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De hieronder vermelde  
pagina's zijn in augmented reality:

Picking Graphic – p.2
Vesale – p.6
Awex – p.8

Michael Gillon – p.11
Le Soir – p.13

Jean-Francois Baele – p.16
Musée L – p.21

Musee de la photographie – p.25,
26 & 29

Europalia La Boverie – p.31
Place to be WAW – p.32 & 33

CBTC – p.36
IRIS – p.41

De Ateliers Francois – p.43
Who is WAW – p.45

Erfgoeddagen – p.49, 51
Montignies Sur-Roc – p.57

Lebeau-Courally – p.63
Smullen in Wallonië – p.67
Dossier – p.71, 75, 81 & 83

Nest – p.85
Het Kasteel van Freux – p.89

Hotel du Chateau de la Poste – p.91
Het meer van Robertville – p.93

L’escargotiere de Warnant – p.95
Microbrowerij Valduc – p.97

Au Comte d’Harscamp – p.98

U hoeft de kosteloze  
Admented-app slechts één keer te 
downloaden naar uw smartphone  

en/of tablet. Dat kan vanuit Google 
Play of de App Store.

— Jean-Willy Lardinoit, Hoofdredacteur

Het drukproces is in feite niet zo gek veel veranderd sinds de uitvinding van 
Gutenberg. De technologie is weliswaar spectaculair geëvolueerd maar de basis 
blijft: inkt aanbrengen op papier. Met de opkomst van Augmented Reality (AR) 
krijgen boeken en magazines echter een heel nieuwe, andere dimensie. De papieren 
drager is voortaan niet meer definitief verstard maar wordt integendeel de sleutel 
naar extra informatieve of commerciële inhouden. Concreet opent een beeld dat 
vooraf werd geregistreerd in onze Admented-applicatie (cf. hiernaast) een nieuwe 
wereld van video's, foto's, webpagina's, 360°-panorama's, sociale netwerken… 
Zoveel documenten die het magazine laten leven en evolueren, ook nadat het 
van de pers gerold is.
 Al 38 nummers, al 9 jaar sloven wij ons uit om met dit magazine naar moder-
niteit te streven. In het begin bestond de WAW enkel op papier. Later volgde 
eerst een eenvoudig uitstalraam op het web en kort daarna een echte website met 
inhoud. De voorbije jaren hebben we flipbooks gecreëerd en digitale supports met 
geïntegreerde video's en foto's.
 Vandaag presenteren we u apetrots ons eerste magazine met augmented reality 
erin geïntegreerd. Uw magazine zal nooit meer als vroeger zijn. Het wordt nóg 
levendiger. We stellen u deze nieuwe uitdaging voor.

Een aangename ontdekking toegewenst!

Van Augmented naar 
Admented Reality
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Toch wel, zo blijkt uit het dossier over “ruimte en luchtvaart”. Zoals ook blijkt dat, 
wat men er ook moge van denken, ons gewest voor innovatie en investeringen 
staat. De bijdragen in dit 38e magazine bewijzen dat ten overvloede. Die grote 
en kleine investeerders komen van overal ter wereld. Ze zijn ervan overtuigd dat 
Wallonië the place to be is. 
 Die ondernemers en die financiers komen uit aangrenzende regio’s en uit 
buurlanden, uit de Nieuwe Wereld en uit het Verre Oosten. Ze geloven in de 
opportuniteit van hun investeringen bij ons en met ons. Waarom zouden wij daar 
zelf dan niet van overtuigd zijn? Te meer daar het goed leven is bij ons, zoals blijkt 
uit het jaar van het lekkerbekkentoerisme. 

Kun je met de voeten op de 
grond staan en met het hoofd 
tussen de sterren leven? 

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

adresjes vindt.

— Jean-Willy Lardinoit, Hoofdredacteur



Beheersing  van de transpiratie

De oplossing voor elke vorm van transpiratie
beschikbaar bij uw apotheker

Oksels

* AGD-regel: ‘s Avonds op een Gezonde en Droge huid.

Handen

Lichaam

Axitrans classic

   Transpiratie-remmend
   Lotion
   AGD regel*
   Breng 1 tot 2 x /week aan

Oksels

Axitrans classic

   Transpiratie-
      remmend

   Roller
   AGD regel*
   Breng 1 tot 2 x /week aan

Voeten

Axitrans spray voeten

   Anti geur, anti-transpiratie
   Spray
   AGD regel *
   Gebruik: 

      1ste week: elke avond 
      2de week: 1-2 x / week

Axitrans zweethanden

   Breng aan op een 
     gezonde en droge huid, 
     wacht enkele seconden 
     tot de handen droog zijn

   Mag elke dag gebruikt 
      worden, actieduur 
      +/- 10u

   Doekje voor eenmalig 
      gebruik
   

Axitrans gevoelige huid

   Transpiratie-remmend
   Roller
   AGD regel*
   Breng elke dag / alle 

      2 dagen, naargelang 
      de behoefte

0001042_Pub_Axitrans_NL.indd   1 15/06/17   17:53
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We hebben Michaël Gillon ontmoet in 
Anthisnes, een centrum van de steen-
industrie, dat zijn bezoekers een merk-
waardig natuurlijk schrijn biedt, met 

hier en daar enkele prachtige beschermde gebouwen, 
zoals de beroemde Avouerie en haar vestingtoren uit de 
12e eeuw. De 43jarige astronoom breekt zich al sinds zijn 
kindertijd het hoofd over de vraag of er leven bestaat 
buiten onze planeet. Maar hij erkent dat hij zelf onmo-
gelijk elders zou kunnen leven dan in deze streek van 
Luik, waar hij opgroeide en waarin hij heel graag met 
zijn gezin op wandel gaat. Daarom koos hij zeven jaar 
geleden voor Limon, een gehucht van het dorp Tavier, 
als uitvalsbasis voor zijn woon-werkverplaatsingen naar 
en van Sart Tilman, zijn vele reizen naar observatoria 
op het noordelijk en het zuidelijk halfrond en zijn voor-
drachtentournees in België en in het buitenland, tour-
nees die steeds talrijker worden sinds de recente ontdek-
king van zijn team. 
 We bevinden ons helemaal op de buiten en hier heerst 
een als het ware stellaire stilte. Het huis van de astro-
noom staat aan een uiteinde van de straat dat op een 
modderpoel uitgeeft. Het is een huis zoals veel andere, 
behalve dat enkele stukken speelgoed in de tuin getuigen 
van de aanwezigheid van nog heel jong leven. “Als ik groot 

ben, dan wil ik een superheld worden”, verklaart de vijfjarige 
Lucas spontaan – een voornaam die ons meteen in een 
“Stars Wars”-sfeer brengt. Op aarde of ergens in de 
Melkweg? Het jongetje krijgt niet eens de tijd om te 
antwoorden want zijn moeder Wendy – die ons meteen 
doet denken aan de fantasiewereld van Peter Pan – voert 
hem naar de tuin voor wat lichaamsbeweging.

Zeven jaar bij het leger
“Ik had geen flauw idee van wat ik later wilde doen”, vertelt 
de astrofysicus. “Op school deed ik slechts het hoogst nodige 

om te slagen en wetenschap interesseerde me niet, maar telkens 

ik de sterren zag, werd ik geboeid door het idee dat er ergens 

in het universum nog ander leven zou kunnen zijn. Ik verslond 

sciencefictionliteratuur en genoot zoveel van films zoals ‘E.T.’ 

en ‘Close Encouters of the Third Kind’ van Spielberg, dat ik 

me wel een videoclub zag openhouden. Maar omdat ik van 

sport hield, heb ik uiteindelijk voor het leger gekozen.”
 Er zijn beroepen die alles mogelijk maken, op voor-
waarde dat je eruit stapt. In het geval van Michaël Gillon 
ging het rode lampje dat het einde van zijn loopbaan 
aankondigde, branden als gevolg van een ziekte, namelijk 
fibromyalgie of spierreuma, waardoor hij geen lichaams-
oefeningen meer kon doen. “Ik begon toen vulgariserende 

wetenschappelijke tijdschriften te lezen en het verlangen om 

er meer over te weten begon aan me te knagen. Ik schreef me 

in, als vrije student, voor een cursus celbiologie en, aangezien 

me dat beviel, verliet ik na zeven jaar het leger en ging ik 

biochemie studeren aan de Universiteit van Luik. Die studies 

heb ik aangevuld met een eerste cyclus natuurkunde.”

De transitmethode
Nu hij zijn juiste baan gevonden heeft, verliest de 
Luikenaar geen tijd meer. Drie jaar later, in 2006, wordt 
hij doctor in de astrofysica en wil hij zich specialiseren 
in het zoeken, met behulp van de transitmethode, naar 
exoplaneten – planeten die zich buiten ons zonnestelsel 
bevinden. “Wanneer je ziet dat de lichtsterkte van een ster 

met regelmatige tussenpauzen zwakker wordt, kun je daaruit 

afleiden dat die schommeling veroorzaakt wordt door een 

planeet die voor de ster schuift”, vat Michaël de methode 
samen. Daarna gaat hij in Genève een postdoctoraat 
doen bij het Zwitserse team dat in 1995 de eerste exop-
laneet ontdekte. “Ik besloot mijn onderzoek toe te spitsen op 

ultrakoude dwergsterren, waarrond het verschijnsel gemak-

kelijker kan worden gedetecteerd. Toen ik in 2010 een betrek-

king als vaste onderzoeker kreeg bij het NFWO in Luik, besloot 

ik samen met mijn collega Emmanuel Jehin een robottelescoop 

te bouwen voor het bestuderen van planeetsystemen. We heb-

I  Christian Sonon

MICHAËL GILLON

De nieuwe 

Copernicus

Hij leidt het team dat onlangs rond de ster Trappist-A drie mogelijk 
bewoonbare planeten ontdekte. Astronoom Michaël Gillon,  
die het Forbes-magazine op zijn nieuwe lijst van de invloedrijkste  
personen noteerde, zou nochtans nergens anders kunnen leven dan in 
zijn Luikse geboortestreek.

A N T H I S N E S

Luik
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ben hem in het observatorium van La Silla, in Chili 

geïnstalleerd, en zo is het Trappist-onderzoek 

begonnen.”

Nog grondiger onderzoek
Het vervolg veroorzaakte een hype in de 
media. Het kleine team dat door Michaël 
Gillon werd geleid – en dat ondertussen inter-
nationaler van samenstelling was geworden 
– ontdekte de aanwezigheid van drie rotsach-
tige planeten met ongeveer dezelfde omvang 
als de aarde, die rond een ster in de Melkweg 
draaien. En in februari 2017 kon door verder 
onderzoek met de Amerikaanse Spitzer-
telescoop worden vastgesteld dat het niet om 
drie maar om liefst zeven exoplaneten ging, 
waarvan er zich drie in een “mogelijke 
bewoonbare” zone bevinden. Dat wil zeggen, 
niet te dicht bij en ook niet te ver van hun ster, 
zodat er vloeibaar water aanwezig kan zijn. Dat 
is het onontbeerlijke element voor eender 
welke levensvorm. “Om daarover meer te weten 

te komen, moeten we ons over de atmosfeer rond 

die planeten buigen”, legt de astronoom uit. “Door 

te zien op welke wijze de fotonen van de ster aan de 

oppervlakte van de planeten worden geabsorbeerd, 

dat wil zeggen door het lichtspectrum te analyseren, 

zullen we de aard van de doorkruiste materie leren 

kennen en de chemische samenstelling van de atmo-

sfeer kunnen bepalen. Zo gaan wij kunnen beoor-

delen of daar echt leven mogelijk is. Die opdracht 

zullen we toevertrouwen aan de ruimtetelescoop 

James-Webb, die de NASA in 2018 zal lanceren ter 

vervanging van de Hubble-telescoop.”
 Wanneer we vervolgens nog meer willen te 
weten komen over een mogelijke biosfeer bui-
ten ons zonnestelsel, zullen we onderzoek in 

situ moeten uitvoeren. Aangezien die planeten 
zich op 39 lichtjaar van de onze bevinden en in 
de veronderstelling dat de mens ooit zal kunnen 
reizen tegen één tiende van de lichtsnelheid, 
dan zal er 390 jaar nodig zijn om ernaar toe te 
gaan, en nog eens evenveel om terug te keren. 
“Dergelijke reizen, die je in films zoals 

‘Interstellar’ en ‘Passengers’ ziet, behoren vandaag 

tot de sciencefiction”, merkt de astronoom op. “Ik 

zal het antwoord dus niet kennen tijdens mijn leven. 

Dat kan frustrerend lijken, maar leven ontdekken 

op een andere planeet, zou al een fascinerende revo-

lutie zijn. Het bewijs dat er leven is rond sommige 

sterren, zou de doodsteek geven aan ons geocentrisch 

wereldbeeld, dat nog uit de Oudheid stamt en door 

de ontdekkingen van Copernicus al flink aan het 

wankelen werd gebracht. Dat zou betekenen dat de 

Aarde geen bevoorrechte plaats bekleedt en dat er 

niet slechts één biosfeer bestaat, maar dat het leven 

universeel is.”

Onze planeet beschermen
Zijn onderzoek doet Michaël Gillon nochtans 
niet omdat hij wel eens naar een andere pla-
neet zou willen gaan, maar louter uit nieuws-
gierigheid, uit wetenschappelijke belangstel-
ling. Want de Luikenaar is er zeker van dat 
een mens die ooit zou landen op een door een 
of andere levensvorm bewoonde planeet, 
zeker snel zal sterven omdat zijn immuunsys-
teem niet bestand zal blijken tegen organis-
men die al miljoenen jaren in die omgeving 
leven. “De voor het menselijk leven meest geschikte 

plaats zal altijd de Aarde zijn en blijven, de wieg 

van zijn soort. We staan natuurlijk wel voor moei-

lijke tijden. De bevolking neemt voortdurend toe, 

de hulpmiddelen geraken uitgeput en de klimaat-

verandering is zorgwekkend, maar ik ben het niet 

eens met Stephen Hawkins wanneer die beweert 

dat de mens binnen 100 jaar de Aarde moet verla-

ten. Dat is niet de goede aanpak. De Aarde heeft al 

verscheidene massavernietigingen van de soorten 

gekend als gevolg van asteroïdeninslagen, vul-

kaanuitbarstingen en klimaatveranderingen... 

Deze keer is de mens de oorzaak van het kwaad. 

Er zullen miljoenen klimaatvluchtelingen komen 

en de kloof tussen arm en rijk zal dieper worden, 

maar ik geloof dat de mens de middelen en het 

verstand heeft om die toestand te verhelpen. Dat 

zal ongetwijfeld decennia duren, maar we zullen 

erin slagen! ” Superheld, redder van de planeet: 
de kleine Lucas schijnt een beroep met toe-
komst te hebben gekozen...

DE TRAPPIST-PLANETEN 
IN DE LUIKSE SFEER

Trappist-1 (het planetenstelsel), 
Trappist-A (de ster), Trappist-b, c, 
d, e, f, g en h (de exoplaneten)… 
Zou er ergens in de Melkweg hop 
worden gekweekt? Dankzij 
Michaël Gillon en zijn team prijken 
onze befaamde bieren nu ook in 
gouden letters op de hemelkaart. 
“Door ons project zo te noemen, 
wilden we er een Belgische 
connotatie aan geven. Dat is 
sympathiek en een manier om 
onze identiteit te benadrukken”, zo 
luidt het commentaar van de 
Luikenaar, die toegeeft dat het 
niet makkelijk was om een 
wetenschappelijk verantwoord 
letterwoord uit te vinden. 
“TRAPPIST staat voor ‘TRAnsiting 
Planets and PlanetesImals Small 
Telescope’ (kleine telescoop voor 
transitplaneten en 
planetesimalen). “En SPECULOOS, 
ons nieuwe onderzoeksproject dat 
zopas in de actieve fase kwam en 
waarvoor vier telescopen zullen 
moeten worden gebouwd, 
betekent ‘Search for habitable 
Planets EClipsing ULtra cOOl 
Stars’ (onderzoek naar 
bewoonbare planeten rond uiterst 
koude sterren).
Toch wel een beetje op het randje. 
Maar is onze astronoom zelf een 
liefhebber van trappist? 
“Natuurlijk. Dat is ook een van de 
redenen waarom ik op het idee 
van die naam kwam voor het 
project. Sinds het begin ervan, 
hebben we met ons Luikse team 
de gewoonte genomen om elk 
belangrijk resultaat met een glas 
trappist te vieren. Toen ik 
bijvoorbeeld de gegevens van 
Spitzer bestudeerde, waaruit het 
bestaan van die zeven planeten 
bleek, was ik op Skype met mijn 
collega Julien de Wit, die in 
Boston werkte en van wie de 
resultaten volledig 
overeenkwamen met de mijne. We 
hebben onze ontdekking toen op 
afstand gevierd met een glas 
Chimay en nodigden daarbij onze 
collega Emmanuel Jehin uit, die 
ook op Skype was, om met ons 
mee te klinken”. 

www.astro.ulg.ac.be

De voor het 
menselijk leven 
meest geschikte 
plaats zal altijd de 
Aarde zijn en 
blijven, de wieg 
van zijn soort.
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Alles begon met de hoeve die zijn grootvader had 
opgericht en die hij zou moeten overnemen, 
met het telen van tarwe, maïs en bieten... In 
2005, aan het einde van zijn studies, loopt hij 

stage bij Philippe Grafé, zijn buur, die twee jaar voordien 
tien hectare diverse wijnstokvariëteiten had aangeplant 
op het domein van de Chenoy, druivenvariëteiten die nog 
niet veel in België werden gebruikt, en die bestand zijn 
tegen de gebruikelijke wijngaardziekten. Overtuigd door 
die ervaring, neemt hij een bocht en richt hij het domein 
van de Ry d’Argent op. Hij begint met twee hectare te 
planten vóór de hoeve, dan twee in 2006, twee andere in 
2007, en onlangs nog eens 1,5 hectare. Omdat hij niet al 
zijn wijnstokken op dezelfde vierkante lap grond wilde 
verbouwen, ging hij met anderen een partnerschap aan 
en plantte hij 3 hectare in Orbais, 3 in Latinne en een 
halve bij het Château de la Poste (zie p. 90-91).
 Zijn gamma bestaat uit witte, rode en roséwijnen, 
maar vooral uit schuimwijn, namelijk zes soorten, waar-
onder de befaamde Rosée d’Audrey, die veel succes kent 
in de restaurants. Op het menu staan, net zoals bij zijn 
buur, zogenaamde gemengde druivensoorten uit 
Duitsland en Zwitserland: Regent, Cabernet Jura, 
Solaris, Dornfelder. Achter zijn hoeve, heeft hij onlangs 
Auxerrois geplant, maar op de andere percelen vind je 
enkel klassieke variëteiten zoals Pinot noir, Pinot meu-
nier, Chardonnay en Pinot gris. 

Bubbels en nog eens bubbels
Wijnliefhebbers herkennen de druivensoorten, die aan 
de basis van champagne liggen. Want eigenlijk wil Jean-
François Baele tegemoetkomen aan de enorme vraag 
naar schuimwijn in België, en de concurrentie aangaan 
met wijnen zoals de Spaanse cava en de Italiaanse pro-

secco. Hij kwam op dat idee tijdens Waalse economische 
missies naar Mexico en Colombia, waar er markten 
bestaan voor kwaliteitsschuimwijnen van €12 of 13. 

Maar daarvoor moet hij grote hoeveelheden kwaliteits-
druiven hebben. Ook al zijn er in Wallonië uitgestrekte 
gronden beschikbaar om wijngaarden te planten, die 
kunnen hun werkelijk potentieel pas na 4 of 5 jaar 
leveren. 
 In afwachting van de dag dat hij zelf over genoeg 
druiven zal beschikken om 3 tot 400.000 flessen per jaar 
te leveren, is hij gaan samenwerken met een producent 
uit Champagne, het domein Granzamy, en met een 
bevriende oenoloog, Thomas Porignaux, om de firma 
BGP op te richten, waarvan de naam uit hun initialen 
bestaat. Samen kopen ze druivenmost (sap) in buiten-
landse wijnstreken, hoofdzakelijk in de Loirestreek, die 
ze dan in Bovesse assembleren en op traditionele wijze 
in wijn omzetten (d.w.z. met een tweede gisting op fles), 
die negen maanden op de latten blijft. Resultaat van de 
samenwerking is de wijn Philippe Le Noble, een verwij-
zing naar de familienaam van de eerste markies van 
Namen. 

B O V E S S E

Namen

I  // V Marc Vanel

JEAN-FRANÇOIS  
BAELE

Een verwende 

wijnbouwer

Omdat hij meer verscheidenheid wilde brengen in het familiale 
landbouwbedrijf, begon Jean-François Baele in 2005 wijnstokken te 
planten op zijn gronden in Bovesse, nabij Namen. Twaalf jaar later  
baat hij in eigen naam of met anderen bijna 35 ha uit en is hij uitgerust 
om tweemaal zoveel te produceren! 



15

nr.38Portret



© BGP

16

nr.38 Portret

Sap in het buitenland aankopen en de wijn in België 
maken, klinkt misschien verrassend. Sommigen hebben 
daar officieel hun verontwaardiging over geuit. Maar de 
Europese wetgeving verbiedt het niet. Op het etiket staat 
zelfs de Belgische vlag en de vermelding dat de wijn in 
België is gemaakt. Hij kan echter nooit aanspraak maken 
op enige oorsprongsbenaming als “kwaliteitsschuimwijn” 
of “Crémant de Wallonie”. Hopelijk zal dat in de toekomst 
wel het geval zijn, aangezien deze oplossing slechts tij-
delijk is, in afwachting van de dag waarop de nieuwe 
wijngaarden hun volle rijpheid zullen hebben bereikt.

Uitbreiding
Dit jaar heeft Jean-François Baele zijn wijnkelder volle-
dig vernieuwd, nieuwe kuipen en een nieuwe bottellijn 
gekocht en een nieuwe opslagloods van 700 m² gebouwd: 
een totale investering van 1,5 miljoen. Tegelijk werkt 
hij voor verscheidene andere wijnbouwers die van zijn 
deskundigheid profiteren, en verleent hij zelf diverse 
diensten aan anderen, zoals verstuiven, snoeien of oog-
sten voor het equivalent van twintig hectaren. “En ik heb 

al aanvragen voor nog achttien hectare meer in 2018”, zegt 
hij enthousiast. “Maar het wordt moeilijk omdat we slechts 

met drie voltijds werken en mijn echtgenote halftijds. Maar 

als het echt druk is, kan ik rekenen op een vijftiental helpers.” 
Het lijkt dus allemaal rendabel te zijn en zou kunnen 
uitgroeien tot een soort wijncoöperatief in Wallonië. 
“Het is inderdaad rendabel, maar het duurde wel tien jaar om 

zover te geraken. Ik ben rijper geworden en zo heb ik andere 

wegen kunnen vinden om die doelstellingen te bereiken.” 
Andere wegen, waaronder de onverwachte samenwer-
king met brouwerij Oud Beersel en een andere brou-
wersgroep. “Ik onderneem graag en neem graag nieuwe 

medewerkers aan. Ik ben ook appelschuimwijn beginnen 

maken, ik bestudeer de mogelijkheid om een nieuw soort 

schuimwijn te creëren en ik bied een onderkomen aan de 

start-up ‘In Vineo’, waarmee ik misschien een van mijn wijnen 

zal produceren. Het voornaamste is, dat mijn prijzen en wijn-

bouw competitief blijven op de markt en dat er een goed voor-

raadbeheer is voor de klanten. Ik moet aan logistiek doen – 

ach, je leert alle dagen bij… »

De Waalse wijngaarden zijn in volle 
expansie. Langs de “Waalse wijn- en 
spiritualiënroute” kunt u met een 
twintigtal daarvan kennismaken.  
‘Wallonie Belgique Tourisme’ heeft er 
een gratis brochure over gepubliceerd, 
met een kaart, de wijnsoorten en de 
volledige gegevens en openingsuren 
van elk eigendom. Van schuimwijn en 
niet-mousserende witte en rode wijn tot 
onze brandewijnen zoals péket en 
maitrank. Er is voor ieder wat wils. 

— Te downloaden op 
walloniebelgiquetourisme.be

BEZOEK DE WAALSE WIJN- EN 
SPIRITUALIËNROUTE

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

Domaine du Ry d’Argent
Rue de la Distillerie 51
B-5081 Bovesse

www.domainedurydargent.com
www.bgp.wine
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O N T D E K K I N G

MUSÉE L 
Een kunstkathedraal

I Gilles Bechet // V Jean-Pierre Bougnet, Ucl & Musée L

De renovatie van het iconische Jacqmain-gebouw 
geeft de UCL een prachtig schrijn om een deel van haar 
enorme verzamelingen tot hun recht te doen komen en 
een beleid van openheid voor heel het publiek te 
voeren.

Highlights

LO U VA I N - L A- N E U V E

Waals-Brabant
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Het was “het” emblematische gebouw van een 
nieuwe stad die door de oprichting van de 
nieuwe universiteit ontstond. Het gedurfde 
gebouw van André Jacqmain, dat op ansicht-

kaarten staat en zichtbaar is vanop de autosnelweg, was 
een icoon van moderniteit. Het was ook de wetenschaps-
bibliotheek van de UCL, waar ontelbare boekenrekken 
de binnenruimte, lijkend op een kathedraal van weten-
schappelijke kennis, verduisterden. In de loop der jaren 
ging het gebouw schuil achter zijn studiefunctie en werd 
het slechts door een deel van de studenten bezocht. 2017 
wordt het jaar van de wedergeboorte. Het zal voortaan 
het L-Museum zijn. Sinds jaren zocht het uit zijn voegen 
barstende universiteitsmuseum een andere ruimte om 
alle werken te tonen, die wegens de vele schenkingen in 
de voorraden moesten worden opgeslagen.
 Nadat er om financiële redenen moest worden afge-
zien van het ambitieuze plan (1) voor een nieuw gebouw 
aan de oever van het meer, voelde de directie van het 
museum intuïtief aan dat het Jacqmain-gebouw een 
uitstekend onderkomen voor haar collecties bood. Na 5 
jaar ontwerpen en anderhalf jaar werken opent het 
nieuwe museum zijn deuren voor een nieuw publiek. 
Het 5000 m² grote L-Museum heeft driemaal meer ten-
toonstellingsruimte dan het vroegere gebouw.

Academisch en openbaar
“Ik zie dat museum als een ontvangstgebouw”, zegt directrice 
Anne Querinjean spontaan. Om te beginnen vervingen 
de met de renovatie belaste architecten de kleine ingang 
door een grote, die uitgeeft op het plein en openstaat voor 
de wereld. De in het daglicht badende toegangsruimte 
bevestigt die nieuwe optiek door middel van een cafeta-
ria-boetiek, een theesalon en een picknickruimte. “Het is 

niet enkel een museum, maar ook een ontmoetingsruimte 

waarin men zelfs voor slechts 20 minuten welkom is. Men kan 

er alle tijdschriften lezen, men kan er tekenen, documenten 

bekijken, praten of er gewoon een gezellige pauze houden.”
 Het nieuwe museum is academisch en openbaar. Het 
verschil ervan wordt beklemtoond door het integreren 
van het wetenschappelijk erfgoed in het kunstpatrimo-
nium. “Universiteiten waren de eerste instellingen die voor-

werpen verzamelden en er collecties van maakten voor studie, 

overdracht en kennis”, stelt rector Vincent Blondel.
 Het tentoonstellingsparcours begint met een raritei-
tenkabinet voor de 21e eeuw: een oude wereldbol van 
hout, opgezette vogels, mineralen en de anatomische 
weergave van een paard verwijzen naar de pedagogische 
activiteit van de universiteit en getuigen van de wondere 
wereld waarin wij leven. In een laboratoriumsfeer met 
veel wit getuigt het werk van zes emblematische onder-
zoekers van de universiteit – van kanunnik Lemaître tot 
Christian de Duve – van de verbazing die zij ervoeren 
en de vragen die ze zich stelden. “We kunnen veel gelijke-

nissen vinden in het werk van een kunstenaar, een ambachts-

man en een onderzoeker. Ze hebben hetzelfde intuïtief vermo-

gen en dezelfde belangstelling voor het onbekende”, noteert 
Élisa de Jacquier, een kunsthistorica die meewerkt aan 
tentoonstellingen en uitgaven.

Het meesterwerk van Jacqmain
Wanneer men naar de volgende ruimte gaat, die gewijd 
is aan de kunstverzamelingen, ontdekt men meer dan 
ooit de schoonheid en de originaliteit van het meester-
werk van Jacqmain. De ruimte is onderverdeeld in mez-
zanines die op elkaar aansluiten en de hoogte van drie 
verdiepingen in beslag nemen. De volledig open ruimte 
is onderverdeeld in verscheidene modules. De omvang-
rijke werken werden in het midden geplaatst, terwijl de 
mezzanines met een plafondhoogte van 2,20 meter the-
matische ruimten vormen. Michel le Paige en Caroline 
Deferière, de UCL-architecten die voor de renovatie 
instonden, wilden het monumentale karakter van de 
architectuur tot zijn recht doen komen zonder de werken 
in verdrukking te brengen. Tegelijk wilden ze meer 
vluchtpunten maken zonder afbreuk te doen aan het 
totaalbeeld. De aandacht werd speciaal gevestigd op het 
ruwe beton met zijn bogen en uitsparingen en op de 
koperen schachten die op insectenschilden lijken en door 
Jules Wabbes werden ontworpen om de verwarmings-
buizen te verbergen.
 Aan de doorzichtigheid van de ruimte beantwoordt 
een dialoog van verschillende culturen, periodes en stij-

Highlights
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len. Een Franse piëta uit de 16e eeuw kan er naast een 
Egyptisch beeldje uit het Middenrijk en een 19e-eeuwse 
Duitse prent staan. De scenografen, de Nederlanders van 
Kinkorn, beseften heel vlug dat het gebouw het voor-
naamste museumstuk is. “In zulk een gebouw werken, is 

een droom. We hebben dus besloten de bezoekers geen traject 

op te leggen, maar ze te laten wandelen zoals ze willen en hun 

nieuwsgierigheid te wekken door een reeks vragen over de 

verschillende afdelingen”, legt Maarten Meevis uit.
 Een andere origineel aspect van het L-Museum is de 
aanwezigheid van drie laboratoria voor proefnemingen, 
waar de bezoeker naar de andere kant van de spiegel kan 
gaan en zich op praktische wijze vertrouwd kan maken 
met de technieken voor etsen, beeldhouwen en kleuren-
behandeling. “Men stelt vast dat het loutere kijken naar een 

werk de bezoeker geen voldoening meer schenkt. Een oplossing 

daarvoor is een meer praktische aanpak, zoals men die in 

natuurhistorische musea vindt. Door hem sommige technieken 

uit te leggen, kan de toeschouwer dingen begrijpen en met 

andere ogen naar de werken kijken”, meent Emmanuelle 
Druart, die verantwoordelijk is voor de verzamelingen.

