed gekarakteri-
seerde biersoorten.

www.belgosapiens.be
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La Curtius
LUIK

Het is in het historische kader van het oude centrum van Luik, aan 
de voet van de Bueren-berg, dat François Dethier en Renaud Pirotte 
zich gevestigd hebben om er een microbrouwerij te installeren. Het 
bier is gebaseerd op verscheidene mouten van gerst en tarwe,  die er 
een aangename lichtheid aan geven, terwijl de samenstelling van 
aromatische hopbloemen zorgt voor een subtiel bittere, frisse en 
fruitige toets. De smaak ontstaat tijdens verschillende gistingsstadia, 
die verscheidene maanden duren. Het bier wordt aangeboden in een 
van een stop voorzien flesje van 37,5 cl, maar is ook verkrijgbaar 
in vaten. De Curtius werd op het Wereldbierfestival voorgesteld 
naast 150 brouwerijen die 26 landen uit heel de wereld vertegen-

woordigden. Tijdens de wedstrijd van het Wereldbierfestival kende een internationale jury 
een Gouden Medaille toe aan de Curtius. U kunt een Curtius in de brouwerij zelf proeven 
op donderdag en vrijdag vanaf 17 uur en op zaterdag en zondag vanaf 14 uur.

www.lacurtius.com

Léopold 7
COUTHUIN

Het gehucht Marsinne in Couthuin is een verbazingwekkend openlucht-
museum: drie historische hoeven behoren tot de oudste van de land-
bouwvlakte van Haspengouw. Die drie gebouwen staan zeer dicht bij 
elkaar en vormen een merkwaardig architecturaal geheel dat sinds de 
17de eeuw weinig veranderingen onderging. Het is in dit kader dat 
Nicolas Declercq en Tanguy van der Eecken de draad van de traditie 
weer opnamen en een brouwerij begonnen. De Léopold 7 is een licht amberkleurig bier met 
een alcoholgehalte van 6,2 %. De lange bewaartijd en de zachte body zorgen voor een aange-
naam evenwicht van bloemenaroma’s en toetsen van citrusvruchten. Zijn drie granen en 
drie hopsoorten geven het een krachtig en romig schuim en een ietwat uitgesproken bitterheid 
aan het einde. Het gebruik van tarwe bezorgt het een zeer aangename wrangheid in de afdronk. 
De brouwerij streeft naar duurzame ontwikkeling. 

www.leopold7.com

De brouwerijhoeve van Bertinchamps
NAMEN 

Wat kan er beter zijn dan een familiebedrijf? De familie Humblet vestigde 
zich in een reusachtige vervallen en verlaten hoeve, en installeerde daar ge-
leidelijk een hypermoderne brouwlijn en tevens een restaurant. Samen vormen 
die een gezellige doening, die bekend begint te worden in de streek. Wat het 
bier betreft, bevatten de Bertinchamps Triple (8 %) en de Bertinchamps Blonde 
(6,2 %) elk twee hopvariëteiten, een Duitse en een Tsjechische, waarvan de 
dosering voor beide bieren anders is.

www.bertinchamps.be
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De bierroute in  

Europa

Wanneer men een lijn trekt van 
Calais naar Praag, dan bevindt 
men zich op de “bierbreedte-
graad”. Een as waarop zich een 

opvallend groot aantal dicht bij elkaar gelegen 
historische brouwerijen en creatieve microbrou-
werijen bevindt. Die as bestrijkt alle delen van 
de regio Nord-Pas-de-Calais, heel België en 
Rijnland-Westfalen, het Roergebied, Beieren en 
Tsjechië. Er zijn in Europa natuurlijk nog andere 
gebieden die een brouwerijtraditie hebben, maar 
geen enkel ter wereld heeft een zo verscheiden 
aanbod. Ten noorden en ten zuiden van die lijn 
is er uiteraard ook bier, maar het is rond die 
oost-westas dat er zoveel verschillende soorten 
ontstonden: lichte, amberkleurige, rode en 
donkere. 

Een stroom van bier
De mode van de “speciaalbieren” is nu sterk ver-
spreid en de technologie om die te produceren 
werd wereldwijd bekend. Maar traditie kan niet 
worden gekocht. In 1900 waren er 3223 brouwe-

rijen in België. De productie bedroeg toen 
1.461.700 hectoliter. Om die stroom te versassen, 
waren er in België 185.036 drankgelegenheden 
ofwel 1 per 32 inwoners. Dat aantal zal nog 
 toenemen tot 214.405 in 1912. De Eerste 
Wereldoorlog vermindert het aantal brouwerijen 
tot 2109 en de Tweede Wereldoorlog tot 789. Die 
afname is het gevolg van de mobilisatie van de 
mannen, het stelen van de koperen kuipen voor 
de wapenindustrie en het gebrek aan grondstof-
fen. Een eeuw later telt België 115 brouwerijen 
die 15.650.224 hectoliter produceren. Maar het 
merkwaardigst is de evolutie van de uitvoer, die 
5000 hectoliter bedraagt in 1900 en oploopt tot 
6.738.198 hectoliter in 2003. In 2012 produceert 
België 18.751.008 hectoliter, waarvan 62,32 % 
wordt geëxporteerd. De binnenlandse consump-
tie bedraagt dan 8.227.841 hectoliter of ongeveer 
74 liter per inwoner. In 2014 heeft België een 
beetje minder dan 200 brouwerijen die in pro-
ductie zijn en meer dan 2500 biersoorten. 
Wanneer men daarbij ook de unieke bieren met 
beperkte productie telt, zoals de etiketbieren, dan 

THEMATISCHE REIZEN
Thematisch toerisme wordt opgebouwd rond een concreet, geloofwaardig en authentiek patrimo-
nium. Het wordt gestructureerd rond een voor de hand liggend en verantwoord concept, dat een 
coherent geheel maakt van een gamma aanbiedingen met een gemeenschappelijke band. Eigenlijk 
is het slechts een leidraad, een voorwendsel om de duizend-en-één genoegens van het reizen te leren 
kennen. Een thematische reis is als een film die u door tijd en ruimte voert. Natuurlijk is daarvoor 
een goede regie nodig en vooral een efficiënte promotie om er bekendheid aan te geven. Maar omdat 
er niets zomaar uit de lucht valt, heeft men een realistisch beheer van het erfgoed en het patrimonium 
nodig om nieuwe concepten te creëren. WAW is een uithangbord van een toekomstgericht, creatief 
en dynamisch Wallonië. Met zijn nummer 21 van juni 2013, nam WAW u mee op een ontdek-
kingstocht naar de Verborgen schatten van Wallonië. 

De Fransen hebben het gedaan met wijn. Wij doen het met bier. Rondreizen 
naar keuze, formules van 2, 3 of 4 dagen en onderwerpen in verband met 
zythologie of brouwwetenschap. Voor groepen en voor luxereizen met 
sterrenhotels en restaurants. Maar wanneer men beseft dat het toch bij ons 
is dat men het beste bier brouwt, ligt het zwaartepunt van de Europese 
Bierroute op de eerste plaats hier.

O N T D E K K I N G
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Als partners van de 
Bierroute in Europa hebben 

we Brussels Airlines, BT 
Tours en CroisiEurope. Die 

maatschappijen bieden 
transport met vliegtuigen, 

autocars en schepen, 
waardoor ze een bijdrage 

leveren aan de 
doelmatigheid en de 

bekendheid van dit mooie 
project ter promotie van het 

schitterende culturele, 
toeristische, economische 

en gastronomische product 
dat bier is.

www.bttours.be

zijn er meer dan 8700 biersoorten. En naast die 
hoeveelheden, is er de kwaliteit van dat over-
vloedige aanbod. Tijd om eens op stap te gaan…

Scenario
Brouwerijbezoeken, vergelijkende bierproeve-
rijen, creatieve en traditionele keuken met bier, 
musea en de sfeer van de emblematische brou-
werijen in sommige steden met een rijke brouw-
traditie. Rijsel, Bergen, Brussel, Luik, Namen, 
Keulen, Düsseldorf, Nürnberg, Bamberg, Pilzen, 
Praag, Zatec… Elke reis, voor groepen van min-
stens zes personen, wordt begeleid door een spe-
cialist-“zytholoog”. Naargelang het gekozen pro-
gramma bepaalt u het aantal modules dat u kiest 
en volgt u een parcours “op maat” dat past bij het 
budget dat u er wilt voor uittrekken en bij de tijd 
waarover u kunt beschikken. Tijdens heel de reis 
kunt u aan de hand van “bieraperitieven” verge-
lijkende degustaties doen met een specialist. U 
bezoekt brouwerijen en microbrouwerijen, en u 
zult vooral met bier bereide gerechten leren ken-
nen. Dat kan bijvoorbeeld bij onze stichtende 
partners, het Crown Plaza-hotel in Luik en het 
restaurant As Ouhès aan de Place du Marché in 
Luik. In Namen kregen we de dynamische steun 
van het Kasteel van Namen en van de internati-
onaal befaamde hotelschool. In Brussel kozen we 
het Restobière in de Marollenwijk. In Bergen 
vonden we in het restaurant van Jean-Philippe 
Watteyne een enthousiaste partner. In Rijsel 
vormt het vijfsterrenhotel Casino Barrière ons 
vertrekpunt voor een kennismaking met de 
brouwkunst in de regio Nord-Pas-de-Calais. 

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

Alain Voisot
s.alain.voisot@laroutedelabiere.be
+32 (0) 475 49 66 63
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I Dossier samengesteld door Laurence Cordonnier, met uitzondering van ‘Innovaties’

EEN ZUIDERS 
GEVOEL …
Belgisch Luxemburg is een vakantiebestemming.
Bekend om zijn Ardennen, bossen, everzwijnen, kandidaten voor 
‘Top Chef’ en de wolf die men ergens nabij Nassogne opgemerkt 
heeft … Of wat kunnen we u nog meer vertellen?

HAPPYVORISME

CREATIVITEIT  
MADE IN ARDENNE

OP DE PADEN VAN DE HOGE 
ARDENNEN

GEOLOGISCHE ODYSSEE
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GALAXIA
In Transinne wordt er een park voor ruimteac-
tiviteit ontwikkeld naast het Euro Space Center 
en op een boogscheut van het ESA-station in 
Redu. Binnenkort zal Galaxia plaats bieden aan 
het logistieke en onderhoudscentrum van de 
grondoperaties van het Galileo-programma.  
I Sébastien Lambotte

De provincie Luxemburg staat bekend voor haar 
vreedzaam karakter en haar natuurlijk erfgoed. 
Wie van Brussel naar Luxemburg rijdt, kijkt dan 
ook wellicht met verbazing naar een raket naast 
de autosnelweg. In Transinne verwelkomt het 
Euro Space Center jaarlijks ongeveer 40.000 be-
zoekers en stagiairs die de ruimte willen verken-
nen. Naast die toeristische attractie ontwikkelt 
er zich een unieke ruimtepool in Wallonië. 
 In Redu, vlak bij Transinne, heeft het 
Europees Ruimteagentschap (ESA) een van zijn 
controlestations. “Om te communiceren met de sa-

tellieten zocht het ESA indertijd naar een rustige 

plaats, ver van de stad en vrij van elektromagnetische 

vervuiling. Hoofdzakelijk daarom koos het ESA voor 

Redu”, vertelt Michel Ponthieu, hoofd voor 
Ruimte en Hoge Technologie van Idélux, de in-
tercommunale voor de economische ontwikke-
ling van de provincie Luxemburg. Het ESA blijft 
veel activiteiten uitvoeren vanuit Redu. Zo con-
troleert het de goede werking van de satellieten, 
neemt het deel aan opdrachten om de aarde te 
observeren en staat het borg voor telecommuni-
catieopdrachten op Europese schaal.
 In 2008 begon Idélux Galaxia te bouwen, juist 
naast Euro Space, een aan de ruimte gewijd 
dienstverlenings– en bedrijvencentrum. Jonge 
of reeds gevestigde actoren uit de sector kunnen 
er gebruikmaken van uitgeruste en beveiligde 
kantoren en vergaderzalen. “Ondernemingen die 

actief zijn op ruimtegebied, willen wij helpen om zich 

te vestigen en te ontwikkelen. Ze kunnen profiteren 

van een geschikt ecosysteem en er andere aanwezige 

of op hetzelfde gebied werkende actoren ontmoeten, 

te beginnen met het ESA”, verzekert Michel 
Ponthieu. Het bedrijvencentrum van Transinne 
is direct via glasvezelkabel verbonden met de 
ESA-site. “De aanwezige ondernemingen kunnen dus 

gemakkelijk gebruikmaken van de per satelliet ont-

vangen gegevens”, licht Michel Ponthieu toe.  
Galaxia is ook een kenniscentrum dat de aanwe-
zige ondernemingen toegang verleent tot uni-

versiteiten. “Wij bieden ook programma’s voor star-

tende ondernemingen aan in samenwerking met WSL 

en ESA BIC. Momenteel maken een twaalftal start-ups 

gebruik van een hoogwaardige begeleiding om de ont-

wikkeling van hun activiteit te verzekeren.”
 Die ruimtepool met zijn vele voordelen bereidt 
zijn intrede in een nieuwe ontwikkelingsfase 
voor. Dankzij de investeringen van het Waals 
Gewest en de Federale Staat heeft de Europese 
Commissie ervoor gekozen een nieuw logistiek 
ondersteuningscentrum voor het Europees 
“Galileo”-programma voor satellietnavigatie te 
vestigen. Vanuit een volledig nieuw gebouw zul-
len teams instaan voor de logistiek en het onder-
houd van de 16 over de aarde verspreide Galileo-
grondcontrolestations en van tien andere 
operationele centra in Europa. Het centrum van 
Transinne zal 30 directe banen scheppen en 
evenveel indirecte. Die komen bovenop de 180 
betrekkingen die reeds bestaan in de zone tussen 
Redu en Transinne. “Vandaag krijgt Galaxia een 

nieuwe dimensie. Naast het bedrijvencentrum bouwen 

we ook een 20 ha groot activiteitenpark dat volledig 

aan de ruimte zal worden gewijd”, vervolgt de ver-
antwoordelijke van Idélux. “Galileo moet veel 

nieuwe diensten en toepassingen kunnen creëren. Wij 

willen een aantrekkingspool rond de ruimte opbouwen 

en actoren verwelkomen die nieuwe diensten in ver-

band met Galileo willen ontwikkelen en die zich willen 

bewegen in een aan de ruimte gewijde werkomgeving.” 
Om te beginnen zal Idélux verbindingscentra uit 
de grond stampen, dat wil zeggen multifunctio-
nele gebouwen die plaats kunnen bieden aan 
ondernemingen. “Naargelang hun interesse kunnen 

actoren hun activiteiten ter plaatse vestigen en hun 

eigen infrastructuur laten bouwen of gebruikmaken 

van onze beschikbare ruimten.”

