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DANKZIJ ADMENTED
ONTDEKT U DIGITALE INHOUD 

ACHTER UW WAW!

Download gratis de applicatie ADmented (beschikbaar via 
Google Play en App Store). Doorloop vervolgens uw magazine, en 
telkens wanneer een artikel verrijkbaar is, vindt u het icoontje 
onderaan de pagina. Scan de gehele pagina met uw tablet of 
smartphone (met internetverbinding) en ontdek de bijkomende 
inhoud.

(video, 3D, fotogalerij, 360° foto’s, internet site, promotie bon,…)

Avenue Galilée 4 - 1300 WAVRE  
T.: 010 81 82 90

info@picking-graphic.be
picking-graphic.be

Contacteer ons
voor meer informatie
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Zolang kinderen met een potlood leren schrijven op een blad papier, is er toe-
komst voor drukpers en boek. Maar dan wel als dat papier een van de schakels 
van de kennisketen blijft. Op zichzelf is het papier uit grootvaders tijd gedoemd 
om te verdwijnen. Ons magazine moest dus zowel de springplank worden naar 
andere ‘content’, als het punt waar digitale media samenkomen. ‘Augmented rea-
lity’ of ‘toegevoegde werkelijkheid’ heeft die onontbeerlijke verbinding gecreëerd.
U hebt zeker gemerkt dat WAW sinds vorige zomer gebruik maakt van die 
zolang verwachte toegevoegde werkelijkheid. Door met behulp van ‘Admented’ 
de door het pictogram (zie verder) aangeduide bladzijden te scannen, krijgt u nu 
toegang tot bijkomende inhoud die blijft evolueren. Zelfs na het verschijnen van 
het magazine. Video’s, sociale netwerken, portfolio’s, bonnen om te downloaden. 
Allemaal informatie die van het papieren magazine een echt interactief medium 
maakt. Nooit gezien sinds Gutenberg!
Andere persgroepen zijn in het avontuur gestapt door onze toepassing in hun 
pagina’s op te nemen. Nog een pluspunt! In het kader van het programma «Les 
Ambassadeurs» hebben we een uitgeverspartnerschap gesloten met de RTBf en 
met regionale televisiezenders zoals TV Com, Télévesdre enz. Voortaan kunt u 
uw TV-programma dus kiezen terwijl u ons magazine leest en tegelijk reageren 
op de netwerken. 
Enkel kluizenaars zullen geen weet hebben van onze toegevoegde werkelijkheid. 

Als dat niet WAW is!

Papier is niet dood !  
Leve de «augmented 
reality» !

— Jean-Willy Lardinoit, Hoofdredacteur 
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LOGISTICS IN WALLONIA

Logistics
& Transport

WALLONIA: A LAND OF LOGISTICS
Ideally located in the very heart of Europe, Wallonia is a land of logistics excellence 

for numerous international corporations. With its multimodal infrastructure, 

Wallonia is recognized as the best logistics region in Europe.



Microbiotic Solutions

Bacilac forte
15 caps CNK 3010-709
30 caps CNK 2198-695
60 caps CNK 2753-721

12 sticks CNK 2721-363
30 sticks CNK 2743-482

Bacilac child
16 sticks CNK 2364-552

Drops 20 ml CNK 3233-426

Bacilac ORS
 6 sticks CNK 3142-692

De 3 innovaties van Intelicaps®
1.   Beschermt de bacteriën tegen hitte en vocht.                      
       Ze hoeven dus niet in de koelkast te worden bewaard.
2.   Beschermt tegen maagzuur en pancreassap.
3.   Maakt het mogelijk de goede bacteriën te combineren 
        met andere sto� en, zoals bijvoorbeeld vitamine C. 
        Zonder Intelicaps® zou die combinatie niet mogelijk zijn.

Techniek met 
micro-capsules

✓ Beschermt 
tegen vocht en 

oxidatie

✓

Hittebestendig 
omhulsel

✓

Is bestand tegen 
maagzuur en 
pancreassap

✓

Afgifte 
afhankelijk 
van de pH

✓

Deze technologie wordt gebruikt 
in volgende referenties:

1.000 x MEER  levende goede bacteriën 
die de darm� ora bereiken in vergelijking met bacteriën 
die niet beschermd zijn door de Intelicaps®-technologie.

0001051_Pub_Intelicaps_225x310_NL.indd   1 5/12/17   12:11





Uitvinden
Dialogeren 
EEN HELE
KUNST  

Musée L
Place des Sciences 3
1348 Louvain-la-Neuve
Belgique
www.museel.be

Stil, een museum ? Niet in Louvain-la-Neuve, waar in het Musée L de 
kunstwerken dialogeren : een Boeddha naast een middeleeuwse Chris-
tus, klassieke schriften tegenover rekenmachines... Het museum van 
UCL selecteert uit zijn inventaris van 32.000 werken ongeziene combina-
ties om de wereld en onze menselijke natuur te bedenken. De bezoeker  
krijgt kunst te zien, maar niet uitsluitend. Ook stukken uit de wetenschap-
pelijke collecties van de UCL krijgen een glansrol. De 2.600 m² grote  
expositieruimte toont zowel specimens uit de natuurlijke historie, archeo-
logische en etnografische voorwerpen als wetenschappelijke uitvindingen 
in een gebouw dat symbool staat voor de Belgische moderne architec-
tuur. Het mag duidelijk zijn dat het Musée L geen gewoon museum is. 
Het is een plek waar uitwisseling en beleving, emotie en ontdekking hand  
in hand gaan.
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Max 

DE STOKEBRAND
Opruier, woelgeest, flapuit… je kunt 
hem bewonderen of verfoeien, maar 
onverschillig staat niemand tegenover 
de jonge Chef Maximilien Dienst.

I Muriel Lombaerts // V RTBF, Bie Van Laer

« Ik weet dat ik soms uitdagend kan zijn 

en dat zelfs leuk vind, maar dat is 

eigenlijk wat ironisch bedoeld. »

M A R E N N E

Namen

Max et Vénus

Aan de zijde van Fanny Jandrain in ‘Max et 
Vénus’, het nieuwe dagelijkse culinaire pro-
gramma op het tweede net van de RTBF, zorgt 
de jonge Chef letterlijk en figuurlijk voor leven 
op de set, door soms een of andere polemiek 
uit te lokken. Daar geeft hij direct uitleg over. 
«Na wat ik tijdens de uitzending had gezegd over 

het Belgische witblauwras (Max had gezegd dat 
dit ‘ingespoten’ vlees was – nvdr), vind ik dat 

dit verhaal buitensporig werd opgeblazen: scheld-

partijen, brutale berichten, bedreigingen... Er was 

immers nooit sprake van vlees dat ‘met hormonen 

was ingespoten’. Ik had het enkel over de steeds gro-

tere spierontwikkeling en over sommige afwijkin-

gen die daar verband zouden kunnen mee houden. 

Ik begrijp al die reacties, maar ik wil er op wijzen 

dat ik een plezierige uitzending over koken maak 

op basis van mijn ervaring en, vooral, van mijn 

persoonlijke smaak.» Max biedt wel zijn excuses 
aan, maar verdedigt tegelijk zijn vrije menings-
uiting. «Ik weet dat ik soms uitdagend kan zijn en 

dat zelfs leuk vind, maar dat is eigenlijk wat iro-

nisch bedoeld.» Men hoeft daar geen drama van 
te maken. Zeker is wel dat Max bekend staat 
voor zijn fel temperament en dat hij niet op 
zijn mond is gevallen.
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Het is trouwens bijna een jaar na het uitzenden van het 
achtste seizoen van het realitymagazine ‘Top Chef ’ en 
zijn opvallende deelname daaraan, dat Maximilien een 
voorstel krijgt van de openbare televisie. «Ik koester 

nieuwe plannen. Misschien had ik zin om iets anders te doen, 

maar dan toch in het verlengde van mijn vak. Eric Monami 

(producer bij de RTBF - nvdr) kwam me opzoeken met een 

blanco blad papier. Ik mocht voorstellen wat ik wou. Tijdens 

een brainstorming met het team bracht iedereen zijn ideeën 

in en had ik het geluk dat men me vertrouwen schonk. Dat 

nieuwe project kwam juist op tijd. Het was een beetje als een 

huis bouwen met een team dat voor alles openstaat.»

« Volgens mij betalen we spijtig 

genoeg alle excessen en 

afwijkingen van onze te zeer op 

winst beluste voorgangers. Koken 

boeit me, maar obsedeert me 

niet… Ik heb haast nooit voor 

mezelf gekookt. Je hoeft mij niet 

uit te nodigen in de hoop dat ik 

zal komen koken of naar een 

stamtafel zal gaan (lacht). » 

Met de medewerking van de vroegere RTL-
presentatrice Fanny Jandrain, werd ‘Max et Vénus’ een 
culinair programma met heel grappige rubrieken. «Er 

zijn al veel kookprogramma’s. Ik wilde dus iets anders maken. 

Chefs zijn geen rocksterren zoals Johnny Hallyday! Ook als 

je niet in vorm bent, moet je je job kunnen doen. Maar als je 

dingen tegen je zin doet, dan werkt het niet. Ik deel mijn passie 

mee, ik vermaak het publiek en ik amuseer me. Ik begrijp al 

die reacties op wat ik zei, maar ik maak een leuk kookpro-

gramma op basis van mijn ervaring en, vooral, van mijn 

persoonlijke smaak! Het is trouwens jammer dat een meer 

dan twee weken geleden uitgezonden programma nu zulke 

felle en op hol geslagen reacties uitlokt.»
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Een rebelse knaap

Wanneer vader Jean-Michel Dienst op de website van 
het restaurant verklaart dat moleculaire keuken zich tot 
gastronomie verhoudt zoals pornografie tot liefde, dan 
ziet men al vlug dat de appel niet ver van de boom is 
gevallen… Max geeft toe dat hij een onhandelbaar kind 
was. «Na de algemene middelbare school, waar ik achter de 

meisjes aanzat en veel lol trapte, ging ik naar de hotelschool 

van Libramont. Daarna deed ik ervaring op in Frankrijk en 

in België, meer bepaald in het restaurant van David Martin, 

‘La Paix*’ in Anderlecht en in de ‘Fou est Belge*’ in Somme-

Leuze. Na vier jaar radiostilte tussen mijn vader en mij, begon 

ik bij hem te werken in ons familierestaurant ‘Les pieds dans 

le plat*’. Jean-Michel Dienst vertelt: «In augustus 2012, toen ik 

rustig mijn dagelijks leventje leidde, ging ik Max afhalen na 

een stage bij Alexandre, in Nîmes, in Frankrijk. We waren 

blij elkaar weer te zien en wilden eenvoudige gerechten eten 

op basis van één enkel product en één enkele smaak. Zo 

schoven we aan tafel bij ‘La mère Brazier’ in Lyon. De deuren 

van veel grote en prestigieuze restaurants stonden toen voor 

hem open, maar na de kreeft op de wijze van het huis, besloten 

we onder het genot van een Bresse-kip dat we zouden 

samenwerken. Ik verwachtte van hem dat hij openhartig zou 

zijn en zou luisteren en hij verlangde van mij dat ik mijn 

ervaring zou doorgegeven en hem vooral nauw bij de keuken 

zou betrekken. Twee maanden later was zijn sterrendroom 

al voorbij en begreep hij dat onze gemeenschappelijke smaak 

inging tegen de stroom van de modieuze showrestaurants. Zes 

maanden later kwam er schot in de zaak. Maar we hebben 

nog altijd veel te leren…  »

BIO EXPRESS
  

1994 
Geboorte

2012

Hotelschool van Libramont.