Highlights

 De aandacht werd speciaal gevestigd op het ruwe 
beton met zijn bogen en uitsparingen en op de 
koperen schachten die op insectenschilden lijken en 
door Jules Wabbes werden ontworpen om de 
verwarmingsbuizen te verbergen.
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01 
Pyxide, Italie, Apulia 
(l’ancien nom des 
Pouilles), 1re moitié IVe 
siècle avant notre ère, 
terre cuite peinte, 
donation J. Theodor, 
Musée L

02 
Microscope d’Edward 
Palmer, 1830-1850, 
donation du professeur 
A. Roucoux, Musée L

03 
D’après Pierre-Paul 
Rubens, Descente de 
croix, Anvers, 
XVIIe siècle, peinture à 
l’huile, Fonds 
Van Cauwenbergh 

04 
Modèle anatomique du 
cheval, XXe siècle, 
collections scientifiques 
UcL, Musée L

Highlights
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Cultuur is geen laagje vernis
Dat dit boeiende project tot een goed einde kon worden 
gebracht, is te danken aan een gemengde financiering 
door overheden zoals de Provincie Waals-Brabant, de 
Federatie Brussel-Wallonië en het Waals Gewest, in 
samenwerking met particuliere mecenassen, onderne-
mingen zoals UI Europe en Stichtingen.
 De eerste uitdaging voor dit museum, dat voor ieder-
een openstaat, zal het aantal bezoekers zijn. Tijdelijke 
tentoonstellingen, zoals die van Barthélémy Toguo uit 
Kameroen, die het museum zal openen, zullen bijdragen 
tot het vernieuwen van het publiek. De wetenschappe-
lijke gemeenschap, die toegang zal hebben tot de 
immense voorraden (de getoonde werken vertegenwoor-
digen slechts 10% van de collecties), en wetenschappe-
lijke colloquia zouden de site een internationale uitstra-
ling moeten geven.
 Ere-vicerector Gabriel Ringlet van de UCL, die een 
multidisciplinair cultuurbeleid heeft uitgewerkt voor de 
universiteit, kan alleen maar blij zijn met dit nieuwe 
instrument. “Cultuur aan de universiteit is geen laagje ver-

nis, maar ze moet centraal staan in de opleiding. Ik heb altijd 

gedroomd van een universiteit in de stad, die heel dicht bij de 

medebewoners staat. Onze samenleving moet minder gespleten 

zijn. Ik zou het geweldig vinden als mensen die niets met de 

universiteit te maken hebben, zich hier helemaal op hun gemak 

voelen.”
 De opening van het L-Museum zal op 18 en 19 
november worden gevierd tijdens een groot feestweek-
end met bezoeken en activiteiten voor het publiek.

www.museel.be

Highlights
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01 
Série Melting point
Bab-el-Oued, n°7
Alger - 2016
© Stéphane Couturier

02 
La Havane -  
mur n°1 - 2005
© Stéphane Couturier

03 
Bab-el-Oued, Titanic
Partie 1, Alger -  
2013-2015
© Stéphane Couturier

MUSÉE DE  
LA PHOTOGRAPHIE

C H A R L E R O I

Henegouwen

— Tentoonstellingen  

tot 3 december 2017 te zien

Highlights
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Stéphane Couturier

Architectuur, klassiek of modern, geschiedenis, het men-
selijke, het zijn evenzovele aspecten van het werk van 
Stéphane Couturier. Zijn foto’s, imposant van formaat, 
zijn evenzeer de tussentijdse etappes waardoor de tijd 
van een architecturale verandering gestold wordt, alsook 
de lagen die een geschiedenis, waarvan elk fragment 
komt getuigen, samenstellen. Analoog of digitaal, zijn 
samengestelde beelden, schitterend georchestreerd, lij-
ken een spel van lijnen, van vormen en van kleuren, die 
verwarring zaaien en in vraag stellen. De fotograaf die, 
vanaf het prille begin, de keuze gemaakt heeft voor een 
frontaal in beeld brengen, speelt met de onduidelijkheid 
die tot stand komt tussen de diverse plannen, waarbij 
voor- en achterplan zich vermengen. Een modus 
operandi die men terugvindt in de totaliteit van zijn 
foto’s, zowel die van grote architecturale ensembles als 
de beelden van bedrijven, zowel gefotografeerd bij 
Alstom of Toyota, in Brasilia, Marseille, Havana of 
Algiers. Een merkbeeld, een handtekening die als effect 
heeft dat ze getuigt van de universaliteit van de bouw-
terreinen. In zijn reeks “ Melting ” daarentegen voegt hij 
diverse opnames van een zelfde plaats samen in één 
beeld, waarbij hij die over elkaar heen plaatst om zo de 
synthese ervan te tonen, terwijl hij zo mikt op de ambi-
guïteit tussen twee realiteiten. 
 Het is in 2011 dat Stéphane Couturier een werk aan-
vat dat samengesteld is uit fotoreeksen en video’s over 
de stadskern “ Climat de France ” in Algiers. Het resul-
taat, tussen realiteit of fictie, is magistraal. Andermaal 
vermaakt de fotograaf zich met de beelden, de codes, de 
notie van tijd en ruimte. Door af te wijken van de nor-
men zijn het wasgoed, de paraboolantennes, de kabels, 
de uithangborden en de planten even zovele uitspattin-
gen van leven zodat de gevels er slechts gebrekkig in 
slagen die te bevatten als ze die al niet onleesbaar maakt. 
Even zozeer ambigu in hun lofrede op het geconstru-
eerde als op het verzet dat eruit voortspruit, vergen de 
foto’s van Stéphane Couturier een veeleisendheid van 
de blik omdat er niets schijnt te worden prijs gegeven 
zodat alles moet verkregen worden. 

B I O  —  Stéphane Couturier werd in 1957 geboren in Neuilly-
sur-Seine. Hij woont en werkt in Parijs. Sinds 1995 werd zijn 
werk herhaaldelijk tentoongesteld in heel Frankrijk en door-
heen de wereld, meer bepaald in de Bibliothèque nationale 
de France in Parijs (2004), in het Seoul Museum of Art (2005), 
in het Architectuurmuseum van Moscou (2006), in het Inter-
national Center of Photography in New York (2006). Zijn 
werken maken deel uit van talrijke collecties van instellingen 
voor hedendaagse kunst waaronder deze van het Los Angeles 
Country Museum, het Cleveland Art Museum, de National 
Gallery of Canada, het Art Institute of Chicago, het San Diego 
Museum of Photography, het Centre Pompidou in Frankrijk en 
meerdere regionale fondsen voor hedendaagse kunst. Hij 
wordt vertegenwoordigd door La Galerie Particulière in Brussel 
en Parijs, de Galerie Kromfeld in Berlijn, de Galerie Christophe 
Guye in Zurich en de Benrubi Gallery in New York.

Highlights
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Alexandre 
 Christiaens
Réseau cristallin

Het zijn geen reisfoto’s die Alexandre Christiaens 
aflevert maar de foto’s van een reiziger. Bezeten 
door het ergens anders, de golf en oceanen die 
hij fotografeert vanaf de boot, maar ook van de 
elementen, draden en rotsen waaraan de ruggen-
graat van een hond, de spanning van een rug en 
van de schouder van een vrouw beantwoorden. 
Scheepswerven, grotten, tempels en zee-oevers 
stellen deze fotografische reis samen, dit Réseau 
cristallin (kristalhelder netwerk) waarin de 
geschiedenis en de realiteit zich mengen zoals 
legendes die telkens opnieuw verteld worden. 
Vertrekken, afstand nemen, zich inlaten met de 
wereld en zijn elementen... “ er betekenis in vin-
den, plaatsen, ruimtes, territoria najagen en 
doorkruisen, de vorm ervan idealiseren, de Kern 
erin betrekken, de hele kern ”. En helemaal zoals 
Ulysses, in de loop van zijn reizen, zoeken om 
zichzelf terug te vinden.  

B I O  —  Alexandre Christiaens werd in 1962 in Brussel 
geboren. Hij woont en werkt in Dave, in de buurt van 
Namen, België. Hij heeft talrijke fotografische reizen 
op zijn actief (Griekenland, India, Brazilië, China...) en 
ook residenties. Hij heeft heel wat zwart-wit fotoate-
liers geleid en deelgenomen aan individuele en 
groepstentoonstellingen in België en in het buiten-
land. Sinds 1999 werden zijn foto’s opgenomen in 
meerdere openbare collecties zoals le Service général 
du patrimoine culturel de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, le Centre régional de la photographie 
Nord Pas-de-Calais, le Musée de la Photographie in 
Charleroi, la Bibliothèque National Richelieu van Parijs, 
het Cultuurcentrum van Hasselt, de Space Collection, 
In Cité Mondi in Luik... Publicatie van meerdere 
boeken: “La neige bientôt” JPB EDITIONS #8, “Hunter 
Grill” Origini editione livourno maggio 2017, “ESTONIA” 
Carl Havelange Alexandre Christiaens FR / EN Les 
Impressions Nouvelles – april 2016, “Eaux vives, peaux 
mortes” Edition Yellow Now 2012, “En mer, voyages 
photographiques” Editions Chasse marée / Glenat in 
2008, “Grotesques, concrétions et paysages” Edition 
les Brasseurs / Parallèle in 2007, “Réseau cristallin” 
uitgegeven en geconcipieerd door Alexandre Chris-
tiaens, tekst Eugène Savitzkaya 

www.alexandrechristiaens.com

Highlights
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Op een postkaart vanuit Taalbek of Tyr schreef ik je “me 
begunstigd voelen door de opeenhoping van de Stenen en 
de geruchten zei ik je dat ik fotografeerde zoals een 
archeoloog, bedwelmd door gevoelens die me vervullen en 
me de medeplichtige maken van zoveel geschiedenissen” 
— Alexandre Christiaens

01
Chili, Valparaiso, 2015 
© Alexandre Christiaens

02
Océan Atlantique, 2013 
© Alexandre Christiaens

03
Inde, Mandvi, 2008 
© Alexandre Christiaens

Highlights
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Het blauwe uur is het uur waar ik 
de voorkeur aan geef. Een onzekere 
tijd, een “ tussen de twee ”. Een 
fragiel ogenblik waarop de kleuren 
dof worden, de sensaties op hun 
toppunt zijn. Een uitnodiging tot 
een zwerftocht, tot dromen, tot 
gefluister. Soms wankelt men... 
— Anne-Sophie Costenoble

Highlights
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Anne-Sophie 
Costenoble
L’heure bleue

Met l ’heure bleue neemt Anne-Sophie 
Costenoble ons mee naar een dromerige 
schijnwereld die zij vastlegt en aan ons geeft 
om hem te zien, te beschouwen, een wereld 
van stilte geschikt voor introspectie. Haar 
contemplatieve foto’s, schijnbaar onbeslist, 
mengen gewone, breekbare ogenblikken van 
een wonderlijke en poëtisch aard en laten deze 
zich onderling vermengen. De dertigtal foto’s 
waaruit de tentoonstelling l ’heure bleue 
bestaat, raken ons evenzeer door hun sensu-
aliteit, hun tederheid als door hun schroom 
en hun beknoptheid. Het is de tijd van het 
blauwe uur, het uur waarin alle dromen onze 
intimiteit weerkaatsen, bij avond- of bij och-
tendschemering. Het is... “ het geritsel van een 
woud bij morgenstond, verkreukte lakens, de 
handpalm die afglijdt naar de herinnering van 
een bemind lichaam, de plooien van een gor-
dijn of van een oksel... ” maar ook “ hoofdhaar, 
algen, pluimen, schelpen, de vermoeide teint 
van een spiegel, als eeuwige rimpels ” die zich 
aan ons aanbieden.  

B I O  —  Anne-Sophie Costenoble werd in 1967 in 
Kortrijk geboren. Zij woont in la Bouverie, in de 
buurt van Bergen. Na studies kinesitherapie en 
kunstgeschiedenis ontdekt Anne-Sophie Costeno-
ble op latere leeftijd de fotografie. Sindsdien explo-
reert zij het fotografische schrift via intieme ficties 
en samenwerkingsprojecten. Haar foto’s werden in 
België tentoongesteld, meer bepaald in de Galerie 
du Soir in het Musée de la Photographie van Char-
leroi in 2012 en in de Espace Contretype in Brussel, 
maar eveneens in Frankrijk in het kader van het 
Festival des Photographes Voyageurs in Bordeaux, 
tijdens de Transphotographiques van Rijsel en in 
Arles en ze werden geprojecteerd in het Bal en het 
MEP in Parijs. Haar werken werden in diverse Euro-
pese landen gepresenteerd als ook in Mali (Ren-
contres de Bamako 2007). In 2014 werd het boek 
Le silence de l’oiseau gepubliceerd met een voor-
woord van Jean-François Spricigo. Haar boek 
l’heure bleue, uitgegeven door ARP2 Publishing in 
co-editie met het Maison de la Culture van Doornik, 
vergezelt de tentoonstelling. Zij wordt vertegen-
woordigd door de 44 Gallery.

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

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

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

www.museephoto.be

01
De la série Un soleil voilé
© Anne-Sophie Costenoble / 
44 gallery

02 
De la série Un soleil voilé
© Anne-Sophie Costenoble / 
44 gallery

03
De la série Du vent dans 
les coquelicots  
© Anne-Sophie Costenoble / 
44 gallery

04
De la série Le silence 
de l’oiseau © Anne-Sophie 
Costenoble / 44 gallery

Highlights
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Indonesië is een gebied waar culturen elkaar ontmoe-
ten. De archipel is namelijk altijd een van de belang-
rijkste kruispunten van de wereldhandel geweest. Na 
de Austronesische prauwen, de Arabische dhows, de 

Chinese jonken, de Portugese karvelen en de spiegelre-
tourschepen van de Vereenigde Oostindische Compagnie 
leggen er nu containerschepen en olietankers aan. De 
geschiedenis van deze archipel wordt gekenmerkt door 
ontelbare banden en connecties. Invloeden van dichtbij en 
veraf komen met elkaar in aanraking en concurreren met 
elkaar in een omgeving die overal door de zee wordt 
beheerst. In plaats van afstand te scheppen, brengt de zee 
mensen bijeen en wegens de moessons hebben buitenlandse 
kooplieden, geestelijken en diplomaten hier verplicht halt 
gehouden. Hun aanwezigheid heeft sporen nagelaten in de 
mythen, monumenten, kunst en tradities van het heden-
daagse Indonesië. Rijke en complexe samenlevingen hebben 
deze externe invloeden op elkaar gelegd, vermengd en 
opnieuw geïnterpreteerd. Daardoor zijn verschillende 
werelden ontstaan, die fijn gekleurd en bewerkt zijn door 
hun verhouding tot de zee. Deze expositie nodigt ons uit 
om kennis te maken met die werelden. De zee dient daarbij 
als verbindende schakel en een uitzonderlijke collectie 
belangrijke werken laat ons de geschiedenis van het land 
ontdekken en bewonderen. De werken zijn grotendeels 
afkomstig uit het Nationaal Museum van Indonesië. Het 
gaat om uitzonderlijke nationale schatten, waarvan som-
mige voor het eerst buiten Indonesië te zien zijn. Ze worden 
aangevuld met zelden tentoongestelde voorwerpen uit het 
Koninklijk Museum van Mariemont en het Musée de la 
Marine in Parijs en uit privécollecties. 
 Ter gelegenheid van deze expositie wordt volgens de 
voorouderlijke methode van de aan elkaar genaaide planken 
een traditionele boot op ware grootte gebouwd door tim-
merlieden uit Makassar.

De kunstbiënnale EUROPALIA nodigt sinds 1969 
uit om de kunst en cultuur van een land te 
ontdekken. Na Turkije in 2016 is Indonesië aan de 
beurt om zijn cultuurschatten via allerlei disciplines 
en op diverse locaties te onthullen. Een van die 
locaties is La Boverie in Luik, waar de 
hoofdexpositie van het jaar, Archipel, te zien is.

LA BOVERIE
Dé tentoonstelling 

van dit najaar

LU I K

Luik
C U LT U R E

Highlights
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De zee maakt handelsverkeer maar 
ook culturele uitwisseling mogelijk. 
In de 5de en 6de eeuw begint een 
periode van indianisering, een 
proces waarbij bepaalde volkeren 
op het vasteland en de eilanden van 
Zuidoost-Azië het schrift en soms 
ook de taal en religie van India 
overnemen en aanpassen. In 
Indonesië zijn de kuststreken de 
eerste gebieden waar dit gebeurt. 
Het Pallava-schrift verbreidt zich net 
als het hindoeïsme, dat gaandeweg 
concurrentie ondervindt door de 
komst van het boeddhisme. 

Staande Boeddha, 7de-8ste eeuw, brons
© Musée national d’Indonésie

A LLE AC TIV ITE ITEN 

EN E V EN EM ENTEN VA N 

EU ROPA LIA  

I N DON ES I Ë

www.europalia.eu

Ganesha is de god van de wijsheid, de 
intelligentie, het onderwijs en de 
voorzichtigheid en de beschermer van scholen 
en kenniswerkers. Ganesha, herkenbaar aan 
zijn olifantskop, is waarschijnlijk de meest 
vereerde god in India, met een uitstraling die 
het hele Indische subcontinent en Azië in het 
algemeen omvat. Hij is de zoon van Shiva en 
Parvati, de echtgenoot van siddhi (het succes), 
buddhi (het intellect) en riddhi (de rijkdom).

De zee, die nu eens voorspoed en 
rijkdom en dan weer conflicten en 
natuurrampen met zich meebrengt, 
is onlosmakelijk verbonden met 
Indonesië. Neolithisch of Chinees 
aardewerk, Austronesische parels, 
Indiase stoffen, vorstelijke gouden 
sieraden en monumentale 
voorstevens laten zien dat 
Indonesië, zijn rijkdom aan de 
productie van specerijen dankte, en 
een sleutelrol in het handelsverkeer 
tussen beschavingen vervulde. 

Voorsteven, Kalimantan, hout 
© Musée national d’Indonésie

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

La Boverie
Van 25 oktober 2017 t/m 21 januari 2018
Dinsdag t/m zondag van 10 tot 18 uur
Parc de la Boverie 3 – B-4020 Luik
+32 4 238 55 01 / info@laboverie.com
Rondleidingen: max. 15 personen
+32 4 221 93 02 ou reservation.tourisme@liege.be

www.laboverie.com

Highlights
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THE PLACE TO 
BE WAW !
— Culturele evenementen

“Schilder in hart en nieren. Het geval 
Szymkowicz”
BERGEN

Als voorloper van de nieuwe figuratieve kunst en het neo-expressi-
onisme in Europa, stelt Charles Szymkowicz tot 15 oktober in de ‘Salle 
Saint-Georges’ in Bergen honderd recente schilderijen tentoon. 
Charles Szymkowicz is een echte getuige van zijn tijd en een levend 
geheugen. Zijn uniek en universeel oeuvre gaat over de tragedies van 
deze wereld en over de onsterfelijke kunstenaarsfiguren die hij bewon-
dert. Hij is een echte scheppende kunstenaar, die altijd een groot deel 
van zijn leven de jeugd heeft leren tekenen en schilderen. De stad van 
de Doudou is ook belangrijk voor de schilder: van 1963 tot 1969 stu-
deerde hij er aan de Academie voor Schone Kunsten en van 1970 tot 
‘74 woonde hij er. Tot 4 november wordt in Bergen ook een tweede 
tentoonstelling aan hem gewijd in het ‘Maison Losseau’.

www.mons.be

De “Abdijentocht”
WAALS-BRABANT

Stars Rallye Télévie wordt 10 jaar op zondag 15 oktober 2017 en hoopt ditmaal met 
Télévie minstens 100.000 euro in te zamelen voor het kanker en leukemieonderzoek 
(NFWO van professor Arsène Burny). Het concept was een idee van autorenner 
Willy Braillard en brengt het grote publiek samen met showbizz en sportvedetten, 
met oldtimers en supercars. Vertrek en aankomst van het evenement vinden plaats 
voor het Autoworld-museum in Brussel. Er zijn twee reiswegen uitgestippeld in 
Waals-Brabant: een voor oude wagens of “oldtimers” en een voor moderne of “GT’s”. 
Meer dan 230 voertuigen nemen aan de Rally deel. De echte fans onder u kunnen 
(bij opbod) een plaats kopen in een van de “supercars”  die door een showbizz of 
sportvedette worden bestuurd.

www.starsrallyetelevie.be

Highlights
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Do you see the king?
GRAND-Hornu

Patrick Marchal, een beeldhouwer en maker van metaalstruc-
turen, is eigenlijk een bewoner van de eindeloze interstellaire 
ruimte. Hij speelt met kleuren en iconische symbolen. Wat telt, 
is “de over te brengen boodschap”. Als beeldend kunstsmid en 
schepper van veelzeggende ‘Unidentified Full-significant 

Objects’, doorbreekt hij de klassieke juweliersconventies en valt 
hij op door zijn kritiek en zijn scherpe humor. Zijn van visuele cultuur doordrongen 
werk geeft uitdrukking aan een onder spanning staande werkelijkheid  van pronk-
stukken. Metaal en staal worden bommen, kogels... en sierraden! Van 22 oktober 2017 
tot 11 februari 2018 brengt het ‘Centre d’innovation et de design’ van Grand-Hornu de 
grootste solotentoonstelling van de kunstenaar, een uitdaging voor de emotionele, 
sociale en culturele relevantie van juwelen.

www.cid-grand-hornu.be

Bijna 100 jaar Eldorado…
NAMEN

Tot 27 oktober nodigen de ‘Service public de Wallonie’ en filmclub ‘Studio 5’ u uit 
voor een duik in de geschiedenis van de ‘Eldorado’, de bioscoop waarvan de 
Namenaars zoveel hielden en die zijn deuren sloot in 2016, op de drempel van zijn 
honderdjarig bestaan. In een ‘Cinema Paradiso’-sfeer zult u de repliek van een klein 
bioscoopzaaltje weervinden, alsook foto’s, programma’s en kaartjes, affiches en 
filmstroken van vroeger… 

Espace Wallonie de Namur, Rue de Bruxelles 20, B-5000 Namur, +32 81 32 15 35
Van maandag tot vrijdag, van 8u30 à 16h30 – Gesloten op 1 en 9/10. Gratis toegang.

Animatie-tentoonstelling “Belle-Fleur”
BOIS DU CAZIER

In het zuiden van Charleroi vormt het ‘Bois du Cazier’ een onmisbaar cul-
tureel centrum in het kader van het industrieel erfgoed. Van 18 oktober 
2017 tot 18 februari worden daar de grote getekende platen tentoongesteld 
van het jeugdalbum “Belle-Fleur”, van de hand van Sandrine Place en 
Ian De Haes (La Renaissance du Livre). Belle-Fleur is de koosnaam van 
Blanche Duval, een meisje van 10 jaar. Haar papa is steenkoolhouwer in de 
mijn en haar mama werkt in de bovengrondse sorteer en wasinrichting. Aan 
het einde van een namiddag in december ziet ze haar papa niet terugkomen 
uit de mijn en wordt ze ongerust. De volgende ochtend daalt ze met haar 
vriend Nicola in de mijn af, op zoek naar haar papa… Er worden ook activi-
teiten (geanimeerde lectuur, kamishibaï,…) aangeboden voor gezinnen en 
schoolgroepen.

Rue du Cazier 80, B-6001 Marcinelle. Open alle dagen behalve op maandag. Van dinsdag tot 
vrijdag van 9u tot 17u, zaterdag en zondag van 10 tot 18u (behalve op 24/9).

www.leboisducazier.be

Highlights
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I N N O V A T I E

Chinese investeerders vestigen een technologisch 
innovatiecentrum in het wetenschapspark van Louvain-
la-Neuve. Belgische en Chinese ondernemingen zullen 
daar informatie of onderzoeksprojecten kunnen 
uitwisselen en vanaf 2020 de voorbereidingen treffen 
om beide markten voor elkaar toegankelijk te maken.

CBTC
Een ontmoet- 

ingspunt  

tussen China 

en Europa

LO U VA I N - L A- N E U V E

Waals-Brabant

I  Gilles Bechet // V Smart Valley 
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Door het immense ontwikkelingspotentieel 
van zijn markt is China een nieuw Eldorado 
voor veel Belgische ondernemingen. 
Hetzelfde geldt voor de Chinese firma’s die 

aangetrokken worden door de grote Europese markt. 
Niettemin blijft de toegang voor beide kanten moeilijk, 
zowel om administratieve als om culturele redenen. Een 
contact-, besprekings- en uitwisselingspunt zou heel 
nuttig kunnen zijn. Dat is het voorstel van het toekom-
stige China Belgium Technological Center, dat zijn acti-
viteiten in 2020 aanvat en waarvoor zopas de eerste 
grondwerken van start zijn gegaan op de site van het 
wetenschapspark Einstein van Louvain-la-Neuve. 

Enorme verwachtingen
Het zal een “all-in”-ondernemingscentrum zijn voor 
hoogtechnologische Chinese ondernemingen en voor 
Europese bedrijven die belangstelling hebben voor de 
Chinese markt. Op termijn zou er plaats zijn voor 200 
ondernemingen en 1500 banen. In de eerste fase zal het 
vastgoedcomplex een conferentiecentrum, een samen-
werkingsruimte, een zakencentrum en kantoren op maat 
omvatten, alsook een hotel. Het plan voor dat project 
gaat terug tot het bezoek van president Xi Jinping aan 

België, in maart 2014 en tot het ondertekenen van een 
eerste akkoord met de toenmalige premier, Elio Di Rupo. 
Aan Chinese kant zijn er enorme verwachtingen, meer 
bepaald in het voetspoor van het initiatief One Belt, One 

Road, dat ook de “Nieuwe Zijderoute” wordt genoemd 
en dat in 2013 door de Chinese president werd gelan-
ceerd voor het promoten van een open economie en voor 
een toename van de economische en commerciële uit-
wisselingen tussen zijn land en de rest van de wereld.
 Er bestonden contacten tussen Wallonië en de pro-
vincie Hubei, met haar hoofdstad Wuhan, waar samen 
met een universiteit een incubatieproject voor start-ups 
uit de hoogtechnologische sectoren werd aangevat. 
Vandaar het voorstel aan de UCL om die structuur na 
te maken op de ter beschikking staande gronden in het 
wetenschapspark.

Een volledig ecosysteem
De projectontwikkelaars hebben gekozen voor de meest-
belovende sectoren, namelijk biowetenschappen, com-
municatietechnologieën, groene technologieën en ten 
slotte slimme fabricage (of smart manufacturing), een 
prioritaire sector voor de Chinezen, die meer geauto-
matiseerde, intuïtieve en duurzame fabricageprocessen 
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willen ontwikkelen. Het CBTC zal de voornaamste 
Chinese incubator in Europa zijn, want degene die 
bestaan in Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk, 
zijn beperkt tot één enkele bedrijfssector. “Onze eerste 

doelstelling”, zo zegt Dr. Zhiwei Song, business director 
van UI International dat het project stuurt, “is het concreet 

faciliteren van ontmoetingen en samenwerking tussen 

Belgische of Europese ondernemers en hun Chinese tegenhan-

gers”. Voor de Chinese ondernemingen is het belang van 
strategische aard. Ze zullen technologische akkoorden 
kunnen sluiten met Belgische ondernemingen om hun 
producten dankzij de “Europese kwaliteit” te verbeteren 
en om aan een toenemende vraag op de Chinese markt 
te voldoen. Ze zullen ook hun producten kunnen aan-
passen aan de Europese markt, waar de consumenten 
specifieke verwachtingen hebben en de normen en regel-
gevingen meestal strenger zijn. 
 Belgische ondernemingen die zich op de Chinese 
markt willen vestigen, zullen er gesprekspartners vinden 
om hun de toegang te vergemakkelijken door begeleiding 
voor recht, financiering, intellectuele eigendom, 
octrooien en, meer algemeen, voor de manier om zaken 
te doen in China. Dat geeft ook directe toegang tot een 
netwerk van Chinese gesprekspartners, wat heel kost-
baar kan zijn, omdat handel en zakendoen ginder nog 
sterk relatiegebonden zijn. Zoals werd onderstreept door 
de aanwezigheid in het wetenschapspark, zal de incuba-
tor zich richten op spitstechnologieën. “De ondernemingen 

zullen worden gekozen op basis van zeer strikte maatstaven 

en van een echt onderzoeks- en ontwikkelingspotentieel. Alle 

kandidaturen moeten ter goedkeuring zowel worden voorge-

legd aan het wetenschapspark als aan het CBTC. Wij leveren 

dan weer diensten en zorgen ervoor dat de ondernemingen 

voldoende kans hebben om elkaar te ontmoeten, ongeacht hun 

Belgische ondernemingen die zich op de 
Chinese markt willen vestigen, zullen er 
gesprekspartners vinden om hun de toegang te 
vergemakkelijken door begeleiding voor recht, 
financiering, intellectuele eigendom, octrooien 
en, meer algemeen, voor de manier om zaken 
te doen in China.