Het nieuwe ILS-centrum van 
Galileo wordt tegen het 
einde van dit jaar 
opgeleverd. De eerste 
bebouwbare ruimten van 
het park worden heel 
binnenkort verkocht. De 
provincie Luxemburg kan 
niet alleen trots zijn op haar 
grondgebied, maar gaat er 
voortaan ook prat op dat ze 
met het hoofd tussen de 
sterren leeft.

INNOVATIES
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GROUPE 
FRANÇOIS
De Groep François, die gevestigd is in Latour, 
bij Virton, heeft een uniek model van 
kringloopeconomie ontwikkeld, dat een 
plaatselijke en duurzame natuurlijke rijkdom, 
namel i jk  hout ,  omvat  en duurzaam 
opwaardeert.  I Jeanne Renauld

In 1980 begint Bernard François, samen met zijn 
vader Pierre, een gewezen molenaar, aan zijn 
houtavontuur. In Signeulx maken vader en zoon 
houten pallets en kisten. Sindsdien is het kleine 
familiebedrijf behoorlijk gegroeid. “Beetje bij beetje 

hebben wij heel de houtsector betrokken bij een nieuw 

model van kringloopeconomie. Op die manier konden 

we die natuurlijke rijkdom op een logische en effi-

ciënte manier verwerken, zowel inzake milieu, als 

sociaaleconomisch. We zorgen ervoor dat elk stadium 

van de verwerking zoveel mogelijk wordt 

opgewaardeerd”, legt Bernard François uit. “Eens 

het snoeihout gekapt is, voedt het op de eerste plaats 

onze zagerij. Op basis van planken maken wij pallets, 

onze oorspronkelijke activiteit. Het resterende zaagsel 

wordt dan gedroogd met onze warmtekrachtkoppe-

lingsinstallatie en vervolgens omgevormd tot hout-

korrels die als brandstof dienen en verkocht worden 

onder de merknaam Badger Pellets.” 

Hout, maar ook energie
De warmtekrachtkoppelingsinstallatie, die sinds 
2004 wordt gebruikt in samenwerking met de 
intercommunale Idélux, produceert niet enkel 
warmte, maar ook elektriciteit. Een derde van de 
groene elektriciteit wordt gebruikt voor de firma, 
die op deze manier volledig zelfstandig werd. Het 
overschot gaat naar het netwerk en levert stroom 
aan 11.000 gezinnen. De afgegeven warmte 
droogt niet alleen het zaagsel, maar behandelt ook 

de pallets en verwarmt de bedrijfsgebouwen. “Op 

onze KioWatt-site in Bissen, Luxemburg, spreken we 

zelfs van een drievoudig gebruik, aangezien het afval 

ook dient voor het koelen van het datacenter van 

LuxConnect ”, voegt de stichter van de Groep 
François eraan toe. De werking van de war-
mtekrachtkoppelingsinstallatie wordt enerzijds 
gevoed door onbruikbaar houtafval van de site en 
anderzijds door huishoudelijk houtafval uit de 
containerparken van de provincie Luxemburg. In 
totaal gaat het om ongeveer 400.000 m3 afval per 
jaar. Sinds maart wordt gereinigd, gemalen en van 
ijzer ontdaan houtafval ook opgewaardeerd door 
het maken van blokjes die gebruikt worden voor 
de palletproductie. 

“Een kwestie van gezond verstand”
Alle activiteiten in verband met hout gebeuren 
op één en dezelfde plaats, meer bepaald in de 
industriezone van Latour. Dankzij die integratie 
dalen de transportkosten en de weerslag op het 
milieu, kan men heel de keten beheersen en de 
kwaliteit van de aangeboden producten verzeke-
ren. Natuurlijk is die ongelooflijke kringloop niet 
in een oogwenk tot stand gekomen. “Elke dag 

proberen we onze processen te verbeteren met het oog 

op meer duurzaamheid, zowel voor onze onderneming 

als voor onze medewerkers, ons milieu en de komende 

generaties”, verzekert Bernard François. “Het is een 

lange weg, een grondige intellectuele aanpak, op basis 

van respect voor de grondstof. Want de uitdaging bes-

taat erin de natuurlijke rijkdom op een evenwichtige 

manier te gebruiken en er zorg voor te dragen. 

Tegenwoordig gebeuren er te veel investeringen die 

geen rekening houden met de natuurlijke omgeving 

van die rijkdommen en die niet voor het voortbestaan 

ervan zorgen. Het is van essentieel belang dat er een 

overeenkomst bestaat tussen de beschikbaarheid van 

het materiaal op lange termijn en de activiteit die men 

wil uitoefenen. Dat is een kwestie van gezond vers-

tand.” In die optiek heeft de Groep François er-
voor gekozen enkel snoeihout te gebruiken dat 
voortkomt uit duurzaam beheerde bossen binnen 
een straal van 0 tot 300 km.

Een strategie
“We moeten ervoor zorgen dat hernieuwbare energie 

morgen echt belangrijk wordt. Ook politici moeten 

daarvoor een onomkeerbare duurzame strategische 

visie ontwikkelen voor ons land, voor Wallonië”, gaat 
de baas verder. De Groep François zorgt daar-
voor. Op basis van plaatselijke en hernieuwbare 
natuurlijke rijkdom produceert hij op zijn site 
van Virton elk jaar 2,5 miljoen pallets en 
50.000 ton Badger Pellets. De groep telt een tien-
tal firma’s, gevestigd in Thimister-Clermont, in 
de provincie Luik, en in Bissen, in het 
Groothertogdom; de groep telt 250 werknemers. 
Sinds haar oprichting kan de onderneming uit 
de Gaumestreek bogen op een voortdurende 
groei met een aantrekkelijk en inspirerend so-
ciaal, economisch en ecologisch model.
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De vele initiatieven maken het moeilijk 
om op enkele bladzijden verslag uit te 
brengen over alle actoren die vorm 
geven aan die creativiteit made in 

Ardenne. Wilt u er al een voorproefje van? 
Creativiteit is er overal… 

Creative people from South Wallonia
“Een van de eigenschappen van het grondgebied is de 

afzondering ervan. Men heeft dus geen andere keuze 

dan zich te doen opmerken en nieuwe dingen te 

maken. Het is toch zo gemakkelijk om uit te wijken 

naar grote stedelijke centra zoals Luik, Namen of 

Luxemburg. De ligging van het grondgebied maakt 

dat men wel creatief moet zijn om niet te worden ver-

geten. Creativiteit is vooral een uitstekende stimulans 

voor ontwikkeling”. Julie Hotton, coördinatrice van 
de ‘Green Hub’, een van de zeven Waalse crea-
tieve hubs, deelt die visie met het vijftiental over-
heids en privépartners van het project. Ze is 
trouwens gelukkig dat het project door zo’n ver-
scheidenheid van partners wordt gesteund. “Over 

creativiteit spreken, valt niet altijd in goede aarde. 

Men denkt dan dikwijls dat men de clown gaat uit-

hangen, dat men gaat ‘spelen’. Voor ons is creativiteit 

in ondernemingen een instrument voor innovatie en 

ontwikkeling van het grondgebied”. De ‘Green Hub’, 
met zijn devies “We are creative people from South 

Wallonia”, is een hulpmiddel dat ter beschikking 
staat van alle ondernemers en dragers van pro-
jecten die gevoelig zijn voor begrippen zoals 
creativiteit en innovatie. 

Luxembourg Creative
Een andere organisatie trekt duidelijk en luid de 
aandacht op de creatieve aard van de provincie, 
namelijk ‘Luxembourg Creative’. Dit initiatief 
ontstond onder impuls van de Universiteit van 
Luik, via haar Interface voor ondernemingen. 
Het is gevestigd op de Milieucampus van Aarlen 
en kan rekenen op fervente supporters zoals 
Idelux, de Kamer van Koophandel van Belgisch 
Luxemburg en de WEX uit Marche-en-Famenne, 
een privéonderneming die gespecialiseerd is in 
evenementen. 
 Elke maand organiseert ‘Luxembourg 
Creative’ voordrachten om de actoren inzake 
innovatie en creativiteit samen te brengen rond 
een gezellige lunch. De onderwerpen die er wor-
den besproken, zijn alleszins heel gevarieerd: 
videogames, hydro-elektriciteit, archaïsche res-
taurants, goed oud worden als een gelegenheid 
voor innovatie... Op een verfrissende en uitge-
sproken optimistische wijze richt ‘Luxembourg 
Creative’ zich tot vakmensen die nieuwsgierig 
zijn en hun netwerk willen uitbreiden. 
 Vanessa Hansen, de coördinatrice van 
‘Luxembourg Creative’, is verheugd over de on-
dernemersdynamiek van de groene provincie. 
“Belgisch Luxemburg is een groot en versnipperd ge-

bied… en toch hoeven we niet beschaamd te zijn over 

het aantal ondernemingen dat er zich bevindt. Als je 

het aantal firma’s vergelijkt met de bevolkingsdicht-

heid, dan ligt het gemiddelde in de provincie hoger dan 

in heel Wallonië! Paradoxaal genoeg kan de geogra- 

CREATIVITEIT 
MADE IN ARDENNE 
Belgische Luxemburg is niet enkel een landelijk en toeristisch 
gebied bij uitstek, maar ook een kweekvijver van creativiteit. Als 
aanvulling op de traditionele sector kan die vindingrijkheid 
tegenwoordig profiteren van de digitalisering om ook buiten de 
groene provincie zelf erkend te worden. Een andere kijk op onze 
Ardennen. 
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fische spreiding de bevolking aanzetten tot een crea-

tieve dynamiek en kan de afzondering van  sommige 

actoren juist een stimulans zijn om te gaan samenwer-

ken en om creatieve projecten te ontwikkelen”. 

Gare! 
Het project ‘Gare!’ (Station!), dat onlangs werd 
bekroond met de Publieksprijs van de cultuur-
ondersteunende Stichting Mady Andrien, valt op 
door zijn durf. ‘Gare!’ heeft zich gevestigd in het 
vroegere station van Poix-Saint-Hubert, te mid-
den van het meest typische dat de groene 
Ardennen te bieden hebben. Dat station wordt 
omgevormd tot een ‘derde plaats’, die een evene-
menten– en werkruimte combineert met een 
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verblijfplaats voor kunstenaars en een polyva-
lente zaal. 
 De ‘derde plaats’ is een ontmoetingsruimte 
voor uiteenlopende personen en vaardigheden 
die elkaar niet noodzakelijk tegenkomen. Het is 
door die onwaarschijnlijke ontmoetingen dat dit 
soort plaatsen bijdraagt tot een rijkdom aan cre-
ativiteit. Hier gaat het om sociale innovatie. Aude 
Piette, de oprichtster van ‘Gare!’, die ook de 
‘Gamines’ leidt (cf. WAW 32), pakt het project 
grondig aan en omringt zich met de beste des-
kundigen inzake territoriale marketing. Het was 
trouwens tijdens een door ‘Luxembourg Creative’ 
georganiseerde conferentie dat Aude een van 
haar partners heeft ontmoet. Initiatieven in ver-
band met creativiteit en innovatie vullen elkaar 
dus aan en versterken elkaar! Creativiteit bete-
kent ook en vooral dat men tot een blijvende 
samenwerking komt. 

Midweeks in de Ardennen 
‘Midweeks.net’ is een aanbod van logies die enkel 
van maandag tot vrijdag beschikbaar zijn. Toen 
Benoît Dessaucy merkte dat hotels op weekdagen 
leeg staan, creëerde hij online een boekingsplat-
form voor liefhebbers van natuur en stilte, die 
ook houden van... verrassingen! ‘Midweek’-
klanten krijgen enkele toetjes aangeboden, zoals 
een fles plaatselijk bier, een verwelkomingscock-
tail, en rondleiding en zelfs... een exclusief con-
cert in de kamer! Creativiteit is overal. De lief-
hebbers van goede plannen zullen vooral 
interesse hebben voor de gunstige prijzen van 
die ‘midweek’-verblijven van vijf dagen en vier 
nachten. Maar hoe ontstond dat ongewone pro-
ject? Benoît Dessaucy, die een ‘geek’ in hart en 
nieren is, neemt graag deel aan hackatons en 
andere evenementen waar ontwikkelingsteams 
die elkaar voordien niet kenden, samenkomen 
om op enkele dagen tijd een project uit te bou-
wen. Het was tijdens de aan etoerisme gewijde 
hackaton van de Ardennen dat het ‘Midweek’-
project werd uitgevonden. “Ik neem al sinds twee 

jaar deel aan dat soort weekends, waar ik me heel 

goed vermaak. Ontwikkelaars, grafici, marketing– en 

businessprofielen komen daar bijeen om teams rond 

een idee te vormen. Het bulkt er van energie, creati-

viteit en mooie ontmoetingen… Er is vooral de uitda-

ging om een project te ontwerpen en te ontwikkelen 

op minder dan 48 uur tijd, met weinig of geen slaap. 