2012

Chef aan de zijde van zijn 
vader Jean-Michel Dienst in 

het sterrenrestaurant  
«Les Pieds dans le Plat».

2016-17

Deelname aan het 
programma «Top Chef». 

2017

Presenteert het programma 
«Max et Vénus». 

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

Les Pieds dans le Plat 
Rue du Centre 3 
B-6990 Hotton 
+32 84 32 17 92 
www.lespiedsdansleplat.be
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Les Pieds dans le Plat

Op enkele kilometer van Marche-en-Famenne, in een 
gezellig huis in het dorp Marenne, werken Max en Jean-
Michel aan een lekkere, smakelijke en toegankelijke 
keuken, ook al heeft het restaurant een ster in de 
Michelin-gids.  Max vertelt daarover. «We hebben in het 

restaurant een all-in ‘touring menu' voor  70 euro. Ik kom op 

voor goede producten, maar beperk me niet noodzakelijk tot 

de plaatselijke. Is een product uit de onmiddellijke nabijheid 

goed, dan is dat zoveel te beter. Is dat niet het geval, dan ga ik 

het halen waar ik het kan vinden. Onder andere in Rungis. 

Maar het wild, bijvoorbeeld, is beter in België dan elders. 

Wanneer men een kaart opstelt, wil men bovendien dat de 

klant kan vinden wat hij graag lust.» 

De jonge Chef wil gerust het achterste van zijn tong 
laten zien. «Ooit vroeg een journalist me of ik me zorgen 

maakte over mijn koolstofvoetafdruk. Eerlijk gezegd is dat 

niet mijn prioriteit. We moeten niet schijnheilig doen. 

Scheldekreeft is goed, maar de prijs-kwaliteitsverhouding is 

niet ideaal. Natuurlijk kunnen we, zoals gezegd, evengoed 

lokale producten eten, als ze lekker zijn. We hebben ook zeer 

goede kazen. Ik hou veel van de waarden die worden verdedigd 

door de ‘North Sea Chefs’. Maar de wilde eend en veel andere 

producten die men in België niet vindt, komen van Rungis. 

Ik denk dat ik mijn werk doe zoals het hoort. Ik wil de mensen 

vooral genoegen doen. Bij sommige restaurants vraag ik me 

af of dat de prioriteit is. Ze werken ongetwijfeld hard, zoals 

ze zeggen, maar als het is voor een resultaat dat niet aan die 

inspanningen beantwoordt, loont het dan de moeite?» 

En wanneer we aan Max vragen wat hij doet als hij 
niet in de keuken staat, antwoordt hij onmiddellijk. 
«Niet veel. Ik heb niet veel tijd meer. Mijn vrouw ziet me niet 

al te dikwijls… Ik geef me altijd volledig aan wat ik doe. Ik 

stop nooit! Maar ik wil u toch een geheimpje vertellen: koken 

is slechts 20% van het werk.»
Van zijn optreden in het programma ‘Top Chef ’, 
onthoudt Max alleen het beste. «De andere seizoenen van 

‘Top Chef ’ had ik nooit echt bekeken, maar ik heb 

deelgenomen aan het 8e. Ik werd geselecteerd door Hélène 

Darroze. Dat optreden gaf me heel veel mediabekendheid. 

Publiciteit hebben we allemaal nodig, of het nu goede of 

slechte is. Sommigen komen me groeten en anderen 

verafschuwen me. Ik wilde er niet mijn beroep van maken, 

maar ik vond het een leuke ervaring en daarna kreeg ik een 

sympathieke aanbieding van de RTBF.» 
Vandaag werkt Max nog altijd samen met zijn vader. 
Twee jaar geleden zijn ze vennoten geworden. Sinds 
september presenteert hij het programma ‘Max et 
Vénus’ samen met Fanny Jandrain en hij denkt na over 
de verscheidene filmaanbiedingen die men hem heeft 
gedaan.

Is een product uit de onmiddellijke 

nabijheid goed, dan is dat zoveel te 

beter. Is dat niet het geval, dan ga ik 

het halen waar ik het kan vinden.

Portret
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TYPH BARROW, 
een natuurtalent  

De rauwe soul-stem van een Amerikaanse gospelzangeres :  
Typh Barrow maakt zich klaar om haar publiek het album ‘Raw’  
voor te stellen. Ze wilde er iets organisch, oprecht en authentiek van 
maken. Het album werd in Brussel en in Londen opgenomen. Het komt uit 
op 18 januari en bevat uitsluitend eigen composities. Ontmoeting.
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Tiffany Cieply-Baworowski, die Typh Barrow 
wordt genoemd, werd in 1987 in Brussel gebo-
ren uit een Belgische moeder en een Poolse 
vader. Reeds als kind had ze een verbazend 

zware en atypische stem. Ze is musicienne in hart en 
nieren en begint al op vijf jaar piano te spelen. Als ze 
acht is, gaat ze notenleer studeren. De zangeres in de 
dop is al consequent, aangezien ze op haar twaalfde haar 
eerste liedjes schrijft en op haar veertiende zangles gaat 
volgen. Ze vormt haar muzikale identiteit en ontdekt in 
pianobars waar ze graag op de planken staat. «Ik heb 

altijd geweten dat ik wilde zingen. Ik denk dat je dat hebt of 

niet», legt Typh Barrow uit. Muzikaal werd ze onder 
meer beïnvloed door legendarische figuren zoals Stevie 
Wonder, Marvin Gaye en Otis Redding, maar ook door 
hedendaagse kunstenaars zoals John Legend, Jessie 
Ware, Rhy en Jacob Banks. «Een boek, een film, een zin, 

dat wat ik beleef… Alles inspireert me. Luisteren naar andere 

zangers brengt me dikwijls tot iets onverwachts. Ik laat me 

leiden.»

« Een boek, een film, een zin, dat wat ik beleef… 

Alles inspireert me. Luisteren naar andere zangers 

brengt me dikwijls tot iets onverwachts.  

Ik laat me leiden. » 

WAT E R LO O

Waals Brabant
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Lijnrecht vooruit  
Een keerpunt in haar jonge loopbaan was haar 
ontmoeting, in 2003, met François Leboutte, 
haar huidige manager en producer, die aan het 
hoofd staat van het label Doo Wap Records. Hij 
laat haar haar eerste demo’s opnemen. Eind 2012 
brengt ze haar eerste singel, «You Turn», uit, die 
het goed doet op onze radio’s. Dan komt er een 
CD met drie titels, «Ton ombre qui court». 
Vervolgens barst ze los in verscheidene covers 
die op Youtube worden geplaatst, zoals «Gangsta 
Paradise» van Coolio, die al meer dan één mil-
joen keer werd bekeken en «Hotel California» 
van de Eagles die op 280.000 staat. «Die interna-

tionale geestdrift was een immense verrassing. Coolio, 

van wie ik van kinds af een fan ben, heeft mijn video 

zelfs in de Verenigde Staten gedeeld. Ongelooflijk! Via 

het internet en de sociale media kun je je publiek echt 

vertienvoudigen.» Haar omgeving helpt haar om 

I N F O R M A T I E   :

 
www.typhbarrow.com   
www.facebook.com/typhbarrow  
http://www.harryfayt.com

« Via het internet en de sociale media kun je je publiek echt 

vertienvoudigen.» Haar omgeving helpt haar om de 
stroom positieve en negatieve kritieken te beheren.

de stroom positieve en negatieve kritieken te 
beheren. «Ik ben gelukkig zeer goed omringd. Het 

positieve neem je aan met veel plezier en nederigheid. 

Het negatieve leer je op afstand houden om je er niet 

door te laten raken.» 
Dan komt in 2014 de dubbel-EP «Time» en 
«Visions», een mix van 12 eigen composities en 
covers. Daar vind je titels zoals «You turn» en «I 
die» op terug, maar ook «Back to black» van Amy 
Winehouse, «No Diggidy» van Blackstreet en 
«Too close» van Alex Clare. «Die EP was een for-

midabel avontuur voor mij. Hij kreeg een mooie ver-

spreiding en veel return. We hadden meer bepaald 

een superzomer met concerten op de ‘Francofolies’ en 

de ‘Solidarités’. Hij heeft goed gereisd. Ik moet zeggen 

dat hij langer heeft geleefd dan ik had gedacht. Ik was 

klaar voor het vervolg ».

Een tijdreis
« Raw», haar nieuw project dat met hetzelfde 
team wordt gemaakt, is een knappe mix van pop 
en soul, van old school en van eigentijdse klan-
ken. «Ik heb dat album beleefd als een tijdreis. 

Sommige titels werden opgenomen in Londen, in de 

studio’s van Abbey Road en in omstandigheden uit de 

jaren 1960», legt de zangeres uit. «Ik wilde ‘roots’-klan-

ken, zoals op de vinylplaten uit die tijd. De meeste 

stukken werden in één keer opgenomen. Het moest uit 

mijn buik komen, het moest organisch zijn. Men 

gebruikte opnamen van dagen waarop mijn stem moe 

was. Dat geeft een meerwaarde.» 
De rest van het album werd opgenomen in de 
ICO-studio’s in Elsene, een van de grootste stu-
dio’s van Europa. «‘Raw’ is het product van beide. 

Het mengt Motown-klanken gelijk van Nina Simone 

met moderne toetsen zoals bij Janelle Monáe. (accent 

op de a ok – Marc) Het scheppingtraject was tegelijk 

geniaal en intens. Ik heb kunnen samenwerken met 

ongelooflijke mensen, uit heel verschillende werelden. 

Daardoor moest ik mijn vertrouwenszone verlaten. 

Ik ben daar dol op.»
Het album wordt nu afgewerkt en zal uitkomen 
tegen 18 januari. «Het project is heel groot geworden. 