EEN REFERENTIE 
VOOR HET PARK
De toekomstige gebouwen 
van het China Belgium 
Technological Center 
zullen worden opgetrokken 
in het Wetenschapspark 
Einstein, vlak bij Louvain-
la-Neuve. Het project 
wordt door United 
Investment Europe 
gefinancierd ten belope 
van € 200 miljoen en zal 
28.000 m² groot zijn. Het 
gebouwencomplex zal 
kantoren, laboratoria, een 
hotel met 160 bedden, een 
dienstverlenings- en 
conferentiecentrum 
omvatten, alsook logistiek 
en parkings. De uitvoering 
van de werken werd 
toevertrouwd aan een 
tijdelijke vereniging 
bestaande uit de Belgische 
aannemers Franki, CIT 
Blaton, en BPC, onder 
supervisie van het 
architectenbureau baev/
archipelago. De site van 
acht hectare ligt tussen de 
N4 en de E411, in een 
valleitje met in het midden 
een weg. Om een 

functionele eenheid te 
maken, zal het centrum 
hoger liggen op een sokkel 
die bestaat uit een dubbel 
plateau dat boven de weg 
wordt geplaatst. Voor de 
vijf gebouwen van de 
eerste fase van het project 
wordt materiaal gebruikt 
dat typisch is voor 
Louvain-la-Neuve: 
baksteen en beton. Een 
andere merkwaardige 
bijzonderheid van de site 
is, dat het regenwater 
volledig wordt 
opgevangen, opgeslagen 
en gerecycleerd in 
regentuinen waar riet en 
irissen zullen groeien. 
Zoals dat het geval is bij 
gelijkaardige incubatoren 
in China, wordt heel de site 
rond een openbaar plein 
gebouwd. “De bouwheer 
wil de uitwisseling tussen 
Belgen en Chinezen 
bevorderen”, verklaart 
Jean-Sébastien Mouthuy, 
projectcoördinator bij 
archipelago. “Het zal voor 
iedereen een 
ontmoetingsplaats zijn die 
hopelijk een referentie zal 
worden voor het 
wetenschapspark.”
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strategie en het partnerschapsniveau dat hun interesseert.” 
Dankzij de nabijheid van de universiteit, zal het centrum 
een volledig ecosysteem kunnen creëren, waarin onder-
wijs en onderzoek, innovatie en handel samen deelne-
men aan een technologische samenwerking tussen twee 
continenten.

Een technologisch project
Twee jaar vóór het begin van de activiteit heeft nog geen 
enkele onderneming haar definitief akkoord gegeven. 
In China gebruikt een groep van vijf personen de offi-
ciële en professionele netwerken om de voordelen van 
de incubator aan te prijzen. Er werden reeds verschei-
dene belangrijke personen aangesproken, maar Dr. D. 
Song wil hun namen nog niet geven. Bij de UCL werden 
er al verschillende informatievergaderingen in het 
wetenschapspark en in bedrijfskringen belegd. “Er zijn 

nog vragen en men is nog bang”, verklaart Philippe Barras, 
DG van de UCL en verantwoordelijke voor de promotie 
en het beheer van de wetenschapsparken. “Maar de men-

sen hebben goed begrepen dat het niet gaat over ‘B to C’, maar 

over een technologisch project.” Philippe Barras wil zich bij 
voorrang richten op ondernemingen die al exporterva-
ring hebben en die voet aan de grond willen krijgen op 
de Chinese markt. 
 “We zijn gaan beseffen dat we start-ups niet de beste dienst 

bewijzen door ze in dat bad te gooien wanneer ze commercieel 

nog te zwak zijn. De Chinese bedrijven, daarentegen, hebben 

al verscheidene keren getoond dat ze graag willen investeren 

in Europese start-ups.”
 Voor de UCL biedt het CBTC ook indirecte voordelen 
op academisch niveau. Er wordt met Chinese universi-
teitslaboratoria samengewerkt aan onderzoeksprogram-
ma’s, maar dat zijn geen gecoördineerde initiatieven. De 
universiteit is zich bewust van haar achterstand, meer 
bepaald tegenover de Vlaamse universiteiten, en ze heeft 
er dan ook een strategische prioriteit van gemaakt door 
een “China Desk” te openen. “Wij willen meer samenwer-

ken op academisch niveau, uitwisseling van profesoren ver-

gemakkelijken en meer Chinese studenten op de campus krij-

gen. Daarvoor kan het CBTC als een hefboom werken.”

Cultureel deel
De investering van UI Europe in Louvain-la-Neuve 
omvat ook een vastgoedgedeelte. Om veel Chinese 
expats te kunnen opvangen op de site, willen de CBTC-
beheerders op drie plaatsen in de universiteitsstad in 
totaal 300 appartementen bouwen. Omdat ze hun land-
genoten zo goed mogelijk willen integreren in de bevol-
king van Louvain-la-Neuve, wensen ze er ook een cul-
tureel deel in op te nemen, waaraan vorm is gegeven 
door een bijdrage voor het renoveren van het Museum 
van Louvain-la-Neuve. In ruil dient het museum dan 
elk jaar een “Chinees” evenement te organiseren, waar-
door cultuur de integratie zal helpen bevorderen.
 Maar waarom eigenlijk Louvain-la-Neuve en België? 
Aan de argumenten voor een strategische vestiging in 
het centrum van Europa, voegt Dr. Song nog toe dat de 
overheden van beide landen tot op het hoogste niveau 
uitstekend samenwerken. Hij geeft ook een onverwacht 
en sentimenteel argument. “Zeer lang geleden, hebben de 

Belgen de Chinezen geholpen bij het bouwen van een spoorweg 

tussen Peking en Wuhan. Welnu, de directeur van het WuHan 

EastLake Hi-Tech Innovation Center, dat deelneemt aan het 

project, is afkomstig van Wuhan. Voor hem lijdt het geen twij-

fel dat we, om onze netwerken uit te breiden, op de eerste plaats 

een beroep moeten doen op wie ons vroeger al geholpen heeft.” 
Ten slotte voegt Dr. Song eraan toe: “De Belgen zijn een 

zeer pragmatisch volk. Jullie praten weinig, maar doen veel. 

Dat komt zeer goed overeen met de Chinese mentaliteit.”
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© IRIS

H I G H - T E C H 

Wanneer de pas aan de UCL afgestudeerde 
burgerlijk ingenieurs Pierre De Muelenaere en 
Jean Didier Legat in 1981 elektronische kringlopen 
ontwierpen voor het herkennen van lettertekens, 
konden ze zich niet inbeelden dat hun 
onderneming ooit deel zou uitmaken van de 
Japanse Canon-groep.

IRIS
De kunst  

om van papier 

goud te maken... 

of bits

LO U VA I N - L A- N E U V E

Waals-Brabant

I  Thierry Desiraut

IRISpen, een soort ballpoint 
die teksten scant en die in reële 

tijd digitaliseert
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Voor deze ambitieuze jonge onderzoekers gaat 
het op de eerste plaats om een doctoraats- 
scriptie. In die tijd is het oprichten van spin-
offs in de mode. Pierre zet de stap in 1987 en 

sticht de firma IRIS. Een van de mooiste succesverhalen 
van de Waalse industrie. In het begin was het een KMO 
met een project waarin weinig mensen geloofden. 
Vandaag is het een van de parels aan de kroon van 
Canon, een van de grootste internationale groepen.
 Alles berust op een vaststelling. Elke onderneming 
bezit een massa aan informatie die ze op eender welk 
moment nodig kan hebben. Een groot deel van die gege-
vens was tot in de jaren ´90 op papier genoteerd. Met 
de veralgemening van de informatica moest men een 
middel vinden om die gegevens te digitaliseren en ze 
door tekstverwerking toegankelijk te maken. 
Uitgerekend dat was het voorwerp van het onderzoek 
van beide ingenieurs. Met de hulp van de UCL en van 
een privé-investeerder ontwikkelden ze een prototype 
van een elektronische kaart waarmee gedrukte teksten 
konden worden gelezen. Wel moesten ze de wereld er 
nog van overtuigen dat dit de goede oplossing was. De 
moeilijkheid is dat er bij tekstverwerking verschillende 
soorten lettertekens verschijnen. Dat maakt optische 
herkenning ingewikkeld. 
 Overigens zijn er veel concurrenten op dat terrein. 
Ten slotte is de markt nog niet rijp. Jean Didier Legat en 
een privé-investeerder beslissen dus het schip te verla-

ten. Maar Pierre Demuelenaere doet koppig voort. “Veel 

mensen zeiden me: ‘ jullie technologie zal binnenkort voorbij-

gestreefd zijn, want de nieuwe mode is het papierloze kantoor’. 
Daar sprak men toen al over. Men zei me: ‘ jullie komen te 

laat, jullie technologie dient tot niets enz.’ Maar wat er 

gebeurde, was juist het tegendeel: we hebben een zeer mooie 

ontwikkeling gekend op basis van behoeften die alleen maar 

groter werden.(1) 

Een bewogen geschiedenis 
En de goede oplossing heet OCR-systeem (Optical 
Character Recognition). Een schijnbaar eenvoudig idee: 
men neemt een scan of een digitale foto van een tekst 
op papier en dankzij speciale software verandert men 
die in een tekstbestand voor diverse formats. Men hoeft 
de teksten dus niet over te tikken en de tabellen, bijvoor-
beeld, niet opnieuw te maken. Een enorme tijd en ener-
giewinst. Er dient zich een Waalse partner aan, de firma 
Prodata, die geleid wordt door en zekere Pierre Rion (zie 
WAW nr. 37). 
 Samen gaan ze langzaam maar zeker de markt ver-
overen. Dertig jaar later is IRIS een van de beste speci-
alisten geworden op de in volle expansie verkerende 
markt voor tekstherkenning. De firma biedt een breed 
gamma draagbare scanners aan met hoge scanresolutie 
en hoge digitaliseringssnelheid. Bovendien zijn ze com-
pact genoeg om in een handtas te passen. De onderne-
ming haalt dan grote contracten binnen bij de Belgische 
rijkswacht en bij de autokeuringscentra, bij de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers van het Groothertogdom 
Luxemburg en bij Belgische banken. IRIS ontwerpt ook 
software voor het beheren van zo uiteenlopende data 
als vragenlijsten voor de volkstellingen in België en in 
Tsjechië, en voor het BTW-bestuur, maar ook voor brie-
ven met behulp van een scanner voor PC. 
 In 1994 doet de KMO een meesterzet: ze brengt de 
IRISpen uit, een soort ballpoint die teksten scant en die 
in reële tijd digitaliseert. Zo kan men ook documenten, 
werknota’s en vergaderingsverslagen direct op een com-
puter importeren. Dat blijkt een succes en de firma 
begint aan haar internationale ontwikkeling. Ze opent 
dochterondernemingen in Frankrijk en in de Verenigde 
Staten. In mei 1999 gaat IRIS naar de Brusselse beurs. 
De waarde van de firma wordt dan geraamd op 2 miljard 
Belgische frank. 

“De vraag van de markt is groot. Oplossingen 
zijn aantrekkelijker dan technologieën. 
Operationele oplossingen, natuurlijk. En dat 
is juist onze kracht. Na dertig jaar kunnen we 
ontelbare referenties voorleggen”
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Diversifiëring 
Naast de technologietak werd I.R.I.S. Professional 
Solutions opgericht, dat bij ondernemingen en besturen 
optreedt als enige gesprekspartner om zowel dienstver-
lening als spitstechnologische oplossingen aan te bieden 
voor het doelmatig beheren van de informatiestromen. 
Wat men ECM (Enterprise Content Management) 
noemt, omvat uiteenlopende diensten zoals het 
 aanmaken van bestanden, alsook de distributie, de publi-
catie en de archivering ervan. Kortom, alles wat te 
maken heeft met het dagelijks beheer. Die activiteit is 
vandaag goed voor drie vierde van de omzet van Iris, 
dat momenteel bijna €100 miljoen haalt en vestigingen 
heeft in Louvain-la-Neuve, Brussel, Vilvoorde en 
Antwerpen, maar ook in Frankrijk, Luxemburg, 
Duitsland, Nederland, de VS en Hong Kong. Iris stelt 
600 personen te werk. “De vraag van de markt is groot. 

Oplossingen zijn aantrekkelijker dan technologieën. 

Operationele oplossingen, natuurlijk. En dat is juist onze 

kracht. Na dertig jaar kunnen we ontelbare referenties voor-

leggen” (2), stelt Christophe Sintubin, Corporate 
Marketing Director van de groep. 

Een vriendelijk overnamebod
En het zijn die troeven die de Canon-groep hebben over-
tuigd om in 2013 een vriendelijk overnamebod uit te 
brengen op IRIS. De Japanse groep bezat al 17% van de 
maatschappelijke aandelen en besloot uiteindelijk de zaak 
volledig in handen te nemen, waarbij hij de historische 
aandeelhouders tegelijk een mooie meerwaarde bood.

De Japanners wilden zich duidelijk laten inspireren door 
het geheim van het succes van deze spin-off, die aanvan-
kelijk slechts uit twee personen bestond en die nu voor 
heel de Canon-groep HET deskundigheids en referen-
tiecentrum is op het gebied van informatiebeheer. Canon 
wil die knowhow gebruiken om zijn andere dochteron-
dernemingen in Europa beter te ontwikkelen. 
 Dankzij een minnelijke overeenkomst kon Pierre de 
Muelenaere nog drie jaar aan het hoofd van de firma 
blijven, vóór hij het roer doorgaf aan een stafmedewer-
ker van de Canon-groep. Zo kon hij de overgang verze-
keren en zorgen voor de integratie van de firma in de 
groep, zonder dat ze haar autonomie verloor en moest 
verzaken aan wat het geheim van haar succes vormde. 
Hij heeft er helemaal geen spijt van, wel integendeel. 
“Onder de vlag van een Japanse vennootschap zullen de resul-

taten veel beter zijn dan wanneer I.R.I.S. op zichzelf was blijven 

bestaan. Het gaat natuurlijk niet meer om een zuiver Belgisch 

verhaal, maar dat is het ook nooit echt geweest, aangezien 

I.R.I.S. reeds aandeelhouders van zowat overal had, zelfs nog 

voor het naar de beurs ging. En wij werken onvermijdelijk op 

een wereldmarkt met wereldwijde klanten.” IRIS blijft hoe 
dan ook een juweel van de Waalse economie en een 
succes dat een voorbeeld kan zijn voor andere KMO’s.

1
uittreksel uit een 
interview van JC 
Verset – RTBF) 

2
Digital Energy 
Solutions Alain de 
Fooz | Dec 17, 2016)
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Op bezoek  

in Tanger

Voor de 2e uitgave van Un Chef belge à Tanger, 
Belgisch-Marokkaanse B2B-ontmoetingen rond een 
galadiner, zal sterrenchef Laury Zioui het festijn 
verzorgen, tot groot genoegen van de vele deelnemers, 
onder wie de Ateliers François, een Luiks familiebedrijf 
dat in 1870 werd opgericht.

Het was onderneemster Yesmina Hantout (Yes4events) die, 
met de steun van het Waalse agentschap voor Export en 
Buitenlandse Investeringen (AWEX), van Brussels Invest en 
van de Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel in 

Marokko (CCBLM), het initiatief had genomen voor de eerste uitgave 
van Un Chef Belge à Tanger, in november 2016. De tweede uitgave gaat 
dit jaar door van 18 tot 20 oktober. De zakelijke bijeenkomst die in de 
grote havenstad van Noord-Marokko wordt georganiseerd, heeft “busi-
ness opportuniteiten” als thema. 
 Op het programma staan een voorstelling van de ondernemingen in 
de Kamer van Koophandel, Industrie en Dienstverlening van Tanger, 
alsook ontmoetingen tussen de verschillende particuliere en openbare 
economische spelers van Tanger en hun Belgische tegenhangers. Zo 
kunnen ondernemers en investeerders van gedachten wisselen. Het 
orgelpunt is het galadiner dat wordt bereid door de Belgisch-
Marokkaanse sterrenchef Laury Zioui. 

LAURY ZIOUI
CHEF DE L’ÉVEIL DES SENS

Nadia en Laury Zioui dachten helemaal 
niet dat ze in de horecasector zouden 

gaan werken, en toch... Laury kwam op 
16jarige leeftijd in België aan om hier 
voor elektricien te studeren. Om wat 
geld te verdienen, ging hij de afwas 
doen in een restaurant. Van het een 

kwam al vlug het ander en de 
enthousiaste jongeman maakte snel 

vorderingen. In april 2001 kocht het paar 
een gebouw in Montigny-le-Tilleul om er 

“L’Éveil des Sens” te openen. Amper 
negen maanden later kreeg het 

restaurant al zijn ster in de beroemde 
Michelingids! Laury, nu een sterrenchef 
in zijn restaurant aan de zijde van zijn 
echtgenote, die wijnkelnerin is, blijft er 
ook vandaag nog van overtuigd dat de 
Belgische keuken helemaal niet hoeft 

onder te doen voor de internationale en 
dat ze een verplaatsing dubbel en dik 

waard is. Naar aanleiding deze tweede 
uitgave van Un Chef belge à Tanger reist 

de Belgisch-Marokkaanse chef naar 
Marokko. “Het is dankzij een 

gemeenschappelijke neef dat we 
Yesmina Hantout hebben ontmoet”, 

vertelt Nadia Zioui. “Laury is heel 
opgetogen omdat hij aan dat evenement 
kan deelnemen. Hij kent Tanger niet en 

verheugt er zich al op dat hij naar de 
markten zal kunnen gaan om er kennis 
te maken met de plaatselijke producten 

en de mensen te ontmoeten”,  
legt ze verder uit. Koken is een droom, 

het heeft iets magisch.

Rue de la Station 105
B-6110 Montigny-le-Tilleul

+32 71 31 96 92

www.l-eveildessens.be

I  Muriel Lombaerts

LU I K

Luik
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DE ATELIERS 
FRANÇOIS
Dit familiebedrijf van vader op zoon stelt een 400tal 
medewerkers tewerk, die onder de leiding van Hugues 
Rolin staan. Het bedrijf is aanwezig in 137 landen en 
staat wereldwijd bekend voor zijn hoge en lagedrukcom-
pressoren met droge perslucht en zonder olie. Alles 
begint in 1870, toen er in Luik een besloten vennoot-
schap werd opgericht voor de productie van perslucht-
hamers voor het bouwen van tunnels en gangen in de 
plaatselijke steenkoolmijnen. In 1900 maakt het bedrijf 
alternatieve compressoren voor de steenkoolnijverheid. 
Tijdens de volgende decennia blijft de firma zware com-
pressoren ontwikkelen, meer bepaald voor de metaal-
industrie. Na 1950 wordt Ateliers François een naamloze 
vennootschap die zijn export wil bevorderen en ook in 
het buitenland handel wil drijven.

De PET-explosie
Aan het einde van de jaren ’60 wordt er een nieuw com-
pressorengamma ontwikkeld, zonder smering en met 
PTFE-segmenten (van teflon). Die machines worden 
gebruikt in brouwerijen, in glasfabrieken en in de che-
mie en petrochemie, alsook in de metaal en de voeding-
snijverheid. Twintig jaar later verschijnt de eerste com-
pressor van 40 bar met een olievrije zuiger (of zonder 
smering) voor het blazen van PET-flessen. Het bouwen 
van dat soort machines is momenteel de voornaamste 
en haast enige activiteit van de Ateliers François, waar-
van ook de naam werd veranderd om beter bij de 
moderne geglobaliseerde wereld te passen. Het bedrijf 
heet nu “AF Compressors”.
 Sinds de jaren ’80 hebben de PET-flessen zeer veel 
sectoren veroverd: mineraal water en koolzuurhoudende 
dranken, fruitsap, tafelolie en bier, maar ook azijn, soms 
wijn, sauzen en specerijen en zelfs vloeibare zeep, 
geneesmiddelen en parfums. De productie van PET-
compressoren van AF met zuigers zonder smering dient 
haast uitsluitend voor het fabriceren van PET-flessen.
 Ook vandaag ontwikkelt AF zijn dienstverlening en 
onderhoudswerk ter plaatse door middel van wereldwijd 
verspreide filialen en steunpunten, meer bepaald in 
Europa, Rusland, China, het Midden-Oosten, Afrika, 
Indië, Noord en Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië en 
Australië.
 Veel bedrijfsleiders maken zich al heel wat jaren zor-
gen over de klimaatverandering. Veel firma’s willen hun 
CO2-uitstoot zoveel mogelijk verminderen. 
Ook vandaag moet elke beheerder het ener-
gieverbruik in de productieomgeving van zijn 
bedrijf verminderen, terwijl haast 10% van de 

energie in de industrie voor het aanmaken van perslucht 
dient. Het zoeken naar veilige en energiezuinige pers-
luchtsystemen is dus een echte uitdaging. Er bestaan 
weinig technologische wisseloplossingen voor olievrije 
persluchtdistributie. Toch bieden de Ateliers François 
bedrijfszekere oplossingen aan.

Energie besparen
Op 20 oktober 2017 zal de onderneming een studiedag 
organiseren in de Kamer van Koophandel van Tanger. 
Daardoor wil ze de gebruikers van olievrije perslucht 
een nieuwe visie geven en uitleggen hoe ze minstens 
16,5% energie kunnen besparen! De firma zal zich rich-
ten tot een publiek dat bestaat uit energiebeheerders, 
technische directeurs en verantwoordelijken van de 
ondernemingen die deelnemen aan het door Yesmina 
Hantout georganiseerde evenement.
 Tanger is het tweede economisch centrum van 
Marokko en heeft talrijke troeven in handen, zoals zijn 
nieuwe haven, een vrije zone, het containervervoer 
Tanger Med, een automobielindustrie die in volle ont-
wikkeling verkeert en een bouwsector die zich voort-
durend uitbreidt. Voor de Ateliers François biedt een 
evenement zoals Un Chef belge à Tanger uitstekende 
kansen om zich bekend te maken bij de officiële autori-
teiten van Tanger, maar ook om economische operatoren 
te ontmoeten, die dicht bij hun beroepsactiviteiten staan. 

www.afcompressors.com
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WHO IS 
WAW !
— Vésale Pharma

De onderneming Vésale Pharma werd in 1997 opgericht in 
Eghezée en is sinds 2008 een pionierster op het gebied van 
onderzoek en innovatie voor probiotica, levende micro-orga-
nismen die meer bepaald de darmtransit kunnen bevorderen. 

Vésale Pharma voert zijn producten naar een twintigtal landen uit en is 
vandaag uitgegroeid tot een van de marktleiders. Nadat ze anderhalf jaar 
geleden een eerste kantoor opende in Brazilië, heeft ze nu een tweede 
geopend in New Delhi, in India, met de steun van het Waalse 
Exportagentschap (Awex) (zie hiernaast), en heeft ze onlangs Bacilac in 
China geïntroduceerd. 
 Het gaat in feite om de toestemming om haar pediatrische gamma in 
China op de markt te brengen. Het contract werd iets meer dan 3 jaar 
geleden ondertekend. Maar dat komt eigenlijk overeen met de tijd die 
nodig is om de producten te registreren bij de China Food and Drug 
Administration (CFDA), de Chinese overheid.

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

Vésale Pharma 
Rue Louis Allaert 9 
B-5310 Noville-sur-Mehaigne 
+32 81 56 00 06 
info@vesalepharma.com

www.vesalepharma.com
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Bacilac-gamma op de Chinese markt

Op 19 juli jongstleden werd het Bacilac-gamma officieel op de 
Chinese markt geïntroduceerd, en wel in aanwezigheid van de gewe-
zen Chinese Minister van Volksgezondheid en van de Voorzitter 
van de Wereldgezondheidsorganisatie in China, van bijna 200 kin-
derartsen en directeurs van kinderziekenhuizen en van de verte-
genwoordigers van Vésale, onder wie Jehan Liénart, Johan Quintens, 
Chief Scientific Officer en van Jean-Paulo Warzée, voorzitter van 
de Europese Wetenschappelijke Liga voor Probiotica.
 “Het gaat om de verlenging van een partnerschaps- en distributieover-

eenkomst die werd gesloten met de Chinese firma HONZ Pharma, die 

aanwezig is in heel China en hoofdzakelijk in Hainan, Beijing, Hebei en 

Shenyang. Dankzij HONZ Pharma opent de vergunning, die we vandaag 

hebben ontvangen, een immense markt voor ons.”
 “Dat akkoord”, zo legt Johan Quintens uit, “heeft betrekking op de 

exclusiviteit voor de distributie op het Chinese grondgebied van drie pro-

ducten uit het kindergeneeskundige gamma van Vésale Pharma: Bacilac 

Child, Bacilac Infantis en Bacilac Kids.” 
 De officiële lancering heeft betrekking op het eerste daarvan, 
namelijk Bacilac Child. Nog dit jaar zullen er van dat product meer 
dan 200.000 dozen ofwel 3,2 miljoen sticks worden verkocht, waar-
van 100.000 dozen nu al geleverd zijn met het oog op de officiële 
introductie. “We zijn van plan om vanaf 2018 elk jaar minstens 1,2 miljoen 

dozen van het pediatrische gamma te verkopen op het Chinese grondgebied, 

wat goed is voor een totaalbedrag van ongeveer €2,5 miljoen per jaar”, 
voegt Jehan Liénart daaraan toe. Momenteel onderhandelen we over 
het lanceren van andere Vésale-producten tegen eind 2017.

In juni van dit jaar heeft Vésale Pharma 
in New Delhi een kantoor geopend om de firma 
in Indië te vertegenwoordigen

“Het openen van een vertegenwoordigingskantoor in New Delhi past volledig in de huidige 

internationale strategie van de firma. Om te beginnen is het de bedoeling de mogelijkheden 

te onderzoeken om samenwerkingsverbanden en partnerschappen te sluiten, zowel inzake 

O&O, die een essentiële pijler vormen van onze firma, als structureel en commercieel. Indië 

is een immense markt die men omzichtig moet aanpakken door zich aan de plaatselijke zeden 

en gewoonten aan te passen”, preciseert Jehan Liénart, stichter en CEO van de firma 
Vésale Pharma. Dat kantoor kon worden geopend dankzij en met de steun van het 
Waalse Exportagentschap (AWEX). “Wij volgen de ontwikkelingsstrategie van de Waalse 

KMO’s op international vlak altijd zeer aandachtig en op proactieve wijze”, stelt Pascale 
Delcomminette, Algemeen Administrateur van het Awex. “Het begeleiden van Vésale 

Pharma past in dat kader en beantwoordt perfect aan de evolutie van onze opdracht, namelijk 

het ondersteunen van de export van onze KMO’s en het aanmoedigen van hun commerciële 

en zelfs structurele vestiging in het buitenland, maar ook het geven van hulp voor het ont-

wikkelen van technologische en commerciële partnerschappen in heel de wereld.”

Van 1979 tot 2015 heeft de Chinese regering de 
geboorten gecontroleerd en de gezinnen verboden meer 
dan één kind te hebben. Dat beleid om overbevolking te 

vermijden heeft ouders van meer dan één kind zwaar 
bestraft, maar vooral geleid tot gedwongen abortussen 

en sterilisaties. In de jaren 1980 werd het versoepeld 
voor boerengezinnen en in 2013 werd er een 

uitzondering gemaakt voor koppels waarvan één 
persoon zelf enig kind is. In 2015 werd het beleid 

vervangen door een nieuw, dat het aantal kinderen tot 
maximum twee per gezin beperkt.
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T O E R I S M E

Erfgoeddagen:  

een andere mobiliteit

Dankzij de erfgoeddagen heeft het grote publiek kunnen 
kennismaken met een thematiek die even essentieel als tijdeloos 
is, namelijk verplaatsingen. Over het water, op de weg en met de 
trein. Het evenement is dan wel voorbij, maar het Erfgoed blijft 
bestaan en kan heel het jaar worden verkend. Hier vindt u een 
reeks adressen waar u in elk jaargetijde terechtkunt.

I  Gilles Bechet
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Rond het meer achter de Ry de Rome-stuwdam 

in de buurt van Couvin loopt een asfaltweg. Die 

is bijzonder goed geschikt voor wandelingen en 

fietstochten langs wat het grootste reservoir 

van drinkbaar water uit de streek is. 

1 Het meer met een oppervlakte van 25 ha 
heeft de vorm van een drievingerige 
handschoen. Men merkt dat niet onmid-
dellijk op, want 25 jaar na het bouwen 
van de dam zijn de op de oevers geplante 

berkengroepen flink gegroeid. Langs een of andere 
doorkijk kan men echter wel het verlengde zien van 
de drie rivieren die in het meer uitmonden: de Ry 
de Rome, de Ry de l’Ermitage en de Ry des Serpents. 
Dit speciale meer, dat een dal in het midden van het 
Ardense woud vult, dankt zijn donkere kleur aan 
zijn rotsachtige bodem. Die geeft er een ietwat 
noords uitzicht aan, dat nog versterkt wordt door 
de omliggende naaldbossen.
  Afgezien van een korte en lichte helling, is de 
weg altijd vlak. Hij ligt wat hoger dan de oever, die 
wordt beschermd door een beboste strook waarop 
alanten groeien. Wie goed kan luisteren en in stilte 
observeren, zal futen en ijsvogels zien, alsook – in 
september, met een beetje geluk – visarenden, 
indrukwekkende roofvogels die met gespreide vleu-
gels boven de donkere waterspiegel zweven, tot ze 
plots naar beneden duiken om een vis te vangen. In 
de met bossen begroeide hellingen rond het meer 
kan men zwarte spechten zien (die de grootste 
spechtensoort vormen) en ook zwarte ooievaars, 
typische steltlopers uit bosrijke streken, die naar 
Wallonië beginnen terug te keren sinds het woud 
door een beredeneerd beheer weer aantrekkelijk 
werd. Van juli tot oktober wordt de droge en zure 
grond van de taluds bedekt door roze calluna of 
zomerheide. Tijdens het wandelen, zal men ook een 
of ander afdalend pad opmerken, waarlangs reeën 
en everzwijnen bij dageraad uit het woud komen 
om aan het meer hun dorst te lessen. Aan het einde 
van de wandeling staat men opnieuw en met een 
fris hoofd voor de stuwdam.

ARDENS WATER
Barrage du Ry de Rome (Petigny) — Namen

Inlichtingen
Barrage du Ry de Rome
B-5660 Petigny  
+32 60 34 59 56 ou +32 60 34 01 40 
ot.couvin@scarlet.be 
http://tourisme.couvin.com

Wie goed kan luisteren en in 

stilte observeren, zal futen en 

ijsvogels zien, alsook – in 

september, met een beetje geluk 

– visarenden, indrukwekkende 

roofvogels die met gespreide 

vleugels boven de donkere 

waterspiegel zweven, tot ze

plots naar beneden duiken om 

een vis te vangen.
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eigenaar was veranderd, worden er al 25 jaar bosklassen 
in gegeven voor groepen minderbedeelde kinderen. Daar 
waar de Sint-Jansbosbeek in de Semois uitmondt, staan 
de overblijfselen van de Gérard-barak. Enkele begroeide 
stukken muur aan de rand van het bos. De olieslagerij 
waar men de olie voor de lampen maakte, verdween 
volledig bij de opkomst van de petroleum, omstreeks 
1870. Meer dan een eeuw later, is de topografie grondig 
veranderd. De Gérard-barak kon men toen zien vanop 
de oevers van de rivier. In de loop der jaren verdwenen 
de resten beetje bij beetje en overwoekerde het woud 
opnieuw de stenen en de vervallen muren. Om naar de 
andere twee barakken te gaan, moet men zich diep in 
de bossen wagen. Waar nu hoogstammige naaldbomen 
langs de weg staan, bevonden zich in de tijd van de 
smokkelaars weiden die in het verlengde van de rivier-
bedding lagen. 
 Van de Cagneaux-barak schiet er niet veel meer over, 
tenzij een laag stenen gebouw waarin zich ongetwijfeld 
een wasplaats bevond. De in 1938 afgebrande barak werd 
vervangen door een stenen chalet, dat nu ook in puin 
gevallen is. Het gebruikte pad ligt iets hoger dan hetgeen 
dat oorspronkelijk werd gevolgd door de Sint-
Jansbosbeek, die in de loop van de tijd verscheidene 
keren van bedding veranderde. Van de Léger-barak 
schieten alleen maar twee vloertegels over. Het water-
debiet werd ook aanzienlijk lager door het aanplanten 
van naaldbomen, die heel het dal hebben uitgedroogd. 
Op de zeer mooie site waar de Flexa- en de Sint-
Jansbosbeek samenvloeien, heeft men wat verbeeldings-
kracht nodig om de toenmalige kleurrijke activiteit weer 
tot leven te roepen. Maar misschien moet men alleen 
maar naar het landschap luisteren, dat ons nog heel wat 
te vertellen heeft.