Elk project wordt gesteund door coaches en uiteindelijk 

beoordeeld door een jury. Het is een gelegenheid om 

ideeën te verkennen en uit te proberen. Ik leer er veel 

bij en dat is nuttig voor mijn beroepsleven. Ik kan die 

evenementen aanbevelen aan iedereen die met com-

puters grenzen wil verleggen.” 

So fashion! 
De ‘Lux Fashion Week’ staat voor 1000 plaatsen 
d ie op 15 minuten worden verkocht . 
Modeontwerpers uit Belgisch Luxemburg staan 
er hoog aangeschreven. Al twee jaar verwelkomt 
de stad Aarlen dat grote feest voor plaatselijke 
ontwerpers. Om getalenteerde stilisten uit de 
provincie meer zichtbaarheid te geven, werd de 
‘Lux Fashion Week’ in 2015 opgericht onder im-

Modeontwerpers uit Belgisch Luxemburg 
staan er hoog aangeschreven. Al twee jaar 
verwelkomt de stad Aarlen dat grote feest 
voor plaatselijke ontwerpers. Om 
getalenteerde stilisten uit de provincie 
meer zichtbaarheid te geven, werd de ‘Lux 
Fashion Week’ in 2015 opgericht onder 
impuls van ‘L’Avenir du Luxembourg’, in 
partnerschap met de Provincie Luxemburg 
en de Stad Aarlen.

Voor de Lux Fashion 
Week waren 1000 
plaatsen in amper een 
kwartier verkocht.



Dossier

© Véronique Mergaux

nr.36

71

puls van ‘L’Avenir du Luxembourg’, in partner-
schap met de Provincie Luxemburg en de Stad 
Aarlen. De plaats voor de show, namelijk de vroe-
gere NMBS-werkplaats van Stockem, werd ge-
kozen omdat ze zo afsteekt tegen de glamour van 
de modewereld. Aan die in de streek nog nooit 
geziene modeshow nemen 300 kunstenaars, ont-
werpers, modellen, kappers, grimeurs en kleed-
sters deel om de ogen van de 1300 toeschouwers 
te doen schitteren. Françoise Lutgen, die de 
Provincie Luxemburg vertegenwoordigt in het 
organisatiecomité, benadrukt de vele contacten 
die door het evenement tot stand komen tussen 
handelaars, ontwerpers, scholen, ambachtslieden, 
instellingen en verenigingen. Elk jaar klopt het 
hart van Aarlen 10 dagen lang op het ritme van 
de ‘Lux Fashion Week’. 

TUZZit
In het Waals betekent “tuser” nadenken over een 
idee. Het is precies door samen na te denken dat 
een vrolijk en hyperactief team, dat geboeid is 
door ondernemerschap en technologie, een on-
lineplatform heeft gemaakt, waarmee men kan 
samenwerken, problemen oplossen en ideeën 
uitwisselen. Uitwisselen, maar niet op eender 
welke manier! ‘TUZZit’ staat op de eerste plaats 
voor creatieve en visuele tools waarmee men 
telewerk, waar veel werknemers mee te maken 
krijgen, eenvoudiger en gebruiksvriendelijker 
kan maken. Ondernemers zullen hun tools kun-
nen kiezen, gaande van het Business Model 
Canvas tot de ‘zes denkhoedenmethode’ van 
Edward De Bono, een techniek die zeer veel 
wordt gebruikt om aan te zetten tot creativiteit. 
Daarmee kan men niet alleen zakenkwesties 
grondig onderzoeken, maar ook een persoonlijk 
standpunt innemen ten aanzien van die 
kwesties. 

Wanneer ingenieurs zich vermaken… 
Als het op creatieve ideeën aankomt, blijven 
ingenieurs zeker niet achter. Daarvan getuigt de 
‘Chal lenge Bois’ die a l twee jaar wordt 
georganiseerd door ‘Ressources Naturelles 
Développement’ (RND), een in de provincie 
Luxemburg gevestigde vzw voor de promotie 
van hout en steen.  
 Frédéric Castaings, die verantwoordelijk is 
voor “bos-hout”, vertelt. “Het idee ontstond uit een 

verlangen om het imago van de houtsector te promo-

ten, om er een innovatieve dimensie aan te geven en 

om een jong publiek aan te spreken”. Na een ietwat 
toevallige ontmoeting met de Universiteit van 
Luik ontstaat “Wood to the Floche”. Wood to the 
Floche? Zoek het niet te ver. De ‘f loche’ is ge-
woon een ‘f loche’ of kwast. Net zoals degene die 
men kan aftrekken op een kermismolen. Met dat 
verschil dat deze ‘f loche’ zich op een hoogte van 
6 meter bevindt en de golden snitch is van een 
wedstrijd voor creatieve ingenieurs!
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In 2016, tijdens het Batimoi-salon in de WEX 
van Marche-en-Famenne, wedijveren 10 teams 
van 3 studenten met elkaar in vindingrijkheid 
om de ‘f loche’ binnen 24 uur te bereiken. Ze be-
vindt zich op een hoogte van 6 meter, met een 
deel boven de lege ruimte van 4 meter. De uitda-
ging ligt op verschillende vlakken: een voldoende 
stevige structuur ontwerpen, ze zo voordelig 
mogelijk bouwen, het ontwerp optimaliseren 
en... de ‘f loche’ in kwestie vastgrijpen! 
 Aangezien er tijdens het salon een massa be-
zoekers rond de constructies samendromde, kan 
men de opdracht als geslaagd beschouwen voor 
het RnD-team. Als er nog een beetje stof achter-
bleef op het imago van de houtsector, dan is dat 
er zeker afgewaaid, even zeker als het feit dat de 
studenten de ‘f loche’ hebben kunnen pakken! 
 Begin 2017 vond er dus een tweede uitgave 
van de ‘Challenge’ plaats, waaraan, naast de 
teams van de ULg (Universiteit van Luik), werd 
deelgenomen door drie studententeams van de 

HELMo (Vrije Hogeschool van het Maasland, uit 
Luik). Het thema was “Woody wood poker”. 
Ditmaal moest men met een budget van € 150 
een loopbrug van 8 meter lang bouwen en er, 
zoals bij poker, op gokken dat ze genoeg gewicht 
kon dragen. Strategie en spanning! 
 Frédéric Castaings is verbluft door de ver-
scheidenheid van de oplossingen. “Met een budget 

van € 150, zijn de methodes fundamenteel verschil-

lend. Het is verbazend! Er is geen gemeenschappelijke 

basis en men blijft verre van het eenheidsdenken. De 

jeugd drukt zich uit, ze innoveert, ze vermaakt zich 

met hout”. Natuurlijk zal er volgend jaar een 
nieuwe uitdaging worden bedacht. Woodstock, 
Woody Allen of misschien Robin Wood? 
Waardoor zullen de organisatoren zich dan laten 
inspireren? 
 
Toerisme, bos en innovatie 
Onder impuls van de Gedeputeerde voor 
Economie, Toerisme en Natuurlijke Rijkdommen 
van de provincie Luxemburg lanceerde de vzw 
‘Ressources Naturelles Développement’ (RND) 
onlangs een originele wedstrijd voor het promo-
ten van vrijetijdsactiviteiten in het bos. Een cre-
atief idee om de bossen op te waarderen door de 
collectieve intelligentie van de bewoners van het 
grondgebied. “Bos-landschap”-manager Marie-
Caroline Detroz verheugt zich over het succes 
van het initiatief. “Er werden 15 projecten inge-
diend door vakmensen uit de toerismesector en 
het bosbeheer, maar ook door organisaties die de 
belangstelling voor het milieu willen bevorderen. 
Wegens hun kwaliteiten, werden al die projecten 
opgenomen in een ‘witboek’. We hopen dat ze 
zullen worden uitgevoerd, als ze kunnen worden 
gefinancierd”. Beeldhouwen, trektocht met bivak, 
schilderen in het bos, opwaarderen van legen-
des... Van de ingediende projecten zal als eerste 
“La forêt, un e-regard pluriel” (Een meervoudige 
ekijk op het bos) worden uitgevoerd. Dat voorziet 
in wandelingen naar keuze aan de hand van de 
nieuwe technologieën. Dat project wordt ge-
steund door de toeristische dienst van Vielsalm 
en biedt het voordeel dat het gemakkelijk kan 
worden toegepast op alle bossen, zonder dat 
daarvoor speciale uitrustingen nodig zijn.

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

www.green-hub.be 
www.luxembourgcreative.be
www.gare.space
www.midweeks.net
www.luxfashionweek.be
www.tuzzit.com
www.rnd.be
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ALICE B
  

Voor Alice Bertrand, illustratrice van Libin, betekent 
creatief zijn erin slagen een volledig tafereel te maken, vol 
emoties en leven, met als vertrekpunt een enkel 
beschrijvend zinnetje vanwege de klant. 
Tekenen heeft de jonge vrouw altijd in het bloed gezeten. 
Toen ze 5 was, volgde ze al les aan de academie van 
Tamines. Ze denkt nog steeds aan de woorden van haar 
toenmalige leraar: “Druk niet zo hard op je potlood!”. Toen 
ze ongeveer 10 jaar was, “speelde” ze op de computer. 
Beetje bij beetje voerde ze speelse oefeningen uit onder 
het welwillend oog en volgens de aanwijzingen van haar 
vader. Alice amuseert zich en leert Adobe Illustrator, de 
tekensoftware die ze vandaag nog gebruikt. 
Op één dag zowel een illustratie maken voor 
diabetestherapie bij kinderen, als een waterlandschap 
waarin een woeste haai rondzwemt, dat zorgt voor de 
dagelijkse adrenaline bij de illustratrice. “Ik ben 
voortdurend op reis en geraak daardoor gespecialiseerd 
op verschillende domeinen, want ik zoek altijd 
documentatie over alles wat ik teken. Ik doe niets liever 
dan tekenen – eender wat”.
Momenteel werkt ze onder andere aan een pop-upboek 
met uitgesneden bladzijden in 3D. Dit werk voor kinderen, 
dat ze samen met Maureen Dor maakt, biedt een overzicht 
van de verschillende voorstellingen van Kerstmis in 
Europa, van Sinterklaas tot Driekoningen.  

www.aliceb.be

LIVRE’S
  

‘Livre’S’, dat betekent massa’s boeken en 
leesplezier. Wie de deur binnengaat, merkt 
onmiddellijk dat dit geen gewone boekhandel 
is… De boeken staan op de takken van een woud 
van vreemde en toverachtige bomen waarin u 
tekstjes en vogeltjes van papier vindt. Ouders 
laten er zich misschien minder door bekoren, 
maar deze boekhandel stelt alles in het werk om 
kinderen te leren wat leesplezier is. In een 
speciaal voor hen ingericht hoekje kunnen ze 
een hele reeks mooie en door enthousiaste 
boekhandelaren gekozen werken lezen, 
aanraken, doorbladeren... 

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

Livre’S
Av. de France, 9
B-6900 Marche-en-Famenne

www.livre-s.be

EN OOK…
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De v z w Ressou rces  Nat u re l le s 
Développement is een van de organi-
saties die vandaag naar de opwaarde-
ring van de bossen en van de streek 

streven. Bastien Wauthoz is er “steen”-manager. 
Deze geoloog van opleiding vertelt met veel ge-
voel voor pedagogie over zijn passie. “Gedurende 

550 miljoen jaar heeft de provincie een buitengewone 

reis over de aardbol gemaakt. Aanvankelijk lag België 

in een poolklimaat. Het gebied bevond zich op 65° zui-

derbreedte, ongeveer op de huidige plaats van Vuurland, 

in de zuidelijke punt van Argentinië. Het landschap 

leek op wat we nu kunnen zien in Japan en bestond uit 

een mengeling van vulkanen met daarrond een zee 

waarin schist, zandsteen en kalksteen zich afzetten.” 
 Onder invloed van de platentektoniek schoof 
het land geleidelijk omhoog vanuit het zuidelijk 
halfrond. Tussen 400 miljoen jaar en 100 miljoen 
jaar vóór Christus lag België in de tropische zone. 
Het werd geregeld ondergedompeld in een warme 
zee, die dikwijls omgeven was door mangrove, 
zoals in het Carboon. Alleen de dinosaurussen 
en andere fossielen hebben het tropische België 
gekend! Bastien Wauthoz vertelt: “Die tocht door 

de tropische zone heeft onze geschiedenis echt vorm 

gegeven. In dat klimaat werden er indrukwekkende 

hoeveelheden kalkrotsen afgezet. Bijvoorbeeld in de 

Calestienne, de heuvelachtige zone die de grens vormt 

tussen de Ardennen en de Famenne, en die 370 miljoen 

jaar geleden een indrukwekkend koraalrif was, dat 

leek op het huidige Grote Koraalrif. Het bijzondere 

aan die kalkrots is, dat ze kan worden opgelost in 

water. Die eigenschap verklaart de aanwezigheid van 

opmerkelijke grotten zoals die van Hotton, Han en 

Remouchamps. Dat soort grotten vindt men niet in de 

Ardennen, waar de bodem bestaat uit onoplosbare 

rotsen.” Maar dat is niet alles. De tropische peri-
ode heeft België in staat gesteld zich in verschei-
dene opzichten economisch te ontwikkelen. De 
geoloog legt uit dat “het koraal kalksteen wordt, de 

mangrove steenkool geeft en de vulkanen ijzer. Wie 

steenkool, kalk en ijzer heeft, kan een metaalindustrie 

uitbouwen. Vanaf de middeleeuwen worden de Belgen 

dus internationaal toonaangevend voor het ontginnen 

van ijzererts. De Waalse metaalnijverheid maakt de 

ontwikkeling van de geologie en van de met smelt-

ovens verbonden molens mogelijk. Op geologisch ge-

bied was België een pionier voor het in kaart brengen 

van zijn grondgebied.” 
 In de middeleeuwen en tijdens de renaissance 
diende de metaalnijverheid voor het maken van 
wapens en kanonnen, zoals in de Maaslandse 
werkplaatsen van Curtius, de beroemde Luikse 
wapenhandelaar. Het is dus niet meer dan nor-
maal dat de Waalse knowhow zou worden geïn-
dustrialiseerd dankzij de Maas, het Maasbekken 
en de afzettingen van zuivere kalk en van steen-
kool. Enkele eeuwen later zou een en ander ook 
bevorderlijk zijn voor het aanleggen van spoor-
wegen. Na Engeland wordt Wallonië dus toon-
aangevend op het gebied van spoorwegvervoer. 
De geschiedenis van de Aarde, die nog veel ver-
der teruggaat dan de tijd van de dinosaurussen, 
verklaart de verscheidenheid van rotsen en de 
huidige structuur van ons grondgebied. Hij ligt 
aan de oorsprong van onze economische werke-