Het is een echte geboorte voor mij. Daar heb ik al heel 

mijn leven van gedroomd. Ik wacht vol ongeduld op 

de publicatie en op de voorstelling aan het publiek. 

Momenteel wordt het afgewerkt ». De eerste clip die 
begin november in Lissabon werd gedraaid, ver-
gezelt het liedje ‘Tabou’ en zal een kruising zijn 
van verschillende liefdesverhalen. «De titel gaat 

over allerlei relaties die taboe zijn, zoals homoseksu-

aliteit, verschil van leeftijd, cultuur of religie. Ik had 

graag iets vrolijk, positief en kleurrijk. Dat vind je in 

de straten van Lissabon.» Na het uitkomen zullen 
er verscheidene concertdata volgen. Binnenkort 
worden die gepubliceerd.

Nieuw album « RAW», 
komt uit op 18 januari.



www.batireno.be

JANVIER 2018
&

NAMUR EXPO
19 20

S A M

21
D I MNOCTURNE

13
S A M

14
D I M

15
L U N

batireno
SALON DE LA CONSTRUCTION ET DE LA RÉNOVATION

–3€
 TICKETS ENLIGNE

AD_BATI_WAW_225x310.indd   1 15/11/17   10:28



2222

© Harry Fayt

nr. 39 Tendens



23

nr. 39Tendens

Welke herinneringen bewaart u aan die 
shooting met Typh Barrow in 2015  ?
« Die shooting herinner ik me goed! We hadden er 

twee dagen voor gepland tijdens een pinksterweek-

end. Typh heeft het heel goed gedaan. Ze is niet bang 

en houdt van uitdagingen. Zo wilde ik het. De eerste 

dag hebben we vooral foto’s met een piano gemaakt. 

We konden geregeld een pauze maken. Je moet 

weten dat je onder water alles moet controleren: 

haar ademhaling, de houding van haar lichaam, 

haar ogen… Dat is heel ingewikkeld en kan lastig 

zijn. De tweede dag hebben we een heel salon onder 

water gemaakt. Typh moest met gewichten worden 

verzwaard en kon enkel ademen met flessen die 

door een duiker werden gedragen. Ze had niet op 

haar eentje uit het water kunnen komen. Ze heeft 

op het team moeten vertrouwen en zich laten 

dragen. ». 

Hoe bereidt u zo'n sessie voor ? 
« Over het algemeen vergt dat veel voorbereiding 

voor het vinden van de plaats, het decor, de voor-

werpen... Ik werk dikwijls aan wedersamenstellin-

gen van schilderijen. Dat vergt meer of minder tijd, 

naargelang de inspiratie. Voor die sessie waren we 

met een tiental: een schminkster, twee stylistes, een 

scenograaf, twee duikers, Typh, haar producer en 

ik. Voor het ontwerp van de sessie is de werkwijze 

dikwijls dezelfde: ik heb een visie en bespreek die 

met de kunstenaar. Zo ook met Typh. Ik had een 

foto in mijn hoofd en ik zocht een zangeres. Ik heb 

contact met haar opgenomen en ze ging direct 

akkoord. Dat gaf me zin om een reeks te maken 

over Belgische kunstenaars en gaf me meer bepaald 

de gelegenheid om Jean-Luc Fonck te fotograferen 

in het kader van zijn ‘Grabataire tour’ ». 

Wat bevalt u in die onderwaterwereld ? 
« Ik zie mezelf als een studiofotograaf die onder 

water werkt. Ik let zeer sterk op de details, op de 

sfeer, op de decors en op de voorwerpen. Ik hou van 

het surrealistische aspect van die foto’s. Elke 

shooting onder water is een uitdaging voor mij en 

voor het model. Je moet innoveren met beperkte 

middelen. Om de persoon te leiden en te richten, 

zijn de verhoudingen helemaal anders. Je moet 

elkaar begrijpen met enkele gebaren. Om de plaats 

te kiezen, hangt alles af van de diepte die ik nodig 

heb. Ik gebruik dikwijls een openbaar zwembad, 

meer bepaald in Sint-Gillis of Luik, buiten de 

openingsuren.» 

Wat zijn uw volgende projecten ? 
« Elk project voedt de andere. Ik doe voort aan mijn 

beide reeksen ‘Modern Icons’ en ‘Heart Made in 

Belgium’. Ik stel altijd tentoon in de Molenpoort- 

passage in Nijmegen, in Nederland. Ik droom van 

een grote tentoonstelling in een ongewone plaats, 

zoals een kerk, binnen twee jaar. Ze zou bestaan uit 

zeer grote afdrukken en de vijf zintuigen aanspre-

ken. Dat is mijn megalomane kant ! »

www.harryfayt.com

WATER- 
CREATIES
Na zijn studies fotografie in Namen begint  
Harry Fayt zijn loopbaan met het verslaan van 
live-muziekuitvoeringen. In 2006 installeert hij 
zijn studio in Luik en maakt drie jaar later zijn 
eerste onderwaterfoto’s.

INTERVIEW  
MET HARRY FAYT

 

«Dat gaf me zin om een reeks te maken over 

Belgische kunstenaars en gaf me meer bepaald  

de gelegenheid om Jean-Luc Fonck te fotograferen 

in het kader van zijn ‘Grabataire tour’».
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SOBER 
en elegant

I Thierry Desiraut 

Je zou zeggen dat ze recht uit een film 
uit de jaren ’30 komt. Achter de 
ouderwetse vitrines schuilt er magie in 
die ogenschijnlijke wanorde, waarover 
de ambachtsman toch heel strikt regeert.

S P Y

Namen

P O R T R E T
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Of juister: de ambachtsvrouw, want het gaat 
hier over Magali Hertsens, die de hoedenma-
kerij «La Modiste» heel handig leidt. Het 
betreft hier een klein bedrijf dat in 2005 werd 

opgericht en geen last heeft van de crisis. Met haar 
slanke figuur, haar beweeglijk en opgewekt gezicht en 
haar welbespraaktheid, overtuigt Magali haar bezoekers 
onmiddellijk door daar overvloedige energie. Een ont-
moeting met een heel intelligente dame.

WAW : Hoe kwam u aan die passie voor hoeden ?
Magali Hertsens  — Ik ben begonnen met het maken 
van toneelkostuums. Ik werkte met Sylvie Van Loo, de 
kostuummaakster van het gezelschap «Les Baladins du 
Miroir». Op een dag zei ze me: «Er moeten hoeden wor-
den gemaakt, doe jij dat maar even!» En dat deed ik. Ik 
kende er helemaal niets van, maar toch ging het. Toen 
zei ik bij mezelf: «Dit is nu echt wat ik graag wil doen». 
Ik volgde een opleiding en toen begon ik... Maar eigen-
lijk ben ik gegradueerde lichamelijke opvoeding, wat 
toch iets heel anders is! 

En hoe maak je een hoed ?
Je vertrekt vanuit een vilten kegel, althans voor de win-
ter, een vilten kegel op een houten vorm. Met behulp 
van stoom geef je daar een vorm aan door hard te trek-
ken, dan pin je hem vast en laat je hem minstens één 
nacht drogen. Daarna maak je de coupe en versier je 
hem. 

Dat lijkt eenvoudig, maar er is toch kennis van zaken en 
een artistiek aanvoelen voor nodig !
Zeker en vast! Maar ik zeg altijd dat een goede ontwer-
per op de eerste plaats een goede technicus moet zijn. 
En er zijn verschillende technieken, naargelang het 
materiaal: vilt voor de winter en stro voor de zomer... 
Je moet goed kunnen snijden, naaien, een patroon 
maken en stukken assembleren zonder ondersteuning. 
Er bestaan dus meerdere technieken.

Moet je ook kunnen tekenen ?
Inderdaad. Eerst schets ik het profiel van een klant. Een 
hoed die volledig bij hem past, moet immers beantwoor-
den aan zijn profiel. Dat maakt zijn hoofddeksel exclusief 
en origineel.

Wat inspireert u dit jaar ?
De natuur inspireert me altijd, maar sommige tijdloze 
vrouwen geven me ook veel inspiratie. Audrey Hepburn, 
bijvoorbeeld! Ik hou van vrouwen met veel levenswijs-
heid, die zowel inwendig als uitwendig mooi zijn. Ik zou 
voor hen een hoed willen maken, ook al leven ze niet 
meer, en dat brengt me soms op ideeën.

Op de televisie ziet men dikwijls extravagante hoeden, 
meer bepaald op gekroonde hoofden !
Zeker en vast. Op de rennen van Ascot, bijvoorbeeld! 
In Engeland zie je echt waanzinnige hoeden; ze zijn daar 
gek op extravagante modellen. Maar zulke buitenspo-
righeden zetten de klanten soms aan het dromen, zodat 
ze naar hier komen met het idee: «Ik ga eens een hoed 
proberen te dragen, ik ga het riskeren. »
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Exporteert u uw hoeden en bent u bekend in het 
buitenland ?
Ik begin klanten te krijgen in Frankrijk, dat begint 
zachtjesaan. Maar ik ben een beetje iemand die tegelijk 
de klok luidt en in de processie gaat. En het is niet 
gemakkelijk om bekend te worden. Ik werk met ambach-
telijke makers van haute couture in Parijs, meer bepaald 
met de firma Michel, die voor Chanel werkt, en ook met 
twee Parijse ateliers die voor Ungaro en Dior werken. 
Ik werk ook voor Thresie in Engeland. Maar mijn klan-
ten komen hoofdzakelijk uit Wallonië, ook al zijn er 
Vlamingen die bij mij kopen.

Hebt u nog plannen ?
Op de eerste plaats wil ik een collectie genaaide regen-
hoeden creëren, want bij de andere merken vind ik niets 
voor vrouwen dat me bevalt. En ik heb al de verkoper 

Zijn hoeden nog in de mode ?
Bij prinsessen en koninginnen ligt dat voor de hand. 
Sommige mode-iconen houden ook veel van hoeden. 
Maar men draagt er inderdaad veel minder dan 40 of 
50 jaar geleden. In de jaren ’50 had iedereen een hoed 
– echt iedereen. Vandaag is dat veel minder het geval. 
Behalve voor speciale gelegenheden, zoals huwelijken. 
Dikwijls zal de moeder van de bruidegom of de bruid 
een hoed dragen omdat ze haar zoon of dochter uithu-
welijkt en ze zich aan de anderen wil tonen. En dan zijn 
er de kunstenaars. Degenen die street art maken. Ze 
hebben een speciale look met die hoed met kleine ran-
den, die men «Brixton» noemt.