TABAKSSMOKKEL
Bohan — Namen

Inlichtingen
Rue du Bois Jean 142 – B-5550 Bohan
+32 61 29 28 27 
tourisme.vresse@skynet.be

2 Soms zou je gaan denken dat bepaalde stuk-
ken van de grens tussen Frankrijk en 
België door een grappenmaker werden 
getekend. Tussen een meander van de 
Semois en van de Sint-Jansbosbeek kan een 

wandelaar van het ene naar het andere land gaan, zonder 
dat die overgang ergens staat aangeduid. Van die toe-
stand hebben de tabakssmokkelaars tussen beide landen 
vanaf de helft van de 19e eeuw tot aan het begin van de 
20e maar al te graag gebruik gemaakt. De toenmalige 
Franse consumenten die in een stukje België aan de 
oever van de Semois gekweekte tabak kochten, konden 
zo ontsnappen aan de douanerechten en de accijnzen. 
De pakken tabak werden in de rivier geworpen en er 
enkele kilometer verder weer uitgevist en op barken 
geladen, die naar een van die “barakken” werden 
gesleept, waar men zijn voorraad tabak, chocolade, koffie 
en lucifers kon indoen. De inwoners van Bohan en 
omstreken kenden de bossen als hun broekzak en speel-
den kat en muis met de douaniers. Op het pad dat de vier 
verschillende barakken (of wat ervan overblijft) ver-
bindt, worden nu rondleidingen gegeven.
 De Laurent-barak, waar de wandeling begint, is de 
enige die voor een groot deel bewaard bleef. Nadat het 
in streeksteen gebouwde huis met twee verdiepingen na 
het einde van de smokkelperiode verscheidene keren van 
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De grot van Sclayn, in de buurt van Andenne, is een 
uitzonderlijke site. Die in 1971 ontdekte paleolithische 
plaats wordt sinds 1978 voorturend onderzocht aan 
de hand van de meest geavanceerde methodes van 
de moderne archeologie. 

3 De grot vormde gedurende meer dan 
100.000 jaar een tussenstop en een hulpon-
derkomen voor een reeks prehistorische 
bevolkingsgroepen. In de verschillende 
geologische lagen vindt men voorwerpen 

en mensen- en dierenresten uit verscheidene tijdperken. 
Er werden al heel wat ontdekkingen gedaan, waarvan 
de beroemdste en ongelooflijkste het Kind van Sclayn 
is, een neanderthalerkind van wie men de onderkaak en 
enkele tanden vond in een leemlaag. Met de meest 
geavanceerde technieken heeft men er zelfs de leeftijd 
van kunnen bepalen, namelijk 8 jaar en 17 dagen.
 Wanneer de site naar aanleiding van de Erfgoeddagen 
wordt geopend, zullen we kunnen zien hoe belangrijk 
de waterwegen waren voor de prehistorische bevol-
kingsgroepen. Ze vormden niet enkel natuurlijke hin-
derpalen, maar konden ook de verplaatsingen verge-
makkelijken van die nomadische jagers, die van hun 
expedities kostbare minerale, plantaardige of dierlijke 

DE LAGEN VAN  
DE TIJD

Sclayn — Namen

materialen meebrachten. De geografische oorsprong van 
die verschillende grondstoffen maakt het a posteriori 
mogelijk het spoor van die onvermoeibare reizigers na 
te trekken. De site is zo rijk, dat er verscheidene decennia 
of zelfs generaties nodig zullen zijn om alle lagen en 
hoeken ervan te onderzoeken en te verkennen. De 
opgravingen gebeuren in een bepaalde volgorde en zone 
per zone. Natuurlijk moet men zich hoeden voor te snelle 
conclusies, want sporen die men op dezelfde hoogte 
vindt, kunnen best behoren tot periodes die verscheidene 
tienduizenden jaren uit elkaar liggen.
 Het bezoek wordt geleid door de archeologen die de 
site beheren. Ze zullen uitleg geven over hun werkwijzen 
en over de evolutie van de kennis van de prehistorie. Ze 
zullen de bezoekers ook helpen bij het decoderen van de 
wanden van de uitgraving, waar men veel rots- en been-
derfragmenten vindt, die haast onherkenbaar zijn voor 
leken. Het geoefende oog van de archeologen herkent 
nu eens een hoektand van een hyena, dan weer een silex, 
een snijtand van een holenbeer, een tand van een wol-
neushoorn of een stuk hertengewei. En die beelden 
komen op haast magische wijze voor de geest.



51

nr.38Erfgoed

Tot het einde van de 15e eeuw waren er zeker honderdduizenden 
pelgrims, en zelfs meer, die te voet op bedevaart gingen naar de 
Spaanse stad Santiago de Compostella. Ze hadden daarvoor 
uiteenlopende redenen, maar velen van hen wilden op die manier 
uiting geven aan hun verering voor de christelijke apostel en 
martelaar Jacobus. 

4 Veel van die bedevaartswegen doorkruisten ons land 
en één ervan liep door Nijvel, dat in de middeleeuwen 
een belangrijke stad was. Nu de bedevaart naar 
Santiago in deze nieuwe eeuw duidelijk weer in de 
belangstelling komt, kunnen we ons eens buigen over 

de sporen die ze in de stad van de heilige Gertrudis naliet.
  Net zoals vroeger is de weg door de stad aangeduid. Hij begint 
in de Sint-Annawijk. Een banketbakker die Jacquet heette, verwijst 
naar de bijnaam die de bedevaarders op weg naar Santiago de 
Compostella kregen. Volgens plaatselijke bronnen ving The Pilgrim, 
die er vandaag met zijn roodgeschilderde gevel als een Ierse pub 
uitziet, sinds de 17e eeuw de bedevaarders op. Het standbeeld van 
de heilige Jacobus, dat in het gemeentelijke museum wordt bewaard, 
geeft een idee van de meest gebruikelijke bedevaardersuitrusting, 
namelijk het schoudermanteltje dat was versierd met “conchas” 
(schelpen) die men aantrof op de Gallicische stranden, een pelgrim-
staf en kalebas. In de 12e eeuw was de “codex calixtinus” de eerste 
topografische reisgids voor Compostella. U kunt er enkele repro-
ducties van zien. In de aan de heilige Gertrudis toegewijde kapit-
telkerk stelt een interessant hoogreliëf de heilige Jacobus en de hei-
lige Gertrudis voor aan de voet van een kruisbeeld, wat eraan 
herinnert dat de bedevaart in die moeilijke tijden allesbehalve een 
pretje was. De weg eindigt in de Kleine Sint-Jacobswijk, de oudste 
van de stad, met haar huizen van rode baksteen, die veel sporen van 
de doorgang van de bedevaarders behielden. Teken dat de verering 
voor de heilige Jacobus er nog steeds leeft, is dat de buurtbewoners 
ze in de Sint-Gertrudistoren hebben opgenomen.

IN HET TEKEN VAN 
DE SCHELP

Nivelles — Waals-Brabant

5 De vroegere wagenwerkplaats van het sta-
tion van Saint-Ghislain is al sinds enkele 
jaren de pleisterplaats van de enthousiaste 
leden van het TSP (Toer isme en 
Spoorpatrimonium). Het rollend materieel 

werd geduldig gerestaureerd dankzij de liefde voor en 
de knowhow die de leden hebben van treinen uit heel 
Europa. Het rollend materieel van gisteren en eergiste-
ren staat er op de sporen voor fotografen en liefhebbers. 
Zelfs als ze stilstaan, verliezen die indrukwekkende 
machines niets van hun aantrekkingskracht. Ze van alle 
kanten bekijken en soms in de stuurhut ervan klauteren, 
roept herinneringen uit de kindertijd op. Sinds de 
oprichting ervan in 1989 heeft het TSP een steeds groter 
en gevarieerder wordende verzameling materieel aan-
gelegd, die de voornaamste van het land is geworden, na 
die van de NMBS en van Trainworld.
 De verdieping herbergt het rijk van de miniatuur-
treinen, maar die spoorbanen zijn er niet minder indruk-
wekkend om. We tellen er vier, waaronder gelijkstroom-
banen met 2 rails en wisselstroombanen met 3 rails, naar 
Duits of Belgisch model. In de landschapsmodules zien 
kenners de trouwe weergave van de stations van Thulin, 
Blaton en Peruwelz. Een prestatie die geduld en enthou-
siasme vergt en die soms een levenswerk is.
 Geen rechtgeaarde modelbouwer zal de ontmoeting 
op zaterdag willen missen. Te midden van het gerestau-
reerde spoorwegmaterieel wordt dan een ruilbeurs met 
een honderdtal exposanten gehouden.

LOCOMOTIEVEN 
VAN VROEGER

Saint-Ghislain — Henegouwen

Inlichtingen
Rue de la Fontaine – B-7330 Saint-Ghislain 
+32 495 20 27 78 / david.et.les.trains@gmail.com 
www.retrotrain.be

Inlichtingen
Avenue Albert et Elisabeth – B-1400 Nivelles 
+32 472 94 17 90 / isabelle.parmentier@unamur.be
www.chirel-bw.be  
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Wie een historische verantwoording zoekt voor 
de bierbrouwkunst in Wallonië, hoeft slechts 
te gaan snuffelen in familiepapieren om sporen en 
schriftelijke bewijzen te vinden van de 
eeuwenoude continuïteit van die kunst, die 
vandaag een zaak van miljarden euro geworden is.

DE ABDIJ VAN 
LOBBES
Gesta abbatum 

Lobiensium

I  Alain Voisot // V Guy Focant

LO B B E S

Henegouwen

E R F G O E D
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D e kunst van het bierbrouwen ont-
stond in het Midden-Oosten, maar 
de historische continuïteit ervan ligt 
in drie regio’s die door drie middel-

eeuwse abdijen worden vertegenwoordigd. In de 
tijd van het Karolingische rijk spreekt de kroniek 
over bierproductie in 822 in de Abdij van Corbie 
in Picardië, ten oosten van Amiens, in 850 te 
Freising in Beieren, ten noorden van München 
en in 868 te Lobbes, op de oevers van de Samber, 
in Wallonië… Sindsdien hebben die streken de 
bierbrouwku nst  behouden en verder 
ontwikkeld. 
 Bijna duizend jaar lang beleed en verspreidde 
Lobbes zo het christelijk geloof. Volgens de toen-
malige etsen, die de immense macht tonen die 
eeuwenlang werd opgestapeld, was Lobbes een 
van de beroemdste abdijen van het Westen en ze 
zou hetzelfde lot ondergaan als Jumièges, 
Cîteaux, Cluny, Molesme... Het was juist die eco-
nomische en politieke macht die tot hun onder-
gang leidde. Er schiet niet veel over van haar 
stenen stanza’s, haar bloeiende tuinen en moes-
tuinen. Het belastingsgeld en de aflatenhandel, 
de financiële feodaliteit… Het waren allemaal 
kiemen van de revolutie die de meest ostentatieve 
instellingen van het ancien régime vernietigden. 
Lobbes was een doelwit. Enkel de hoeve bleef 
bewaard en geeft door haar afmetingen weer hoe 
machtig die totaal vernielde abdij was.
 Boven het abdijdomein steekt de vroegere 
collegiale Sint-Ursmaruskerk uit, die nu als paro-
chiekerk dienstdoet. De funderingen ervan date-
ren uit de Karolingische tijd. Het romaanse 
gebouw is perfect gerestaureerd. Vanaf het voor-
plein van de kapittelkerk ziet men enkele hoog-
stammige bomen die de juiste ligging van de 
abdij tonen, die tijdens heel de 19e eeuw als steen-
groeve werd gebruikt. 

Een project
De gemeente Lobbes heeft een klein deel van de 
site gekocht, namelijk 2,2 ha, waarop de gebou-
wen staan van de sinds de jaren ’60 buiten 
gebruik zijnde linnenopslagplaats van de abdij. 
Die aan de hoeve grenzende gebouwen zijn 
800 m² groot, met daarbij een uitgestrekte loods 
van 700 m². Volgens de oude plannen bevond de 
brouwerij zich in een afzonderlijk en zuidelijker 
gelegen gebouw. Een privé-investeerder zou 
daarin een microbrouwerij willen onderbrengen. 
Zou dat kunnen zonder kennis van de recepten 
van de abdijbieren? Momenteel hebben de plaat-
selijke historici nog niet naar sporen van die oude 
schat gezocht. 
 De enige schat van de abdij die we nog hebben, 
is de Bijbel van Lobbes, die in het museum van 
het Seminarie van Doornik bewaard wordt. Dat 

De vroegere collegiale  
Sint-Ursmaruskerk doet nu dienst 

als parochiekerk voor de gemeente 
van Lobbes
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document maakt deel uit van het Waalse erfgoed. 
In de middeleeuwen produceerde het scriptorium 
van Lobbes veel geschriften. De catalogi van de 
door de abdij gemaakte manuscripten die in de 
bibliotheek ervan werden bewaard, vormen daar 
het bewijs van en bevestigen dat Lobbes in de 
11e eeuw een belangrijk cultureel centrum was. 
Die uit 276 folio’s bestaande Biblia Sacra zou 
eigenlijk een van de twee boekdelen zijn die wer-
den opgezet en in 1084 voltooid door de kopiist 
Goderan, maar hij bevat slechts een stuk van het 
Oude Testament. Er ontbreekt een tweede deel 
met het vervolg van de oudtestamentische tek-
sten die niet voorkomen in het eerste deel, alsook 
de teksten van het Nieuwe Testament. De ver-
luchtingen zijn echte meesterwerken, die men 
via het internet kan bekijken op de site van het 
Seminarie van Doornik.

De enige schat van de abdij die we nog 
hebben, is de Bijbel van Lobbes, die in het 
museum van het Seminarie van Doornik 
bewaard wordt. Dat  document maakt 
deel uit van het Waalse erfgoed.

De verluchtingen van de Biblia Sacra  
of “Bijbel van Lobbes”. Oude Testament, 

gedateerd van 1084.

De Sambervallei, vroeger en 
vandaag
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De nationale weg 507 verlaat Doornik naar het zuiden in de richting van  
Saint-Amand-les-Eaux. Enkele kilometer vóór de Franse grens, na het dorp 
Hollain, is er ietwat afgezonderd een bosje populieren dat een stenen monoliet 
omringt waarvan het mysterie uitstraalt over de Henegouwse vlakte. 

EEN GEHUCHT IN 
WALLONIË 
— De menhir van Doornik

I Alain Voisot

De site bevindt zich op 150 m 
van de befaamde Romeinse 
heerweg Bavay-Doornik, op 
een hoogte die een breed uit-

zicht biedt op de streek. Die monumentale 
menhir is van landeniaanse zandsteen en 
komt uit een Noord-Franse groeve. Die 
megaliet dateert van het neolithicum, zo’n 
3500 jaar geleden. Hij weegt 23 ton. 
Rekening houdende met het deel onder 
het grondoppervlak, is hij 4,25 m hoog, 
3 m breed en 55 tot 60 cm dik. De andere 
kant is bezaaid met gaatjes en heeft enkele 

grote groeven, wat doet vermoeden dat 
hij ooit als polijststeen werd gebruikt. Het 
ondergrondse deel meet ongeveer 2 m, 
wat de totale lengte op ongeveer 5,90 m 
brengt. Zijn naam dankt hij wellicht aan 
zijn (bruine) kleur en zijn hoogte: “la 
Pierre Brune Haut” of “de Hoge Bruine 
Steen”. Hoewel de “Pierre Brunehault” 
sinds 15 maart 1934 beschermd is, weet 
men er weinig over. In de 18e eeuw begon 
het monument, net zoals de toren van 
Pisa, scheef te zakken. In 1819 werd het 
weer recht gezet met de hulp van 1000 
personen. 

Het mysterie
Zeker is, dat de steen niet uit de Keltische 
tijd stamt. Pas lang na de oprichting ervan 
kwamen de Kelten immers in onze stre-
ken. Misschien heeft de megaliet als 
richtpunt (paal) gediend voor het opstel-
len van communicatiemiddelen. Het zou 
ook kunnen dat de mysterieuze steen een 
ontmoetingspunt vormde of een plaats 
voor godsdienstige vieringen. Onze 
“Brunehault”-steen zou dus een eerbied-
waardige ouderdom hebben.
  
Verhalen en legenden 
Er bestaan twee verhalen over de geschie-
denis van de “Brunehault”-steen. Het eer-
ste is religieus van aard en het tweede 
historisch. In het meest wonderlijke ver-
haal stond Onze-Lieve-Vrouw centraal. 

 Toen ze vernam dat Doornik een aan 
haar toegewijde kathedraal ging bouwen, 
wilde ze de eerste steen ervoor leveren. 
Wanneer ze merkte dat de funderingen 
al boven de grond uitstaken, liet ze teleur-
gesteld de steen vallen, die ze in haar 
voorschoot droeg. Die kwam in de grond 
vast te zitten in Hollain. Toen ze zich 
afdrukte om weer naar de hemel op te 
stijgen, steunde de heilige Maagd met 
haar voet op halve hoogte aan de weste-
lijke kant van de steen en liet er haar voe-
tafdruk achter, de voetafdruk van Onze-
Lieve-Vrouw... Omdat de steen op die 
manier een gewijde steen werd, kun je er 
maar beter je mes niet op slijpen. Je zou 
het verliezen of het zou zich tegen je 
keren... Er zijn in de steen verscheidene 
barsten die doen vermoeden dat de schen-
ders van de steen werden gestraft... 
 Het andere verhaal is minder lyrisch. 
Tot slot van een vete tussen enerzijds 
koningin Fredegonde van Neustrië en haar 
familie en anderzijds koningin Brunhilde 
(Brunehault) van Austrasië, werd deze 
laatste in 613 tot een vreselijke dood ver-
oordeeld. Ze zou met haar haardos aan de 
staart van een dol geworden paard zijn 
gehangen en gestorven zijn tijdens de eer-
ste ogenblikken van een wilde galop die 
pas in Hollain eindigde. De “Brunehau(l)
t”-steen werd opgericht op de plek waar 
het paard zou gestopt zijn met het in stuk-
ken gereten lichaam van de koningin.
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Kent u veel plaatsen waar men u begroet, ook 
wanneer men u niet kent? Dat is het geval in 
Montignies-sur-Roc, een groen en heuvel-
achtig dorp in de gemeente Honnelles. Is het 

omdat men de inwoners ervan “de bergbewoners” noemt, 
dat die 532 zielen zo beminnelijk zijn? Feit is alleszins 
dat degenen die wij tegenkwamen, zichtbaar trots waren 
op hun recente erkenning – je zou voor minder! Want 
om tot de club van de “Mooiste dorpen” toe te treden, 
moet men blijk geven van een authenticiteit en een erf-
goed bezitten die, via die erkenning, onvermoede schat-
ten volop tot hun recht doen komen.

Gastvrijheid en feestelijkheid
Je wordt onmiddellijk getroffen door de pracht van de 
place Fulgence Masson, die de naam draagt van een 
minister van justitie en advocaat uit Bergen. Uit liefde 
voor zijn dorp en voor de natuur schonk hij de prachtige 
lindebomen en platanen die dat dorpsplein sieren. Hun 
perfecte uitlijning vormt een elegant scherm voor de 
huizen, die meestal in de 18e eeuw werden gebouwd. Bij 
mooi weer worden de banken en het gazon verlicht door 
de gedempte zonnestralen. Op sommige plaatsen zorgt 
het felle licht dan weer voor een prachtig visueel con-
trast. Niets komt de aldaar heersende rust verstoren. 
Toch is dit rustige dorp ook heel gastvrij. Elk jaar vinden 
er lokale evenementen plaats, die telkens veel uiteenlo-
pende nieuwsgierigen lokken. Om te beginnen is er het 
toneel: 700 toeschouwers woonden begin augustus 2017 
de opvoering van het stuk “Le prénom” (De Voornaam) 
bij, dat in openlucht werd gespeeld in het park van het 
kasteel. Een wedstrijd voor trekpaarden, markten voor 

ambachtelijke producten, sportevenementen en presti-
gieuze manifestaties (zoals een oldtimer-tentoonstelling 
voor de liefhebbers van prachtige oude auto’s) maken 
deel uit van het activiteitenprogramma. Die vele ont-
moetingsdagen doen het dorp baden in een vrolijke 
feeststemming en benadrukken vooral de levenskunst 
en de gastvrijheid van de dorpelingen. Ze bewijzen ook 
dat landel ijk heid en cu ltuur pr ima kunnen 
samengaan.

Het kasteel
Dikwijls vertellen kastelen de geschiedenis van de 
opeenvolgende bewoners. Het kasteel van Montignies-
sur-Roc vormt daarop geen uitzondering. We kunnen 
in alle geval bevestigen dat de huidige heerlijkheid sinds 
1811 door huwelijk in handen is van de familie la Motte 
Baraffe, een oud geslacht dat uit Artesië afkomstig is. In 
de loop der eeuwen onderging het kasteel veel verande-
ringen, meer bepaald de verbouwing tot “folie”, zoals 
men luxueuze buitenverblijven toen noemde. De in de 
17e eeuw opgetrokken L-vormige bijgebouwen dienen 
tegenwoordig als opslagplaatsen en stallen. De gunstig 
gelegen dreef naar het op zijn Frans aangelegde park 
bevat enkele prachtige boomsoorten. Waren de in vijf-
hoek geplante haagbeuken getuigen van geheime 
afspraakjes? Of boden de op die manier ontworpen tui-
nen veeleer uitzicht op het kasteel? 
 In de ruimte binnen de muren vindt men ook een 
boomgaard, een moestuin en zelfs een vroegere ijskelder, 
waarvan later een grot werd gemaakt. Doordat het 
eigendom laag in het dorp ligt, heeft het ook een vijver 
en een waterbevoorrading vanuit de Petite Honnelle. 

In april jongstleden werd Montignies-sur-Roc tot “Mooiste 
dorp van Wallonië” verkozen, zodat het voortaan in de 
hoogste categorie meespeelt. Maar hoewel dit charmante 
dorp aan alle selectiecriteria voldoet, hebben we er toch 
nog een pluspuntje gevonden.

MONTIGNIES- 
SUR-ROC
Het Hoge Land, 

tussen rots en water

I  Marie-Marthe Schuermans // V Marc Angeroth

M O N T I G N I E S - S U R - R O C

Henegouwen

Erfgoed
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 Dikwijls vertellen kastelen de geschiedenis 
van de opeenvolgende bewoners. Het kasteel 
van Montignies-sur-Roc vormt daarop geen 
uitzondering. We kunnen in alle geval 
bevestigen dat de huidige heerlijkheid sinds 
1811 door huwelijk in handen is van de 
familie la Motte Baraffe, een oud geslacht dat 
uit Artesië afkomstig is.

De bijgebouwen van  
het kasteel
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Omdat er in het verleden nogal wat laakbare daden wer-
den gepleegd, kan het kasteel nu niet meer worden 
bezocht. Dat neemt echter niet weg dat, zoals we hier-
boven al hebben vermeld, de eigenaars de plaats bij gele-
genheid ter beschikking stellen voor een opname of een 
tentoonstelling.

Enkele ontdekkingen
Nieuwsgierigen vinden er hun gading en liefhebbers van 
wandelingen ook. Sportbeoefenaars kunnen maar best 
bottines aantrekken voor sommige uitstappen, want op 
sommige plaatsen zijn de paden naar de waterzones glib-
berig en tamelijk steil. Vanop het dorpsplein kun je ver-
schillende richtingen uit. Langs de Kerkstraat bereik je 
het kasteel van la Motte en de kerk met een aan Onze-
Lieve-Vrouw gewijde grot. Het witte herenhuis is ook 
de moeite waard. Met zijn op muurtjes geplaatste tra-
liewerk ziet het er heel elegant uit. Aan de andere kant 
bevindt zich op enkele steenworpen van het centrum de 
Belgisch-Franse grenspost met zijn wachthuisje dat eer-
tijds als douanekantoor dienst deed en op de officiële 
scheidingslijn tussen beide buurlanden staat. Maar dou-
aniers en controles zijn er niet meer: de weg is vrij en 
het landschap verandert nauwelijks!
 Het dorp heeft nog een andere bijzonderheid, namelijk 
de Romeinse heerweg die (in rechte lijn) van Bavay 
(Henegouwen) naar Keulen (Duitsland) loopt, via 
Tongeren (Belgisch-Limburg) en die het grondgebied 
van de gemeente kruist. 
 Misschien verwondert het u dat u hier een Jeanne de 
Bellevillestraat aantreft. Dat was een heldin uit de oorlog 
van 14-18. Ze werd in Brussel geboren en ging bij het 
verzet om hulp te bieden aan de Engelsen die na de 
gespierde doortocht van de Duitsers in het dorp vastza-
ten. Samen met Gabrielle Petit, een andere heldin uit de 
Eerste Wereldoorlog, werd ze gearresteerd en tot dwan-
garbeid veroordeeld.

LA BRASSERIE DES ROCS
Deze brouwerij is een bloeiende plaatselijke 
onderneming die heel het jaar door bier van 
uitstekende kwaliteit produceert. U kunt kiezen 
tussen licht bier, bruin bier, amberkleurig bier 
en wit bier. Bovendien is er de Triple impériale, 
een bier dat uitsluitend tegen het einde van het 
jaar wordt gebrouwen om naar de Verenigde 
Staten te worden geëxporteerd. Momenteel 
worden er verbouwingswerken uitgevoerd aan 
de brouwerij. Daaruit blijkt hoe dynamisch het 
beheer van de onderneming is.

brouwerij « L’Abbaye des Rocs »
Chaussée Brunehault 37 
B-7387 Montignies-sur-Roc
+32 65 75 99 76 ou +32 476 25 23 68 
www.abbaye-des-rocs.com

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

« Les Plus Beaux Villages de Wallonie »
Rue Haute 7
B-5332 Crupet
+32 83 65 72 40
info@beauxvillages.be

www.beauxvillages.be
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Onze-Lieve-Vrouwekerk
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De kerk van Gesves, die uitsteekt boven het Samsondal, 
heeft een orgel dat tot buiten onze grenzen beroemd is. 
De verantwoordelijken voor het Waalse Erfgoed beseffen 
de uitzonderlijke kwaliteiten ervan en hebben het in 
april jongstleden als beschermd monument geregistreerd. 
Die onderscheiding beloont de inspanningen die enkele 
mensen zich hebben getroost voor het behoud van dat 
prestigieuze instrument.

Erfgoed

DE KERK VAN  
GESVES
Een gunstige 

wind op 

de Condroz

G E S V E S

Namen

I  Marie-Marthe Schuermans // V Marc Angeroth

De Sint-Maximuskerk staat op een rotsachtige 
berguitloper en werd driemaal op dezelfde 
plaats gebouwd. De eerste werd in de middel-
eeuwen gebouwd, was gewijd aan de heilige 

Lambertus en verdween; de tweede werd in 1707 inge-
zegend en, omdat ze te klein was, werd ze in 1845 
gesloopt om plaats te maken voor de huidige kerk. 
Sommige grafstenen van de gesloopte kerk werden gere-
cupereerd en dienen nu als altaarstenen in de Sint-
Maximuskerk. Men kan er nog de data en de namen van 
de lang geleden gestorvenen op lezen. 

Vrijgevigheid en talent
De geschiedenis van dit merkwaardige orgel begint in 
1871, dankzij de vrijgevigheid van graaf en gravin 
Limminghe-du Mortier, de eigenaars van het kasteel 
van Gesves. Toen betaamde het dat kasteelheren voor-
werpen voor de eredienst gaven aan de parochiegemeen-
schap. Een orgel schenken paste dus perfect in die logica. 
Omdat ze het best mogelijke instrument wilden kopen, 
deden ze een beroep op Aristide Cavaillé-Coll, een 

IN 
JAARTALLEN

1845
Bouw van de kerk

1871
De heren van Gesves 

schenken een orgel aan de 
kerk 

± 1950
Elektrische aandrijving van 

het blaaswerk

1991
Opname van de 

CD Meditaciones religiosas 
(Lefébure-Wély), 

geïnventariseerd in 1994

2017
Bescherming door het 

Waals Gewest

E R F G O E D

Kerkkoor
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HOE ZIT  
EEN ORGEL INEEN?
Of het nu een groot of een 
klein orgel is, het bestaat altijd 
uit volgende onderdelen:
— De speeltafel is de plaats 
waar de organist tegenover de 
trapsgewijs aangebrachte 
manualen (2-3-4-5 naargelang 
de omvang van het instrument) 
en de pedalen zit. Aan de 
linker- en rechterzijde bevinden 
zich registerschuiven, die de 
muzikant kan gebruiken om 
klanken en effecten te 
verkrijgen naargelang de 
muziek die wordt gespeeld of 
de omstandigheden.
— Het blaaswerk is het 
ademhalingssysteem en de 
krachtbron van het orgel. 
Vroeger werd het bediend door 
helpers – dikwijls koorknapen 
– maar tegenwoordig zorgt een 
elektrische aandrijving 
gelukkig voor een regelmatig 
en constant luchtdebiet. De 
geproduceerde lucht wordt 
dan naar de windlades 
gevoerd, die ze via 
verscheidene kanalen (of 
windbuizen) naar de 
orgelpijpen sturen. 
— De orgelpijpen die men aan 
de buitenkant van het orgel 
ziet, krijgen lucht vanuit de 
windlades en zetten die om in 
klank. De pijpen hebben 
verschillende lengten: lange 
pijpen brengen doffe klanken 
voort en korte geven scherpe 
klanken. De diameter van de 
pijpen heeft dan weer invloed 
op de toonkleur (of het timbre).
— De orgelpijpen zijn onder-
verdeeld in verscheidene 
orgelspelgroepen, met als 
voornaamste: de achtergrond-
speelgroepen (onder andere: 
diepe bassen, fluiten, principa-
len enz.) en de rietspeelgroe-
pen (trompet, fagot, menselijke 
stem) waarbij de luchtstroom 
een rietje doet trillen.