GEOLOGISCHE 
ODYSSEE
Het nu eens mysterieuze, dan weer geruststellende, soms wilde 
maar altijd gulle woud bestrijkt de helft van de oppervlakte van de 
provincie Luxemburg. Maar waarom telt dat grondgebied meer 
bomen per inwoner dan de andere Belgische regio’s? Om beter te 
begrijpen waartoe de Ardenners in staat zijn, nemen we een kleine 
duik in de geschiedenis van de streek. 
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01
LEISCHIST

250 miljoen jaar geleden lag de 
Ardense grond verborgen onder 
een bergketen die vergelijkbaar is 
met de Alpen. In die tijd kwam 
Europa onder invloed van de 
tektonische bewegingen van de 
aardplaten letterlijk in botsing met 
wat nu de Verenigde Staten van 
Amerika zijn. Uit dat proces 
ontstonden rotsen die in de vorm 
van gebergten in zee lagen. Dat 
verklaart waarom men zeeschel-
pen vindt op hoge bergen zoals 
de Mont-Blanc en de Himalaya. Bij 
die reusachtige bewegingen van 
de Aarde werd de schist onder de 
bergmassa’s samengedrukt en 
verwarmd, waardoor er leischist 
ontstond. Die bergen ondergingen 
vervolgens de invloed van de 
erosie, die de sedimenten 
losrukte, die men nu in de 
Gaumestreek en in Lotharingen 
aantreft in de vorm van gele steen 
van zand en klei. Door die erosie 
kwam de leischist bloot te liggen. 
Vanaf de 18de eeuw begon in onze 
streken de bloeitijd van de 
leisteenindustrie, die zou duren tot 
na de oorlog. 

02
COTICULA

Het Latijnse woord “coticula” 
betekent “slijpsteen”. Die 
metamorfe rots werd ook in de 
kern van het gebergte gevormd 
dankzij de druk en de geo- 
thermische warmte. Om de 
oorsprong ervan te begrijpen, 
moeten we 470 miljoen jaar 
teruggaan in de tijd, naar het 
ogenblik waarop alles zich 
afspeelt in de duistere diepten van 
de antediluviaanse zeeën. Dat 
gebeurt precies op het moment 
waarop ons land vast komt te 
zitten aan de Scandinavische 
landen, waarbij eerst een 
vulkanisch gebied ontstaat en 
vervolgens de Caledonische 
bergketen die men nu nog aantreft 
in Schotland en in Scandinavië. 
Het samenspel van drie verschijn-
selen leidde tot het ontstaan van 
de coticula, die wereldwijd unieke 
rots waarmee men de fijnste 
messen, gereedschappen en 
scheermessen kan slijpen. Eerst 
ontstond er een diep bekken 
waarin er afzettingen van kwarts 
en fijne klei gebeurden. Vervol-
gens kwamen er kalkafzettingen 

lijkheid en van de verscheidenheid van de 
landschappen. 
 “Wallonië is een geologisch paradijs. Op een mi-

nuscuul grondgebied treft men een samenvatting aan 

van 550 miljoen jaar geschiedenis van de Aarde. 

Condroz, Famenne, Ardennen, Hoge Ardennen, Noord-

Wallonië: elke regio heeft haar specifieke bodem. In 

de Ardennen zijn de rotsen hard en kan het water er 

geen grondwaterlagen vormen; dat geeft een zware 

bodem. Dat is de reden waarom de bodem er goed 

geschikt is voor bomen, terwijl de graanteelt beter af 

is op de Haspengouwse hoogvlakte.” 

INZOOMEN OP MERKWAARDIGE 
ROTSEN
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ENKELE 
OPMERKELIJKE SITES

 — De Grotten van Hotton (kalksteen)
 — De Megalieten van Wéris – Oppagne 

(puddingsteen, een harde rots met 
keistenen erin)

 — Durbuy Adventure, dat gelegen is in 
een vroegere marmergroeve 
(kalksteen)

 — Coticulamuseum (slijpsteen)
 — Kasteel van La Roche-en-Ardenne 

(schist)
 — Kasteel van Jemeppe (Hargimont, 

kalksteen)
 — Ny en Wéris (twee van de mooiste 

Waalse dorpen, kalksteen)
 — Chassepierre en Torgny (nog twee 

van de mooiste Waalse dorpen, steen 
uit de Gaumestreek – zandsteen van 
Orval en kalksteen van Jaumont)

 — Toverpark van de porseleinaarde in 
Libin (porseleinaarde ontstond uit 
een aantasting van schist)

 — Kasteel van Bouillon (schist)
 — In het leisteencentrum – vroegere 

leisteengroeve van de Morépire 
(leischist)

 — Abdij van Orval, ruïnes (steen uit de 
Gaumestreek)

 — Mortehan en Bovigny (kruisvormige 
huizen van schist, bezoek het oude 
kerkhof van Mortehan)

in de buurt beschikbaar. En ten 
slotte was er de beschikbaarheid 
van ijzer en mangaanoxide als 
gevolg van de vulkaanuitbarstin-
gen. De coticula werd afgezet in de 
vorm van kolossale onderzeese 
lawines, die werden veroorzaakt 
door aardbevingen en de daardoor 
uitgelokte vloedgolven, die 
zorgden voor een subtiele 
vermenging van die ingrediënten. 
De metamorfose veranderde deze 
laatste in de rots die we vandaag 
kennen. Dankzij die internationaal 
befaamde slijpsteen ontstond er 
een industrie die zijn bloeitijd 
kende in de 18de en de 19de eeuw. 
De steen werd hoofdzakelijk 
gebruikt voor het slijpen van de 
beitels van meubelmakers en van 
scheermessen, alsook van scalpels 
voor chirurgen en wetenschappers. 
Deze wereldwijd unieke steen is 
een natuurlijk product waarmee 
men het fijnste slijpwerk kan 
verrichten. Hij werd dikwijls 
nagebootst met kunstmatige 
producten, maar nooit geëvenaard. 

Vandaag wordt de coticula nog 
gebruikt door meubelma-

kers, voor klassieke 
scheermessen en... in 
sushibars!

STEENTOERISME 

De ondergrond van een streek is 
bepalend voor de landschappen 

ervan. Landbouw en bossen 
kunnen niet gedijen op dezelfde 

grond. Steen is trouwens een 
essentieel element van ons 

erfgoed. Hij wordt beschouwd als 
een edel materiaal, geeft een 

bepaald uitzicht aan woningen en 
verankert ze in een dikwijls 

typische bodem. Steen is ook een 
bron van legenden, met zijn 

Ros-Beiaardpassen, zijn 
heksenrotsen en andere 

duivelsstenen. 

“Ressources Naturelles 
Développement” voert momenteel 

een project uit voor het 
opwaarderen van het natuurlijk, 
menselijk en industrieel erfgoed 

van het Ardens-Rijnlands 
schistmassief, om er een SMART-

bestemming van te maken. Die 
erkenning zou een weerslag op 

het toerisme hebben, onder 
andere voor de vroegere 

leisteengroeven, van Rimogne in 
Frankrijk tot aan de Rijn in 

Duitsland, en natuurlijk ook voor 
Wallonië en het noorden van het 
Groothertogdom Luxemburg. In 

dat avontuur zouden nieuwe 
technologieën en gamificatie een 
uitgelezen plaats krijgen voor het 
stimuleren van bed & breakfasts, 

restaurants en natuurlijke, 
toeristische en culturele sites in 
het land van de “schistbodem”. 
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Anthony Cognaux is altijd al geboeid geweest 
door steen. De jonge dertiger, die een edel-
steenkapper is, maakt zich klaar om Design 
Stone, het in Libramont gevestigde familie-

bedrijf over te nemen. Het moet worden gezegd dat hij 
al meer dan 15 jaar steen bewerkt om er schoorstenen, 
werkvlakken, douches, gootstenen en sierelementen van 
te maken. Indrukwekkend in zijn creaties zijn de verfij-
ning en de elegantie die zowel blijken uit het ontwerp 
als uit de subtiele materiaalkeuze. En daar hoort ook 
steen uit Wallonië bij. 

Wat boeit u het meest in het bewerken van steen? 
A. C. — Met steen kan men zoveel dingen maken. Ik ben 
geboeid door de vele mogelijkheden die dat edele mate-
riaal biedt. Wanneer ik het over steen heb, dan denk ik 
aan marmer, maar ook aan kalksteen, aan harde graniet, 
aan kwartscomposiet en aan keramiek. Ik ben altijd 
onder de indruk wanneer ik een blok marmer tegenkom 
in een groeve en een beetje later zie hoe die in stukken 
wordt gezaagd en in een badkamer geplaatst... Waarvan 
ik het meeste hou, is vertrekken van een ruwe steen en 
er een afgewerkt stuk uithalen.

Wat verbaast u in dit beroep? 
A. C. — Ik word altijd verrast door de ongelooflijke va-
riëteit aan materiaal die in de loop der tijden door de 
natuur is gemaakt. Steen blijft me verbazen door de 
creativiteit die hij mogelijk maakt en door de overvloed 
van de aangeboden materialen. 

Waarom wilt u het familiebedrijf voortzetten?
A. C. — Ik wil de knowhow ontwikkelen en de grenzen 
verleggen van de mogelijkheden om dingen te doen. Ik 
zie graag mooie stukken uit mijn werkplaats komen en 
ben graag alle dagen in contact met mijn personeelsle-
den, ook om hun ontplooiing te volgen.

Waarop bent u het meeste trots in verband met dit 
beroep?
A. C. — Op de tijdloze en duurzame kant ervan. 

Welke Waalse steensoorten bewerkt u? 
A. C. — De voornaamste Waalse steensoorten die ik hak, 
zijn de blauwe steen uit de Henegouwse steengroeven, 
het zwarte marmer uit Mazy, het Koninklijke Rode 
Marmer en de steen uit Vinalmont. Wat ik op prijs stel 
bij de blauwe steen uit de Henegouwse steengroeven, is 
dat hij kan worden gebruikt in alle stadia van de wo-

ningbouw, of het nu is voor het buitenparement, dan wel 
voor de ruwe, gladde en gehakte afwerkingen (breuk-
steen, lijstwerk, onderbouw), voor het bekleden van 
vloeren en het maken van trappen. In andere afwerkin-
gen kan diezelfde steen ook worden gebruikt als bekle-
ding van douches, voor beeldhouwwerk en voor schoor-
stenen. Naargelang de afwerking die de steen krijgt, kan 
de kleur ervan ook variëren van zeer helder grijs over 
licht of donkerblauw tot zwart. Ik hou van zijn zeer 
breed toepassingsgebied. Het zwarte marmer van Mazy 
is het zwartste marmer dat er bestaat. Het is het laatste 
marmer dat in een ondergrondse steengroeve in België 
wordt gewonnen. Het geniet internationale faam en is 
aanwezig in de meest prestigieuze gebouwen. Naast 
andere plaatsen, werd hij bijvoorbeeld gebruikt in de 
Empire State Building, in 
Sint-Pieters in Rome en in 
Versailles. Ik hou van de ex-
clusieve kant ervan.