Hoeden kosten echter wel geld, ook al zijn ze veel 
goedkoper geworden...
Wanneer u Made in China draagt, zult u gemakkelijk 
hoeden voor minder dan 50 euro vinden. Maar bij mij 
kost een hoed ongeveer 180 euro. Dat zijn dus confec-
tiehoeden. Wanneer het gaat om creaties, kan een dame-
shoed 350 euro en zelfs meer kosten.

U bent ook gespecialiseerd in folkloristische hoeden ?
Om onze collectie te verrijken, hebben we in 2014 de 
activiteiten van de firma Boudart-Jurcek uit Binche 
overgenomen, die gespecialiseerd was in het ambach-
telijk maken van petten voor lopers, historische hoeden 
en carnavalshoeden, alsook galons, vederbossen... Zo 
zijn alle deelnemers aan de flokloristische marsen in de 
regio tussen Samber en Maas tegenwoordig klant bij 
mij. Voor mij betekent folklore 7 maanden werk per jaar 
en tijdens die periode kan ik het atelierwerk niet op mijn 
eentje doen, maar heb ik een heel team. 

Vergt dat veel werk of onderzoek ?
Wanneer er nieuwe groepen worden opgericht of wan-
neer groepen van kostuum willen veranderen om nog 
authentieker te zijn, dan doe ik opzoekingen. Maar het 
is vooral een kwestie van traditie. Voor de «Royale 
Moncrabeau» uit Namen, die waarschijnlijk de oudste 
folkloristische groepering van Wallonië is, maak ik de 
hoeden op basis van een model dat al sinds 1840 bestaat. 
Het is altijd hetzelfde model geweest en daar mag je niets 
aan veranderen.

Is het leuk om dat soort hoeden te maken ?
Geweldig! Ik wilde een beroep waarbij ik me niet zou 
vervelen en ik ben dol op geschiedenis en op de geschie-
denis van het kostuum. Ik word daar enorm door 
geboeid en ben dus altijd op zoek naar oude boeken.

Hebt u veel concurrentie ?
Het aantal hoedenmaaksters kun je in Wallonië op de 
vingers van beide handen tellen. In Luik zijn er drie en 
aan de kanten van Virton moet er ook nog een modiste 
zijn, maar die is al veel ouder. In heel de streek van Namen 
ben ik de enige. Ik denk dat ieder van ons haar eigen stijl 
heeft. Ik ga ervan uit dat de zon voor iedereen schijnt en 
als er meer modistes waren, zou dat betekenen dat er ook 
meer klanten zijn. Als er een modiste in mijn straat zou 
bijkomen, dan zou ik daar geen enkel probleem mee heb-
ben. De mensen zouden dan speciaal naar Spy komen 
omdat ze weten dat daar minstens twee modistes zijn...

Tendens
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WAT FOLKLORE

www.modiste.be

Tendens

met wie ik ga werken; ik moet er gewoon mee begin-
nen. Volgens mij gaan we tussen dit en een jaar begin-
nen met export naar Frankrijk of Nederland. Een van 
de landen waarvoor ik zou willen werken, is Japan; 
dat is een van mijn dromen. 
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EEN PASSIE  
voor 

edelstenen  

L A  H U L P E

Waals-Brabant

I Muriel Lombaerts// V DOC Isabelle Leblans

Isabelle Leblans 
studeerde 
kunstgeschiedenis 
en is een deskundige 
in edelsteenkunde. Al 
meer dan 25 jaar deelt ze haar liefde 
voor juwelen en edelstenen met 
anderen. Een ontmoeting met deze 
zeldzame parel.

A M B A C H T S L U I  V A N  D E  T O E K O M S T
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De boetiek van Isabelle Leblans is in het cen-
trum van Terhulpen gelegen en werkelijk 
toonaangevend op het gebied van juweliers-
kunst en juwelen. Over de afgelopen 25 jaar 

heeft Isabelle een trouwe klantenkring verworven 
dankzij haar weergaloos onthaal, maar ook door haar 
dienstverlening, ervaring en deskundigheid. «Mijn oplei-

ding tot gemmologe en mijn licentie in kunstgeschiedenis 

vormen een troef voor het vakkundig en gepassioneerd beoe-

fenen van mijn beroep. Daardoor kan ik gemakkelijker klan-

ten begeleiden bij hun aankopen, maar ook bij het creëren van 

een geïndividualiseerd juweel.» Voor deze aan Waals-
Brabant verknochte handelaarster gaat de absolute 
tevredenheid van haar klanten boven alles. «Mijn kennis 

deed ik zowel op bij andere juweliers, bij wie ik meer dan 

twintig jaar geleden begon, als tijdens mijn opleiding in de 

gemmologie. Ik vind het van essentieel belang dat ik op de 

wensen van mijn klanten let. Ik maak er een erezaak van 

naar ieders verlangen te luisteren, iedereen een juweel voor 

te stellen of er een te ontwerpen dat volledig past bij wie het 

genoegen en geluk zal hebben het te dragen. Over een juweel 

wordt dikwijls diep nagedacht vooraleer het te kopen of te 

schenken. Men stelt zich er allerlei vragen bij, men beeldt zich 

in hoe het zal gedragen worden... Eigenlijk is een juweel 

gedeeld geluk.»

Veel mensen houden van juwelen: een trouwring, een 
ring, halssnoer, armband, horloge... We geven en krijgen 
er graag een. Een juweel is niet zomaar een geschenk, 
maar het sluit dikwijls aan bij de mooiste momenten uit 
een leven. Het wordt soms van generatie op generatie 
doorgegeven... «De aankoop van een trouwring is bijvoor-

beeld zeer emotioneel geladen. Ook andere geschenken vergen 

speciale aandacht. Ze verwijzen naar een onvergetelijk 

moment of heel bijzondere gebeurtenis.»
Hoewel de juwelierskunst de jongste jaren geëvolueerd 
is, houdt men nog steeds van tijdloze juwelen. Klassieke 
juwelen worden niet verdrongen door veel modernere, 
wel zijn de lijnen hedendaagser. Isabelle Leblans biedt 
merken aan die zij zorgvuldig uitkiest. Altijd is ze op 
zoek naar creativiteit, ambachtelijk werk en onberispe-
lijke kwaliteit. Ze doet nooit toegevingen op het vlak 
van de vervaardiging. Isabelle koos ook voor enkele 
grote befaamde namen (waarvan sommige in exclusi-
viteit), zoals Nanis en Annamaria Cammili, met bloe-
men  en plantenmotieven die getuigen van uitgekiend 
tekenwerk. Davice en zijn «Moving Diamond»-concept, 
een systeem van bewegende steentjes die leven geven 
aan het voorwerp. Die fabrikant gebruikt onder elke 

briljant een techniek van gedreven goud waardoor het 
licht wordt weerkaatst en de straling geoptimaliseerd. 
Pesavento, eveneens een Italiaans merk, is gespeciali-
seerd in zilveren juwelen. Het is trouwens het enige 
merk van dat genre dat Isabelle in haar vitrines aan-
vaardt, omdat Pesavento iets aanbiedt dat echt het ver-
schil maakt. Hun juweelontwerpen zijn creatief en zeer 
geavanceerd, de materialen zijn onuitgegeven en grondig 
bewerkt. Bij sommige creaties wordt bijvoorbeeld kera-
miekpoeder gecombineerd met zilver dat in een bad van 
roze goud of leder is gedompeld. Cascia is een merk dat 
zich sinds 1929 gespecialiseerd heeft in parels. De parels, 
die onder andere in oorbellen worden gebruikt, geven 
een fijne glans aan het gezicht. Ze zijn tijdloos. 
Voor haar horloges heeft Isabelle gekozen voor het 
sublieme gamma van Michel Herbelin, een Franse hor-
logemaker sinds 1947. Prachtige uurwerken voor ieders 
smaak, zowel voor dames als voor heren, met verfijnd 
design, elegantie, details en natuurlijk het binnenwerk. 
De kracht van het merk ligt in de perfecte kennis van 
horloges in combinatie met een innoverende 
creativiteit.
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Geïndividualiseerde creaties
Omdat een mooi juweel een prijs heeft en omdat het 
dikwijls drager is van een boodschap, heeft Isabelle 
Leblans sinds enkele jaren het werk in haar atelier ont-
wikkeld. Door een tussenpersoon uit te schakelen, laat 
ze haar klanten profiteren van een tarief dat zeer inte-
ressant is in vergelijking met dat van andere boetieks. 
Die boeiende stap op creatief vlak gaat voor haar 
gepaard met een financieel voordeel voor de klanten. 
«Wanneer ik geluisterd heb naar de wensen en de ideeën van 

degene die een geïndividualiseerd juweel wil, begeleid ik hem 

of haar stap voor stap vanaf het ontstaan van het ontwerp. 

Dankzij mijn gemmologische kennis kan ik de meest geschikte 

stenen kiezen. Nog vóór het begin van de productie kan de 

klant een 3D-schets zien. Zo neemt hij vanaf het begin zelf 

deel aan de creatie: een uniek juweel, naar zijn persoonlijk 

beeld en smaak. Wanneer klanten het resultaat zien, is hun 

reactie soms ontroerend.» 
Het voordeel van in het eigen atelier te werken, is ook 
dat men aanpassingen op basis van andere juwelen kan 
doen of een juweel maken dat op een ander lijkt, door 
slechts enkele details te wijzigen. Bovendien zijn de 
edelstenen en de diamanten geïdentificeerd en voorzien 
van een certificaat van een internationaal laboratorium, 
dat borg staat voor kwaliteit. Dankzij haar ervaring en 
haar geïndividualiseerde werkwijze, geeft Isabelle 
Leblans echt een ziel aan haar juwelen. Om zeker kennis 
mee te maken.

www.leblans.be

« Over een juweel wordt dikwijls diep nagedacht vooraleer het te kopen 

of te schenken. Men stelt zich er allerlei vragen bij, men beeldt zich in 

hoe het zal gedragen worden... Eigenlijk is een juweel gedeeld geluk. »
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JOSÉ CHAPELLIER 
een levende legende 

Hoe kun je spreken over een levende legende die geprezen werd 
door Jack Lang, Jean Edern-Hallier, Depardieu, Charles Dumont, 
Catherine Lara, Salvatore Adamo, David Copperfield, Michel 
Drucker, Christian Lacroix… Een legende die samenwerkte en van 
gedachten wisselde met César et Buffet ? 