Erfgoed

De orgelkast
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Parijse orgelbouwer die samen met zijn vader en zijn 
broer werkte en die een bijzonder goede faam had. Met 
een groepje door hem opgeleide ambachtslieden bouwde 
Aristide Cavaillé-Coll in zijn drie Parijse werkplaatsen 
orgels van uitzonderlijke kwaliteit. 
 Die instrumenten moesten daarna nog ter plaatse 
worden geïnstalleerd, wat een andere moeilijke fase was 
en zeer bekwaam personeel vergde. Er gaan geruchten 
dat de beroemde Parijse orgelbouwer persoonlijk toe-
zicht kwam houden op het plaatsen van het orgel in 
Gesves... Hoe dan ook, het monumentale instrument 
werd op het doksaal boven de hoofdingang van de kerk 
gezet. Van daaruit kon het orgel zijn krachtig geluid over 
de biddende gelovigen ontplooien. 
 Voor de adellijke schenker en zijn tijdgenoten moes-
ten orgels niet alleen dienen voor de kerk en de liturgi-
sche zang. Hij wilde aan zijn muziekminnende echtge-
note bovendien een saIonorgel schenken, waarvan de 
zichtbare delen nog in het kasteel te vinden zijn. Men 
kan dus met trots zeggen dat er twee orgels van Cavaillé-
Coll in Gesves werden geleverd. Die anekdote is niet 
zonder belang, aangezien men er kan van opkijken dat 
een van onze dorpen liefst twee exemplaren van die 
prestigieuze instrumenten bezat. Dat is ongetwijfeld een 
zeldzaam of zelfs uniek geval ter wereld! De verklaring 
schuilt waarschijnlijk in het feit dat een muziekliefheb-
ster zoals gravin Limminghe-du Mortier heel goede 
contacten onderhield met Parijs. Zo kan men beter die 
uitstekende keuze begrijpen.

Is het orgel de koning der instrumenten? 
Wanneer de allergrootsten het zeggen, zal het wel waar 
zijn... Of kent u een ander instrument dat op zijn eentje 
de rijkdom van een volledig orkest kan weergeven? Een 
orgel kan dat. Het vervangt een tiental instrumenten. 
Met zijn toetsen, registers en pedalen speelt het vrolijke 
stukken op feestdagen en treurmuziek bij begrafenissen. 
Desgewenst kan het stormachtig tekeergaan, maar even-
goed rustige en zachte muziek voortbrengen op een 
f luistertoon. Het moet in alle geval worden bespeeld 
door een vaardige organist, die heel dat toestel soepel in 
bedwang kan houden. Want je moet iets van een tove-
naar hebben om de ontelbare mogelijkheden er uit te 
halen. Kijk maar eens naar de organist terwijl hij speelt: 
heel dikwijls glimlacht hij, hij ziet er gelukkig uit en 
straalt van vreugde omdat hij zijn kunst ten gehore mag 
brengen. 
 Een orgel, dat ten onrechte dikwijls met een piano 
wordt vergeleken, is een blaasinstrument, terwijl een 
piano met snaren werkt. Een orgel is zeer ingewikkeld 

en heeft een lange geschiedenis. Er was immers al sprake 
van in 250 vóór Christus, toen de werktuigkundige 
Ctesibios een toestel uitvond dat alle kenmerken en de 
voornaamste mogelijkheden van de huidige orgels bezat. 
In oude archieven vindt men zelfs beschrijvingen van 
draagbare orgels... In de loop der eeuwen onderging het 
instrument een evolutie die geleid heeft tot de geweldige 
prestaties van onze hedendaagse orgels.

Het leven van het orgel van Gesves
Om iets te leren over de geschiedenis van het orgel van 
Gesves, is er niets beter dan ter plaatse gaan luisteren 
naar de in de streek geboren en getogen Grégory 
Léonard, die het verhaal van het orgel uit het hoofd kent. 
Het is waarschijnlijk uit overtuiging dat deze hartstoch-
telijke erfgoedliefhebber is gaan beseffen hoe belangrijk 
die weergaloze schat is. Ongelooflijk, immers, dat een 
tegelijk robuust en kwetsbaar muziekinstrument na 140 
jaar nog steeds zijn oorspronkelijke kwaliteiten heeft. 
Zeker, er gebeurden vergissingen (bijvoorbeeld bij de 
verhuis van het doksaal naar het gelijkvloers) en men 
doorstond angsten (met een plan om er een barokorgel 
van te maken, waarvan gelukkig werd afgezien) en er 
dreigde ontmoediging, maar telkens bleef men toch met 
vertrouwen volharden. Momenteel staat het orgel in de 
rechterhoek van de kerk, in afwachting dat het zijn ideale 
en definitieve plek krijgt op de plaats van een van beide 
biechtstoelen, links in het schip. De erkenning vanwege 
het Waalse Erfgoed is een geweldige troef om dit dorp 
en zijn schatten tot hun recht te doen komen. 

Kent u een ander instrument dat op zijn eentje 
de rijkdom van een volledig orkest kan 
weergeven? Een orgel kan dat. Het vervangt een 
tiental instrumenten. Met zijn toetsen, registers 
en pedalen speelt het vrolijke stukken op 
feestdagen en treurmuziek bij begrafenissen.

Erfgoed

Registerknoppen (boven) en pedalen 
(onderaan)
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Van Hubert  

Sarton tot Lebeau- 

Courally

I  Alain Voisot

Erfgoed

Het is dikwijls in het verleden dat men 
bronnen van creativiteit vindt, 
wanneer de verbeeldingskracht de 
innovatiefase overslaat en direct naar 
pure uitvinding gaat. Wedijver is 
slechts mogelijk in een omgeving 
die tegelijk vrij en stimulerend is, 
alsook optimistisch en begeesterend. 
Allemaal argumenten die men tot 
hun recht moet doen komen  
om de uitdagingen van de toekomst 
aan te gaan. 

LU I K

Luik

Luik, waar al in de middeleeuwen de wieg van de 
metaalindustrie stond, was in de 18e eeuw een 
centrum van verfijnde uurwerkmechaniek. De 
productie van vuurwapens van allerlei kaliber, 

van de kleinste handwapens tot het grootste artillerie-
stuk, was een van de verworvenheden van de eeuwen-
oude metaalbewerking. Juweliers leefden logischerwijze 
samen met de makers van wereldberoemde precieze 
meetinstrumenten. Uurwerkmakers behoorden tot die 
Luikse experten, die konden wedijveren met Parijs en 
Genève. Het was in die bloeiende nijverheid dat Hubert 
Sarton op 3 november 1748 in Luik geboren werd. Zijn 
opleiding tot uurwerkmaker had hij de danken aan zijn 
oom, Dieudonné Sarton. In 1768 ging Sarton naar Parijs 
om er zijn vorming te voltooien. Daarna werkte hij voor 
Pierre Le Roy, de oudste zoon van Julien Le Roy, de 
leverancier van uurwerken aan het hof van Lodewijk 
Louis XVI. Nadat hij op 24-jarige leeftijd de titel van 
meester-uurwerkmaker had behaald, keerde hij in 1772 
terug naar Luik, waar hij zich vestigde. Zoals blijkt uit 
een brevet dat op 23 december 1778 werd ingediend en 
geregist reerd bij  de Franse Academie voor 
Wetenschappen, vond hij het automatische uurwerk met 
rotor uit.
 Een gedenkplaat siert de gevel van het huis dat Hubert 
Sarton bewoonde op de hoek van de place de la 
République française en de rue de la Wache. Maar er is 
in Luik geen ‘rue Hubert Sarton’ ter herinnering aan 
deze uitvinder, die een reeks memo’s en verhandelingen 
naliet over het bouwen van machines voor steenkool-

De naam van elk uurwerkmodel 
is die van een jachtgeweer 

uit de verzameling van 
Lebeau-Courally

T A L E N T
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winning en over windmolens en hydraulische toestellen 
voor het droogmalen van Hollandse polders. Rennequin 
Sualem (1645-1708), een andere ontwerper, is niet veraf. 

Van metaalbewerking naar kunstambachten
Luik, dat op de grens van de Romaanse en de Germaanse 
wereld ligt, heeft aan zijn bewogen geschiedenis een op 
zijn minst “rendabele” industrie overgehouden, namelijk 
de wapenproductie. Dat verklaart waarom de Maasstad 
uitpuilde van wapenwerkplaatsen maar die na de paci-
ficatie van het oude continent één na één gaan verdwij-
nen. Aan het begin van de 20e eeuw telde de streek van 
Luik 200 wapenfabrikanten. De in 1865 opgericht firma 
Lebeau-Courally komt direct uit die erfenis voort. Dat 
kunstatelier is een van de allerlaatste dat wereldwijd 
toonaangevend is voor jachtwapens. Het wortelt in de 
eeuwenoude traditie van metaalbewerkers die juweliers 

werden. En waarom niet, eigenlijk? De kwaliteit en de 
afwerking van die Luikse luxewapens met hun etsen op 
staal doen de grote huizen aan de place Vendôme 
verbleken. 
 Die uitzonderlijke kunst wordt nog onderwezen aan 
de wapenschool Léon Mignon, die generaties van 
wereldwijd befaamde etsers en technici aflevert. Zelfs 
de grootste juweliers zouden niet graag zien dat die 
Luikse ambachtslieden zich aan de productie van luxe-
juwelen zouden wagen. 

Verantwoording
In de zomer van 2013 publiceerde WAW-magazine een 
dossier van 16 bladzijden over het erfgoed van de mid-
deleeuwse kunstsmeden in de Maasstreek uit de 12e en 
13e eeuw. Dit was zeker historisch verantwoord. En 
wanneer men vanuit dat erfgoed de lijn doortrekt naar 
de tijd van Hubert Sarton en de uitmuntendheid van de 
ambachtelijke wapenmakers, komen we terecht bij de 
verzameling uurwerken van Lebeau-Courally. 
 In 2010 is dat merk immers luxe-uurwerken en ver-
fijnde koffers en tassen gaan maken. De uurwerken van 
Lebeau-Courally worden echter niet in Luik gemonteerd, 
maar in Le Locle, in de Zwitserse Jura, te midden van de 
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beroemdste uurwerkmakers ter wereld. Maar elk uur-
werk draagt onmiskenbaar een Luikse toets met enkele 
kenmerkende details. Het sierelement op 9 uur, dat het 
reeksnummer van het uurwerk bevat, verwijst duidelijk 
naar de geweersleutel of veiligheidspal. Op de wijzerplaat 
ziet men ook het typische raster dat men terugvindt op 
de kolf van elk geweer van Lebeau-Courally. 

De verzameling
De naam van elk uurwerkmodel is die van een jachtge-
weer uit de verzameling van Lebeau-Courally – de 
baron, de graaf, de markies, de kroonprins, de aartsher-
tog… – en er bestaan zeer geraffineerde technische vari-
anten van. De commerciële evolutie die de Zwitserse 
uurwerkmakers de voorbije 50 jaar doormaakten, heeft 
die industrie gedwongen tot technische en esthetische 
prestaties waaraan vervalsers en namakers niet kunnen 
tippen. Imitatiehorloges zijn belachelijk geworden. Enkel 
technische en esthetische creativiteit maakt het verschil. 
Dat geldt trouwens ook voor de meeste van onze indus-
triële activiteiten. 

“LièGenève” 
Die poëtische legering zou een geslaagde evocatie kun-
nen zijn van die twee sterk verschillende steden, die toch 
met elkaar verbonden zijn door uitzonderlijke kunstam-
bachten. Het Luikse email uit de rue Lulay des Febvres 
zou prachtig kunnen worden ingelegd in een uurwer-
kenverzameling als aandenken aan de middeleeuwse 
kunstenaars uit de Maasstreek en op die manier aan Luik 
een dankbaar en flatterend internationaal imago schen-
ken. De band met de schatten die men tussen Wezet en 
Doornik vindt, zou dat erfgoed een plaats geven tussen 
de internationale pronkstukken uit de kunstgeschiede-
nis. Dat is al bijna het geval voor het reliekschrijn van 
de heilige Maurus dat voor de abdij van Florennes werd 
ontworpen, maar dat zich nu in Tsjechië bevindt, en 
voor de triptiek van Stavelot in de Morgan Library in 

New York. Het “Institut du Patrimoine wallon” (Waals 

Erfgoedinstituut) zou dan over ongezien en flatterende 
promotiematerieel kunnen beschikken. 
 In 2008 werd het huis Lebeau-Courally overgenomen 
door Joris Ide, een belangrijke Vlaamse industrieel. Maar 
het is Anne-Marie Moeremans die in Luik het atelier 
leidt en instaat voor de externe contacten. De eigenaars 
van Lebeau-Courally verwierven eind 2014 de prestigi-
euze uurwerk- en mechanismefabriek IMH in Le Locle. 
Die maakt tegenwoordig de meest luxueuze Zwitserse 
uurwerken en biedt onderdak aan 40 verschillende tra-
ditionele ambachten. 
 De uurwerk- en wapenfirma Lebeau-Courally 
Genève NV is gevestigd aan de rue de la Corraterie in 
Genève en haar zusteronderneming bevindt zich aan de 
rue Saint-Gilles, op de hoogten van Luik. Door die 
diversifiëring kan men de erfenis van de metaalbewer-
king in de Maasstreek zorgvuldig bewaren en ook 
andere producten van die zin voor uitmuntendheid doen 
profiteren. 

De zaak is in kannen en kruiken
Een lederwarenlijn van Lebeau-Courally wordt gefabri-
ceerd door de oude lederwarenfabriek Guene, in Vaux-
sous-Aubigny in de Haute-Marne. Die fabriek van hoog-
waardige handtassen werd door Joris Ide overgenomen 
onder de naam Dijon Maroquinerie. Door die eigenheid 
te behouden, wordt de band gelegd tussen de wapenfirma 
Lebeau-Courally in Luik, de Zwitserse firma IMH in Le 
Locle en de lijn van esthetische merklederwaren die de 
geest van de Luikse metaalbewerkingskunst uitstraalt.

Erfgoed
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Onze nieuwe smulroute 
brengt u ditmaal naar de 
streek van Charleroi, waarvan 
het sterke punt zeker de 
diversiteit is. Een grote stad te 
midden van merkwaardige 
natuurgebieden. Die route laat 
u heel die streek vol cultuur 
en erfgoed doorkruisen, met 
een bezoek aan een stad in 
volle verandering, maar ook 
een folkloristische streek, die 
beroemd is om haar Marsen 
van tussen Samber en Maas, 
die door de UNESCO erkend 
zijn als mondeling en 
immaterieel patrimonium. Kom 
verschillende smaken 
ontdekken tijdens die 
smultocht tussen de buiten en 
de stad, die 
kwaliteitsproducten alle eer 
aandoet.

1

DE BANMOLEN VAN 
GERPINNES
Deze mooie watermolen ligt in het 
historisch centrum van het dorp en 
wordt zorgvuldig gerestaureerd. Met 
de machines kan er zowel ambachte-
lijk volkorenmeel als groene elektri-
citeit worden gemaakt. In de winkel 
kunt u bier en kaas kopen die speciaal 
voor de molen zijn gemaakt.

Rue du Moulin 3
B-6280 Gerpinnes
+32 71 50 30 91

CULTUUR EN 
LEKKER ETEN IN  
DE STREEK 
VAN CHARLEROI

2

DE RAZ-BUZÉEHOEVE
Dit familiale melkbedrijf is gespe-
cialiseerd in de ambachtelijke pro-
ductie van kaas van rauwe koe-
melk. De hoeve maakt verse kaas 
van het Belgische brietype, de 
halfharde Tomme de Raz Buzée 
alsook de Rigodon, een met bier op 
smaak gebrachte geperste kaas, die 
zijn naam te danken heeft aan een 
trommelpartij uit een van de 
Folkloristische Marsen van Tussen 
Samber en Maas.

Rue des Flaches, 42
B-6280 Gerpinnes
+32 71 50 44 97
blaimont.frederic@skynet.be

3

AUX SAVEURS DES FRAISES 
DU VILLAGE
Een winkel en een degustatiesalon 
voor producten die ter plaatse, op 
de buiten, in het grootste fruit- en 
groentebedrijf van Wallonië wor-
den geteeld. U vindt er wafels, 
pannenkoeken en allerlei banket-
gebak op basis van verschilende 
aardbeisoorten, maar ook zoute 
gerechten die ambachtelijk worden 
gema a kt met op de hoeve 
gekweekte groenten.

Rue de Godiassau 47
B-6280 Gerpinnes
+32 71 50 50 02
www.fraisesduvillage.be

4

LA MANUFACTURE URBAINE
La Manufacture Urbaine is een vol-
ledige nieuwe plaats die in de lente 
van 2017 in het centrum van 
Charleroi werd geopend aan de oever 
van de Samber. Ze biedt gegiste pro-
ducten aan. Er wordt dus bier 
gebrouwen, brood gebakken en kof-
fie gebrand. Alles kan er heel gezellig 
worden gedegusteerd.
Quai Arthur Rimbaud 11

B-6000 Charleroi
+32 477 41 06 47
www.manufacture-urbaine.com

5

HET KASTEEL VAN 
TRAZEGNIES
De streekboetiek van het Kasteel van 
Trazegnies biedt u verschillende 
biersoorten met het etiket van het 
Kasteel aan, en ook wijnen, geestrijke 
dranken en appel- en perensap, als-
mede honing uit de streek. Tijdens 
het seizoen, dat van mei tot septem-
ber loopt, moet u zeker de nieuw 
gerestaureerde zalen en de romaanse 
en gotische kelders van het Kasteel 
bezoeken.

Place Albert 1er 32
B-6183 Trazegnies
+32 71 45 10 46
www.chateaudetrazegnies.be

Erfgoed
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NOG MEER RONDRITTEN
  

Een nieuwe, uitgebreid geïllustreerde brochure stelt 
27 gastronomische rondritten voor in het hele 
Waalse grondgebied, die de diversiteit, kwaliteit en 
originaliteit van de beste Waalse streekproducten in 
de kijker zetten. Profiteer van uw bezoek om 
ambachtslieden en producenten te ontmoeten die 
trots zijn op hun knowhow en identiteit. Om u alvast 
een voorsmaakje te geven, nemen we u mee naar 
de Lacs de l’Eau d’Heure. Laat Wallonië u inspireren 
om ook in 2017 van het leven te genieten!

Ontdek alle informatie over “Smullen in Wallonië”, 
de downloadbare themaroutes, een up-to-date 
evenementenkalender, ideeën voor overnachtingen 
en nog veel meer op de website.

www.lawalloniegourmande.be

OM TE PROEVEN
 ― De Gayette de Charleroi (een praline  

in de vorm van een eierkooltje)
 ― De Sambrée (een bier en een praline 

die werden gecreëerd naar aanleiding 
van het 350-jarig bestaan van de stad 
Charleroi, in 2016)

 ― De Tomme de Raz Buzée en de Rigodon 
(kazen van de Raz-Buzéehoeve in 
Gerpinnes)

 ― De Gré d’or (een aperitief op basis van 
citroenschillen van het Domaine du Gré)

 ― La bière Blanche de Charleroi, la bière 
Blonde du Pays Noir, la Cuvée de 
Trazegnies, la bière Bisous M’chou...

OM KENNIS MEE TE MAKEN
 ― Het Musée de la Photographie in Mont-sur-

Marchienne – www.museephoto.be
 ― De Bois du Cazier in Marcinelle  

www.leboisducazier.be
 ― Het Musée des Marches Folkloriques de 

l’Entre-Sambre-et-Meuse in Gerpinnes 
www.museedesmarches.be

INFO
Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
Place Charles II 20 – B-6000 Charleroi
+32 71 86 14 14
www.paysdecharleroi.be

Erfgoed



–
 0

4
D

O
SS

IE
R

68

nr.38



©
 a

rc
hi

ve
s 

S
o

na
ca

©
 a

rc
hi

ve
s 

S
o

na
ca

p. 79

p. 74

p. 82

p. 76

©
 E

S
A

S
3

L@
U

Li
è

g
e

Dossier

69

nr.38

I Dossier réalisé par Christian Sonon

EEN HIGHTECHSECTOR  
MET EEN HOGE 
TOEGEVOEGDE WAARDE
De vliegtuigen, draagraketten en satellieten die in Wallonië 
vervaardigd, ontwikkeld, getest of onderhouden worden, zijn 
bijna niet te tellen: Airbus, Bombardier, Embraer, Falcon, F-16, 
Ariane, Planck, Herschel, SoHo, Oufti-2 enzovoort. Deze 
liefdesrelatie met de lucht- en ruimtevaartsector, die bijna een 
eeuw geleden begon, blijft mensen inspireren. 

CENTRE SPATIAL DE LIÈGE: 
VERBONDEN MET DE ESA

SONACA PROBEERT BOEING AAN 
DE HAAK TE SLAAN

ULG: MASTERS IN LUCHT- 
EN RUIMTEVAART

SABCA, VAN AIRBUSSEN 
TOT F-16’S 
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De lucht- en ruimtevaartindustrie, een high-
techsector met een hoge toegevoegde waarde 
en zeer veelbelovende ontwikkelingen in het 
verschiet, is tegenwoordig een van de zwaar-

tepunten voor de ontwikkeling van Wallonië, van enkele 
van de grootste ondernemingen in die regio en van een 
heel netwerk van technologische, innovatieve en proac-
tieve mkb-bedrijven. Maar wat weten we eigenlijk van 
deze spelers die de Waalse vlag fier laten wapperen? De 
luchthaven van Charleroi, waar inmiddels meer dan 7 
miljoen reizigers per jaar gebruik van maken, en het 
Euro Space Center in Transinne, dat liefhebbers van 
ruimtevaart het hoofd op hol brengt, zijn het meest 
bekend bij het publiek. En verder? Verder zijn er enkele 
ondernemingen waarvan veel mensen niet op de naam 
kunnen komen, maar die wel overal ter wereld hun 
invloed doen gelden, zoals Sonaca, SABCA, Thales, 
Safran en Amos. En wie de Waalse hemel met een tele-
scoop afspeurt, zal met verbijstering ontdekken dat dit 
universum door een dikke honderd ondernemingen en 
onderzoekscentra wordt gecompleteerd. Deze onderne-
mingen zijn actief op het gebied van onderzoek, ontwik-
keling en productie van romponderdelen, motoren, 
elektronische systemen en software, maar hebben ook 
de vereiste knowhow ontwikkeld om vliegtuigen en 
helikopters te repareren, onderhouden en moderniseren. 
Meer dan 60% van de omzet van deze sector in België 
komt daardoor voor hun rekening.
 Voor meer uitleg over deze sterk groeiende sector 
hebben we afgesproken met Pierre Sonveaux, die voor-
zitter is van Skywin, de concurrentiecluster voor de 
lucht- en ruimtevaart, en Entreprises Wallonnes de 
l’Aéronautique (EWA).

Lucht- en 

ruimtevaartindustrie 

verlichten de Waalse 

hemel

Met een omzet van iets meer dan  
€ 2 miljard speelt de lucht- en 
ruimtevaartsector slechts een bescheiden 
rol binnen de Belgische industrie.  
Maar wel een strategische rol, want bijna 
alle programma’s van westerse fabrikanten 
van vliegtuigcasco’s en -motoren en  
van de Europese Ruimtevaartorganisatie 
lopen via België.
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Waar komt de Belgische knowhow op dit gebied 
vandaan?
p.s. — Net als in onze buurlanden heeft de luchtvaarts-
ector zich bij ons ontwikkeld op basis van militaire con-
tracten. SABCA en SABENA vestigden zich respectie-
velijk in 1920 en 1923 als eerste bedrijven in de buurt 
van Haren, waar het militaire vliegveld van Brussel lag. 
Daarna koos Sonaca, of liever gezegd zijn voorloper 
Fairey, in 1931 voor het plateau van Gosselies, omdat 
een bedrijfje genaamd SEGA daar een pilotenschool 
(opgericht door commandant Jacquet, een vliegende aas 
uit de Eerste Wereldoorlog, red.) en een onderhouds-
werkplaats voor vliegtuigen had opgezet. De vestiging 
van de Britse fabrikant in Wallonië is het resultaat van 
economische compensaties die de Belgische regering had 
gevraagd in ruil voor de aankoop van Fairey Firefly-
toestellen voor de Belgische luchtmacht. Na de Tweede 
Wereldoorlog hervatten Fairey/Sonaca en SABCA het 
werk met betrekking tot de aanpassing van vliegtuigen 
die door België zijn gekocht en vanaf de jaren vijftig 
nemen ze deel aan militaire programma’s. Zo hebben 
deze twee bedrijven, die de koplopers van de sector in 
België zijn geworden, deskundigheid opgebouwd met 
betrekking tot het vervaardigen van onderdelen en het 
assembleren van vliegtuigen. Tal van militaire program-
ma’s (Gloster Meteor, Hawker Hunter enz.) hebben ver-
volgens hun orderboeken gevuld, waaronder het 
beroemde F-16-contract (bestelling van 116 toestellen 
in 1975 om de F-104G’s te vervangen en 44 toestellen in 
1983 om de Mirages te vervangen, red.), dat opnieuw 
door compensaties aan de bloei van deze twee bedrijven 
heeft bijgedragen. En door uitbestedingen heeft daarna 
ook de ontwikkeling van de Waalse luchtvaartsector 
rond Gosselies een impuls gekregen.

Wat zijn tegenwoordig de sterke punten van de 
Waalse ondernemingen?
p.s. — Hun specialisatie. Om concurrerend te zijn in deze 
sector, moeten bedrijven namelijk beschikken over een 

PIERRE  
SONVEAUX
BIO EXPRESS
 

— 71 jaar geleden geboren in 
Doornik
— Gediplomeerd 
handelsingenieur (Université de 
Mons-Hainaut)
— Getrouwd, 3 kinderen en 8 
kleinkinderen
— Hij begint zijn loopbaan bij 
Solvay als financieel analist. 
Vervolgens wordt hij directeur van 
de spoorwegdivisie bij La 
Brugeoise et Nivelles en daarna 
directeur van de werktuigkundige 
divisie bij Cockerill Maintenance 
Ingénierie (CMI).
— In 1995 wordt hij gekozen als 
kabinetschef van de Waalse 
minister van Economie, Robert 
Collignon (destijds minister-
president van het Waals Gewest). 
Het eerste dossier dat op zijn 
bureau ligt, betreft Sonaca, dat 
toen in financiële moeilijkheden 
verkeerde en waarvan hij vanaf 
1996 bestuursvoorzitter wordt.
— Belangrijkste huidige functies: 
bestuursvoorzitter van Sonaca, 
voorzitter van de 
concurrentiecluster Skywin en 
voorzitter van Entreprises 
Wallonnes de l’Aéronautique 
(EWA). 

HET SECTOR IN 
WALLONIË

 

OMZET

€ 1,600 000 000  
waarvan € 1,35 miljard 

in de luchtvaart en 
€ 250 miljoen in de 

ruimtevaart.

ARBE IDSPL A ATSE N

7 000 
waarvan 5500 in de 
luchtvaart en 1500 in 

de ruimtevaart.

E XPORT 
Iets meer dan 

90%
GE MIDDE LDE 

JA ARLIJKSE GROE I 
IN TIE N JA AR

3%
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prominent product, dat ze indien mogelijk aan de hele 
industrie kunnen verkopen, en daarmee een leidende 
positie innemen. Dat noemen we een nichestrategie. Het 
F-16-contract is daarvan een goed voorbeeld. De bedrij-
ven rustten niet op hun lauweren, maar begrepen dat ze 
op basis van deze gegarandeerde werkzaamheden een 
strategie moest uitstippelen om zich met een andere, 
specialistischere activiteit te herpositioneren op de 
markt. Zo heeft Sonaca zich gespecialiseerd in vleugel-
voorrandsystemen, SABCA Gosselies in het onderhoud 
en herstel van militaire uitrustingen, Safran in Herstal 
in lagedrukcompressors voor motoren, Siemens Samtech 
in Luik in digitale simulaties, Thales in Charleroi en 
Euro Heat Pipes in Nijvel in vermogenssystemen voor 
satellieten, Amos en het Centre Spatial de Liège in opti-
sche systemen, en Spacebel en Deltatec in besturings-
software voor satellieten. Deze en vele andere onderne-
mingen wisten een strategie op te stellen die aan de 
kenmerken van de sector en de typisch Belgische con-
currentiefactoren is aangepast. In het buitenland staan 
ze voor dynamiek en innovatie. Verder staan ze open 
voor samenwerking, wat ook een sterk punt is.

De sector groeit sterk. Wat zijn de vooruitzichten op 
langere termijn? 
p.s. — Zoals blijkt uit de onderzoeken die Airbus, 
Boeing, Bombardier, Dassault en Embraer hebben uit-
gevoerd, blijft de luchtvaartmarkt zeer veelbelovend. 
Het orderboek van Airbus is bijvoorbeeld voor meerdere 
jaren gevuld! Maar de concurrentie is feller aan het wor-
den, met name vanuit Rusland en China, twee landen 
met serieuze ambities op dit gebied. Rusland is al op de 
markt aanwezig met regionale jets (Sukhoi, red.), die 
met de toestellen van Embraer concurreren. En bij de 
Chinese fabrikant Comac, die vliegtuigen met een smalle 
romp van het type A320 bouwt, stromen de orders bin-
nen. Het feit dat deze toestellen nog niet internationaal 
gecertificeerd zijn, geeft zijn westerse concurrenten nog 
wat respijt, maar de druk begint steeds groter te worden. 
Want hoewel de prestaties niet op het niveau van Airbus 
of Boeing liggen, zal de prijs van dit toestel zeker inte-
ressanter zijn. En China wil graag een burgerluchtvaar-
tindustrie op poten zetten die op termijn in alle segmen-
ten kan concurreren met het duopolie Airbus-Boeing. 
Voor onze hele industrie is het dus van het grootste 
belang om werkzaamheden binnen een zeer breed spec-
trum te hebben en zich tot alle fabrikanten te kunnen 

richten, zodat de vaste kosten zo ruim mogelijk afge-
schreven kunnen worden.  De prijzen moeten interes-
sant blijven voor de klanten van onze ondernemingen, 
maar mogen de rentabiliteit niet aantasten, want voor 
onderzoek zijn grote financiële inspanningen vereist. 