BEROEP: 
STEENKAPPER



Dossier

© Happy Food Bag

© www.iStock.com

nr.36

78

Het plezier van elke avond in een re-
cordtijd gezond te koken, het plezier 
van te genieten van de smaak van 
groenten die met liefde werden ge-

kweekt door Emile en Camille, het plezier van 
te weten dat het vlees op het menu een luilekker 
leventje heeft geleid in de weiden van Patrick en 
Vanessa Feller of bij Magerotte, het plezier van 
te ontsnappen aan het karwei om eten te gaan 
kopen, het plezier van elke week andere menu’s 
te hebben… Dat is dus happyvorisme! 
 Voor ouders komt daar nog een pleziertje bij. 
Isabelle, een moeder van drie kinderen, maakt 
haar menu’s zodanig, dat spinazie en broccoli 
totaal onopgemerkt blijven. In haar menu’s ziet 
lasagne er nooit schuldig uit en koolrabi is ge-
bleekt in het gegratineerde gerecht. Zelfs de gro-
teren zullen verrast zijn door de lekkere smaak 
van een 100% vegetarische burger…
 “Happy Food Bag is een idee dat voortkomt uit het 

dagelijkse gezinsleven. Ouders die werken, starre 

uurroosters, kinderen, hun activiteiten en planning 

die een minister waardig zijn! Dat maakt dat een 

gezin zich moet organiseren. En het is altijd lastig het 

gezinsleven met het beroepsleven te combineren en dat 

alles te kruiden met lekkere gerechten. De uitdaging 

lag dus in het verzoenen van ‘goed eten’ met een be-

reiding die geen uren vergt. We hebben dus tientallen 

recepten getest, gewijzigd, uitgewisseld en opnieuw 

getest, om uiteindelijk evenwichtig, gezond en met 

afwisseling te eten.”
 Haar project heeft Isabelle Muller heel onlangs 
bedacht. In 2016, na de geboorte van haar derde 
kindje, en terwijl ze de veertig naderde, besloot 
ze de stap naar het ondernemerschap te wagen 
en weg te gaan uit de onderwijswereld, waar ze 
les gaf in bureautica. Isabelle kan wel profiteren 
van haar kennis van communicatie, webontwerp 
en fotografie. Happy Food Bag ontstaat dus in 

HAPPYVORISME

Na onze ontmoeting met de pittige 
Isabelle Muller, die het ‘Happy Food 
Bag’-concept uitvond, zijn we zo vrij 
geweest het neologisme 
“happyvorisme” te bedenken. 
Tussen de regels van haar 
thuisbezorgingsproject voor 
recepten en ingrediënten leest men 
immers plezier en vreugde. 

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

Happy Food Bag
Rue Simon Legrand, 10 
Marche-en-Famenne
info@happyfoodbag.be
+32 (0)497 03 23 67

www.happyfoodbag.be

2016. Vier recepten per week, ingrediënten die 
direct van de producent komen, leveringen die 
beginnen in de streek van Marche-en-Famenne 
en Rochefort. Via ‘Ma Ferme en Ville’ (Mijn 

Boerderij in de Stad), een contactpunt met dezelfde 
waarden, levert ze vanaf 2017 haar Happy Food 
Bags ook in Sart-Tilman en in Luik.
 Bij dat alles wordt Isabelle gedreven door een 
citaat van Leonardo da Vinci: “Eenvoud is de groot-

ste perfectie”. Eenvoudige recepten en goede pro-
ducten. Om “Made in Ardenne”-menu’s aan te 
bieden, kan Isabelle rekenen op haar netwerk van 
plaatselijke producenten. 
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1. De ui pellen en 
fijnsnijden. De kikkererwten 
en de ui mengen in de 
blender. Er de spinazie, de 
kruiden en 1 eetlepel 
olijfolie bijdoen, en opnieuw 
mixen. Er dan het ei, het 
paneermeel en het meel 
bijvoegen. Alles mengen en 
zout en peper bijdoen.
2. De zonnebloem en de 
pijnappelpitten mengen, de 
handen bevochtigen en de 
hamburgers maken.
3. Ze laten bruinen in 
olijfolie. 
4. De tomaat en de 
courgette in ringetjes 
snijden, de paprika in 
reepjes snijden.
5. De hamburgers 
opdienen op de broodjes en 
versieren met rauwe 
groenen en gedroogde 
tomaten.

INGREDIËNTEN 
 — 150 g kikkererwten
 — 1 ui 
 — 50 g spinazie
 — 2 eetlepels 

pijnappelpitten
 — 2 eetlepels 

zonnebloempitten
 — 1 ei
 — 4 broodjes
 — olijfolie
 — ½ theelepeltje 

gedroogde wilde 
marjolein

 — 1 theelepeltje paprika
 — 50 g paneermeel
 — versiering: enkele 

gedroogde tomaten, 
1 paprika, 1 tomaat, 
1 courgette

HAPPY FOOD BAG’S  
VEGETARISCHE BURGER

30 min. x 4

01
EMILE & CAMILLE 
Emile en Camille, beiden 
afkomstig uit Waals-Brabant, 
ontmoetten elkaar tijdens het 
werk in kleine 
landbouwbedrijven. Hun 
gezamenlijk project kwam tot 
stand in de Famenne, waar de 
bewoners uit de regio het 
geestdriftig onthaalden. Het 
fruit en de groenten van dit 
tuinbouwerskoppel worden 
gekweekt volgens de principes 
van de biologische landbouw. 

Rue de la Fontaine 
Buissonville, Rochefort 
+32 494 21 05 69
camilleetemile@gmail.com
leslegumesdemileetcamille.be

02
CHÈVRERIE DU 
MOULIN DU WEZ
Deze boerderij ligt in een 
uithoek van de Ardennen, 
waarvan zelfs sommige 
GPS-en het adres niet 
kennen. Zoveel te beter voor 
de rust van de plaatselijke 
bewoners. De boerderij 
biedt biologisch gemaakte 
geitenkaas aan en groenten 
die worden geteeld met 
dierlijke trekkracht. Het is 
een paradijselijke plek, de 
dieren zijn vreedzaam en 
rustig, de tijd staat er stil en 
de bezoeker geniet daarvan.

Mierchamps 14  
La Roche-en-Ardenne
payzane@gmail.com
facebook.com/
chevreriedumoulin

03
CHÈVRERIE DU BOIS 
DES MÛRES
Christophe Poucet is kok 
van beroep en produceert 

PRODUCENTEN 
AAN DE EER
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Het is een paradijselijke plek, de 
dieren zijn vreedzaam en rustig, 
de tijd staat er stil en de 
bezoeker geniet daarvan.

tegenwoordig een gamma 
geitenkazen die gemaakt 
zijn met rauwe melk. 
Wanneer de melk niet 
gepasteuriseerd is, behoudt 
het product een zeer 
authentieke smaak. Dat is 
een van de redenen waarom 
zijn kazen succes hebben bij 
verscheidene hotels uit 
Marche en bij de klanten 
van Isabelle. 

Rue de la Truquerie, 13 
Havrenne
+32 (0)479 41 76 24
lachevrerieduboisdesmures 
@gmail.com
www.facebook.com/
La-Chèvrerie-Du-Bois-Des-
Mûres

04
LA VACHE SANS TACHE 
In de buurt van Marche-en-
Famenne bevindt zich een 
eigenaardig bedrijf. Een koe 
zonder vlekken? Er worden 
rustieke Limousin-runderen 
gekweekt. De boerderij 
heeft ook scharrelkippen die 
verkocht worden onder het 
label van de coöperatieve 
“Coq des Prés”. 

Rue de Belvaux, 4 — Sinsin
demandefan@hotmail.com
demandefan.wixsite.com/
lavachesanstache

05
MIRLIGUMES
Aan de poorten van de 
Famenne vindt u duizend-
en-een soorten groenten 
met vedettenallures! 

Ze komen prachtig tot hun 
recht in de vitrine van de 
boerderij: reeksen pepers, 
appetijtelijke bossen radijzen 
en verleidelijke 
komkommers zijn de vrucht 
van het enthousiaste werk 
van Pierre en Béatrice… 
Een genot voor het oog! 
Natuurlijk blijven die 
groenten even goed eens ze 
bereid zijn. 

Rue de Liège, 42
Somme-Leuze
+32 (0)486 55 99 50
info@mirligumes.be
mirligumes.e-monsite.com

06
LES SAVEURS DU PAYS 
DE MARCHE
Kaasmaker Pierre-Xavier 
de Ville werd opgeleid in de 
Jura, de streek van de 
beroemde Tomme, Comté 
en Morbier. Hij werkt met 
vier kaassoorten, die nu 
eens naar hazelnoten 
smaken en dan weer naar 
fruit. Daaronder bevindt 
zich een kaas die men 
traditioneel doet smelten 
voor een houtvuur en dan 
over de aardappelen giet. De 
roep van de bergen! 

Rue Principale, 27 — Ambly 
+32 (0)474 47 58 67
lessaveursdupaysdemarche
@outlook.com 
facebook.com/Les-Saveurs-
du-Pays-de-Marche
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OP DE PADEN VAN 
DE HOGE ARDENNEN
“Trail” is overal ter wereld een trendy sporttak. De beoefenaars ervan kunnen al 
lopend uitzonderlijke natuurlijke trajecten leren kennen. Die trajecten zijn 
uitgestippeld om de sportbeoefenaars in staat te stellen de sporen van dieren te 
volgen en schitterende landschappen te bewonderen. 



© Les Sentiers du Phoenix

Dossier nr.36

83

Een van de trails op het Luxemburgse 
grondgebied is de ‘Challenge Haute 
Ardenne de Trail’ of CHAT voor de ken-
ners. Hierbij worden de lopers uitgeno-

digd de paden van de Hoge Ardennen te volgen, 
op zoek naar natuur, gewaarwordingen, zuivere 
lucht en de titel van ‘Grand Cerf ’ (Groot Hert) of 
‘Grande Biche’ (Grote Hinde). Aangezien die belo-
ningen aan de trailers worden toegekend na een 
bepaalde afstand, is deze Challenge geen deelne-
merscompetitie en heeft het klassement geen 
enkel belang. 
 Xavier Picard, die lid is van de organisatie van 
de trail, geeft uitleg. “Er bestonden al verscheidene 

trails in de streek. De Challenge wil de initiatieven 

bundelen onder één gezamenlijke vlag, waardoor de 

verkregen punten kunnen worden gecumuleerd vol-

gens de individuele prestaties. De CHAT is anders, 

want hij biedt zeer betaalbare tarieven en zijn ont-

vangsten worden dikwijls doorgestort naar plaatse-

lijke verenigingen. Elke organisator beslist over de 

vereniging die hij wil steunen. Het is niet de bedoeling 

winst te maken, maar een speler in zijn regio te zijn.” 
 Laurent Léonard, een van de organisatoren 
van de CHAT, voegt daaraan toe: “De ‘trail-geest’ 

is respect voor het natuurlijk milieu waarin men be-

weegt, zonder het aan te tasten of te vervuilen. Het is 

hulp verlenen aan iedereen die lichamelijke of mate-

rieel in nood verkeert en het is die solidariteit en 

vriendelijkheid die zoveel volk trekt. Dit jaar stelt een 

van de proeven, de THArée Trail in Rettigny, zelfs 

bewuste deelname voor, dat wil zeggen dat de deelne-

mers helemaal vrij betalen voor wat ze gaan 

beleven.” 
 Bij de CHAT is solidariteit geen ijdel woord. 
Florentin Gooris, een lid van de organisatie, ver-
telt. “Tijdens de Hérou-trail in Nadrin werd een deel-

nemer aangevallen door een nest hoornaars. Hij was 

daar allergisch aan! Toen heeft een andere deelnemer 

zijn koers stopgezet om hem te helpen en de helikopter 

van de hulpdiensten te roepen. Het slachtoffer kon vlug 

worden verzorgd, terwijl onze held zijn koers kon 

voortzetten en uitlopen zonder zich zorgen te maken 

over zijn persoonlijke prestatie, maar met de voldoe-

ning dat hij gehandeld had volgens de trail-geest.” Dit 
jaar is deze Challenge op basis van die sterke 

waarden verbonden met de trail van Val d’Aoste 
in Italië. De organisatoren van dat evenement 
liggen aan de basis van de Grote Trail van 
Courmayeur en ook van de legendarische Tour 
des Géants, 330 km en 24.000 m hoogteverschil, 
de langste en de moeilijkste trail ter wereld in 
een enkele etappe! In 2017 zijn het ongeveer 
twintig THAré-ers, trailers van de Hoge 
Ardennen, die trots de kleuren van hun streek 
zullen dragen bij de Grote Trail van Courmayeur. 
Voor Xavier Picard betekent “ambassadeur worden 

van het merk ‘Ardennen’, dat men bijdraagt aan de 

promotie en de opwaardering van ons grondgebied, 

van de bijzonderheden en de originaliteit ervan. 

Inzake toeristische ontdekking of streekproducten, 

komt het erop aan de mentaliteit van een streek te 

leren kennen aan een vreemd publiek. Dat is overigens 

de reden waarom de THAré-ers deelnemen aan de 

Grote Trail van Courmayeur.” 
 Maar wat willen trailers beleven op de paden 
van de Hoge Ardennen? Voor Laurent Léonard, 
een hartstochtelijke THAré-er, gaat het erom 
“vooruit te ploeteren in het bos, de paden af te lopen 

en de sporen van de dieren te volgen, op handen en 

voeten in het mos of met blote benen door het water, 

rondwandelen in de valleien, steile hellingen afdalen, 

natuurlijke rijkdommen ontdekken naargelang de 

seizoenen – dat is zo ongeveer de bestaansreden van 

een trailer! De Challenge Haute Ardenne de Trail is 

het uitstalraam van die opvatting, maar dan toege-

spitst op een streek zoals de Hoogvlakten van de 

Ardennen! ”
 Geboeid als hij is door de geschiedenis en het 
landschap van zijn streek, geeft hij nog meer uit-
leg. “Vóór de mens zijn stempel op het landschap 

drukte, vormde de natuur het reliëf, groef ze de diepe 

dalen van de Ourthe of de Salm, schiep ze rotsuitpui-

lingen en bevorderde ze een bepaald type van beplan-

ting. De Ardennen bestaan niet enkel uit bosmassa’s, 

diepe dalen en hoogvlakten; men vindt er ook weiden 

en coulisselandschappen die afsteken tegen de clichés 

over de Hoge Ardennen.” 

SPORT EN 
INNOVATIE 

  

Ynnovasport, de 
Belgische onderneming 
voor onlineverkoop die 
in 2014 werd opgericht 
door Xavier Picard, lid 
van de organisatie van 

de CHAT,  biedt 
innoverende producten 
van nieuwe Europese 
merken aan voor het 

begeleiden van 
sportbeoefenaars en 

voor lichamelijke 
gezondheid.  