TA L E N T

I Alain Voisot // V José Chapellier
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Die legende is José Chapellier. Een kunstenaar 
afkomstig uit Luik, die zich na een drie 
decennia durende internationale loopbaan 
in Henegouwen vestigde. Zijn stijl? Neem een 

stevige portie Chagall, bestrooi die luchtig met wat 
Léger, voeg er een theelepeltje Somville en een snuifje 
Picasso aan toe… Meng dat langzaam en lang. Dan ver-
schijnen er scherpe, vastbesloten en krachtige trekken. 
Giet alles in diep koningsblauw en laat José Chapellier 
dan bovendrijven. De kleur ontsteekt het licht, en het 
omgekeerde natuurlijk ook. 
Hij staat in de «Bénézit, Dictionnaire des peintres, sculp-
teurs, dessinateurs et graveurs» (Uitgeverij Gründ) en 
in de «Who’s Who in International Art». Het heilig 
vuur dat hij ontving, geeft hij door. Gefascineerd als hij 
is door het werk van de Vlaamse expressionistische 
schilder Rik Slabbinck, zoekt José Chapellier zijn bron-
nen in de grote kunstcatalogus en zoals alle grote schep-
pende kunstenaars vindt hij zijn eigen taal uit. Hij begint 
in de twijfel en de treurigheid van een leven dat uit 
noodoplossingen bestaat. Interieurontwerper, huisschil-
der, pistoolschilder, fabrieksarbeider en publiciteitsdi-
recteur. Hij koopt rommel op om die te verkopen op de 
brocantemarkt van het Vossenplein in de Brusselse 
Marollen. Hij doet klusjes en de fantasie ontstaat uit het 
voortdurend samengaan van de blik en de hand. Toen 
hij dertig werd, besloot hij naar buiten te treden. 
Toevallige ontmoetingen deden de rest. 

Creativiteit
Maar voor hem is alles eenvoudig en evident. Hij beslist 
zelf over zijn werk, zonder te wachten op de waardering 
van de «gevestigde» kritiek van gediplomeerden die zelf 
niets verwezenlijken en niets van het scheppingsproces 
kennen. Het oeuvre is werk en geen openbare ejaculatie 
van gulzige en gretige schijnkunstenaars. Wat zie je 
daar ? – Een hoop stenen – Maar ik zie een muur, een 
kathedraal, een huis... Het beeldhouwwerk van 
Chapellier heeft iets van een geniale recuperatie. Hij 
bewondert de Afrikaanse kunst van het recupereren. 
De echte prestatie is het afgewerkte voorwerp te zien 
vanuit een lege spuitbus, een leeg blikje, een stukje ijzer-
draad… Het voorwerp wordt losgemaakt van zijn oor-
spronkelijke functie. De verrassing verleidt, de symbo-
liek wordt evident en brengt de kunstkritiek in 
verlegenheid. José Chapellier gaat verder en bundelt de 
overvloed – hier betreed je het terrein van Kris Kuksi 
en Stéphane Halleux, die ook afkomstig is uit Chênée 
bij Luik. 

Bevestiging
Jean Edern-Hallier schets van hem een profiel in een 
tekst vol wervelende aforismen: «Als Vlaming en 
Luikenaar werd hij geboren in de klei waaruit de groot-
ste kunstenaars komen. Zoals Jezus in de apocriefe evan-
geliën kon hij van een kluitje slijk een vogeltje maken. 
Zijn onuitputtelijke vindingrijkheid gebruikt techniek, 
versiering en natuur in een spontaan verband. Bij hem 
bootst de natuur de kunst niet na, net zomin als de kunst 
de natuur imiteert, maar speelt de diepe complementa-
riteit die de kunstenaar nu eens uitlokt en dan weer 
verijdelt. Aan de dikke boomschors voegt hij een tweede 
schors toe. Aan de wortel een tweede wortel en aan een 
eenvoudig blad het geruis van het denkbeeldige blad dat 
we in onszelf ontdekken wanneer we de ogen sluiten en 
ons het zintuiglijke woud inbeelden. José Chapellier is 
groot in de eenvoudigste betekenis van het woord – hij 
is eenvoudigweg groot». Zijn vrijheid heeft een prijs. 
Hij is niemand rekenschap verschuldigd. Als de kathe-
dralenbouwers trouwens een budget hadden moeten 
voorleggen en zich contractueel aan een businessplan 
en een strategie hadden moeten binden, zou er in heel 
het Westen geen kathedraal te bespeuren zijn…

S I L LY

Henegouwen
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In de Grote Tijdgalerij
Ons tijdperk telt meer dan 4000 jaar kunstwerken. In de Grote 
Tijdgalerij van het Louvre in Lens kan iedereen een beknopt overzicht 
maken van de creativiteit van de verschillende beschavingen. Dankzij 
dit unieke museum ter wereld kunnen we de evolutie van de kunst-
grammatica begrijpen. Die taal is niet vastgeroest in een perfecte weer-
gave van de werkelijkheid, de levende tijd, het gebaar, het ogenblik, het 
licht en de indruk. Kunst geeft ons een andere kijk... Onze tijd zoekt 
iets anders… José Chapel l ier past in dit moment van de 
Kunstgeschiedenis. Modern schilder, beeldhouwer, figuratief kunste-
naar? Hedendaags? Etiketten vallen af en vergelen, want het werk van 
José Chapellier zal binnen 50 of 100 jaar anders worden bekeken en 
geplaatst in het kader van hetgeen waardoor het werd gevoed en van 
de inspiratie die andere scheppende kunstenaars er zullen in vinden. 
Dat is voor iedereen evident. Het volgt de beweging van de tijd. Andere 
kunstenaars hebben hem als een van de hunnen erkend. In 2006 zingt 
José Van Dam voor zijn 60e verjaardag tijdens een gala-avond in de 
Albert Hall in Brussel. Beide vrienden zijn medeplichtigen. (cf. 
kaderstuk).

DE TWEE JOSÉS
 

Er waren eens twee Belgische kunstenaars  
die elkaar ontmoetten op een avond  

in het zuiden van Frankrijk.  
Meer dan twintig jaar later werd die band nooit 
verbroken door routine of afstand en evenmin 

verzwakt op de sociale netwerken…  
Niets heeft die vriendschap aangetast,  

die van het ene liefdadigheidsgala naar de andere 
vernissage steeds sterker werd en uiteindelijk  

door allebei als een artistieke medeplichtigheid  
werd beschouwd. Beide internationaal befaamde 

kunstvedetten hebben altijd  
een of ander plan of idee waardoor ze hun 
wederzijdse verstandhouding versterken. 

Op 25 maart 2018 organiseren beide spitsbroeders 
een liefdadigheidsgala ten voordele van twee vereni-
gingen voor hulp aan kansarme kinderen, «Les 
enfants de Calcutta» en de vereniging «Papillons», 
die opkomt voor verlaten kinderen in de streek van 
Charleroi . Die galalunch zal op de middag van  
25 maart plaatsvinden in de Acacia-zaal van het 
kasteel van Edingen. Voor € 100 krijgt u een twee-
gangenmenu met champagne, dessert, koff ie en... 
wi jn. Maar de hoofdschotel zal het door Daniel  
Frostroy (Jackadi) gepresenteerde optreden zijn van 
José Van Dam… ja, José van Dam in hoogsteigen 
persoon, die aan de piano wordt begeleid door 
niemand minder dan Abdel Rahman El Bacha en 
Patrick D’heur. Celliste Suzanne Vermeyren zal er een 
hemelse toets aan toevoegen. Dat veelbelovende 
evenement, dat zeker intens, elegant en beschaafd 
zal zijn (wat tegenwoordig al te zeldzaam is), wordt 
omkaderd door een retrospectieve met de jongste 
werken van José Chapellier. 

Verplichte boeking op het nummer +32 475 93 77 92.

José Chapellier en José Van Dam: medeplichtigen  
en vrienden in het leven en de kunst

Tendens
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Het geheim van erkenning
Toeval dat ander toeval veroorzaakt, de aandacht van 
de op publiek en sensatie beluste media wordt altijd 
gevolgd door slappe periodes. Hoe bekender men is, hoe 
langer de media-aandacht krachtig en langdurig zal zijn, 
of het nu gaat om kristal, dan wel om hout, brons of 
marmer – daar is niets tegen bestand. De prestatie is 
nooit gratuit; hij maakt «eglomisés» (hij is een van de 
weinigen die gebruikt maakt van deze techniek, die 
bestaat uit het omgekeerd schilderen op glas of op plexi-
glas) op cello’s van plexiglas en hij vraagt aan elf 
beroemde cellisten (Justus Grimm, Jean Helling, Pieter 
Wispelwey, Heinrich Schiff, Yo-Yo Ma...) een tekst te 
schijven die hun emoties uitdrukt. Zo schept hij een 
prachtige combinatie van muziek en schilderkunst. Zijn 
werk werd internationaal bekend en opgenomen in 
prestigieuze collecties zoals die van Savaltore Adamo, 
Mohamed Ali, François Mitterrand, Jean Marais, 
Grégory Peck, Jean Edern Hallier, Western Union 
International, het  Museum van Schone Kunsten van 
Doornik en Luik, de Bank Paribas…  

Filosoferen
Creativiteit leer je niet, ze ontstaat uit noodzaak. Ze is 
een vervorming van de geest die door noodzaak wordt 
veroorzaakt. Misschien is ze een storend en hinderlijk 
gebrek, dat anderen ervaren als een afwijkend gedrag, 
een wanordelijkheid. Orde houdt van kunst die op haar 
lijkt. Techniek kun je leren, maar ze is enkel een instru-
ment om te kunnen werken met gereedschap. Zonder 
behoefte creëert men niets, men kopieert alleen maar. 
Uit zijn tentoonstellingsbrochures blijkt dat José 
Chapellier stenen gooit in de kikkerpoel van de kunst-
handel. Hij komt immers uit Luik, wat zijn felle en 
directe toon verklaart. «Vroeger namen galerijen risico’s. 

Nu telt enkel geld, net zoals voor musea. Niemand zal ook 

maar één cent geven voor een jonge scheppende kunstenaar, 

wanneer die niet reeds gewaardeerd wordt… Geen enkel mees-

terwerk is zulk een gok waard, zelfs Picasso niet, voor wie 

men nu 1,5 miljard neertelt. (…) Net als beeldhouwen is schil-

deren echt een vak dat werk vraagt. Ik blijf dan ook altijd 

sceptisch wanneer ik hoor van jonge wolven die bluffen dat 

ze het gemaakt hebben. Succes (dat iets heel vluchtigs is) hangt 

van zoveel dingen af… en staat jammer genoeg niet altijd in 

verband met de kwaliteit van het werk. Te veel galerijen doen 

eender wat met eender wie. Ze hebben slechts één doel: geld, 

de drijfveer van de oorlog. ‘Hedendaags’ is voor kunst het 

ideale adjectief om het ondefinieerbare te definiëren, waarbij 

enkel een buitensporig snobistische «jetset»-intelligentsia met 

veel geld voordeel heeft bij het promoten van een of andere 

X... Succes is iets heel kwetsbaar en bedrieglijk». Salvator 
Dali ligt aan de basis van dat soort kunstmanagement, 
een vulgaire en provocerende «peepshow», terwijl de 
kunstenaar echt getalenteerd en geniaal was. Maar wie 
aan het standbeeld van de heerser raakt, wordt verban-
nen naar de vergeetputten van de massa en naar de 
definitieve anonimiteit. 