Militair gezien denkt België erover om zijn F-16’s te 
vervangen. Maar het ziet ernaar uit dat het 
Belgische bedrijfsleven geen economische 
compensaties meer hoeft te verwachten.
p.s. — In 1975 stelde de aanschaf van deze toestellen de 
Belgische en vooral Waalse luchtvaartindustrie in staat 
om zich consequent te ontwikkelen door middel van 
samenwerkingsovereenkomsten – met name op het 
gebied van productie en onderhoud – met Lockheed 
Martin. Het rendement op de oorspronkelijke investe-
ring wordt geschat op 170 %: een record! Sindsdien heeft 
Europa zich ermee bemoeid en zijn industriële weder-
diensten wettelijk niet meer toegestaan. Het besluit om 
de F-16 te vervangen, wordt waarschijnlijk in 2018 geno-
men, maar het staat nu al vast dat zijn opvolger, of dat 
nu de F-35, de Rafale of de Eurofighter is, volledig 
gemonteerd in België aankomt. We moeten de verschil-
lende concurrenten er dus van overtuigen om andere 
vormen van samenwerking met de Belgische industrie 
aan te gaan, op een gebied waar die bijzonder deskundig 
is. Dat wordt heel ingewikkeld en er staat nog niets vast. 
Gelukkig hangt het voortbestaan van onze onderne-
mingen niet af van dat toekomstige contract, zoals in 
1975 wel het geval was.
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ENKELE SPELERS
 

SKYWIN
Dit is de Waalse concurrentiecluster voor de lucht- en 
ruimtevaartsector. Skywin werd in 2006 opgericht 
in het kader van het Marshallplan en bundelt thans 
een honderdtal ondernemingen, zes universiteiten en 
scholen, tien onderzoeks- en drie opleidingscentra. 
De voornaamste taak van de concurrentiecluster is 
het opzetten en begeleiden van erkende projecten 
(72 uitgevoerde projecten in tien jaar voor 225 mil-
joen aan vastgelegd budgets, waarvan twee derde 
door het Waals Gewest en een derde door de privé-
sector is gefinancierd) om synergieën tussen de 
bedrijven en universiteiten tot stand te brengen en 
de lucht- en ruimtevaartsector in Wallonië te ont-
wikkelen. Samen met het Wallonie Aerotraining 
Network (WAN), het competentiecentrum voor de 
luchtvaart, heeft Skywin al 230.000 cursusuren gege-
ven en 5400 mensen opgeleid (ondernemingsperso-
neel en werkzoekenden).

ENTREPRISES WALLONNES DE 
L’AÉRONAUTIQUE (EWA)
Deze vereniging heeft ten doel om de solidariteit en 
professionele samenwerking tussen haar leden te 
onderhouden en versterken. EWA is ook de gespreks-
partner bij uitstek van de Belgische gewestelijke en 
federale overheden voor alle onderwerpen die ver-
band houden met de luchtvaart. EWA bundelt zestig 
ondernemingen (5000 directe arbeidsplaatsen).

WALLONIE ESPACE
Deze vereniging omvat 36 ondernemingen en uni-
versiteiten die actief zijn op het gebied van ruimte-
vaartonderzoek en -ontwikkeling in Wallonië en 
Brussel. Wallonie Espace stelt zich ten doel om de 
sector bij de overheid te promoten om subsidies te 
krijgen, de belangstelling van het publiek te stimule-
ren, de uitwisseling van informatie tussen haar leden 
te bevorderen en synergieën tot stand te brengen.

CENAERO
Dit is het centrum voor toegepast onderzoek in de 
luchtvaartsector. Cenaero heeft als taak om zeer 
betrouwbare methoden en tools voor digitale simu-
latie te leveren aan ondernemingen die betrokken 
zijn bij een proces van prestatie- en concurrentiever-
mogen en technologische innovatie. Het centrum 
omvat een vijftigtal ingenieurs en is gevestigd in de 
Aéropole de Gosselies, waar het in 2002 met zijn acti-
viteiten begon.

Zoals blijkt uit de onderzoeken 
die Airbus, Boeing, Bombardier, 
Dassault en Embraer hebben 
uitgevoerd, blijft de 
luchtvaartmarkt zeer 
veelbelovend. Het orderboek van 
Airbus is bijvoorbeeld voor 
meerdere jaren gevuld!
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In juni 2017 sloeg de onderneming twee keer 
toe: op 19 juni, precies op de dag dat de lucht-
vaartbeurs van Le Bourget werd geopend, 
maakte de Sonaca 200, een nieuw ontwikkeld 

tweezits lesvliegtuig, zijn eerste vlucht vanaf het 
vliegveld van Gosselies en op 27 juni kondigde 
haar CEO Bernard Delvaux officieel aan dat LMI 
Aerospace, de Amerikaanse reus (1945 werkne-
mers verdeeld over 21 vestigingen) waarop Sonaca 
in februari een vriendschappelijk bod had uitge-
bracht, voor € 405,5 miljoen wordt overgenomen. 
Door deze dubbelslag kon het bedrijf uit Charleroi 
een nieuwe strategische positie op het wereldto-
neel innemen en zich openstellen voor kleinscha-
lige projecten.

Groeiende internationalisering
Maar hoewel alles nu gesmeerd lijkt te lopen, ver-
keerde de onderneming vanwege de zeer cyclische 
markt niet altijd in een benijdenswaardige situatie. 
Begin jaren negentig en – na een eerste herstel van 
de groei – vooral tijdens de crisis van 2008 ver-
keerde Sonaca duidelijk in ernstige moeilijkheden. 
Toen Bernard Delvaux gevraagd werd 
om het roer over te nemen, wachtten 
hem grote uitdagingen. De onderne-
ming stond toen voor problemen die 
met name verband hielden met de 
daling van de dollar (ten opzichte van 
de euro), een te lage productiviteit en 
opdrachtgevers als Airbus die de prijzen 
uit concurrentieoverwegingen onder 
druk zetten. “De nieuwe gedelegeerde 

bestuurder is erin geslaagd om het bedrijf 

een nieuwe impuls te geven”, zegt Pierre 
Sonveaux, voorzitter van de raad van 
bestuur. “En dat komt met name doordat 

hij onze aanwezigheid op de buitenlandse 

markten heeft vergroot.”LU
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De cijfers bewijzen inderdaad dat de internationa-
lisering van Sonaca een belangrijke bijdrage heeft 
geleverd aan de heropleving van het bedrijf. “In 

2000 zijn we begonnen met de ontwikkeling van een 

activiteit in Brazilië, waar we een industrieel complex 

hebben gebouwd met drie fabrieken die onze bedrijven 

in Gosselies aanvullen. Daardoor konden we de resul-

taten van de onderneming verbeteren. Om ons klanten-

bestand te diversifiëren, hebben we vervolgens in Quebec 

een bedrijf gekocht dat Bombardier tot zijn klanten 

rekende en een dochtermaatschappij in Wichita in de 

Verenigde Staten had, waardoor we de Noord-

Amerikaanse markt konden betreden.”

Doel: Boeing
Nu moest Sonaca alleen nog een middel vinden 
om het volgende doel te bereiken: Boeing. Maar 
daarvoor moest het bedrijf wel wachten tot de 
gevolgen van de crisis van 2008 verdwenen en de 
dollar weer sterker werd. “Met LMI Aerospace deed 

zich in 2016 uiteindelijk een kans voor. Dat was een 

grote vis, maar het was een kwestie van eten of gegeten 

worden. Met andere woorden, we kozen liever voor de 

SONACA —
EEN AMERIKAANSE 
REUS AAN DE HAAK

Sonaca ontstond in 1931 binnen de Société Générale d’Entreprises 
Aéronautiques (SEGA) in Gosselies en kwam tot bloei dankzij 
het contract voor de levering van F-16’s aan de Belgische luchtmacht. 
Het bedrijf, dat onlangs de Amerikaanse reus LMI heeft overgenomen, 
richt zich nu hoofdzakelijk op de burgerluchtvaart. De specialiteit 
van Sonaca zijn vleugelvoorranden. 
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aanval dan dat we opgekocht werden en onze zeggen-

schap verloren. LMI was bovendien enigszins verzwakt 

door zijn afnemende engineeringactiviteiten. In de 

huidige situatie is het beter om te proberen de 

bestaande modellen te verbeteren en over kleinschali-

gere programma’s te beschikken dan nieuwe toestellen 

te willen bouwen. Mikken op diversificatie van klan-

ten in plaats van producten. Door de overname van 

LMI heeft de groep Sonaca toegang gekregen tot de 

grote Amerikaanse opdrachtgever Boeing. Onze 

omvang is bijna verdubbeld en we worden een actieve 

speler op een markt die we beheersen.”

 Het gevolg is dat de schuldenlast van Sonaca 
sterk is gedaald. Ondertussen heeft de groep zich 
ook in China gevestigd (2010) om er de voorran-
den van de Airbus A320 te assembleren en een 
fabriek in Roemenië geopend (2015) om tegen 
een concurrerend tarief te produceren. En met 
een nettoresultaat van € 39 miljoen in 2016 heeft 
de groep het 18 % beter gedaan dan in 2015. Deze 
nieuwe start moet Sonaca in staat stellen om uit 
te groeien tot een toonaangevende speler op 
luchtvaartgebied.

AL EEN DERTIGTAL 
 BESTELLINGEN VOOR DE 
SONACA 200

Het initiatief is afkomstig van 
bepaalde leidinggevenden die 
merkten dat het voor het bedrijf 
van belang was om zijn 
producten te diversifiëren door 
een eigen tweezits toestel voor 
vliegscholen op de markt te 
brengen. Een nicheproduct 
waarnaar vraag was in de markt. 
Het is echter niet zo dat de 
Sonaca 200 een 100 % Belgisch 
vliegtuig is, zoals dat in de jaren 
vijftig het geval was met de Tipsy 
Nipper, die door Avions Fairey 
was ontwikkeld. De Sonaca 200 
is namelijk ontworpen door 
Zuid-Afrikanen. “Het bedrijf dat 
het toestel heeft ontwikkeld, had 
noch de middelen noch de 
ambitie om het in Europa op de 
markt te brengen”, legt Pierre 
Sonveaux uit. “Sonaca is daarom 
een samenwerking aangegaan 

met het bedrijf en begonnen met 
het concept te herzien. We 
moesten veel aspecten verbete-
ren en ervoor zorgen dat het 
toestel door zijn prijs aantrekkelijk 
voor de markt zou zijn, terwijl 
andere aanpassingen noodzake-
lijk waren om het aan de strengste 
Europese normen te laten 
voldoen.” Het begin is goed, want 
nog voordat het vliegtuig – hope-
lijk in november – gecertificeerd 
wordt, heeft de vennootschap 
Sonaca Aircraft, die speciaal voor 
de verkoop van het toestel is 
opgericht, al een stuk of dertig 
bestellingen uit verschillende 
landen ontvangen. Deze exempla-
ren zouden in de tweede helft van 
2018 geleverd moeten worden. 
“Na de certificering zullen de 
bestellingen zeker toenemen”, 
hoopt Pierre Sonveaux, die besluit 
met de woorden: “De Sonaca 200 
verandert de omvang van de 
onderneming niet, maar helpt wel 
om haar imago enigszins te 
veranderen. Met dit toestel laten 
we zien dat we openstaan voor 
andere projecten.”

I D E N T I T E I T S B E W I J S

GEBOORTE In 1931 wordt de vennootschap Avions Fairey opgericht in Gosselies. Wanneer de Belgische regering in 1978 
besluit om de vennootschap over te nemen teneinde de continuïteit van het F-16-contract te garanderen, krijgt 
deze de naam Sonaca.

VESTIGINGSPLAATSEN Brazilië, Canada, China, Roemenië en Verenigde Staten.

WERKNEMERS 2400 (exclusief LMI).

OMZET € 345 miljoen (2016)

HOOFDACTIVITEITEN Burgerluchtvaart: Sonaca is een wereldleider als het gaat om de ontwikkeling, vervaardiging en assemblage 
van onderdelen voor vliegtuigconstructies, met name vaste en mobiele vleugelvoorranden. Ruimtevaart 
(marginale sector): ontwikkeling van producten en diensten, productie en tests.

VOORNAAMSTE 
KLANTEN

Burgerluchtvaart: Airbus (van de A319 tot de A380), Embraer (regionale jets), Bombardier (met name via de 
CSeries) en Dassault (de zakenjet Falcon 7X). Defensie: Airbus (A400M transportvliegtuig) en B-Hunter 
onbemande vliegtuigen (ook wel Unmanned Air Vehicles (UAV’s) genoemd). Ruimtevaart: Ariane en ESA.
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Terwijl het tempo van SABCA’s productiewerk-
zaamheden in Brussel gedicteerd wordt door 
Airbus, dat het orderboek voor minstens vijf 
jaar heeft gevuld, zijn het in Gosselies mili-

taire vliegtuigen die in een strak ritme landen en weer 
opstijgen nadat ze door de monteurs en andere mainte-
nancedeskundigen onder handen zijn genomen. In de 
vestiging Charleroi, waar het bedrijf in 1953 neerstreek 
om van de infrastructuur van een luchthaven te profi-
teren, vinden namelijk het onderhoud, de maintenance 
en de modernisering plaats van de F-16’s waarmee 
SABCA al ruim veertig jaar een soort liefdesrelatie 
onderhoudt. “De F-16’s vliegen bijna voortdurend af en aan 

in onze werkplaatsen”, zegt commercieel directeur Marc 
Dubois. “Voornamelijk toestellen van de Belgische luchtmacht 

en de US Air Force, maar ook Deense en Nederlandse F-16’s. 

Het totale aantal vliegtuigen dat hier een complete onderhouds-

beurt krijgt, zal tussen de twintig en dertig per jaar liggen.”

 De laatste maanden was er bovendien tweemaal goed 
nieuws: de US Air Force – voor zijn in Europa gestati-
oneerde vliegtuigen – en de Koninklijke Luchtmacht 
hebben nieuwe onderhoudscontracten voor hun F-16’s 
gesloten met SABCA. Deze contracten, die tot 2021 

lopen, tonen aan dat er veel erkenning is voor de 
knowhow van het Belgische bedrijf in Charleroi, waar 
zo’n 250 mensen werken.

Een spannende gebeurtenis
Maar de vraag die iedereen bezighoudt, is welk toestel 
het Belgische leger zal kiezen om het Amerikaanse jacht-
vliegtuig te vervangen. Hoewel het zeer waarschijnlijk 
is dat in België geen assemblagelijn komt vanwege de 
geringe omvang van de order (34 vliegtuigen) en België 
niet meer van grote economische voordelen kan profi-
teren, zoals in 1975 het geval was, trekt deze markt toch 
de aandacht. “De Belgische industrie zou er desondanks van 

kunnen profiteren”, legt Marc Dubois uit. Op grond van 

artikel 346 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie kunnen de lidstaten namelijk eisen dat ze 

betrokken worden bij activiteiten die onmisbaar zijn om hun 

nationale veiligheid te garanderen. In dit geval moeten deze 

activiteiten verband houden met de vervanger van de F-16. 

Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om opleidingssystemen voor 

de training van de Belgische piloten of technologieën die 

bestemd zijn om in de nieuwe vliegtuigen te worden inge-

bouwd. Voor de ontwikkeling van deze systemen of technolo-

gieën hoopt SABCA in aanmerking te kunnen komen.”

SABCA —
AF- EN AANVLIEGENDE 
F-16’S IN CHARLEROI

Een andere belangrijke speler in de geschiedenis van de Belgische 
luchtvaart is SABCA, dat hoofdzakelijk in Brussel en Charleroi is 
gevestigd. Het bedrijf is actief in de burgerluchtvaart, de militaire 
luchtvaart en de ruimtevaart. Zijn beste ‘klanten’ zijn Airbussen en 
F-16’s. Maar het bedrijf mikt ook op een nieuwe markt: drones.
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DRONES, EEN NIEUWE 
MARKT

Hoewel de vervanging van de 
F-16’s nog steeds door een dichte 
mist wordt omgeven, is de lucht 
juist aan het opklaren als we naar 
de markt voor drones kijken. Het 
Belgische leger, dat al B-Hunters 
gebruikt voor verschillende 
missies, zoals de bewaking van 
strategische plekken om terroristi-
sche aanslagen te voorkomen en 
de opsporing van eventuele 
verontreiniging van de zee, heeft 
een niet-officiële aanbesteding 
uitgeschreven om nieuwe 
bewakingsdrones aan te schaffen. 
En vanwege zijn jarenlange 
ervaring met het beheer van onder-
houds- en reparatieprogramma’s 
werd SABCA logischerwijs 
benaderd om te kijken hoe het 
bedrijf zou kunnen helpen bij de 
maintenanceactiviteiten. 
Maar het bedrijf heeft ook ambities 
die buiten het militaire kader 
vallen. In juni heeft SABCA op Le 
Bourget een samenwerkingsover-
eenkomst met het in Sint-Truiden 
gevestigde DronePort en met de 
luchthaven van Charleroi getekend. 
Het doel is om een expertisecen-
trum te ontwikkelen voor drones 
die commercieel en militair worden 
toegepast.
“De bedoeling is dat we bedrijven 
van dienst kunnen zijn door hun 
drones en de nuttige lading ervan 

te certificeren en te valideren”, legt 
Marc Dubois uit. “Vandaar onze 
samenwerking met DronePort, dat 
de enige ruimte in België beheert 
die van de rest van het luchtverkeer 
is afgescheiden. De drones van 
onze klanten kunnen in Sint-Truiden 
getest worden zonder het risico van 
verstoring door andere luchtvaartui-
gen en hun kwalificatiefasen in een 
typische vluchtomgeving in 
Charleroi voltooien. Het vakbe-
kwame personeel van SABCA legt 
de nuttige ladingen in de drones, 
controleert of deze logisch werken 
en aan de vluchtregels voldoen, 
waarna de kwalificaties aan de 
toestellen worden toegekend.”
De potentiële klanten? Het 
Belgische leger met zijn nieuwe 
drones, maar ook bedrijven die 
buiten Europa zijn gevestigd en hun 
toestellen willen laten certificeren 
om boven ons werelddeel te mogen 
vliegen en zo toegang tot een 
grotere markt willen krijgen. De 
bewakingsactiviteiten kunnen zowel 
militair als civiel van aard zijn en 
betrekking hebben op uiteenlo-
pende gebieden, zoals milieuvervui-
ling en landbouw.

Deze contracten, die tot 2021 lopen, 
tonen aan dat er veel erkenning  
is voor de knowhow van het Belgische 
bedrijf in Charleroi, waar zo’n 250 
mensen werken.

© archives Sonaca

I D E N T I T E I T S B E W I J S

GEBOORTE In 1920 wordt de Société Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques (SABCA) opgericht. Na eerst tot de 
Generale Maatschappij van België te hebben behoord, komt het bedrijf eind jaren zestig in handen van de 
Franse groep Dassault en het Nederlandse Fokker Technologies (groep GKN), die ook nu nog 53% respectievelijk 
43% van de aandelen bezitten. De rest is in handen van particulieren.

VESTIGINGSPLAATSEN Brussel (Haren), Gosselies, Lummen (Belgisch Limburg) en Casablanca (Marokko).

WERKNEMERS 1 100

OMZET € 202 miljoen (2016)

HOOFDACTIVITEITEN Burgerluchtvaart (50% van de activiteiten): vervaardiging van constructies (romp- en vleugelonderdelen), 
ontwikkeling van remsystemen (mechatronica). Defensie (25-30%): maintenance, reparatie en modernisering 
van luchtvaartuigen (activiteit die hoofdzakelijk in de vestiging Charleroi is geconcentreerd). Ruimtevaart (20-
25%): vervaardiging van constructies en vluchtcontrolesystemen (Europees marktleider) voor draagraketten.

VOORNAAMSTE 
KLANTEN

Burgerluchtvaart: Airbus en Dassault. Defensie: Belgische en Amerikaanse leger. Ruimtevaart: Ariane en ESA.
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De leidinggevenden van Safran 
Aero Boosters herinneren er 
graag aan: wie een vlucht 
boekt bij de grootste Europese 

luchtvaartmaatschappijen, heeft 75% kans 
dat hij of zij met een vliegtuig reist waar-
van de motoren een lagedrukcompressor 
(booster) uit hun fabriek in Herstal heb-
ben. En deze constatering zal de komende 
jaren des te meer gelden, want het Luikse 
bedrijf is een nieuwe generatie motoren 
voor middellangeafstandsvliegtuigen aan 
het voorbereiden. “Het gaat voornamelijk 

om de Leap-motor, die Safran samen met 

General Electric heeft ontwikkeld en die gelei-

delijk in de Airbus 320neo, de Boeing 737 Max 

en de Chinese Comac 919 wordt toegepast”, 
legt woordvoerster Joëlle Wathelet uit. 
“Die motor van de nieuwe generatie verbruikt 

15% minder dan zijn voorganger, de CFM56, 

terwijl de prestaties op hetzelfde niveau lig-

gen. Dat leidt tot een aanzienlijke verbetering 

van de energie- en milieuprestaties.”
 Omdat er al iets meer dan 13.000 
orders voor deze motor zijn geplaatst, 
moeten alle onderaannemers geleidelijk 
hun tempo opvoeren. Voor Safran, dat 
verantwoordelijk is voor de lagedrukcom-
pressor, is het zaak om de productie eerst 

te verhogen van 150 tot 700 boosters in 
2017 en daarna nog een schepje erbo-
venop te doen om in 2020 uit te komen 
op 2000 exemplaren per jaar.

€ 140 miljoen in vijf jaar
“Vanwege deze enorme uitdaging hebben we 

nieuwe machines moeten aanschaffen voor 

onze productielijnen en nieuwe gebouwen 

moeten neerzetten in onze vestiging op het 

industrieterrein Les Hauts-Sarts”, bevestigt 
Joëlle Wathelet. “Zo hebben we voor de pro-

ductie van de ventilatorschijf van de compres-

sor € 12 miljoen geïnvesteerd in een nieuwe 

techniek om te lassen met inerte gassen en een 

gebouw van 1800 m
2

 neergezet om deze tech-

niek toe te passen.” In totaal heeft Safran 
Aero Boosters besloten € 140 miljoen in 
vijf jaar te investeren om deze economi-
sche ontwikkeling mogelijk te maken en 
de werkgelegenheid in Wallonië te hou-
den. “We nemen zo’n 100 tot 140 nieuwe men-

sen per jaar aan: ingenieurs, technici en 

vooral – daar schreeuwen we om – geschoolde 

arbeiders, zoals verspaners en monteurs, die 

we natuurlijk intern opleiden.”

I D E N T I T E I T S B E W I J S

GEBOORTE Als spin-off van Fabrique Nationale de Herstal begint Safran Aero Boosters (voorheen Techspace Aero) in 1949 
met de ontwikkeling van zijn knowhow op het gebied van voortstuwingssystemen voor de luchtvaart door 
Rolls-Royce-motoren in licentie te bouwen. 

VESTIGINGSPLAATSEN Herstal en twee dochtermaatschappijen in de Verenigde Staten.

WERKNEMERS 1450 (in België).

OMZET € 678 miljoen (2016)

HOOFDACTIVITEITEN Safran is wereldleider als het gaat om het ontwerpen, vervaardigen en assembleren van lagedrukcompressors 
(75% van zijn activiteit) en onderdelen voor turbinestraalmotoren. De onderneming is ook een van de belangrijkste 
spelers in de wereld van de smeersystemen en testbanken voor motoren. Op ruimtevaartgebied is Safran 
gespecialiseerd in regelkleppen voor de Ariane-raketten.

VOORNAAMSTE 
KLANTEN

Fabrikanten van vliegtuigmotoren: Safran Aircraft Engines, General Electric Aviation, Pratt & Whitney en Rolls-
Royce. De belangrijkste markt is die voor middellangeafstandsvliegtuigen, maar de motoren van het bedrijf 
worden ook toegepast in langeafstandsvliegtuigen, regionale vliegtuigen en zakenjets.

SAFRAN AERO  
BOOSTERS

Safran Aero Boosters, een 
spin-off van FN in Herstal, is 
een aantrekkelijke partner 
voor fabrikanten van 
vliegtuigmotoren. De parel 
van het bedrijf is de 
lagedrukcompressor.  Door 
de marktintroductie van de 
nieuwe Leap-motor zal de 
werkgelegenheid langs de 
Maas toenemen.
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CENTRE SPATIAL 
DE LIÈGE —  
GERICHT OP DE RUIMTE

Het Centre Spatial de Liège komt voort uit het Institut d’Astrophysique et 
de Géophysique van de Universiteit van Luik. Het is vermaard om zijn 
deskundigheid op het gebied van omgevingstests en als 
expertisecentrum voor optica. Een groot deel van zijn activiteiten heeft 
betrekking op projecten voor de Europese Ruimtevaartorganisatie.

Het Centre Spatial de Liège (CSL), dat in 1964 
werd opgericht door de vakgroep ruimte-
vaart van het Institut d’Astrophysique et de 
Géophysique van de Universiteit van Luik 

(ULg), is vlak bij de ULg gevestigd in het Parc 
Scientifique du Sart-Tilman (Liège Science Park), maar 
zijn uitstraling reikt verder dan alleen Luik en de Maas- 
en Ourthevallei. Dit onderzoekscentrum, dat ongeveer 
honderd medewerkers heeft en dit jaar op een omzet van 
17 miljoen mikt, is vanouds het boegbeeld van de 
Belgische ruimtevaartsector en veel buurlanden zijn er 
jaloers op. Niet alleen om het werk van zijn onderzoe-
kers, maar ook om de deskundigheid van zijn ingenieurs 
en technici, door wie de Europese Ruimtevaart-
organisatie (ESA) regelmatig haar instrumenten en 
satellieten laat testen. Zo was het CSL net klaar met de 
technologische ontwikkeling van de Extreme Ultraviolet 
Imager (EUI), een instrument dat beelden van de corona 
gaat leveren voor de Europese Solar Orbiter-missie, toen 
op 1 juni de Aeolus-satelliet met zijn Aladin-telescoop 
aankwam om een hele reeks omgevingskwalificatietests 
te ondergaan (zie hierna).

Partners van wereldfaam
“Zeventig procent van onze activiteiten heeft betrekking op 

projecten die voor de ESA zijn bestemd”, bevestigt Christelle 
Bertrand, algemeen directeur van het CSL. “Die projecten 

zijn onderdeel van een wetenschappelijk of industrieel con-

sortium dat ons opdracht geeft om een deelsysteem op het 

gebied van ruimtevaartinstrumenten te leveren. Daarnaast 

houdt 20% van onze activiteiten verband met onderzoeksover-

eenkomsten, bijvoorbeeld binnen de Skywin- of MecaTech-

concurrentiecluster, waarvoor het CSL samenwerkt met part-

ners uit het bedrijfsleven. We gebruiken onze deskundigheid 

dan om technologische kennis op ruimte-

vaartgebied over te dragen aan een ander 

gebied. Tot slot werkt het CSL in 10% van de 

gevallen als onderaannemer van een indus-

trieel bedrijf, bijvoorbeeld op verzoek van 

andere internationale organisaties.”

 Verschillende van die industriële 
bedrijven, die om beurten klanten, leve-
ranciers of partners van het CSL kun-
nen zijn, zijn ook in Sart-Tilman geves-
tigd, zoals Deltatec (boordapparatuur, 
detectors) en Spacebel (vluchtsoftware 
voor satellieten). 

Optische prestaties als hart van 
het centrum
“Het is natuurlijk een sterk punt als je met 

partners van wereldfaam kunt werken”, 
verzekert Christelle Bertrand, die bena-RU
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Christelle Bertrand 
Algemeen Directeur van 
het CSL
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drukt dat België met een jaarlijks budget van 
€ 206 miljoen altijd een grote bijdrage aan de 
ESA-projecten heeft geleverd. “Maar dat de ESA 

zo vaak een beroep doet op het CSL, komt grotendeels 

door de kwaliteit van zijn apparatuur. We hebben 

namelijk een grote reputatie als expertisecentrum voor 

optica. Dat verlangen om nuttige ladingen met het oog 

op de optische of elektronische prestaties te testen, is 

verankerd in het DNA van het CSL. Dat is het hart 

van ons centrum. We danken onze reputatie in de 

eerste plaats aan ons vermogen om instrumenten als 

een systeem te benaderen. Verder hebben we in de loop 

der jaren ook de nodige deskundigheid op het gebied 

van omgevingstests ontwikkeld dankzij onze vacuüm-

tanks. Ze zijn niet geschikt om satellieten te testen 

omdat ze daarvoor niet de juiste afmetingen hebben, 

maar ze zijn allemaal uitgerust met optiekbanken die 

de stabiliteit van de instrumenten garanderen. Dat is 

een voordeel ten opzichte van de concurrentie, want 

er zijn momenteel maar vijf testcentra in Europa die 

de omstandigheden in de ruimte kunnen nabootsen.”

Almaar toenemende concurrentie
De concurrentie is echter duidelijk aanwezig en 
neemt zelfs toe, zowel in de ruimtevaartsector 
als in tal van andere sectoren. En dat heeft onver-
mijdelijk gevolgen voor het marktaandeel. “De 

prijzenoorlog is tegenwoordig heel fel”, bevestigt 
Christelle Bertrand. “We moeten erg ons best doen 

om concurrerend te blijven. Maar we kunnen de prij-

zen van onze diensten niet te veel verlagen, omdat 

onze marges dan worden aangetast. Daardoor zouden 

we in de problemen komen, want hoewel het CSL 

voortkomt uit de universiteit, wordt het geleid als een 

profitcenter. Met uitzondering van onze universitair 

en wetenschappelijk directeur worden alle personeels-

leden betaald dankzij externe financiering. We moe-

ten ons dus reorganiseren en kritisch naar onze werk-

methoden kijken om concurrerend te blijven, terwijl 

we de mogelijkheid behouden om onze investeringen 

te financieren en onze talenten te ontwikkelen.”