Voor trailers biedt het 
merk snel intrekbare 

stokken aan, 
compressietextiel dat het 

risico voor krampen 
vermindert, koptelefoons 

waarmee men ook het 
geluid van de natuur kan 
horen, schoenen voor in 
de bossen en verbonden 

textiel om precieze 
metingen van lichamelijk 

activiteit te verkrijgen. 

www.
ynnovasport

.be 

“De ‘trail-geest’ is respect voor het 
natuurlijk milieu waarin men beweegt, 
zonder het aan te tasten of te vervuilen. 
Het is hulp verlenen aan iedereen die 
lichamelijke of materieel in nood 
verkeert en het is die solidariteit en 
vriendelijkheid die zoveel volk trekt.”
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De verschillende proeven van 
de CHAT bieden de deelnemers 
een breed overzicht van de 
facetten die de landschappen 
van de streek kenmerken.

09.04
LA THARÉE TRAIL 
(Rettigny)
Dit parcours biedt de lopers een 
unieke gelegenheid om de 
bovenvallei van de oostelijke 
Ourthe grondig te leren kennen. 
Rotsen beklimmen, oversteken 
van wedden, muren “met de 
neus in het mos”, uitzonderlijke 
plaatsen waar bevers opnieuw 
heersen, oude smidsen, 
looierijen en molens, ruïnes van 
een oud fort en veel andere 
zones waar de natuur haar 
rechten heeft behouden. 

21.05
TRAIL DES TRACES 
D’ODRIMONT 
(Lierneux)
De liefhebbers van wilde natuur 
zullen verrukt zijn over deze 
typisch Ardense vallei. 

03.06
LES BOUCLES 
ARDENNAISES
(La Roche-en-Ardenne)
Het parcours brengt de trailers 
naar een schitterend uitzicht 
niet ver van de Hérou: de 
Crestelles, een prachtig 
panorama van het dorp Maboge 
en de grootse meanders van de 
Ourthe. Deze site is een 
vertrekpunt voor deltavliegers  
en parapente.

25.06
ESCAPARDENNE 
TRAIL 
(Houffalize)
Om de oostelijke Ourthe te 
ontdekken... Van diepe beboste 
valleien tot landbouwvlakten: 
het landschap van het 
Natuurpark van de beide 
Ourthes is heel afwisselend. 
Hier kunnen mountainbikers 
hun hart ophalen aan moeilijke 
technische trajecten en steile 
hellingen. Ideaal voor een trail!

09.07
TRAIL D’OSTER
(Manhay)
Deze trail brengt de lopers naar 
het woeste reliëf van het 
Aisnedal en zijn vele molens. 
Vóór steenkool en aardolie was 
water de drijvende kracht om 
graanmolens, oliepersen en 
zaagmachines te doen werken... 

23.07
WERGI’TRAIL 
(Goronne)
Land van ‘macralles’ en 
legenden, betoverende valleien 
van de Lienne en de Salm. Op 
dit traject leren de lopers schist, 
coticula (de wereldberoemde 
slijpsteen) en arkose kennen. 
Met een beetje geluk zullen ze 
kunnen profiteren van het 
prachtige spektakel van de 
plaatselijke fauna: opstijgende 
zwarte ooievaars, bliksemsnelle 
ijsvogels, alarmkreten van de 
zwarte specht, de buizerd en de 
rode wouw. En vergeet de 
herten niet! 

HET CHAT-PARCOURS IN 2017

www.challenge-haute-ardenne.com

20.08
TRAIL DES VIEUX 
MOULINS 
(Lierneux)
Tijdens deze proef flirt de trailer 
met de alpineskipistes van de 
Monty en de Baraque de 
Fraiture. 

09.09
TRAIL DU HÉROU
(Nadrin)
Het veroveren van de 
indrukwekkende Hérou-rots, 
die men vroeger “Li Cresse di 
laid saut” noemde. Men vertelt 
dat vanaf die rots een heraut de 
door het Hoge Hof van Nadrin 
gevelde vonnissen omriep. Het 
uitzonderlijke panorama en de 
als belangrijk Waals erfgoed 
beschermde site staan op het 
menu van deze proef, die dit 
jaar overigens het Belgisch 
Kampioenschap verwelkomt. 



Op onze website

Er gebeurt zoveel in onze regio dat 
100 pagina’s per trimester niet volstaan. 

Op onze site gaan we verder in op alle thema’s 
van het magazine, verdeeld over vijf rubrieken: 
cultuur, toerisme, economie, patrimonium en 
gastronomie. WAW on web volgt de actualiteit 
op de voet en is zo de perfecte aanvulling 
op het magazine. WAW on web biedt u ook 
extra informatie langs verschillende 
mediakanalen. U vindt er video’s, portfolio’s en 
heel wat andere zaken die de pagina’s van ons 
magazine opfleuren. Probeer nu het 
Premium-abonnement!  

Abonneer u op onze nieuwsbrief en win talrijke 
geschenken: een verblijf in een luxehotel, 
een diner in een gastronomisch restaurant, 
tickets voor concerten, festivals of 
voorstellingen, een dagje proeven van sport of 
ontspanning, hightechmateriaal… 

Ook de nummers die u gemist hebt, vindt u 
voortaan makkelijk terug. Op onze website 
kunt u gratis alle archieven raadplegen. 
Een schat aan informatie over alles wat er in 
Wallonië gebeurt. 

WAW! WILT U ONS  
GRAAG VOLGEN?
Ontdek de veelzijdigheid van 

het groeiende Wallonië!

Volg ons op de sociale netwerksites

Word fan van de pagina van WAW Wallonie Magazine en  
blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes! Volg ons ook op 

Twitter!… En spreek erover met uw relaties!

Digitaal

Bestel nu uw digitaal nummer 
van WAW Wallonie Magazine 

in onze webshop en lees het 
gedurende een jaar gratis op uw iPad 
of tablet.

www.wawmagazine.be
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ZAKENKRING

   RESTAURANT    BUSINESS CENTER  
RECEPTIE-, SEMINARIE- EN CONFERENCEZALEN 

NOG GEEN LID?   
NEEM CONTACT OP MET CATHERINE DE HALLEUX           catherine.dehalleux@cercledulac.be     Tel. : 010-39 44 05

 

 

WWW.CERCLEDULAC.BE

FOTOS G. FABRI EN P. RAVENS - GEBOUW : ARCHITECTURE GROUP SIGMA

 
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.

De 'Cercle du lac' biedt de mogelijkheid aan iedereen die wil ondernemen en innoveren om elkaar te 
ontmoeten in een gemoedelijke sfeer.
 
De 'Cercle du Lac' is altijd actueel en trendy, en biedt zijn leden en hun gasten meer dan 15 activiteiten 
per maand aan. Netwerken, business en gezelligheid staan centraal!

 
De 'Cercle du Lac' in Louvain-la-Neuve maakt gebruik van een multifunctioneel gebouw.
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Chocolaterie 
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Chemin du Fundus, 7
B-7822 Ghislenghien

+32 (0)68 33 77 46
www.belvas.be
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Leuke adresjes

Chocoladefabriek Belvas is gevestigd in de 
industriezone van Gellingen en maakt 
biologische pral ines en truf fels met 
grondstoffen die voortkomen van de 
fairtrademarkt. Dat zijn criteria die zeer op prijs 
worden gesteld in het buitenland, waarnaar de 
firma 85% van haar productie uitvoert. I 
Christian Sonon

“Wij vormen een superteam en leven in de beste 

verstandhouding, wat te voelen is aan de werkwijze 

en de sfeer.” Thierry Noesen is de gelukkige baas 
van Belvas. Dat zijn personeel zoveel waardering 
voor hem heeft, komt doordat hij solidair is met 
zijn werknemers. De man weigert zich op te 
sluiten in zijn commandotoren. De deur van zijn 
kantoor staat altijd open en het gebeurt niet 
zelden dat hij zelf problemen met een percolator 
gaat oplossen of dat hij zijn petje van bedrijfsleider 

ruilt voor dat van receptionist. De Roosbekenaar 
voelt zich ook niet te goed om een witte schort 
aan te trekken en de handen uit de mouwen te 
steken. Eigenlijk is de chocoladewereld zijn 
familie en elk lid van zijn team is daar perfect in 
geïntegreerd. “De productiemethodes heb ik geleerd 

bij Nestlé, toen ontdekte ik het plezier van produceren 

en exporteren bij een kleine firma in Antwerpen, 

waarvan ik afkomstig ben”, verklaart deze licentiaat 
in de economische wetenschappen. “In 2005 kreeg 

ik de kans om een kleine chocoladefabriek uit 

Moeskroen over te nemen, die haast failliet was. Ik 

wou mijn eigen bedrijf, maar vooral wou ik voor 

pralines de deur naar de fairtrade openen. Ik wou 

bewijzen dat producten uit die markt niet alleen 

sympathiek waren, maar ook heerlijk konden zijn.”

Meer chocoladesmaak
Thierry Noesen begint dan een hele zoektocht. 
In Gent vindt hij een leverancier die fairtrade-



©
 D

o
c 

B
el

va
s

nr.36

88

Leuke adresjes

85% VOOR DE 
UITVOER
 

Goed, solidair en biologisch. 
Veel meer dan de naam van de 
firma, zijn het haar kwaliteit en 
labels die bijdragen tot de faam 
en de geloofwaardigheid van de 
Belvas-chocolade, die men 
natuurlijk aantreft in 
gespecialiseerde biologische 
winkels en bij Oxfam, maar ook 
– onder andere namen – in 
warenhuizen. Doch voor de 
echte rentabiliteit zorgt natuurlijk 
de buitenlandse markt. Een 
evidentie die Thierry Noesen 
ertoe aanzette om alle 
inspanningen te leveren om snel 
het zeer veeleisende BRC-
kwaliteitscertificaat (van het 
British Retail Consortium) te 
verkrijgen, dat hem de deur 
opende naar de Engelse markt 
en meteen ook naar de andere 
grote buitenlandse markten. 
Dankzij de steun van de banken, 
waaronder Triodos, die 
duurzame ondernemingen helpt 
financieren, en dankzij de 
medewerking van het AWEX, dat 
een uitstalraam biedt op salons 
en beurzen, exporteert Belvas 
tegenwoordig 85% van zijn 
productie (hoofdzakelijk in 
Europa en naar de Verenigde 
Staten en Canada) en is zijn 
omzet gestegen van € 250.000 
in 2005 tot € 9.000.000 in 2016. 
De firma, die sinds 2009 in de 
industriezone van Gellingen is 
gevestigd, heeft een twintigtal 
werknemers, onder wie drie 
chocolademakers, een tiental 
arbeiders, een kwaliteitschef en 
iemand die instaat voor de 
traceerbaarheid. En aangezien 
iedereen recht heeft op eerlijk 
werk, worden de verpakkingen 
gemaakt in een beschermde 
werkplaats in de streek. 

EEN MILIEU-
VRIENDELIJKE 
ONDERNEMING
 

Thierry Noesen had zijn nieuwe 
gebouwen nog maar pas in 
Gellingen gevestigd, of hij 
besloot al 380 zonnepanelen 
(1500 m²) op het dak ervan te 
plaatsen. Daardoor kan hij nu 
zelf 50 % van zijn 
elektriciteitsverbruik 
produceren. Uit dezelfde 
bekommernis voor het milieu, 
zorgt een 
warmteterugwinningssysteem 
voor het verwarmen van het 
water voor het smelten van de 
chocolade en de boter, terwijl de 
koudelijn met 9 meter werd 
verlengd om met minder lage 
temperatuur voor de koeling in 
te staan. Het organisch afval 
wordt door biomethanisering 
gerecycleerd, de verpakkingen 
zijn van gerecycleerd papier en, 
last but not least, de leveranciers 
van de firma moeten een 
milieuvriendelijk handvest in 
acht nemen. Het resultaat 
daarvan is, dat Belvas in 2011 als 
eerste Noord-Europese 
chocoladefabriek het EMAS-
milieucertificaat kreeg.
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grondstoffen koopt en bestelt daar chocoladedeeg 
die geen 50% maar 75% cacao bevat. Die meer 
uitgesproken chocoladesmaak wordt zijn fa-
brieksmerk. Hij ontwikkelt ook een gamma truf-
fels en, onder toezicht van ervaren chocolade-
makers, breidt hij zijn vullingengamma uit: 

praliné met 50% hazelnoten, ka-
ramel met verse room, praliné met 
amandelen en pistachenoten, au-
thentieke ganache, pure choco-
lade... Alles verloopt vlot, zodat de 
Belvas-chocolade eind 2005 de 
Max Havelaar-licentie krijgt 
(FairTrade). Het logo van Belvas, 
dat uit een gestileerde handdruk 
van twee handen bestaat, is repre-
sentatief voor die samenwerking 
tussen Noord en Zuid. “Al onze 

producten zijn traceerbaar”, zegt de 
baas. “De suiker komt uit Paraguay, 

de kokosnoot uit Sri Lanka, de cacao uit Ecuador, Peru 

of San Domingo… De hazelnoten, daarentegen, komen 

uit Piëmont. Die vindt men immers niet op de fairtra-

demarkt. Het label staat enkele uitzonderingen van 

dien aard toe.”
 In 2006 worden de eerste fairtradepralines op 
het Londense voedingssalon voor natuurlijke 
producten genomineerd in de categorie Best New 
Food Product. Er zullen nog veel andere bekro-
ningen volgen. 

Leuke adresjes

100% biologische chocolade
Maar Thierry Noesen heeft nog een andere am-
bitie. Hij wil biologische chocolade maken. Een 
domein waar nultolerantie heerst. Elk ingrediënt 
moet voor elke stap een certificaat hebben. 
“Biologische producten exporteren betekent niet alleen 

nog strengere traceerbaarheidsnormen, maar ook het 

aanvaarden van audits door grote klanten die 100% 

zeker willen zijn van de biologische kwaliteit”, legt 
de chocolademaker uit. “Indien één enkel product 

niet aan de normen voldoet, kopen de klanten niet 

meer bij je en kun je heel snel naar beneden tuimelen! 