Modern schilder, beeldhouwer, 
figuratief kunstenaar ? Hedendaags ? 
Etiketten vallen af en vergelen, want het 
werk van José Chapellier zal binnen  
50 of 100 jaar anders worden bekeken 
en geplaatst in het kader van hetgeen 
waardoor het werd gevoed en van de 
inspiratie die andere scheppende 
kunstenaars er zullen in vinden. 

Tendens
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A N D E N N E

Namen

Glutton
 

VEROVERT  
DE WERELD 

Christian Lange droomde ervan om Formule 1-coureur 
te worden, maar door zijn passie voor werktuigkunde 
werd hij directeur van een onderneming. In plaats van 
bolides bouwt hij nu gemeentelijke afvalzuigers in zijn 
werkplaatsen in Andenne. Een wereldsucces.

I Christian Sonon

I N N O V A T I E
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Je kunt hem overal tegenkomen, zoals bij de Tower 
of London, het Colosseum in Rome, aan het meer 
van Genève, maar ook in Tunesië, Guadeloupe of 
Mekka. De Glutton® is daar echter niet om monu-

menten en landschappen te bewonderen. Hij volgt toe-
risten op de voet, net als consumenten en gebruikers in 
het algemeen. Zijn doel zijn vieze plekken en wegdekken 
bezaaid met afval. Het apparaat wordt aangedreven door 
een elektromotor van 48 volt/1500 Watt, is uitgerust 
met een standaardcontainer van 240 liter en heeft een 
reusachtige maar ultralichte en zeer gemakkelijk han-
teerbare aanzuigbuis. Het meest voorkomende afval in 
straten, parken, parkeerterreinen en perrons, zoals 
papiertjes, dozen, plastic zakken, sigarettenpeuken, hon-
dendrollen, blikjes en f lesjes, worden daardoor in 
recordtijd opgezogen. 
De 333 Belgische gemeenten met meer dan 10.000 inwo-
ners hebben al een Glutton® aangeschaft, net als een 
twintigtal ziekenhuizen en alle luchthavens. Daarnaast 
is het apparaat ook zeer gewild in zestig andere landen 
over de hele wereld, wat bewijst hoe efficiënt de 

Glutton® is. «Ons apparaat kan optioneel met een heleboel 

accessoires worden geleverd», zegt Christian Lange, de oprich-

ter van Glutton Cleaning Machines. «Denk bijvoorbeeld aan 

een verstuiver die uitwerpselen desinfecteert, een automatische 

brandblusser, een schijnwerper, een achteruitrijalarm, een 

handmatige grijper voor vastzittende voorwerpen of een 

mandje opzij voor groot afval. Ons product doet in feite meer 

dan alleen de hygiëne op straat verbeteren. Door de bezem en 

vuilnisbak overbodig te maken en de traditionele straatveger 

te vervangen door een ‘hygiënebeambte’ die op handige wijze 

een machine bedient, hebben we het vak helemaal opgewaar-

deerd en de werknemers opnieuw gemotiveerd.»

Business

« De personeelswerving wordt geïntensiveerd, kondigt de 

directeur aan. We hebben de ambitie om in twee of drie jaar 

van 60 naar 100 medewerkers te groeien en om dat cijfer 

binnen dezelfde termijn te verdubbelen. »
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Een familie van zelfstandigen
Hoe is Christian Lange, die oorspronkelijk uit Chimay 
komt, op het idee gekomen om gemeentelijke afvalzui-
gers te gaan ontwerpen? «In onze familie zijn we allemaal 

zelfstandigen», antwoordt Lange. «Mijn vader was een 

pionier op het gebied van tuingereedschap in België. In zijn 

werkplaatsen heb ik zo mijn werktuigkundige kennis opge-

daan. Maar mijn droom was om Formule 1-coureur te worden. 

Ik ben begonnen met karten en na mijn marketingstudie in 

Namen heb ik in de Formule Ford-klasse gereden. Maar het 

verlangen om te ondernemen was er en in 1988 heb ik mijn 

eigen bedrijf voor de verkoop van tuinmachines opgericht. 

Kort daarna kreeg ik de kans om een afvalzuiger te verkopen 

die in Frankrijk was gemaakt. Die vertoonde heel wat  

gebreken en omdat de fabrikant zich daar geen zorgen over 

leek te maken, begon ik na te denken over een beter werkend 

model. In 1995 heb ik een eerste prototype met benzinemotor 

gepresenteerd. Omdat ik daarmee succes had, heb ik mijn 

aanvankelijke activiteit opgegeven en een research & development- 

afdeling geopend om een 100% elektrische afvalzuiger te ont-

wikkelen. En de cijfers vertonen weer een stijgende lijn.  

In 2016 hebben we 750 afvalzuigers van gemiddeld € 15.000 

per stuk verkocht, wat neerkomt op een omzet van € 11,25 

miljoen.» 
In 2007 heeft de ondernemer zich intussen gevestigd in 
een nieuwe fabriek op het industrieterrein Sclayn in 
Andenne, waar hij nu met een zestigtal medewerkers 
actief is. En de muren van de ontvangsthal worden elke 
dag een beetje meer gevuld door de successen die Lange 
Christian S.A. behaalt, zoals Grand Prix Afters 2009 
voor zijn inspanningen op het gebied van investeringen, 
innovatie, export en werkgelegenheid, Prix Wallonie à 
l’Exportation 2010 voor zijn export en bijdrage aan het 
imago van Wallonië en zijn producten, en de Trends 
Gazelle 2012 in de categorie «kleine ondernemingen».

Duizend ideeën per jaar
«We hebben een aardige geschiedenis, maar het verhaal begint 

eigenlijk pas», zegt de directeur. «Onze ingenieurs zijn 

constant op zoek naar verbeteringen. We hebben duizend 

ideeën per jaar. Het is hun taak om de ideeën te ontwikkelen 

die het beste lijken. Zo hebben we een opbergruimte met een 

inhoud van 20 liter ontworpen, zodat de operator zijn per-

soonlijke spullen en etenswaren kan opbergen. We hebben 

onze afvalzuigers ook voorzien van een onkruidbestrijdings-

set, die het onkruid tussen de tegels verwijdert en opzuigt. En 

we hebben een nieuw model uitgerust met twee compartimen-

ten, waardoor het mogelijk is om afval te sorteren. »

Lange Christian S.A. 
Rue de l’Ile Dossai 9 
B-5300 Sclayn (Andenne) 
+32 85 31 04 30 

www.glutton.com

EEN ECHTE 
VEEGWAGEN
Dit jaar schakelt de 
onderneming in een hogere 
versnelling door de Zen® op de 
markt te brengen. Deze 100% 
elektrische gemeentelijke 
veegmachine werd eind 
november als wereldprimeur in 
Parijs gepresenteerd. Deze 
machine, die wordt bestuurd 
door een operator die 
comfortabel in een 
ergonomische cabine met 
verwarming en airconditioning 
zit, reinigt het wegdek eerst 
met behulp van twee 
ronddraaiende bezems aan de 
voorkant en zuigt daarna het 
afval op. «Dit model met een 
capaciteit van 850 liter is het 
resultaat van zeven jaar 
onderzoek», legt Christian 
Lange uit. «De productie gaat 
in 2018 van start. We 
verwachten veel van onze 
buurlanden. Duitsland en 
Nederland zijn zeer 
ontvankelijk voor elektrische 
modellen. De gemeente Den 
Haag bijvoorbeeld heeft 
onlangs vijftig nieuwe 
afvalzuigers bij ons gekocht als 
aanvulling op de zestig die ze 
al hadden.» Het bedrijf, dat 
vanaf nu op een productie van 
ongeveer 1000 apparaten per 
jaar mikt, is bezig met de bouw 
van een nieuwe fabriek in het 
bedrijvenpark Mecalys in 
Petit-Waret (Andenne). Groei 
schept immers verplichtingen. 
Deze fabriek zal een 
productiehal, een R&D-
laboratorium, kantoren en 
vergader- en trainingsruimtes 
omvatten.
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De snelste vooruitgang vindt plaats wanneer 
onderzoek in Europees verband wordt geco-
ordineerd. De synergie tussen fundamenteel 
onderzoek en bedrijfsleven leidt vaak tot 

producten die commercieel geëxploiteerd kunnen wor-
den. Op metaalverwerkend gebied heeft Wallonië van-
ouds een voorbeeldfunctie. Met de marktintroductie 
van een werkelijk vernieuwend product, dat in de regio 
Luik ontworpen en gerealiseerd is, wordt dat binnen-
kort nog eens bevestigd. 
Omdat CRM Group al zeventig jaar ervaring heeft met 
de productie, verwerking, oppervlaktebehandeling en 
toepassing van metaalhoudende materialen, koos 
ArcelorMittal voor dit bedrijf om zijn in september 2013 
gestar te PHOSTER-projec t (acroniem voor 
PHOtovoltaïc STEeel Roof) uit te voeren. Het project 
heeft als doel om fotovoltaïsche dakelementen van ver-
werkt staal te ontwikkelen die elektriciteit voor huis-
houdelijk gebruik kunnen opwekken. CRM Group 
beschikt over een onderzoekscentrum in Sart-Tilman. 
Een team van 240 mensen werkt daar met steun van 
zo’n veertig industriële partners, die meer dan 80% van 
het onderzoeksbudget financieren. Een investering die 
2 miljoen euro bedraagt en die tot stand is gekomen 
dankzij de samenwerking tussen ArcelorMittal, de 
Europese Commissie en het Waals Gewest. In dat ver-
band zijn in Sart-Tilman twee nieuwe proeffabricage-
lijnen voor oppervlaktebehandeling geïnstalleerd in de 
laboratoria van de Pôle d’Ingénierie des Matériaux de 
Wallonie.

Hoe gaat men te werk ? 
Een staalplaat met een dikte van 150 µ wordt onder 
vacuüm gebracht. Nadat de plaat een isolerende laag van 
een paar µ heeft gekregen, ondergaat ze enkele thermi-
sche (650°) en chemische behandelingen. Via plas-
maspuiten worden hierbij halfgeleidermaterialen, zoals 
selenium-, gallium-, indium en koperatomen, aange-
bracht. Het geheel wordt vervolgens bedekt met een 
transparant oxide met geleidende eigenschappen. 