 Het CSL moet vooral de markt volgen, die 
grote nieuwe kansen biedt. Hoewel de aardob-
servatie bijvoorbeeld lang als voornaamste doel 
had om gegevens voor wetenschappelijk gebruik 
te verzamelen, worden alle actieve krachten in 
de sector nu gemotiveerd door commerciële 
belangen, zoals dat na de Tweede Wereldoorlog 
het geval was toen de verovering van de ruimte 
begon. 

Op weg naar de commercialisering 
van de ruimte
“Het CSL opereert niet meer in dezelfde omgeving als 

in het begin van de jaren zestig”, legt Christelle 
Bertrand uit. “In die tijd, toen de financieringen 

institutioneel waren, moest je laten zien dat je aan de 

technologische en wetenschappelijke wedloop deelnam. 

Tegenwoordig moet je op tijd een product met de juiste 

kostprijs leveren en niet noodzakelijkerwijs een tech-

nologisch hoogstandje. Je kunt steeds gemakkelijker 

toegang tot de ruimte krijgen en micro- of nanosatel-

lieten lanceren. De projecten, die profiteren van par-

ticuliere investeringen, hebben een ander doel, bij-

voorbeeld export. De opkomende landen, die nu 

vechten om aan de ruimtewedloop mee te doen, zijn 

het landschap aan het veranderen. Dat is de nieuwe 

omgeving die zich aftekent en waarin het CSL een 

onmisbare positie moet zien te behouden. In die sterk 

concurrerende omgeving moeten we niet alleen in 

staat zijn om de wetenschappelijke wereld van dienst 

te zijn, maar ook kunnen inspelen op een commerci-

elere toepassing van de ruimte. Terwijl de budgets van 

instellingen en overheden worden ingekrompen, moet 

het CSL op meer commerciële financieringen mik-

ken.” Het is dus belangrijk om de ogen goed open 
te houden. Maar dat moet kinderspel zijn voor 
een centrum dat gespecialiseerd is in optica!

De concurrentie is echter duidelijk 
aanwezig en neemt zelfs toe, zowel in 
de ruimtevaartsector als in tal van 
andere sectoren. En dat heeft 
onvermijdelijk gevolgen voor het 
marktaandeel.

Met vacuümkuipen kan het CSL, in 
omgevingsomstandigheden zoals in de 
ruimte, instrumenten en satellieten 
zoals Planck en Herschel testen 
(hieronder een artistieke impressie).
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Het Luikse ruimteonderzoek begon in het 
Institut d’Astrophysique van de ULg. De 
gebouwen van dat instituut stonden op een 
heuvel in de wijk Cointe, in een niet-openbaar 

park waar zich ook een observatorium uit 1881 bevindt. 
Het CSL, dat eruit is voortgekomen, begon zijn activi-
teiten in de jaren zestig, toen Europa besloot om ook 
mee te doen aan de wedloop om de verovering van de 
ruimte die al door de Sovjet-Unie (met de Spoetnik) en 
de Verenigde Staten (Apollo) was ingezet. Een van de 
eerste missies waaraan het centrum deelnam, was de 
observatie van het poollicht, een destijds nog geheim-
zinnig verschijnsel. Een getuige van dat avontuur – het 
woord zegt al genoeg – is de Franse Centaure-
sonderingsraket, waarvan de boordinstrumenten stuk 
voor stuk in de werkplaatsen in Cointe zijn vervaardigd 
en die in de hal van het CSL prijkt. “De raket is gelanceerd 

vanaf de basis Kiruna, in het noorden van Zweden, en had 

als missie om het poollicht te observeren en foto’s te maken”, 
zegt Nicolas Grevesse, een gepensioneerd astrofysicus 
die nooit uitgepraat raakt wanneer hij bezoekers rond-
leidt. “We hadden toen nog geen computers. De foto’s werden 

gemaakt met een toestel voor 24x36-filmrolletjes. Nadat de 

raket aan een parachute was geland, haalden we de rolletjes 

eruit en lieten we ze snel ontwikkelen.”

Planck en Herschel getest in Luik
De hal van het CSL is een waar museumpje, dat in het 
kort de geschiedenis van het Europese ruimteonderzoek 
vertelt en ook de deelname van het Luikse centrum aan 
de verschillende projecten belicht. Aan de ene kant vind 
je de Giotto-sonde, die voor het eerst de kern van een 
komeet fotografeerde. Dat was in 1986, toen Halley de 
aarde passeerde. Aan de andere kant zie je de Hubble-
ruimtetelescoop, die in 1990 door het ruimteveer 
Discovery werd gelanceerd en nog steeds in bedrijf is. 
Verderop bevindt zich de – ook nog steeds in bedrijf 
zijnde – SoHo-ruimtesonde, die in 1995 in een baan om 
de aarde werd gebracht om de uv-straling van de zon te 
observeren. En naast elkaar in dezelfde vitrine staan de 
Planck- en Herschel-satellieten, die in 2009 met een 
gemeenschappelijk doel door de Ariane 5 werden gelan-
ceerd: zo veel mogelijk gegevens verzamelen over de 
eerste structuren van het heelal. “Het CSL moest de Planck-

satelliet vlak voor de lancering bijna tien maanden lang testen. 

Een andere opdracht was het testen van de Herschel-telescoop, 

die met zijn diameter van 3,5 meter de grootste telescoop was 

die men ooit in de ruimte had gebracht”, legt Nicolas 
Grevesse uit. “Die twee satellieten moesten operationeel zijn 

bij zeer lage temperaturen, dicht bij het absolute nulpunt van 

-273,15 °C. Maar terwijl Planck in een bestaande tank van 5 

meter doorsnee getest kon worden, moesten we voor Herschel 

een nieuwe tank van 6,5 meter bouwen. We hebben ze allebei 

in onze schone ruimtes ondergebracht. Die heten zo, omdat ze 

vanwege de bijzondere stofgevoeligheid van de optische instru-

menten ongeveer 500 keer zo schoon moeten zijn als het inte-

rieur van een woning! En de uitvoering van de tests gebeurt 

vanuit controlekamers met grote ramen boven deze ruimtes.”

Warm en koud rond Jupiter
Het is duidelijk dat je deze ruimtes niet zomaar kunt 
betreden, maar eerst van top tot teen ingepakt moet zijn. 
Soms is het niet de kou waartegen de instrumenten 
beschermd moeten worden. Voor de Solar Orbiter-missie 
bijvoorbeeld, die de zon 3,5 keer zo dicht zal benaderen 
als vanaf de aarde mogelijk is, moest het CSL niet alleen 
de EUI bouwen, maar het instrument ook omgeven met 
een thermisch schild waardoor het temperaturen tot 
80 °C kan verdragen.

CENTAURE, GIOTTO,  
SOHO, AEOLUS EN ANDERE 
SATELLIETEN…
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Toen de Universiteit van Luik (ULg) precies 
200 jaar geleden werd geopend, stond er al een 
leergang astronomie op het programma. De 
liefdesgeschiedenis tussen Luik en de ruimte 

is dus niet van gisteren. Tegenwoordig zet de ULg zich 
meer dan ooit in om jongeren op te leiden die ons uni-
versum willen bestuderen en beter willen begrijpen. Zo 
biedt deze instelling zowel een master in de lucht- en 
ruimtevaart voor toekomstige ingenieurs als een master 
in de ruimtewetenschappen voor natuurkundigen aan.
 “De Universiteit van Luik is de enige instelling in België 

die deze twee masters onder één dak aanbiedt”, legt univer-
sitair en wetenschappelijk directeur Serge Habraken uit. 
“De twee beroepen waar ze toe leiden, vullen elkaar aan. 

Wanneer de ESA een ruimtemissie op touw zet, wordt deze op 

wetenschappelijke basis gedefinieerd, dat wil zeggen opgedra-

gen aan de astrofysici die een bepaald verschijnsel proberen 

te bestuderen en behoefte hebben aan bepaalde soorten instru-

menten. Vervolgens is het de taak van de ingenieurs om hun 

dromen te vertalen en die instrumenten te ontwerpen en bou-

wen. Wanneer de instrumenten operationeel zijn, worden ze 

aan de astrofysici geleverd. Die zijn dus in het begin en aan 

het einde erbij betrokken, terwijl de ingenieurs zich met de 

ontbrekende schakel bezighouden.”

In het Engels
De master in de ruimtewetenschappen die pas een jaar 
of tien door de ULg wordt aangeboden, is uniek binnen 
de Federatie Wallonië-Brussel. De opleiding bestaat uit 
meerdere richtingen (bv. kosmologie, astronomie, pla-
netologie, oceanografie) om de studenten in staat te stel-
len specifieke vaardigheden op al deze gebieden te ver-
werven. Dit onderwijs wordt aangevuld met een 
praktische opleiding: waarnemingen door middel van 
telescopen (in Luik of in het buitenland), verwerking van 
wetenschappelijke gegevens door middel van specifieke 
software en laboratoriumwerk (bijvoorbeeld op het 
gebied van optica). “Net als de master in de lucht- en ruim-

tevaart wordt deze master in het Engels gegeven, zodat de 

Belgische studenten hun kennis in deze taal kunnen verbeteren. 

Bovendien zetten we daarmee de deur open voor buitenlandse 

studenten”, legt de directeur uit. “Deze opleiding wordt door 

“De lancering staat voor eind 2018 gepland”, legt de astrofy-
sicus uit. “Het is een van de eerste missies van het Cosmic 

Vision-ruimteprogramma van de ESA, dat tot 2030 loopt. Het 

CSL neemt deel aan al die missies, hetzij om de instrumenten 

te bouwen, hetzij om ze te testen. Zo testen we momenteel de 

zonnepanelen die worden toegepast in een sonde die in 2022 

wordt gelanceerd in het kader van de Juice-missie om de satel-

lieten van Jupiter te bestuderen. Die sonde zal in 2030 op zijn 

bestemming aankomen en de zonnepanelen worden dan bloot-

gesteld aan grote temperatuurverschillen, van ongeveer -230 °C 

tot +110 °C.”

Aladin voor betere weersvoorspellingen
Een andere satelliet waar deze zomer over werd gespro-
ken bij het CSL, is Aeolus, die met zijn Aladin-telescoop 
op 320 kilometer van de aarde in omloop wordt gebracht 
om zeer nauwkeurige en directe informatie over de win-
den te leveren. Deze satelliet bevond zich net in een 
schone ruimte, waar hij zwaar op de proef gesteld zou 
worden in een vacuümtank van 5 meter doorsnee.
 “De superkrachtige lasers waarover de telescoop beschikt, 

bestoken de atmosfeer tot 30 kilometer hoogte en een uiterst 

klein gedeelte – een miljoenste van een miljardste – van het 

op die manier verzonden licht wordt weer door de telescoop 

opgevangen nadat het door contact met de stofdeeltjes in de 

wolken is verstrooid. Op basis van de tijd die het licht nodig 

heeft om heen en weer te gaan, kunnen we de afstand bereke-

nen en door via het dopplereffect de frequentieverschuiving 

te meten, kunnen we de snelheid van de winden bepalen.” Het 
doel is natuurlijk om de weersvoorspellingen te verbe-
teren, wat iedereen op prijs zal stellen. Deze gegevens 
vullen de informatie aan die door de Metop-
poolsatellieten en de Europese Meteosat-satellieten 
wordt verzameld. Met deze geostationaire satellieten 
kan een bepaald deel van de aarde voortdurend geob-
serveerd worden. “Om voorspellingen te doen, laat men 

wereldwijd nog steeds 1200 tot 1300 weerballonnen per dag op. 

Die zijn namelijk minder duur”, legt Nicolas Grevesse uit. 
“Stel je eens voor hoeveel tijd dat kost! Met Aeolus, waarvan 

de informatie direct aan het analysecentrum voor Europese 

meteorologische waarnemingen wordt doorgegeven, hebben 

die ballonnen nauwelijks nog een bestaansreden. En al die 

apparatuur wordt bij het CSL getest.” 

ULG —
TWEE MASTERS 
EN OUFTI- 
SATELLIETEN 
IN LUIKDe SoHo-satelliet op haar reis 

rond de zon.



© S3L@ULiège

© S3L@ULiège

Dossier

83

nr.38

slechts zes tot zeven studenten per jaar gevolgd. Maar jongeren 

die dit diploma op zak hebben, vinden heel snel werk, meestal 

in de academische wereld als universitair docent of FNRS-

onderzoeker, maar ook in observatoria en onderzoekscentra 

in België of in het buitenland (bv. ESA, NASA).” 

 “Het bestaan van een lokale omgeving waar mensen een 

baan kunnen vinden, is een voordeel om studenten aan te 

trekken”, zegt Christelle Bertrand, die niet alleen zin-
speelt op de ondernemingen die in het wetenschapspark 
van Sart Tilman zijn gevestigd, zoals Amos, Spacebel en 
Deltatec, maar ook op andere bedrijven, zoals Safran 
Aero Boosters en Thales Alenia Space. “Vanwege die sterk 

groeiende ondernemingen heeft onze economische structuur 

een goede reputatie in Europa. En door de recente ontdekking 

van exoplaneten hebben de onderzoekers van de ULg waar-

dering gekregen voor hun werk. Dat is ook heel positief.”

 
Oufti-2 en 3
Als afstudeerproject krijgen de toekomstige ingenieurs 
of astrofysici diverse onderwerpen aangereikt, zoals de 
terugkeer in de atmosfeer, de bestudering van omloop-

banen en het ontwerp van nanosatellieten (of Cubesats). 
Deze wegen minder dan 10 kilo, zodat universiteiten 
tegenwoordig hun eigen ruimtevaartuigen kunnen ont-
wikkelen en lanceren. Zo herinnert men zich in 
Franstalig België nog wel Oufti-1, die in mei 2016 werd 
gelanceerd en als doel had om een telecommunicatie-
protocol voor radioamateurs te testen. Na twaalf dagen 
werd het contact helaas verbroken. “De satelliet is onbruik-

baar maar niet vernietigd. We nemen namelijk nog een baken-

signaal waar, wat bewijst dat de satelliet nog steeds zijn baan 

doorloopt”, legt Serge Habraken uit. “Oufti-1 maakte deel 

uit van het Fly Your Satellite-programma (FYS) van de ESA 

en kon daardoor in Kourou gelanceerd worden. De satelliet 

was opgenomen in een tijdschema, zodat we ons aan bepaalde 

deadlines moesten houden. De lanceringen worden gereser-

veerd door grote spelers, voor grote satellieten. De kleine spe-

lers moeten op een rijdende trein springen en hebben dus niet 

altijd de tijd om hun producten te verfijnen. Maar afgezien 

van het onderwijsdoel wilden we de studenten hoofdzakelijk 

een praktijkoefening laten doen.”

 En de nieuwe oefeningen lijken op de vorige. 
Professor Jacques Verly, die het project leidt, richt zich 
al op het ontwerp van de Cubesat Oufti-2 met een nieuw 
team van studenten, ingenieurs en informatici van de 
ULg. Het doel is om de missie van zijn voorganger te 
verlengen door de nodige correcties aan te brengen. De 
nanosatelliet zou uiterlijk begin 2018 klaar moeten zijn 
voor de ruimte. “Daarna is het de beurt aan Oufti-3”, kon-
digt de directeur aan. “Die zal als missie hebben om de aarde 

te observeren met een infraroodcamera.”

Ach, wat is die 
satelliet klein.



© Thales Alenia Space

Dossier

84

nr.38

Meer dan de helft van de 
boordelektronica van 
Ariane 5 is ontworpen en 
vervaardigd door Thales 

Alenia Space Belgium, zoals de stroom-
verdeling aan boord, de aansturing van 
de straalbuizen om de raket op koers te 
houden en de berekening van de positie 
van de raket in de ruimte, het afwerpen 
van de rakettrappen en de beschermkap 
van de satellieten tijdens de vlucht. En die 
lange relatie met de Europese draagraket 
duurt nog even voort, want het staat 
inmiddels vast dat het bedrijf uit 
Charleroi het veiligheidssysteem zal leve-
ren voor Ariane 6, waarvan de eerste 
vlucht in 2020 is gepland. “Dit systeem 

maakt het mogelijk om de raket in de oceaan 

en niet op bewoonde gebieden te laten neerko-

men als ze van haar koers afwijkt”, legt pro-
jectleider Jean-Pol Castiaux uit. “Dit is het 

eerste contract dat we vorig jaar hebben gekre-

gen, maar we hopen er binnenkort nog meer 

in de wacht te slepen.”

Nieuwe schone ruimtes
Met een toename van het aantal banen 
van ruim 40% en een verdubbeling van 
de omzet in drie jaar stemt de koers van 
de onderneming tot optimisme. Ze is ook 
altijd alert geweest op de ontwikkeling 
van de markt en heeft zich aangepast aan 
de veranderde werkmethoden die de 
ruimtevaartsector geleidelijk zijn binnen-
gedrongen. Een voorbeeld is de invoering 

van digitale technologie, die echt voor 
een breuk met de bestaande apparatuur 
heeft gezorgd, maar ook (in samenwer-
king met onderzoekscentra en universi-
teiten) de ontwikkeling van componenten 
voor microcontrollers, waardoor de 
onderneming toegang heeft gekregen tot 
de markt voor luchtvaartelektronica 
(boordapparatuur). “Om onze groei te kun-

nen garanderen, hebben we met hulp van de 

overheid ook geïnvesteerd in acht nieuwe 

vacuümtanks voor de ruimtevaart en in de 

modernisering, vergroting en bouw van 

schone ruimtes. We hebben nu 5650 m
2

 aan 

onderling verbonden schone ruimtes”, ver-
duidelijkt de projectleider.

Industrie 4.0 in Hasselt
Na de opening in 2014 van een vestiging 
voor micro-elektronica in Leuven heeft 
de onderneming besloten om een fabriek 
in Hasselt te bouwen. Vanaf 2018 wordt 
daar begonnen met de assemblage van 
fotovoltaïsche cellen om zonnepanelen 
voor satellieten te maken. Het bijzondere 
is dat de productie volledig geautomati-
seerd, gedigitaliseerd en gerobotiseerd 
wordt. “Deze industrie 4.0 zal uniek zijn in 

Europa”, verduidelijkt Jean-Pol Castiaux. 
“Voor ons gaat het om een activiteit die gericht 

is op diversificatie. Onze ambitie is om de 

leverancier van de groep en zelfs een externe 

leverancier te worden. In het begin ontstaan 

er twintig arbeidsplaatsen en de jaren daarna 

nog een stuk of vijftig.”

I D E N T I T E I T S B E W I J S

GEBOORTE ACEC (Ateliers de Constructions Electriques de Charleroi) richt in 1963 de vennootschap ETCA (Etudes 
Techniques en Construction Aérospatiales) op. Daaruit ontstaat Thales Alenia Space ETCA, dat nu Thales Alenia 
Space Belgium heet (voor 67% eigendom van het Franse Thales en voor 33% van het Italiaanse Leonardo).

VESTIGINGSPLAATSEN Charleroi, Leuven en Hasselt (in 2018).

WERKNEMERS 850

OMZET (van alle dochtermaatschappijen van Thales Alenia Space): € 2,4 miljard (2016).

VOORNAAMSTE 
KLANTEN

Het bedrijf is wereldleider op het gebied van energiebeheersystemen voor gebruik aan boord van de 
Ariane 5-draagraketten en satellieten. Voorbeelden van satellieten: Cosmo-SkyMed en Göktürk-1 (observatie), 
Galileo (navigatie), Iridium, Globalstar, en O3b (telecommunicatie).

THALES ALENIA SPACE 
BELGIUM

Thales Alenia Space is de 
grootste speler in de 
Belgische ruimtevaart. 
Het bedrijf is de voornaamste 
leverancier van 
boordelektronica voor de 
Ariane 5-raket. Naar 
aanleiding van de huidige 
groei in Charleroi vestigt 
het zich nu in het Vlaams 
Gewest om daar 
fotovoltaïsche panelen 
te produceren.
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HET KASTEEL 
VAN FREUX

Leuke adresjes

In het hart van de Ardennen is het Domein van 
het Kasteel van Freux het idyllische kader om 
een reeks evenementen te organiseren. Het 
biedt zi jn gasten een ongebruikeli jk 
onderkomen. Gedurende hun buitengewoon 
verblijf kunnen de gasten er van het 
kasteelleven proeven en er in een doorzichtige 
bol overnachten om naar het burlen van de 
herten te luisteren. I Quentin Deuxant

Het Kasteel van Freux werd in een op zijn minst 
vijandige omgeving gebouwd door de tweeling-
broers Auguste en Constant Goffinet, die tot de 
voornaamste adviseurs en vertrouwensmannen 
van Leopold II behoorden. Het woord ‘freux’ 
komt van het Latijn ‘frigidus’, dat ‘koud’ betekent. 
De winters zijn hard op die plek, wat de bouw-
werken sterk bemoeilijkte.  Het was dankzij de 
volharding en de vindingrijkheid van de beide 
gebroeders Goffinet dat dit domein aan het einde 
van de 19e eeuw in dat moerasachtige gebied ont-
stond. Zij kwamen uit een adellijke familie uit de 
streek en hun vader was zelf in dienst van de 
eerste koning der Belgen geweest. Hun eerst 
opdracht was... het kasteel als dusdanig te bou-
wen. “Toen ze de site kochten, bestond het kasteel 

zoals we het nu kennen, niet”, verklaart Véronique 
de Fierlant, die samen met haar echtgenoot 
Edouard het kasteel nu in bezit heeft. “Drie huizen 

die zich op deze plaats bevonden, werden samenge-

voegd om het kasteel te vormen. Auguste en Constant 

Goffinet hebben toen geleidelijk aangrenzende gron-

den gekocht om het domein uit te breiden.”

Meester worden over het water
De volgende taak was het droogleggen van die 
zeer moerassige gronden. “Ze hebben lang aan dat 

probleem gewerkt. Door het aanleggen van visvijvers, 

vonden ze het middel om het water te kanaliseren”, 
vervolgt Véronique de Fierlant. “Daarom zijn er 

60 vijvers die over heel het domein verspreid liggen. 

Zo zijn de gebroeders Goffinet erin geslaagd econo-

misch voordeel te halen uit een moeilijke natuurlijke 

toestand. Dat was heel berekend.” Meester worden 
over het water leverde voordeel op voor Charles 
de Fierlant, de vader van de huidige eigenaar 
Edouard. Toen deze aan het einde van de 
20ste eeuw aan het hoofd van het domein kwam 
te staan, breidde hij de viskweek verder uit en 
bleef de door de wisselvallige weersomstandig-
heden geplaagde site zeer goed onderhouden. 

Investeren in groen en ongebruikelijk 
toerisme
Toen Charles vijf jaar geleden stierf, moesten zijn 
kinderen zich opnieuw beraden over de toekomst 
van het kasteel en zijn immens domein. “Wij heb-

ben er een jaar gewoond”, vertrouwt Véronique de 
Fierlant, de schoondochter van Charles, ons toe. 
‘We droegen er haast voortdurend onze hoge laarzen 

en kleedden ons warm. Het huis voldeed helemaal niet 

aan de huidige comfortnormen! Toen we zagen in wat 

voor een staat het kasteel verkeerde, kreeg het toeris-

tisch plan waaraan we al 10 jaar – nog vóór de dood 

van de vader van Edouard – dachten, een heel andere 

dimensie. Alles moest worden gerenoveerd.” Dak, 
sanitair, isolatie, elektriciteit, verwarming… Er 
moesten immers grote werken worden aangevat 
om van het kasteel op termijn een onderkomen 
voor 43 personen te maken. De werken zijn nog 
bezig, maar de opening van het onderkomen is 
gepland voor de eindejaarsfeesten van 2017.
 Maar in afwachting daarvan en om die grote 
werken ook financieel haalbaar te maken, hebben 
de heer en mevrouw de Fierlant al een reeks toe-
ristische activiteiten georganiseerd op het 
domein. “We hebben al ervaring in die sector, aan-

gezien we ons vakantiehuis – La Héronnière – reeds 

11 jaar verhuren”, preciseert Véronique de Fierlant. 
“Tijdens gesprekken met verscheidene spelers uit de 

toeristische sector hebben we gehoord van iemand die 

de befaamde ‘Sphairs’ verkoopt, opblaasbare doorzich-

tige en verwarmde bollen waarin toeristen de nacht 

kunnen doorbrengen. We vonden die interessant en 

hebben er zes gekocht, die we op het domein hebben 

geplaatst.”

Vanuit de bol luisteren naar het burlen 
van de herten
De “Sphairs van Freux” zouden al vlug veel toe-
risten uit de streek en van elders verleiden. Voor 
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Véronique de Fierlant kwam het er vooral op aan 
een buitengewone ervaring aan te bieden. “In het 

begin wilden we de ‘Sphairs’ enkel voor het publiek 

openstellen tijdens de burlperiode van de herten, 

waarvan er immers veel in de buurt leven, en het 

burlen kan heel goed op het domein worden gehoord. 

Maar wegens de grote vraag zagen we al vlug in dat 

het belachelijk was de bollen niet tijdens de rest van 

het jaar te gebruiken. Sinds dit jaar staan we op 

Airbnb en hebben we er enorm veel succes mee: ik heb 

haast alle dagen werk met die logeerformule. »

 Na een deel van de renovatie te hebben vol-
tooid, besloten de eigenaars verleden jaar trou-
wens om een deel van het kasteel te verhuren voor 
het organiseren van bruiloftsfeesten. Een dienst-
verlening waarvan het belang vergroot wordt 
doordat er vlak naast het kasteel een kerk staat…

Cultuur in overvloed... 
Maar de plannen waarover Véronique de Fierlant 
en haar echtgenoot het meest enthousiast zijn, 
houden verband met cultuur. “We hebben al een 

hele reeks evenementen rond kunst en convivialiteit 

georganiseerd”, legt ze uit. “Er vonden in het kasteel 

of op het domein al vertelmaaltijden plaats met 

Ardense verhalen die speciaal voor de gelegenheid 

werden geschreven, alsook concerten en avonden met 

‘ondeugende vertelsels’. Dat is een sector waar me meer 

en meer willen aan werken.”
 Daarvoor werd verleden jaar speciaal een ver-
eniging opgericht, de VZW “Arts et Patrimoine 
de Freux”, die al een eerste evenement heeft geor-
ganiseerd. “Tijdens het weekend van de Jachtfeesten 

van Saint-Hubert in 2016 hebben we 25 artiesten uit 

verschillende kunsttakken gevraagd iets te maken over 

de natuur”, legt de eigenares uit. “Het was echt een 

succes, zowel voor de kunstenaars als voor het publiek. 

We hebben tussen 2500 en 3000 bezoekers geteld tij-

dens het drie dagen durende evenement. Alle kunste-

naars hebben gevraagd om te mogen terugkomen. Dat 

heeft ons gesteund in ons plan om het evenement te 

herhalen en er een jaarlijkse gebeurtenis van te 

maken.” In 2017 vond het evenement plaats tij-
dens het tweede weekend van september. “We 

hebben tweemaal zoveel kunstenaars gevraagd en de 

datum werd vastgelegd op die van de Erfgoeddagen. 

We hebben de vroegere paardenstallen opengesteld, 

die door de bouwgezellen waren gerenoveerd met oude 

technieken. En we hebben een grote maaltijd georga-

niseerd met streekgerechten en met een jazzy sfeer op 

zaterdagavond. Iedereen heeft de handen uit de mou-

wen gestoken om van de gebeurtenis een succes te 

maken!”, vertelt de eigenares trots. 

… in een Natura 2000-zone
Natuur en cultuur vormen de twee hoekstenen 
voor het project van het Domein van het Kasteel 
van Freux. Om dat tot een goed einde te brengen, 
moet er niet enkel worden gebouwd, maar moe-
ten ook de natuurruimten worden aangelegd en 
onderhouden. Het is een moeilijke opdracht. Het 
domein is beschermd als Natura 2000-zone. Om 
het behoud van de biodiversiteit te garanderen, 
moet het beheer van het domein voldoen aan 
welbepaalde regels. De bezoekers zullen daar 
gelukkig om zijn, maar voor Véronique de 
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Fierlant en haar echtgenoot kan dat heel wat 
hoofdbrekens kosten. “Heel het bebouwde deel van 

de site wordt op de wijze van vroeger gerenoveerd en 

dat is een keuze”, legt ze uit. “Volgend jaar vatten we 

de renovatie van twee vroegere hooischuren aan met 

technieken die veel middelen vergen. Maar voor de 

omgeving van het kasteel en de aanleg van het domein 

legt de bescherming door Natura 2000 dwingende 

regels op. Het is heel eenvoudig: we mogen niets doen!”

 De eigenaars van het domein zien nochtans 
ook de positieve kant van de zaken. “Onze site is 

een echte natuurlijke schatkamer en we staan erop 

alle troeven daarvan tot hun recht te doen komen. We 

hebben het geluk dat we dikwijls bezoek krijgen van 

zeldzame vogels, meer bepaald van zwarte ooievaars. 

En verder zijn er de herten, de vleermuizen... Daar 

willen we allemaal ons voordeel mee doen. We orga-

niseren bijvoorbeeld activiteiten met Natagora, om op 

zoek te gaan naar vleermuizen, en we vergemakke-

lijken de toegang tot het domein door een natuurgids 

in te schakelen. We vragen geen geld aan wie rond-

leidingen wil organiseren op onze site. Maar we heb-

ben een akkoord met de organisatie voor het bereiden 

van de maaltijden voor de wandelaars. Die opbreng-

sten zijn voor ons.”

Verantwoordelijkheidszin
De echtgenoten de Fierlant schijnen van hun 
voorouders te hebben geleerd hoe ze hun plan 
moeten trekken en hoe ze iets moeten onderne-
men. Twee kwaliteiten waardoor ze een voor de 
streek belangrijk erfgoed in stand kunnen hou-
den. “Het is waar dat het domein een belangrijk deel 

van het plaatselijke erfgoed vormt ”, antwoordt 
Véronique de Fierlant. “De mensen uit het dorp 

waren blij dat mijn man het kasteel overnam en ze 

hebben ons hulp aangeboden. Dat heeft ons echt deugd 

gedaan! ”  Het moet erbij gezegd worden dat grote 
eigendommen in deze streek nogal gemakkelijk 
verdwijnen in de zakken van buitenlandse inves-
teerders, die niet veel respect hebben voor tradi-
tionele gebouwen. “Het is juist dát wat de bewoners 

op prijs stellen: onze verantwoordelijkheidszin voor 

dat erfgoed en het feit dat we al het mogelijke doen 

om het te respecteren bij de renovatie. We zouden het 

niet anders willen doen.” Met al die goede bedoe-
lingen kunnen we de eigenaars van het Kasteel 
van Freux alleen maar veel succes toewensen. En 
zoveel mogelijk mensen uitnodigen om dat uit-
zonderlijke domein te bezoeken. 