Het was niet gemakkelijk om alle voor biologische 

producten vereiste ingrediënten op de kop te tikken, 

maar we zijn er toch in geslaagd. We hebben de 

Europese en Amerikaanse certificaten op zak. 

Bovendien zult u geen sporen van kleurstoffen of be-

waarmiddelen aantreffen in onze pralines en truffels. 

We hebben zelfs sojalecithine gebannen, want dat is 

een zeer omstreden emulgeermiddel.”



Les Roches Grises
Quai de l’Ourthe, 17

B-4170 Comblain-au-Pont
+32 (0)4 369 17 08

lesrochesgrises 
@skynet.be

www.lesrochesgrises.be
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Er zijn weinig vrouwen die een restaurant 
uitbaten. Florence Colin bestuurt het hare met 
stevige hand en met veel passie.   I Michel Jonet

Restaurant “Les Roches Grises” bevindt zich in 
Comblain-au-Pont, een dorp aan de Ourthe, dat 
bekendstaat voor zijn indrukwekkende rotsen. 
Parkeren kun je gemakkelijk vóór het restaurant, 
aan de kant van de weg of op een aangrenzend 
pleintje. Het gebouw in plaatselijke natuursteen is 
ideaal gelegen in een idyllische omgeving met een 
wilde tuin, een beek en een weids uitzicht op de 
waterloop en de vallei. Voor het restaurant werd 
rond de benedenverdieping een uitbreiding van 
hout en glas gebouwd, met daarnaast een prachtig 
terras met open haard. De muren van blote steen 
en de schitterende verlichtingstoestellen scheppen 
een uitgesproken hedendaagse sfeer. 

Loopbaan
Nadat ze haar diploma aan de hotelschool van 
Spa had behaald, volgde Florence Colin een spe-
cialisatie in hotelbeheer. Haar eerste beroepser-
varingen ging ze opdoen in de bruisende en 
magische wereld van de grote hotelketens, eerst 
bij Sheraton in Brussel en later bij Ramada, 
Mercure en Holiday Inn in Luik. Tijdens die 

zeven jaar waarin ze in contact komt met 
zakenmensen en toeristen verwerft en ontwik-
kelt ze de kwaliteiten om van haar een ideale 
gastvrouw te maken. Met die bagage opent 
Florence een restaurant in Comblain-au-Pont, 
namelijk de eerste versie van ‘Les Roches Grises’. 
Dat avontuur zal opnieuw zeven jaar duren, tot 
ze moet uitbreiden. Haar keuze valt op een 
nieuwe vestiging, die beter gelegen en groter is.
 Het was echter geen gemakkelijke verande-
ring. Ze mocht haar bestaande publiek van afi-
cionado’s niet verliezen, ze moest openstaan voor 
alle generaties en ze moest een meer gastrono-
mische keuken bieden. Daarvoor moest ze een 
chef vinden. John Lebrun had al rijkelijk zijn 
sporen verdiend in de keuken. Eerst bij Alain 
Montigny in de ‘Dolce’ in Chantilly en dan bij de 
gebroeders Pourcel in Montpel lier (*** 
Michelin). In België opende hij vervolgens 
‘L’Atelier des Saveurs’ in Flémalle. Hij werd ook 
gekozen om de opening van het befaamde res-
taurant ‘Le Notger’ in Luik in goede banen te 
leiden. Ten slotte kwam hij dus aan het hoofd van 
de keuken in ‘Les Roches Grises’.

Familietrots
Maar valt een restaurant echt te verzoenen met 
een gezinsleven en alle gemeenplaatsen over de 
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keukenwereld met moeilijke werkuren? Florence 
antwoordt daar heel sereen op. “In de jaren 1980 

was het zeker gemakkelijker om een dorpsrestaurant 

uit te baten aan de rand van de Ardennen. Ik wilde 

mijn eigen bedrijf hebben. Een terugkeer naar de bron 

en een knipoog naar mijn grootouders, die het ‘Hôtel 

du Vicinal’ hadden in Burnontige, niet ver van hier. 

Hun reclameslogans waren eenvoudig: ‘Prettige va-

kantie in een prachtige streek met dennenbossen en 

heide. Verzorgde keuken, warm en koud stromend 

water’. Dat was een andere tijd. Joseph en Rosalie Colin 

waren uitstekende en voorbeeldige uitbaters. Ik heb 

hun DNA voor onthaal en gezelligheid geërfd. Ik wilde 

een vrouwelijk restaurant maken, materialen combi-

neren, steen, grote vensters, edele houtsoorten. Mijn 

beide dochters hebben me altijd gesteund en geholpen. 

Om in de horeca te werken, moet je het op een ak-

koordje gooien met het gezin: altijd weekendwerk en 

avonden waarop je  papa meer ziet dan mama. Maar 

op belangrijke ogenblikken (verjaardagen, studies...) 

was mama er altijd. Beetje bij beetje hebben Louise en 

Mathilde hun plaats gevonden in het restaurantleven 

en in de maatschappij over het algemeen. Daar zijn 

ze trots op, en ik ook.”

En op het bord
Het avontuur kan beginnen met voordelige me-
nu’s (3 gangen voor € 40 - bijbehorende wijnen 
voor € 15; 4 gangen voor € 50 - bijbehorende 
wijnen voor € 20; en 5 gangen voor € 65 - bij-
behorende wijnen voor € 25). Die dag neem ik 
de lunch van € 25, met een keuze uit twee voor-
gerechten en hoofdschotels volgens marktaan-
bod. Na de aperitiefhapjes komen er twee grote 
klassiekers van John: een met ganzenlever ge-
vulde aardappel en champignonroomsoep met 
bieslook. Dan is het de beurt aan een copieuze 
runderlonghaas met sjalotjes, een emulsie van 
aardappel en minigroenten met rodewijnsaus. 
Het vlees smelt in de mond en de kleine groenten 
zijn mooi geserveerd en goed knapperig. Dit zijn 
topproducten en wijnen voor een uitstekende 
bistronomie.
 De kelder van Florence bevat allerlei Franse 
en wereldwijnen. Liefhebbers kunnen er hun 
hart ophalen aan mooie flessen uit Spanje, Italië, 
Australië en Zuid-Afrika. De Languedoc-
Roussillon bekleedt er een ruime plaats. En 
probeer eens de speciale wijnen van Gérard 
Bertrand: Château l’Hospitalet, Cuvées Cigalus, 
Pinot Noir Vérité du Terroir. Heerlijk is ook de 
Château de Gaure, van Pierre Fabre, wijnmaker 
en meester-bakker van Chimay-taarten, die in 
Rouffiac een biologische wijn maakt op basis van 
80 % Chardonnay en 20% Mauzac: een wonder-
lijk luchtige wijn vol mineralen, alsook de Noir 
de Katz van René Meyer uit Katzental met Pinot 
Noir Veille Vignes.
 Op een klein terras kunnen er in zomer en 
winter recepties worden gehouden. In de lente 
kan men er als aperitief een kleine rosé of een 
mooie champagne drinken, terwijl men uitziet 
op een grote tuin met beek. Prachtig! Ga er eens 
op een middag langs en u zult opgetogen zijn!

TE ZIEN, TE DOEN

Een bezoek aan de grotten van Comblain-au-
Pont of een aperitiefwandelingetje is een 

must. Vanop de rotsen van het Kasteel van 
Amblève ziet u uit op de Amblèvevallei. De 

ruïne van de burcht op het grondgebied van 
Sprimont wordt ook wel ‘het kasteel van de 

vier Aymonds-zonen’ genoemd.
In de Ardennen zijn er veel bevers. U kunt 

dan ook dammen, hutten en andere 
invloeden van die bouwlustige knaagdieren 
zien. En breng eens een bezoek aan Durbuy, 

de kleinste stad ter wereld, op slechts 23 
kilometer van het restaurant van Florence.

Florence Colin, 
zaakvoerster van het 
etablissement



Ô de Samme
Rue de la Samme, 24

B-7181 Arquennes
+32 (0)67 85 58 47

www.lodesamme.be
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In de schaduw van het kasteel van Seneffe laat 
‘L’Ô de Samme’ u van het leven genieten. 
Klassiek en hedendaags van inrichting en ge-
rechten.  I Guy Delvlille

Seneffe is een rustige Henegouwse gemeente 
waarvan het kasteel een onderkomen biedt aan 
een rijk en befaamd museum voor edelsmeed-
kunst. Even kalm en rustig loopt de Sammebeek 
door Seneffe en enkele dorpen. Langs de water-
loop, het kanaal en de oude sluis verrijst trots een 
stevig gebouw, het vroegere huis van de directeur 
van de steengroeve, dat later een rijkswachtpost 
werd. Na enkele jaren van leegstand werd het 
gebouw in 2011 even smaakvol als efficiënt ge-
renoveerd door Axel en Jennifer Rousseaux, een 
bijzonder sympathiek koppel dat er, in een ele-
gant en knus kader en in een mengeling van 
klassieke en hedendaagse stijl, een restaurant 
heeft van gemaakt dat steeds beter bekend wordt. 
Dat dubbele karakter wordt perfect weerspiegeld 
in de klassieke bereidingen van Axel, die subtiel 
worden verfijnd door streekproducten en een 
moderne kijk op de gerechten. De chef gaat er 
terecht prat op dat hij veel aandacht besteedt aan 
seizoens– en streekgebonden producten. De 

Gault&Millau-gids heeft hun een welverdiende 
14 op 20 gegeven. Een mooie erkenning.
 U zult ook gecharmeerd zijn door de vriende-
lijke, aangename en attente verwelkoming door 
Jennifer, die uw bevallige gids zal zijn bij de ken-
nismaking met de gevarieerde en originele kaart 
met nauwkeurig bereide gerechten. De verbeel-
ding is hier aan de macht en zorgt voor een goede 
opeenvolging van uiteenlopende smaken en 
aroma’s vol aantrekkelijk gekruide vondsten. Er 
zijn drie gezellige eetzalen met telkens een ander 
karakter. De inrichting is sober en elegant, met 
een gedempte sfeer. Aan de achterzijde is er een 
op het zuiden gericht terras, waar op mooie 
dagen maaltijden worden geserveerd. Een speci-
aal samengestelde suggestiekaart laat u van de 
eetgenoegens profiteren in de tuin.
 ’s Middags kunt u genieten van een aange-
name ‘marktmenu’-lunch (voorgerecht, hoofd-
schotel en koffie met zoete lekkernijen voor € 24, 
met bijpassende wijnen voor € 12), die heel zorg-
vuldig is bereid met verse producten van de 
markt. In een kleurrijke sfeer die uw zintuigen 
zal prikkelen, kunt u kennismaken met het ‘menu 
de l’Ô’ met drie gangen (voorgerechten, hoofd-
schotels en desserts naar keuze) voor € 38 (plus 
€ 25 voor de wijnen). Wanneer u meer tijd hebt 
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om van het moment en de plaats te genieten, dan 
suggereert de chef u het ‘menu au fil de l’Ô’, met 
drie copieuze gangen voor € 49 (plus € 30 voor 
een subtiele wijnkeuze). Opdat u zijn nieuwe 
creaties zou leren kennen, zal de chef voor een 
volledige tafel een ‘ontdekkingsmenu’ samenstel-
len, van de aperitiefhapjes tot aan het dessert, en 
dat voor een prijs van € 40, 52 of 60, met bij elk 
gerecht passende wijnen voor € 25, 30 of 40. Er 
bestaat ook een gevarieerde kaart waarmee u zelf 
uw maaltijd kunt samenstellen zoals u wilt en 
volgens de mooie voorstellen van Axel.
 Als voorgerecht kunt u kiezen tussen sint-ja-
kobsvruchten (rauw, met citrusvruchten en een 
gekarteld stukje schil), zuiglam uit de Pyreneeën 
(rug met een korst van tandoori en amandelen, 
met komkommer), eend (gemarineerd, gel en 
maïs) of rode barbeel (filet met zwarte olijven en 
chorizo). De hoofdschotels moeten daar niet voor 
onderdoen met een hoeveparelhoen (op hevig 
vuur gebakken filet met Riesling, een rol oester-
zwammen), Schotse zalm (groentechips en 
paprika) of een filet van Limousin-rund uit 
Peissant (mousseline met hazelnoten, aardappel-
kroketten). De zoete en originele desserts zijn 
een van de sterke punten van de chef en vormen 
een mooie afsluiting met de verfijnde kaasplank, 
de dame blanche (die bij de bestelling zelf wordt 
gemaakt) of het dessert van de dag (wortel, si-
naasappel, pecannoten). De uitgekiende en zeer 
evenwichtige wijnkaart bevat een goede keuze 
aan grote en kleine wijnen. 