Business

A N G L E U R

Luik

ZONNEDAK 
van staal

I Alain Voisot // V CRM Group

Het geïntegreerde fotovoltaïsche daksysteem dat het Centre de 
Recherches Métalliques voor ArcelorMittal heeft ontworpen, is een 
voorbode van het metaal van de toekomst en maakt het mogelijk om 
staalsoorten met een hoge toegevoegde waarde te ontwikkelen.

Cadmium, een zeldzaam en gevaarlijk materiaal, is uit-
gesloten van de formule. Het uiteindelijke resultaat is 
een blad fotovoltaïsch staal van een tiende millimeter 
dik, dat gelijmd, gezaagd en aan elke dakdrager van 
geprofileerd staal aangepast kan worden. Deze techniek 
om zonnestralen in elektriciteit om te zetten, maakt het 
mogelijk om de CO2-voetafdruk en het primaire ener-
gieverbruik voor de productie van dit materiaal met 15% 
te verminderen. De BIPV-dakbedekking is trouwens 
voor minstens 85% (in gewicht) recyclebaar. De verbe-
terde duurzaamheid van het element zou bovendien 
meer dan 25 jaar bedragen.

Voor wie ?  
Dit product is een serieuze concurrent voor de traditi-
onele zonnepanelen op basis van silicium, die boven op 
de bestaande daken worden gemonteerd. Het product 
weegt namelijk 2 kg per m2, tegenover 20 bij een con-
ventioneel paneel. Nog afgezien van het feit dat de elek-
trische aansluitingen tussen de elementen zijn inge-
bouwd. Het product is geschikt voor bestaande en 
nieuwe constructies doordat elk element aan de dra-
gende structuur van het dak aangepast kan worden. 
Voor de kaderelementen hoeven geen extra bouw- en 
bevestigingsmaterialen, zoals rails, clips en schroeven, 
gebruikt te worden. Het product is goedkoper dan een 
siliciumpaneel, minder verontreinigend bij de productie, 
f lexibeler en beter aanpasbaar. Daarnaast heeft het een 
iets hoger rendement : +1,5%. Er wordt niet alleen op de 
industriële maar ook op de woningbouw gemikt.

Tegen welke verkoopprijs ?
Met steun van het LIFE-programma en de Europese 
Commissie is een bedrag van 5 miljoen in de ontwik-
keling en installatie van een industriële productiestruc-
tuur geïnvesteerd. Deze medefinanciering van het 
PHOSTER-project versterkt de synergie tussen 
ArcelorMittal Maizières Research S.A. (coördinator, 
Frankrijk), Advanced Coatings & Construction 
Solutions SCRL (België), ArcelorMittal Construction 

H I G H  T E C H
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(Frankrijk) en het Franse Commissariat à l’Énergie ato-
mique et aux Enérgies alternatives. Met steun van de 
Pôle Mecatech zijn bepaalde ontwikkelingen door het 
Marshallplan voor Wallonië gefinancierd. ArcelorMittal 
speelt in op de marktontwikkeling om te voldoen aan 
de Europese regelgeving die voorschrijft dat nieuwe 
gebouwen vanaf 2020 energiepositief moeten zijn. 
Uit het oogpunt van bouwkunde en geluid is het nuttig 
om versies op basis van  dakpannen te overwegen die 
de regen dempen en het mogelijk maken om oude daken 
snel te vervangen. De concurrentie zit niet stil, want in 
Engeland bijvoorbeeld produceert Romag een geïnte-
greerde fotovoltaïsche dakpan met de naam Intecto. 
Midsummer en Clix Steel Profile AB in Zweden en 
DecoTech System in de Verenigde Staten zijn actief met 
hetzelfde soort producten. Maar de markt is groot en 
de behoeften zijn enorm. 

Het product is goedkoper dan  
een siliciumpaneel, minder 
verontreinigend bij de productie, 
flexibeler en beter aanpasbaar. 
Daarnaast heeft het een iets 
hoger rendement : +1,5%.  
Er wordt niet alleen op de 
industriële maar ook op de 
woningbouw gemikt. 

PHOSTER 
IN CIJFERS
 

240
Een team van 240 personen.
CRM Groep beschikt over een 
onderzoekcentrum in 
Sart-Tilman. 

40
Een veertigtal industriële  
partners financieren 80% van het 
onderzoeksbudget. 

2 miljoen €
Het investeringsbedrag.
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WHO IS 
WAW !

Fondation Cockerill
Op 30 november en 1 december 2017 organiseerden de Académie 
Royale de Belgique, de Universiteit van Luik (ULg) en de CMI 
Group een symposium om lering te trekken uit twee eeuwen 
industrialisatie in Europa en de rest van de wereld en op basis 
daarvan na te denken over de toekomst van de industrie en de 
economie. De Belgische en buitenlandse sprekers die op de ULg 
waren uitgenodigd, gingen met name in op energie, technologie, 
sociaaleconomische kwesties en ethisch-filosofische aspecten. 

http://cockerill200.com

Nieuw octrooi voor Vésale Pharma in de 
Verenigde Staten
Vésale Pharma uit Eghezée is een pionier als het gaat om onderzoek en innovatie op 
het gebied van probiotica, de levende micro-organismen die met name de darmpassage 
kunnen bevorderen. De laatste jaren heeft het bedrijf een aantal wereldwijde octrooi-
aanvragen ingediend, onder andere voor Intelicaps®, een revolutionaire micro-inkap-
selingsmethode voor probiotica. Tijdens hun passage naar de dikke darm kunnen 
bacteriën hierdoor beschermd worden tegen aanvallen van maagzuur en 
alvleeskliersap.
Begin oktober 2017 heeft Vésale Pharma een nieuw octrooi verworven in de Verenigde 
Staten – het derde in dat land – voor oliehoudende oplossingen die hoofdzakelijk worden 
gebruikt om probiotica aan zuigelingen en zeer jonge kinderen toe te dienen. De andere 
Drops-oplossingen die momenteel in de handel zijn, kunnen tijdens de hele houdbaar-
heidsduur van het product stabiel blijven zonder neerslag of agglomeraat, waardoor de 
probiotica aanzienlijk beter worden beschermd.
«De publicatie van ons Drops-octrooi in de Verenigde Staten is een extra blijk van 
erkenning, dat de geloofwaardigheid van onze producten niet alleen in dat land maar 
ook elders in de wereld versterkt», zegt Jehan Liénart, CEO van Vésale Pharma.
Het bedrijf exporteert zijn producten immers naar een twintigtal landen. Na anderhalf 
jaar geleden een vertegenwoordiging in Brazilië te hebben geopend, heeft Vésale Pharma 
in juni van dit jaar hetzelfde gedaan in New Delhi (India). 

www.vesalepharma.com
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TéléVesdre begint met Augmented 
Reality 
Eind november 2017 hield een van de twaalf lokale tv-zenders in Wallonië 
een belangrijke persconferentie.  In de studio’s van Dreamwell (zie elders) 
maakte TéléVesdre (Verviers) namelijk bekend dat de televisie van de 
toekomst weer een stap dichterbij is. «Vol trots maken wij bekend dat 

TéléVesdre € 240.000 uit zijn eigen vermogen investeert om als eerste lokale 

tv-zender Augmented Reality-technologie toe te passen. Dat betekent dat onze 

manier van werken en de presentatie van de informatie ingrijpend worden 

veranderd. Maar het is natuurlijk wel een bijzonder motiverende uitdaging!», 
concludeert Urbain Ortmans, algemeen directeur en directeur informa-
tievoorziening van de tv-zender. 

www.televesdre.eu

Dreamwall 
Dreamwall, een bedrijf uit Charleroi dat in 2007 in samenwerking met de RTBF 
werd opgericht, biedt nu op basis van een technologie die samen met het Turkse 
bedrijf Zero Density is ontwikkeld, een innovatief systeem waarbij realtime 
compositing in 3D in de Unreal Engine is geïntegreerd. Dit betekent concreet dat 
Dreamwall nu virtuele werelden kan creëren die met echte beelden worden ver-
mengd. Maar het tegenovergestelde is ook mogelijk ... «Ik herinner me onze eerste 

Virtual Reality-decors nog. Daarbij werden de presentatoren via een groen scherm boven 

een virtueel decor geplaats», zegt Thibaut Barras, General Manager van Dreamwall. 
«Met onze technologie hoeft tegenwoordig niet meer met verschillende lagen te worden 

gewerkt.» De presentatoren of acteurs bewegen nu binnen die totale wereld.» Naast 
France Télévision en enkele Amerikaanse zenders hebben nog andere bedrijven 
zich door de verbluffende oplossingen van Dreamwall laten verleiden, zoals 
TéléVesdre (zie elders). 

http://fr.dreamwall.be/

Les Comtes de Méan en BNI 
Muriel Defosse, die het resort Les Comtes de Méan (Luik) ver-
tegenwoordigt, is de grote organisator van de vierde verjaardag 
van BNI. Op spontane wijze koppelt zij het dienstenaanbod van 
het hotel met de lokale economie. De werkwijze van BNI is 
namelijk gericht op mond-tot-mondmarketing, een bijzonder 
effectieve methode om de verkoop te ontwikkelen. Zo kan men 
tegen lagere kosten en in zo min mogelijk tijd nieuwe klanten vinden voor een 
duurzame relatie op basis van wederzijds vertrouwen. Een efficiënte manier van 
netwerken. 

www.bnibelgique.info 
www.lescomtesdemean.be
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Langs 

trage wegen
Of ze nu van water, grond of ijzer zijn, trage wegen brengen u tot de verste 
uithoeken van Wallonië om onbekende of miskende plaatsen te leren kennen,  
die wel degelijk tot ons erfgoed behoren.

I Gilles Bechet

A N TO I N G

Henegouwen

In 1826 besloot de Nederlandse koning Willem I, die toen 
ons land bestuurde, een kanaal te bouwen tussen 
Pommerœul en Antoing, om de steenkool uit de Borinage 
naar de Schelde te voeren, zonder de hoge door Frankrijk 

geëiste heffingen te betalen. Door de toename van het ruimte-
profiel van de binnenschepen werd het oude kanaal onbruik-
baar. Honderdvijftig jaar later werd het vervangen door een 
nieuwe waterweg, die toegankelijk is voor schepen tot 1350 ton. 
Het buiten gebruik gestelde kanaal werd een geliefkoosde plek 
voor wandelaars die van frisse lucht en rust hielden. 
De uitstap begint aan de Koninklijke brug, waar hij ook eindigt 
na een lusvormige wandeling van 5 km. De oude metalen con-
structie die het kanaal overbrugt, werd in 1924 gebouwd voor 
treinen die er nooit gekomen zijn. Uiteindelijk geraakte ze zo 
vervallen en verroest, dat ze moest worden gesloopt. Het plaat-
selijke verweercomité, dat vastbesloten was een duurzaam in 
het landschap van Maubray gevestigde constructie te behouden, 
slaagde erin het gemeentebestuur te overtuigen om de brug op 
identieke wijze weer op te bouwen.