“In het begin wilden we de ‘Sphairs’ 
enkel voor het publiek openstellen 
tijdens de burlperiode van de herten, 
waarvan er immers veel in de buurt 
leven, en het burlen kan heel goed op 
het domein worden gehoord.”
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In Ronchinne, tussen Crupet en Godinne, kunt 
u in de geschiedenis van België duiken en 
opnieuw in contact komen met de natuur. 
Daarvoor hoeft u slechts een verblijf te boeken 
in Hotel*** du Château de la Poste, “mijn 
grootvaders huis op de buiten”. I Marc Vanel

Hôtel du Château de la Poste ligt te midden van 
velden en bossen, in een stilte die slechts verbro-
ken wordt door het zingen van de vogels. Dat 
hotel heeft verscheidene levens gekend en geen 
gewone. De geschiedenis van het gebouw begon 
in 1884, toen een Naamse notaris het dan 2.500 
ha grote eigendom kocht. Tijdens de verbouwing 
overleed de notaris en enkele eigenaars later werd 
het goed in 1909 gekocht door prins Victor 
Napoléon Bonaparte, die in Brussel in balling-
schap leefde. De datum komt overeen met die 
van de dood van koning Leopold II, een gebeur-
tenis waarop prinses Clémentine van België zat 
te wachten, als we het zo mogen zeggen, aange-
zien haar vader haar herhaaldelijk had verboden 
met de Franse prins te trouwen, om te vermijden 
dat het land weer een deel van Frankrijk zou 
worden. Die dood maakte dat huwelijk ten slotte 
mogelijk... Na het huwelijksfeest vestigde het 

paar zich dus in dat huisje in Ronchinne, “de 
doornheuvel”. Er werd slechts 500 ha behouden 
en het gebouw werd in een keizerlijk kasteel(tje) 
veranderd. Het aanleggen van de tuin werd aan 
een zekere Jules Buyssens toevertrouwd, toen 
slechts een eenvoudige tuinman in de serres van 
Laken, maar later een van de voornaamste land-
schapsarchitecten van België.
 Tijdens de Eerste Wereldoorlog vluchtte het 
paar met zijn twee kleine kinderen naar 
Engeland. Clémentine en haar echtgenoot hiel-
pen en steunden daar liefdadigheidswerken voor 
soldaten en keerden later terug naar Ronchinne. 
Na het overlijden van de prins in 1926 bleef de 
prinses op het goed wonen en leefde van de 
inkomsten van de vijf hoeven die op het domein 
lagen. In 1945 vestigde ze zich te Tervuren, in 
villa Clémentine, waar nu prins Laurent en zijn 
gezin wonen. Omdat ze zich zorgen maakte 
wegens de koningskwestie, mocht Clémentine 
van Charles de Gaulle in Frankrijk komen 
wonen, lang vóór de afschaffing van de verban-
ningswet in 1957. Ze overleed in Nice in 1955.

Posthoofdstuk
In 1947 werd het eigendom door de kinderen 
Bonaparte verkocht aan graaf Le Grelle, die meer 
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belangstelling had voor de jachtgebieden van het 
domein, dan voor de oude stenen. Tien jaar later 
verkocht die het oude paleis en 42 ha grond aan 
het “Bijzonder Bijstandsfonds voor het 
Postpersoneel”, dat er een vakantie-, studie- en 
ontspaningsplaats voor zijn personeel zou van 
maken: voorloper van teambuilding, met 40 
kamers, restaurant- en vergaderruimten voor al 
het postpersoneel dat er een familiefeest wilde 
organiseren of er gewoon een gezinsweekend 
doorbrengen. Maar het onderhoud van zulk een 
infrastructuur kostte veel geld en sinds 2000 
werd de plek niet veel meer bezocht. In december 
2006 besloot de Post het goed opnieuw te verko-
pen. Binnen minder dan tien dagen werd het 
gekocht door zeven Belgische kameraden die er 
een hotel wilden van maken om er feest te vie-
ren! Verbijsterd door het overlijden van de leider 
van het groepje, deden de zes vrienden een 
beroep op Thierry Durand uit Parijs, die de 
kamers vernieuwde en de Deense chef-kok 
Kasper Kurdahl aan het fornuis zette. In 2009 
werd het vroegere prinselijk paleis dus “L’Hôtel 
de la Poste” onder verwijzing naar het verleden 
ervan, terwijl het restaurant “Clémentine” werd 
gedoopt ter ere van de vroegere eigenares.

Een nieuwe ommekeer
Maar verbazend genoeg kende de formule geen 
succes. De plaats was tamelijk afgelegen en de 
luxe en het comfort bleken niet naar de zin van 
de zaakvoerders, die het aantal kamers tot 20 
wilden beperken. Toen Laurent Marée er in 2008 
aankwam om er activiteiten te organiseren voor 
zijn klanten en vooral voor hun kinderen, stelde 
hij voor van het luxehotel het “huis van mijn 
grootvader op de buiten” te maken. Hij wilde een 
plaats voor studiedagen – waarvan het huis 
eigenlijk leefde – en er tegelijk een verblijfplaats 
voor toeristen van maken. Een plek waar ieder-
een, zelfs voor een vergadering, kan doen wat hij 
wil: zich ontspannen en een zekere harmonie 
met zichzelf en met de natuur terugvinden. Er 
werden geen externe klanten meer ontvangen en 
de dienstverlening werd toegespitst op ambach-
telijke kwaliteitsproducten. Het ontbijt is over-
vloedig, maar je moet zelf je sinaasappel persen 
of je omelet bakken. De lunchruimte is vrij toe-
gankelijk en er zijn twee plaatsen voor het avond-
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maal. Tussendoor kan men terecht in comforta-
bele salons en op koude avonden branden er twee 
grote vuren. “Ik wik, maar u beschikt”: als vroe-
gere animator bij Club Med (maar niet alleen 
daarbij) blijft Laurent Marée zweren bij die aan-
pak: “de dingen zijn er, aan de genodigden om ze 
te gebruiken”. Voor het overnachten zijn er 
42 twee-, drie- of vierpersoonskamers in diverse 
gebouwen (van € 90 tot € 175), maar ook een 
boomhut voor 4 personen en “De Loft”, een ver-
bazende spitstechnologische kubus te midden van 
de bomen, met een uitzicht over 360° (van € 220 
tot 320). Zo laat je alles snel en helemaal los. 
Maar als dat niet volstaat, is er nog petanque, 
tennis, een voetbalveld en een terreinfietstraject 
van 12 km op de site. En als laatste nieuwigheid: 
het onderhoud van een onlangs door Jean-
François Baele (zie p.16) geplant wijngaardje dat 
1500 met het wapen van het kasteel getooide 
flessen schuimwijn zou moeten opleveren. En als 
u met 8 komt, is er naast de salons ook een kicker 
voor 8 personen!

 Hij wilde een plaats voor studiedagen 
– waarvan het huis eigenlijk leefde – en 
er tegelijk een verblijfplaats voor 
toeristen van maken. Een plek waar 
iedereen, zelfs voor een vergadering, 
kan doen wat hij wil: zich ontspannen 
en een zekere harmonie met zichzelf en 
met de natuur terugvinden.
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Au Cheval blanc
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De eigenaars van het ‘Hôtel des Bains’ aan het 
meer van Robertville hebben zopas een nieuwe 
en meer familiale gelegenheid geopend in het 
centrum van Waimes. Twee adressen voor 
lekkerbekken in gastronomieland. I Guy Delville

Het meer van Robertville strekt zich romantisch 
uit over meer dan 60 ha. Het dateert van 1928, 
toen de stuwdam voor een bekken van acht mil-
joen m³ werd gebouwd. Op de achtergrond vindt 
men diepe dalen, majesteitelijke bossen en de 
unieke biotoop van de Hoge Venen. In 2005 
namen Jean-Pierre en Elisabeth Robert, die elkaar 
in Brussel leerden kennen op de banken van het 
befaamde CERIA, het ‘Hôtel des Bains’ over van 
de gezusters Solheid. Het ligt vlak bij het meer, 
met een tuin die zachtjes afhelt naar het water. 
Ze zouden er een van de mooiste kwaliteitshotels 
van Oost-België van maken. Vóór ze dat hotel 
openden, had Jean-Pierre, die zijn koksstudies 
aanvulde met cursussen hotelbeheer, gewerkt bij 
de ‘Méridien’, waarvoor hij langs de vestigingen 
in Brussel, Dublin, Tahiti en Lyon reisde, waar 
hij meer bepaald chef van de restaurants werd, 
een verrijkende en veeleisende leerschool. 

Aan de oever van het meer
Het hotel werd even geraffineerd als elegant en 
verfijnd gerenoveerd in een hedendaagse stijl die 
het salon, de bar, het buitenterras en de biblio-
theek aan de huidige smaak aanpaste. Vandaag 
kunt u volop genieten van de vele aantrekkelijk-
heden ervan. Het in het Natuurpark van de Hoge 

Venen gelegen hotel met zijn twaalf kamers 
(vanaf € 115) is veelzijdig en biedt charme, com-
fort en gezelligheid, alsook een kalme en ver-
kwikkende nachtrust. De Nuxe-spa, met zijn 
noordse sauna, zijn Moorse hammam en zijn 
jacuzzi, staat ter beschikking rond het binnen-
zwembad, in het verlengde van de tuin en met 
uitzicht op het meer. 
 Of het nu in de eetzaal tegenover de tuin is, 
dan wel op het heldere terras, de kaart biedt u 
pittige verse gerechten die ruimschoots een 
beroep doen op de producten van een bijzonder 
gulle streek: forellen, eenden, gevogelte, vlees en 
kaas… Naast een lunch met lichte maar heerlijke 
en hoofdzakelijk plantaardige gerechten, kan 
men kiezen uit twee menu’s (vier gangen voor 
€ 68, vijf gangen voor € 94). De prijzen lijken 
misschien hoog, maar u krijgt er dan ook kwa-
liteit voor. Het viergangenmenu biedt momenteel 
forelfilet, griet, kalfsbout en roze pompelmoes. 
Het grote menu bestaat uit Bretonse langoustine, 
ganzenlever, Schotse haggis, kalfszwezerik, 
Anjou-duif en Valrhona-chocolade.

Een grote chef aan het fornuis
Sinds enkele maanden staat Samuel Blanc aan het 
fornuis. Samuel is afkomstig uit de Jura. Nadat 
hij in enkele grote Franse en Duitse huizen 
werkte, kwam hij in juni 2003 naar ‘Hostellerie 
Lafarque’ in Pepinster, waar hij een terechte en 
welverdiende Michelin-ster kreeg. In januari 
2013 begon hij in de keuken van het Crowne 
Plaza in Luik, waar hij heel zijn talent en beroep-
sernst en al zijn creativiteit kon botvieren bij het 
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maken van heel persoonlijke gerechten. Op de 
restaurantkaart staat een mengeling van streek-
producten, wilde kruiden en groenten uit de 
moestuin, die uitgekiend worden gecombineerd 
met wereldspecerijen. 
 In de eetzaal (46 plaatsen) worden de elegantie 
en de aantrekkelijkheid van de inrichting aan-
gevuld door de vriendelijkheid en de deskundig-
heid van het personeel, dat onder leiding van de 
oplettende en glimlachende Elisabeth staat. Al 
onze lof voor het professionalisme van François, 
die alle aspecten van zijn vak beheerst en boven-
dien een uitgebreide en subtiele kennis van de 
wijnkaart heeft (meer dan driehonderd Franse 
wijnen en een zeer ruime keuze uit wijnen van 
andere landen).

De goede herberg…
Tien maanden werk heeft het Robert gekost om 
langs de RAVeL, aan de rue du Centre in 
Waimes, ‘Au Cheval blanc’ te verbouwen, een 
herberg die op 15 mei jongstleden werd ingewijd. 
Het interieur met zijn houten en fris ruikende 
lambrisering doet denken aan de Savoye. Er is 
plaats voor 52 gasten en de bar met haar ronde 
vormen en de gordijnen van zwaar fluweel schept 
een gezellige en geraffineerde wereld waarin het 
goed toeven is. De kaart, die een sharing keuken 
wil bieden, bevat gestoofde schotels, geroosterd 
vlees en andere eenvoudige gerechten van het-
zelfde slag: andouillette, runderwang, chaletbur-
ger, kip, tartaar, zonder de voorgerechten met 
hun uitgesproken smaken te vergeten (kaaskro-
ketten, gevulde champignons, pastei, ei uit een 
pannetje). Voor de namiddag zijn er heerlijke 
taarten en een ruime keuze aan uitgelezen dran-
ken. Langs de straatkant is er een terras (140 m²) 
dat gezellig plaats biedt aan negentig personen 
en voorzien is van door ambachtslieden gemaakte 
tafels en banken. Zeer binnenkort zal dat huis 
worden aangevuld met zes standingvolle 
hotel-appartementen (voor twee tot vier perso-
nen), met meubilair en versieringen die de sfeer 
van een bergland scheppen. Dit zijn dus twee 
mooie gelegenheden om die groene streek met 
haar vele charmante aspecten te leren kennen.

Waimes, het dak van België
Het is immers in Waimes dat zich het befaamd 
Signaal van Botrange bevindt (met zijn 694 meter 
het hoogste punt van België). Het zal trouwens 
nog tot 718 meter worden verhoogd met een hoog-
frequente toren. Het op de grens van de Romaanse 
en de Germaanse streken gelegen Waimes is een 
ongewone bestemming vol (prettige) verrassin-
gen. Op de eerste plaats kan men er in alle jaar-
getijden een wilde natuur ontdekken, met prach-
tige landschappen, zover het oog reikt. Het is een 
karaktervolle streek, waar u met de glimlach op 
zoek kunt gaan naar authentieke producten en 
ambachtelijke knowhow, terwijl u gebruik kunt 
maken van een hele reeks landelijke logementen, 
bed & breakfasts, restaurants en hotels.

Leuke adresjes

TE ZIEN, TE DOEN...

In alle weersomstandigheden kunt u van de natuur genieten: langlaufen, 
alpineskiën, wandelingen, fietstochten en een bezoek aan het  

meer van Robertville, dat hiernaast beschreven staat. De Hoge Venen, 
het grootste natuurreservaat van België, is een gebied vol wilde natuur voor 

de liefhebbers van een fabelachtige omgeving.

INFORMATIE OP : www.eastbelgium.com. 
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In de mooie vallei van de Molignée, geeft de 
wijngaardslakkenkwekerij van Warnant haar 
geheimen niet bij de eerste oogopslag bloot. 
Je moet de kwekersfamilie Frolli ontmoeten en 
in de parken en de broeikassen rondneuzen 
om de kostbare buikpotigen te ontdekken, die 
Eric Frolli in 1988 begon te kweken. I Thierry 
Desiraut

“Als gegradueerde in de landbouwkunde zocht ik een 

origineel onderwerp voor mijn eindwerk”, herinnert 
Eric Frolli zich. “Ik vond toen een bijdrage over wijn-

gaardslakken, een gerecht waarop ik al tuk was sinds 

mijn kindertijd, toen ik met mijn grootvader slakken 

ging zoeken in de grachten. In de Jura heb ik enkele 

kweekslakken gekocht, en na een schooljaar lang kwe-

ken, had ik 5000 kleintjes. Ik ben toen zelfstandig 

kweker geworden.” Maar de tijd was niet gunstig 
voor de jonge producent. In de jaren ’60-’70 was 
er veel vraag geweest naar slakken. Zodanig, dat 
er schaarste ontstond en er agaatslakken moesten 
worden ingevoerd, een weekdiersoort uit Azië, 
die tot 12 cm groot kan worden en verscheidene 
honderden gram kan wegen. “Men stak die in slak-

kenschelpen om de klanten te bedriegen. Maar het 

diertje had een slijksmaak en het leek wel van rubber. 

Op de duur serveerden de restaurants het niet meer. 

Dat heeft enkele jaren geduurd, zodat de markt 

opnieuw moest worden veroverd met een kwaliteit-

sproduct, dat echter 3-maal duurder was. Mettertijd 

heeft de consument gelukkig opnieuw de smaak van 

de echte slakken van bij ons ontdekt. Het moet gezegd 

dat het succes van de streekproducten en de korte 

ketens in ons voordeel speelt.”  De Helix Aspersa 
maxima is de dikste van de segrijnslakken en ze 
komt oorspronkelijk uit het Middellandse 
Zeebekken, maar vandaag is ze helemaal Waals. 
Ze wordt hier in Warnan gekweekt en heel de 
verwerking gebeurt in het atelier van de slak-
kenkwekerij. “Er zit nogal wat wisselvalligheid in 

deze teelt. Wij hangen af van het klimaat. In de winter 

slaapt de slak, maar tijdens de andere 3 jaargetijden 

hebben de weersomstandigheden veel invloed op de 

voortplanting en de ontwikkeling ervan. We hebben 

ook last van roofdieren, ratten en vooral eksters.” 

100% handenarbeid 
“Hier wordt alles met de hand gedaan”, zegt Eric met 
nadruk en trots. “ En het kweken vergt heel wat han-

delingen. De parken moeten voortdurend worden 

onderhouden en de slakken moeten elke dag worden 

gevoed. Je bent voortdurend in de weer. Het is niet zo, 

dat je ze maar op de sla moet zetten en dan wachten 

tot ze dik worden…” De cyclus van de slak begint 
half februari met de voortplantingsperiode, die 
in een verwarmde broeikas plaatsvindt. Ze duurt 
tot eind mei of begin juni. Slakken planten zich 

L’ESCARGOTIÈRE 
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slechts tweemaal per jaar voort, maar het parings-
ritueel duurt twee uur en het paren zelf tien uur… 
De geboorten vinden plaats van maart tot eind 
april. Alle kleintjes gaan naar de broeikas om ze 
tegen de koude te beschermen. Begin mei, wan-
neer ze dik genoeg zijn, gaan ze naar de vetmes-
tingsparken in openlucht. Ze kleven zich vast 
onder de platen, waar ze het grootte deel van hun 
tijd doorbrengen. Tegen half oktober, nog vóór de 
eerste vorst, worden ze met de hand ingezameld. 
In december, ten slotte, worden ze gekookt. Dat 
eist allemaal veel handenarbeid, want er bestaat 
geen enkele machine voor dit soort werk. Je moet 
5 tot 6 maanden rekenen om een slak te kweken 
en ze van de 3 gram in het ei te doen groeien tot 
de 18 gram van het volwassen diertje.

Uitgevonden recepten
Vóór de slakken worden gekookt, worden ze dus 
ingezameld en moeten ze minstens 4 dagen vas-
ten. Dat is om ze in hun schelp te doen kruipen 
en in slaap te doen vallen. Dan moeten ze worden 
gekookt, waarbij ze onmiddellijk sterven. 

Vervolgens worden ze uit de schelp gehaald en 
wordt de lever verwijderd, alsook het vuil dat 
zich op de bodem van de schelp bevindt, want 
dat geeft een bittere smaak en is kleverig. Ze 
worden verscheidene keren gewassen en dan in 
een bouillon van groeten en kruiden gekookt. 
Verkocht worden ze ofwel in hun natuurlijke 
staat ofwel bereid. “We hebben twee gamma’s pro-

ducten: onder vacuüm, slakken met look of als profi-

teroles met boter of gevulde champignons of als oven-

schoteltje met tomaten. En dan zijn er de 

gesteriliseerde bokalen. We hebben onze eigen recep-

ten. Onze stoofpot met kleine “dikke slakken”, onze 

slakkenterrine met La Caracole-bier en onze jongste 

nieuwigheid: de Slakkenparels, namelijk slakken-

eieren die even lekker zijn als mooi.”

Korte ketens 
En het werkt! De Slakkenkwekerij van Warnant 
heeft haar eigen winkel, waar het grootste deel 
van haar productie wordt verkocht, dat wil zeg-
gen tussen 500.000 en 600.000 slakken, die rond-
kruipen in de 3000 m2 broeikassen en in de vet-
mestingsparken, maar ook plaatselijke producten: 
honing, confituur, ambachtelijke koekjes, een-
denproducten, ambachtelijke bieren en Belgische 
wijnen. Want Eric Frolli gelooft rotsvast in de 
toekomst van de lokale producten en in die van 
de korte ketens. “In onze gemeente Anhée, wordt al 

twee jaar elke vrijdagavond een streekmarkt georga-

niseerd. En andere gemeenten uit de provincie Namen 

volgen dezelfde weg. We hebben hier de sociale coöpe-

ratief “Paysans-Artisans”, die de ambachtelijke en 

plaatselijke voedingswaren verkoopt. De organisatie 

ziet zichzelf als een burgerbeweging van een zestigtal 

landbouwers en ambachtslieden die eenzelfde visie 

hebben op landbouw en voeding. Wij hebben ook een 

goed werkende benaming ontwikkeld: producenten 

van de Dinantse Boven-Maas.” 

Zeker niet te missen! 
“Hoewel nog niet al onze klanten overtuigde voorstan-

ders zijn van plaatselijke aankopen en korte ketens, 

krijgen we toch meer vraag naar geschenkmanden met 

Waalse streekproducten. Het idee wint langzaam maar 

zeker veld.” De bewustwording verloopt langs aller-
lei kanalen en de familie Frolli zet zich ook in voor 
het bewust maken van het publiek door rondlei-
dingen te organiseren. Die vinden plaats in juli en 
augustus en zijn zowel bedoeld voor gezinnen als 
voor vriendengroepen, lekkerbekken die toevallig 
langskomen, consumentenverenigingen die hun 
etenswaren beter willen kennen en producenten 
met belangstelling voor andere methodes. “Een 

bezoek aan de slakkenkwekerij duurt ongeveer 45 minu-

ten. Het wordt geleid door een ervaren gids, die de kwe-

kerij laat bezoeken en een unieke belevenis laat zien, 

namelijk het paren van de diertjes. Zeker niet te mis-

sen! ” Ook de plaats zelf mag men niet missen, want 
men leert er de kunst van geduld te oefenen en te 
observeren. En ook van authentiek eten. De slak-
ken van Warnant zijn een Waals streekproduct en 
vormen een echt symbool.

 De Slakkenkwekerij 
van Warnant heeft haar 
eigen winkel, waar het 
grootste deel van haar 
productie wordt verkocht, 
dat wil zeggen tussen 
500.000 en 600.000 
slakken, die rondkruipen 
in de 3000 m2  
broeikassen en in de 
vetmestingsparken, maar 
ook plaatselijke producten: 
honing, confituur, 
ambachtelijke koekjes, 
eendenproducten, 
ambachtelijke bieren en 
Belgische wijnen.
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Sinds 10 jaar zien we overal in België en in 
Europa ontelbare microbrouwerijen opduiken, 
die om het creatiefst zijn. I Alain Voisot

De 34jarige Antoine Limbourg en de 27jarige 
Peter Gerard zijn allebei bio-ingenieurs die aan 
de UCL hun masterdiploma in de bierbrouw-
kunst haalden en zich waagden aan het grote 
concurrentieavontuur in de microbrouwerijwe-
reld. Maar is er nog plaats in het immense aan-
bod dat nu al bestaat? Alles hangt ervan af of 
iedereen juist onder zijn schuldenniveau wil 
blijven en zijn productie op een “verantwoorde-
lijke” manier wil beheren. Na 2 jaar onderzoek 
en het uitproberen van 200 recepten, maakten 
beide partners eindelijk hun eerste “levensgrote” 
brouwsel. Er moesten natuurlijk nog enkele tech-
nische probleempjes worden opgelost. Peter heeft 
dus op 24 uur voldoende Italiaans geleerd om de 
technici van Meccanica Spadoni te raadplegen, 
hun leverancier in de buurt van Orvieto… 

Een duurzame visie
De eerste stap voor de coöperatieve Valduc-
brouwerij bestaat erin bij voorrang op de plaat-
selijke markt te mikken en ervoor te zorgen dat 
ze elk onderdeel van de productie beheerst. Met 
een productiecapaciteit van 3 000 hl per jaar, 
werd ervoor gekozen de hulpmiddelen op een 
zeer verantwoordelijke wijze te beheren. De 
microbrouwerij bevindt zich op 500 m van de 
vroegere brouwerij Meurice, die beschikte over 

een waterwinningspunt, een voorrecht dat de 
jonge brouwers graag zouden overnemen. Want 
een brouwerij verbruikt enorme hoeveelheden 
water, liefst zes liter om één liter bier te produce-
ren: water voor de voorbereiding, het spoelen van 
de f lessen, uiteenlopende reinigingswerken… 
Door modern materiaal op maat te gebruiken, is 
het mogelijk het waterverbruik te beperken. Er 
werd overigens al in twee tanks van 15.000 liter 
voorzien om het water zo goed mogelijk te behan-
delen zonder verdunning en vervuilende produc-
ten. Dat water kan worden hergebruikt voor het 
reinigen. De draf wordt aangeboden aan een 
plaatselijke teler, die brouwgerst produceert. Het 
gebouw werd ontworpen om het verbruik te 
beperken. Met een isolatie van sandwichpanelen 
kan het verbruik van de nutsvoorzieningen sterk 
worden verminderd. Het laboratorium en de ver-
gaderzaal liggen boven de warme kamer en pro-
fiteren dus van de opstijgende warmte. Boven de 
verwarmingsketel bevinden zich de kantoren. 
Dankzij die slimme configuraties hoefde de 
onderneming geen bijkomende verwarming te 
installeren. De door het koudecircuit gebruikte 
energie wordt teruggewonnen om de gistingszaal 
te verwarmen... De coöperanten zorgen dus 
hoofdzakelijk voor het beperken van hun ecolo-
gische voetafdruk (investering in zonnepanelen, 
windmolen, water). De brouwerij biedt overigens 
ook bezoeken en opleidingen aan: bier tegen 
maakloon en diverse evenementen zijn marke-
tingargumenten die men in alle brouwerijen van 
die omvang aantreft. 

MICROBROUWERIJ 
VALDUC



Au Comte d’Harscamp
Route de Marche 5

B-6987 Rendeux-Haut
+32 84 45 74 54
jurgen.schreurs 
@hotmail.com

www.
comtedharscamp

.be

AU COMTE 
D’HARSCAMP

98

nr.38

Als u het restaurant “Au Comte d’Harscamp” 
niet kent , dan moet u absoluut eens 
kennismaken met dat adres in Rendeux-Haut, 
in de groene gordel rond Marche-en-Famenne. 
U treft er een prachtig gebouw van kalksteen 
aan, met een geheimzinnig verleden en een 
zeer middeleeuwse sfeer. I Michel Jonet

Het houtwerk en de zichtbare balken, de robuuste 
houten meubelen en de open haard geven de plek 
een bijzonder middeleeuwse sfeer. In 2005 namen 
Jurgen Scheurs et Véronique Wilkin het gebouw 
over om er een restaurant van te maken. De 
plaats was haast een puinhoop en verminkt door 
de opeenvolgende gebruikers. Er waren onder 
andere een cafeetje en een groentewinkel in 
gevestigd. Het paar begon het gebouw helemaal 
in zijn oorspronkelijke staat te herstellen, vertelt 
Jurgen ons. 

Verliefd op de Ardennen!
Jurgen Scheurs komt uit het noorden van het 
land, maar hij is smoorverliefd op de Ardennen. 
“Na 4 jaar gestudeerd te hebben aan de hotelschool 

van Koksijde, na mijn legerdienst te hebben gedaan 

en op verscheidene plaatsen stage te hebben gelopen 

in België en in het buitenland, heb ik 6 maanden in 

de ‘Sirène d’Or’ (* Michelin) in Brussel gewerkt, 6 

maanden in het ‘Lindenbos’ in Aartselaar (* Michelin) 

en dan in de ‘Apicius’ in Gent, bij Willy Slavinsky (** 

Michelin). Omdat ik niet zoveel van het stadsleven 

hou, besloot ik dus op de buiten te gaan koken. In 

Durbuy in 1986, eerst bij Maurice Caerdinael en dan 

bij zijn zoon Frédéric in de ‘Jean de Bohème’ en in de 

‘Sanglier des Ardennes’ als keukenchef tot in 1999. Dan 

ben ik naar mijn vriend Jean-Michel Dienst van de 

‘Pieds dans le Plat’ gegaan, vóór hij zijn eerste 

Michelin-ster kreeg. Na nog een kort verblijf in 

Durbuy bij mijn schoonbroer in restaurant ‘La 

Canette’, heb ik beslist voor eigen rekening te gaan 

werken. Ik heb het gevoel dat Rendeux en Durbuy heel 

toeristisch zijn. Marche-en-Famenne ook, maar dan 

met een meer zakelijke dimensie. De stad wordt 

bezocht door zakenmensen en ook door bezoekers van 

het nabijgelegen Wex. Die uitzonderlijke site heeft een 

parking voor liefst 3000 voertuigen. Er worden veel 

evenementen georganiseerd: concerten, toneelopvoe-

ringen, salons en tentoonstellingen van hoog niveau.” 

Keuken en kelder
Dit smakelijke adres biedt al vele jaren een kaart 
en menu’s aan die gericht zijn op de Franse keu-
ken. Soms is er wat invloed uit Azië of zelfs uit 
het Middellandse Zeegebied, naargelang de inspi-
ratie van de chef. Op het zonnige terrasje voor 
het huis, dat boven de rivier uitsteekt, kunnen 
we vanaf de lente bij een goed glas wijn heerlijk 
genieten en dromen van lekker eten. 
 Jurgen reist veel en is goed gekend in de wijn-
wereld. Bij hem komen alle streken aan bod en 
de prijzen blijven zeer aantrekkelijk, want over 
zijn aankopen onderhandelt hij meestal met de 
wijnbouwer zelf. De restaurantklanten kunnen 
ongestoord hun wijn gaan kiezen in de kleine 
kelder die zich in het bijgebouw van het restau-
rant bevindt. Dat geeft wel eens aanleiding tot 
een gezellige discussie met andere klanten. 

Een welverdiende rust
Jurgen Scheurs heeft immers zijn eigen hotel, de 
‘Manoir’, in Marche. Een hotel met 11 zeer com-
fortabele kamers en een grote privéparking, dat 
op slechts enkele kilometers van de ‘Comte 
d’Harscamp’ ligt. 

Leuke adresjes



Rue Carnot, 30 — F-51380 VERZY – France 

+33 (0)3 26 50 28 43

W W W.CHAMPAGNEJUILLETLALLEMENT.COM