AXEL 
ROUSSEAUX
BIO EXPRESS
 

Toen Axel Rousseaux, de 
boeiende en enthousiaste 
chef van ‘L’Ô de Samme’, 
jong was, aarzelde hij 
tussen mechaniek en 
keuken. Hij koos voor zijn 
passie. Hij is even 
veeleisend voor zichzelf als 
voor zijn team, maar hij 
luistert aandachtig naar de 
mening van zijn personeel. 
Hij heeft graag dat zijn 
klanten worden ontvangen 
zoals zij het wensen. Daar 
zal hij steeds al het 
mogelijke voor doen, zelfs 
zijn recepten uitleggen, 
maar wel onder voorbehoud 
van een stukje persoonlijke 
droom en creativiteit. Axel 
zou graag de gedachten 
van zijn klanten kunnen 
lezen om hun intiemste 
gastronomische wensen te 
kennen. Zijn 
ondernemerszin is zeker zijn 
voornaamste karaktertrek. 
Hij zou graag hebben dat de 
jongeren die hij als stagiair 
krijgt, “hun uren niet tellen” 
en veeleisender zijn om 
vlugger vorderingen te 
maken en te slagen in dit 
mooie beroep. Axel denkt 
veel goeds over 
“moleculaire keuken”, maar 
met de nodige beperkingen 
voor sommige recepten of 
technieken. Hij meent dat ze 
veel dingen gemakkelijker 
heeft gemaakt, meer 
bepaald op het gebied van 
natuurlijke geleermiddelen. 
Hij heeft veel respect voor 
alle soorten keukens en 
voor de waarden en de 
eigenheid ervan. Zijn beste 
culinaire herinnering was 
‘L’Air du Temps’ (van San 
Degeimbre, in Liernu) 
waarnaar hij gelukkig 
binnenkort opnieuw kan 
terugkeren.

Voor de chef zijn visgerechten 
het moeilijkst te bereiden en hij 
droomt ervan in olijfolie 
gekonfijte zalm te maken!
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“Le temps des cerises” van Charles Trenet! Zou 
er één lied ooit zo dikwijls zijn gezongen of 
gecoverd?  Er bestaan veel versies van, zoals 
die van Yves Montand, maar deze hymne aan 
de liefdesmelancholie is, althans in Frankrijk, 
een symbool geworden van poëzie “op de 
manier van vroeger” en ook van... gastronomie 
op Franse wijze.  I  Jean Fauxbert

In België werd dat prachtige lied in Namen op 
twee manieren uitgevoerd. ‘Le Temps des 
Cerises’ was eerst een muziekfestival. In het 
midden van de jaren 1970 wilde Bernard Gilain, 
radioproducer bij de RTBF-Namen, zijn muzikale 
en radiohorizon verruimen. In Floreffe nodigde 
hij toen veel zangers en groepen uit die muzikale 
tradities van Wallonië en van andere Europese 
culturele minderheden vertolkten. Hij maakte 
een muziekfestival dat tot in 1979 toonaangevend 
zou zijn voor interculturele ontmoetingen in een 
haast familiale sfeer.
 Maar ‘Le Temps des Cerises’ van Namen is 
vooral een restaurantje dat niet alleen de traditie 
en de geest van het chanson en van het gelijkna-
mige festival voortzet. Het betekent voor Namen 
wat ‘Le Bouchon’ betekent voor Lyon, namelijk 

een restaurant met een typisch kader, waar men 
elkaar ontmoet in een ontspannen en gezellige 
sfeer rond een goed huisgemaakt gerecht en een 
lekker glas wijn van een kleine producent die de 
baas ergens in Frankrijk of elders gevonden heeft.

“Dodo”, Fanny en Benoit… 
De baas, dat is “Dodo” alias Dominique Renson! 
Een kloeke kerel, een en al glimlach en spotternij, 
die eerst houthakker was en pas later aan het for-
nuis is gaan staan. Nu houdt hij de teugels van het 
“kersenhuis” stevig in de hand. Kersenrode gevel 
en vitrine, rood en wit geblokte tafelkleden, al-
lemaal elementen die wandelaars naar die harte-
lijke en gezellige plaats lokken. Bewijs daarvan 
zijn de handtekeningen en de getuigenissen – op 
de muren! – van beroemde klanten zoals Marcel 
Amont, Marie-Paule Belle, Charlotte Rampling, 
Cécile de France, Murielle Dacq, Niels Arestrup, 
Philippe Vauchel, de betreurde Bernard 
Giraudeau, Fanny Ardant, Steve Houben, Olivier 
Gourmet, Benoît Poelvoorde en andere kunste-
naars uit binnen en buitenland, die soms van een 
bezoek aan de Koninklijke Schouwburg van 
Namen of aan het Internationaal Festival van de 
Franstalige Film profiteren om hier eens lekker 
te gaan eten! De kaart van ‘Le Temps des Cerises’ 
is van hetzelfde gehalte. Ze straalt de authentici-
teit van de streek uit en waagt zich zelfs aan wat 
gastronomische humor. Zo kan de varkenssnuit, 
die natuurlijk heel lekker is, bij sommige “gevoe-
lige” zielen wel eens afkeer wekken wanneer hij 
wordt opgediend met twee frieten in de neusgaten 
en mayonaise die daar uitstroomt... Lachen gega-
randeerd! En dan zijn er die (heerlijk geroosterde) 
worstjes van ingewandsvlees, die gebraden ham-
metjes met of zonder Samber-en-Maassaus, die 
Naamse wijngaardslakken, die visgerechten vol-
gens de vangst van de dag, die huisgemaakte 
kalfskop in tomatensaus enz. Dodo maakt altijd 
een streekgebonden keuken – die “Franse keuken” 
wordt genoemd in de ‘Guide du Routard’ waarin 
hij elk jaar staat – maar het allerbeste is voorbe-
houden aan enkele “promotierecepten”. Wanneer 
bijvoorbeeld zijn vriend, de brouwer François 
Tonglet, een uitstekend kriekenbier zoals de 
‘Triek’ maakt, zorgt hij voor een (sublieme) scho-
tel “karbonaden met Triek” om dat nieuwe bier 
te promoten en enkele fijnproevers te plezieren. 
Als die tenminste op het juiste moment langsko-
men, want de kaart varieert naargelang de jaar-
getijden en volgens wat er verkrijgbaar is.
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Geuren naar druiven 
De ‘Bouchon’-sfeer in ‘Le Temps des Cerises’ 
wordt nog versterkt door die “gastentafel” naast 
de keuken, waar Dodo graag enkele bekende of 
toevallige klanten laat aanschuiven. En dan 
schenkt hij hun een van die goede wijnen die hij 
ontdekte in een kelder in de Languedoc, de Jura, 
langs de Loire of in de streek van Mâcon.
 Bij gastronomische producten of traditionele 
gerechten uit Wallonië of andere streken die hij 
graag promoot, schenkt Dominique Renson altijd 
een wijn die hij zelf ontdekte. Zo trekt deze ra-
sechte motorrijder er af en toe op uit naar een of 
andere streek om kleine wijnen te zoeken die, in 
tegenstelling tot wat hij “bocht” noemt, lekker 

geuren naar druiven en het gehemelte strelen!
 Als goede Waal die altijd de haan op de omslag 
van zijn voorschoot draagt, besluit Dodo de 
maaltijd van zijn gasten meestal met een glaasje 
pékèt (jenever) “van bij ons”... Zo zijn de klanten 
van ‘Le Temps des Cerises’ uit Namen mettertijd 

meer gasten dan klanten en meer vrienden dan 
voorbijgangers geworden. In alle geval zijn het 
lekkerbekken die van heerlijke momenten aan 
een welgedekte tafel genieten!

Bij gastronomische 
producten of 
traditionele gerechten 
uit Wallonië of andere 
streken die hij graag 
promoot, schenkt 
Dominique Renson 
altijd een wijn die hij 
zelf ontdekte.



Highly skilled 
AVAILABLE
WORKFORCE

an exceptional 
QUALITY
OF LIFE

COMPETITIVENESS
CLUSTERS in

LEADING-EDGE sectors
6

FOREIGN
INVESTMENTS

in 14 years1250 CONSUMERS
r e a c h a b l e 

WITHIN ONE DAY
400 M

Very high density of 
UNIVERSITIES and higher 
education establishments

of business
turnover comes
from EXPORTS70%



© Doc Le paradis des lièvres

Le Paradis des lièvres
Bois Wiame

B-5340 Mozet
+32 (0)476 96 73 23
+32 (0)81 58 82 47
christophedewez2 

@gmail.com
www. 

leparadisdeslievres 
.be

LE PARADIS DES 
LIÈVRES

nr.36

97

Om naar de Bois Wiame-hoeve te gaan, moet 
u door Mozet, een dorp in de gemeente 
Gesves, dat aan het begin van de 19de eeuw 
liefst acht metaalverwerkende fabrieken telde. 
Het nu vreedzame dorp, dat op de zuidflank 
van de Condroz-vallei ligt en waar de Tronquoy 
doorstroomt, heeft zijn ziel van weleer 
bewaard, waardoor het in 1995 het label 
“Mooiste dorp van Wallonië” ontving.  
I Christian Sonon

Neem de tijd om rond het centrale huizenblok te 
wandelen en de straatjes en huizen van kalksteen 
te bewonderen. U ziet dan ook de Sint-
Lambertuskerk en de Royer-hoeve, de vroegere 
woning van de heren van Mozet. Steek dan een 
tandje bij en doe de kleine klim naar het Wiame-
bos. Wanneer u dat verlaat, ziet u aan de 
rechterkant de hoeve van Catherine en 
Christophe Dewez. Daar gaat men naartoe langs 
een lindendreef die verder loopt via een weg die 
terug naar de Samson afdaalt.
 “We hebben deze boerderij 31 jaar geleden van de 

oom van mijn vrouw gekocht”, vertrouwt de eige-
naar ons toe. “We waren dol op het gebouw, maar ook 

Leuke adresjes

op de idyllische omgeving van deze volledig afgezon-

derde site, die toch dicht bij Namen ligt en gemakkelijk 

te bereiken is vanuit Brussel. Het eigendom is 40 ha 

groot en bestaat uit bos, weide en landbouwgrond.”

Een banketzaal en vier kamers
Een oase van rust voor dit koppel maatschappe-
lijk assistenten. Hij komt uit Emines en zij uit 
Suarlée. Niettemin moesten ze de handen uit de 
mouwen steken om alles opnieuw in orde te 
brengen en er een nieuwe glans aan te geven. “We 

begonnen met het woonhuis en pakten dan de stal aan. 

Vandaag is die een zaal voor seminars of banketten 

geworden – ze biedt zitplaatsen voor honderd perso-

nen.” Hoewel ze er al aan gedacht hadden een van 
beide schuren om te vormen tot logies, deed die 
gelegenheid zich voor in 2000, toen een storm 
een deel van het dak afrukte. Nadat de eigenaars 
dat hersteld hadden, besloten ze eraan voort te 
werken. Ze maakten vensters in de dikke muur 
van kalk- en zandsteen, en ze lieten een zelfdra-
gende betonplaat storten om op de eerste verdie-
ping een loft van 100 m² in te richten met een 
uitgeruste keuken, een eetkamer en een salon. 
Op de tweede verdieping maakten ze vier ka-
mers, twee met een tweepersoonsbed, één met 
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TE ZIEN, TE DOEN

Naast de stad Namen en de Maasvallei valt er in de onmiddellijke 
omgeving van het gastenverblijf veel te beleven. Om te beginnen het 

prachtige dorp met zijn oude natuurstenen huizen en zijn kasteel – 
vandaag in het bezit van de ‘Guides catholiques de Belgique’.  

Het dal van de Samson is dan weer perfect om te wandelen of te 
mountainbiken. 

Breng eveneens een bezoek aan het naburige dorp Goyet,  
om er in het gehucht ‘Les Forges’ beschermde rotspartijen te 

bewonderen, de zogenaamde Demoiselles. Of neem een kijkje in de 
‘Grottes de Goyet’, een van de belangrijkste prehistorische vindplaatsen 
in Europa. Men vond er onder meer een van de oudste hondenschedels 

in de wereld, naast een kaakfragment van een neanderthaler, een 
gravure op steen en een fluit. 

een tweedelig stapelbed en de vierde voor kin-
deren of kabaalmakers, die voorzien is van drie 
dubbele stapelbedden. Alle kamers hebben hun 
eigen badkamer. Het eind 2015 afgewerkte logies 
‘Le paradis des lièvres’ of ‘Het hazenparadijs’ (drie 
aren), dat zijn naam dankt aan een nabijgelegen 
gehucht en aan het wandelpad dat langs de hoeve 
loopt, biedt nu plaats aan 14 personen.
 “Voor het meubilair heb ik getracht hedendaagse 

en rustieke elementen met elkaar te combineren”, legt 
Christophe Dewez uit. “Een deel van het meubilair 

heb ik zelf getekend, zoals de grote tafel in de living, 

die ik heb laten maken door een plaatselijke schrijn-

werker. Ook op de verdieping komt de eik voor de 

plankenvloer van zagerij Hontoir uit Faulx-les-

Tombes. Ik laat de ambachtslieden uit de streek graag 

werken…”

Een avontuurlijk parcours en een site 
voor paintball
Omdat hij doe-het-zelver en ook een beetje avon-
turier is, heeft Christophe Dewez in een deel van 
het bos een avontuurlijk parcours aangelegd, 
alsook teambuildingactivititeiten voor groepen 
en ondernemingen. “Onlangs heb ik ook een site 

voor paintball geopend”, voegt hij eraan toe. “Als 

maatschappelijk assistent span ik me in om met het 

aanbieden van die activiteit, ook fairplay, teamgeest 

en tactisch inzicht te bevorderen”.
 Amper één jaar na het openen van het logies 
zegt het koppel zeer tevreden te zijn met de be-
zettingsgraad, hoewel het toegeeft dat het zich 
vergist heeft in de aard van zijn gasten. “We dach-

ten dat onze klanten hoofdzakelijk gezinnen zouden 

zijn, die wilden genieten van de genoegens van toe-

risme en wandelingen. Maar wie zagen we verschij-

nen? In de zomer Duitse, Engelse en Nederlandse be-

zoekers die blij waren dat ze een rustige plek vonden 

om te rusten en, buiten het seizoen, groepjes Belgen 

die tevreden waren omdat ze een weekend lang gezel-

lig samen konden zijn om te feesten.”
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