In de richting van Callenelle loopt de wandeling langs het  
volledig door gras bedekte jaagpad waarin soms netels en distels 
opduiken, alsook waterweegbree met haar brede hartvormige 
bladeren. Er heerst totale rust. Een oude sluis onderaan de brug 
maakt pleziervaart onmogelijk. Boven de onbeweeglijke groene 
rand groeien de langere takken van de loofbomen soms door 
elkaar om een gewelfboog te vormen. Het beboste talud dat het 
kanaal van de hoger gelegen weg scheidt, wordt geregeld onder-
broken door trapvormige afvoergoten voor het regenwater in 
geval van hevige neerslag. 

In het gehucht Grand Camp keren we terug langs de andere 
oever, over een hogere weg die is afgezoomd met door klimop 
omgroeide bomen. De ontwerpers van het kanaal hadden de 
taluds voorzien van groepen loofbomen om de mensen en de 
paarden op het jaagpad te beschermen tijdens hun zware werk. 
Vandaag bieden die bomen de wandelaars een zeer aangename 
afscherming, zelfs als het heel warm is.

O N T D E K K I N G

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

+32 69 44 17 29 
tourisme.antoing@skynet.be
www.antoing.net 

DE RUST VAN HET OUDE KANAAL
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Kenners zullen zien dat de groene verf die het vakwerk 
bedekt, ongebruikelijk is bij de Belgische spoorwegen. 
En met reden, want toen dat seinhuis in 1907 in dienst 
werd genomen, behoorde het tot de Pruisische 
spoorwegen. Als gevolg van het Verdrag van Versailles 
ging het gebouw in 1921 deel uitmaken van het 
Belgische spoorwegnet, waar het gebruikt werd tot 
1995, met een onderbreking gedurende de Tweede 
Wereldoorlog, toen het tijdelijk opnieuw Duits werd. 
Om te beseffen hoe origineel en belangrijk dit erfgoed 
is, moet men naar de eerste verdieping gaan. Daar ziet 
men nog heel de oorspronkelijke uitrusting van het 
seinhuis. In het midden staat de rij hefbomen die met 
kabels zorgde voor de manuele bediening van de 
signalen en de wissels in de omgeving. Aan de 
achterkant van de toestellen bevindt zich de schakeltafel, 
een vernuftig mechanisme dat het systeem beveiligde 
voor het geval de seingever een verkeerde handeling 
zou doen. De uitrusting is bovendien voorzien van een 
«telefoonblok» waardoor men in verbinding kon treden 
met andere stations, seinhuizen en overwegposten om 
de «beweging» van een trein al dan niet toe te staan.
Men ziet er ook verscheidene posters en documenten 
die getuigen van het leven van het seinhuis. In een hoek 
bevindt zich een gietijzeren stationskachel met het 
opschrift «SNCB». De aanwezigheid van twee summiere 
slaapplaatsen kan verbazing wekken; het gaat echter 
niet om het oorspronkelijke meubilair, maar om een 

PRUISISCH SEINHUIS

R O B E R T V I L L E

Luik

De wandelaars die vandaag gebruik maken van de RAVeL tussen Aken en 
Troisvierges, de «Vennbahn» zoals de Duitstaligen zeggen, zullen zeker dit 
charmante ouderwetse gebouw opmerken, dat ons terugvoert naar de 
spoorwegen van weleer. 

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

Rue des Scieries  
(kruising van de RAVeL)
B-4950 Robertville
+32 473 99 06 59 
of +32 496 93 36 89

nieuwe functie die werd bedacht door de VZW 881, die 
aan de basis van de redding en de restauratie van het 
gebouw lag. Het seinhuis heeft niet enkel museum- 
waarde, maar dankzij een stortbad en een chemisch 
toilet kan het ook als onderkomen voor wandelaars 
dienen. Enkele meter van het seinhuis staat een holle 
ronde constructie met een diameter van 16 meter, die 
bekleed is met rode baksteen. Dat is alles wat er nog rest 
van een draaischijf om locomotieven over 180° te keren, 
wat nodig was omdat stoomlocomotieven slechts één 
stuurpost hadden. Dat door de gemeente Waimes 
herstelde overblijfsel is kostbaar, omdat dergelijke 
uitrustingen zeer zeldzaam zijn geworden op de rest van 
het Belgisch spoorwegnet.
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Tussen het begin van de werken in 1930 en de 
voltooiing ervan in 1939, heeft Luik twee 
wereldtentoonstellingen gekend, waarvan men tijdens 
een wandeling de resten kan bekijken en inzien hoe 

belangrijk de activiteit van de 80 jarige haven is. In 1939 lagen 
de terreinen van de zogenaamde Waterwereldtentoonstelling 
rond een waterpartij van meer dan 30 ha op beide Maasoevers 
en op de punt van het eiland Monsin. De rest van die landtong 
van meer dan twee kilometer, die was opgehoogd met het puin 
van de grondwerken voor het kanaal, was gewijd aan de 
industriële activiteiten die ook nu nog bestaan.
De enige nog overblijvende resten in duurzaam materiaal zijn 
het vroegere permanente Grote Paleis van de stad Luik, alsook 
de vuurtoren en het standbeeld van Albert I op de punt van het 
eiland Monsin. Het indrukwekkende en logge paleis, dat werd 
ontworpen door Jean Moutschen, de Luikse stadsarchitect, is 
typisch voor de toenmalige functionele architectuur. De 
buitenbekleding ervan bestaat uit platen van aardewerk 
waarvan de kleur, die aanvankelijk vanaf de onderkant tot aan 
de top van het gebouw varieerde van donkerpaars tot lichtrood, 
tegenwoordig een eenvormige baksteenkleur heeft. Boven de 

LUIK ALS WATERSTAD
LU I K

Luik

De Vurige Stede is een kind van de Maas en heeft altijd 
van het potentieel van bevaarbare waterwegen gebruik 
gemaakt voor haar ontwikkeling. Door het aanleggen van 
het kanaal tussen Luik en Antwerpen wilde koning Albert I 
de moderne tijd inluiden en de banden tussen het 
noorden en het zuiden van het land versterken. 

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

Quai de Wallonie 3 (parc Astrid)
B-4000 Liège
+32 497 44 33 90 ou +32 497 06 39 49
algaliege@gmail.com 
Bezoekprogramma op algatourisme.jimdo.com

hoofdingang bevindt zich een fresco in art-decostijl van 
Alphonse Hansard, dat de kunst, de wetenschap en de industrie 
van de Vurige Stede uitbeeldt. Nadat er verscheidene decennia 
lang een schaatsbaan was in ondergebracht, moest het gebouw 
volledig worden gerenoveerd om deel uit te maken van de 
toekomstige Ecowijk van Coronmeuse. 
Via de Marexhe-brug komen we op het eiland Monsin, waar 
we het aan het Albertkanaal gewijde fresco kunnen bewonderen. 
De punt, die vandaag een wandelpark is, blijkt heel winderig, 
wat er een ideaal terrein om te vliegeren van maakt. Langs het 
jaagpad loopt RAVeL 1, die naar Maastricht gaat.



50

© Fonds Rops

nr. 39 Erfgoed

EEN KUNSTENAARSKASTEEL

Dit was het onderkomen van Félicien Rops. Zijn kasteel. Daar schilderde, schreef en 
tekende hij, gaf hij etslessen, plantte hij bomen en bloemen en ontving hij bevriende 
kunstenaars. Het onzichtbaar in het weelderige park verborgen kasteel van Thozée is 
een ondefinieerbaar gebouw in een stijl die de kunstenaar «koddig» noemde. 

De neoklassieke gevel dialogeert heel 
harmonieus met de peperbusvormige 
torentjes en de gotische elementen. 
Het kasteel werd van de ondergang 

gered door de koppige inzet van cineast Thierry 
Zéno, die zijn belofte aan Féliciens kleindochter 
Elisabeth gestand deed. Zo ontsnapte Thozée 
uiteindelijk aan het vagevuur. Na een 17 jaar 
durende restauratie ziet het kasteel er nu prachtig 
uit. Dat niet alles in de haak staat, maakt het juist 
zo charmant. De kunstenaars die voor een ver-
blijf worden uitgenodigd en de kinderen die er 
voor een stage komen, prijzen eenparig de wat 
warrige maar bijzonder aantrekkelijke sfeer die 
de plaats uitstraalt. De struiken in het park zijn 
bomen geworden, waarvan de woekerende wor-
tels de trap uit zijn voegen halen. Toen de muren 
van het grote salon werden ontdaan van een 
ouderwets en oninteressant behang, trof men een 
schets aan die waarschijnlijk door Rops zelf werd 
gemaakt op de bepleistering.

Een tentoonstelling zal de salons op de beneden-
verdieping in beslag nemen. Ze omvat uittreksels 
uit brieven en kopieën van schilderijen die door 
het Ropsmuseum werden uitgeleend. Men ziet 
er het leven van de kunstenaar in Thozée en de 
landschappen die hij schilderde tijdens zijn vele 

M E T T E T

Namen

wandelingen aan de oever van de Maas en in de 
omgeving van Mettet. De bibliotheek doet recht 
aan zijn belangstelling voor botanica en voor de 
tuinen van het kasteel. Zelfs toen Félicien Rops 
in Parijs verbleef, schreef hij een brief aan zijn 
zoon in Thozée om hem heel nauwkeurig uit te 
leggen waar de rozen, die hij hem vanuit de 
Lichtstad had toegestuurd, dienden te worden 
geplant. De vroegere spoorweglijn 150 A waar-
langs Félicien Rops naar het kasteel kwam, is de 
Ravel Rops geworden, langs dewelke men rustig 
het vredige landschap kan doorkruisen en langs 
de boomgaard gaan, waar verdwenen gewaande 
appelsoorten groeien.
Buiten de activiteiten die door het Fonds Félicien 
Rops worden georganiseerd, is het kasteel van 
Thozée niet toegankelijk voor het publiek.

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

Rue de Thozée 12
B-5640 Mettet
+32 71 72 72 62 
info@fondsrops.org 
www.fondsrops.org
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ALLE WEGEN LEIDEN 
NAAR DE GESCHIEDENIS

In de eerste eeuw van onze tijdrekening liep er nogal wat  
volk over de Romeinse heirbaan die Haspengouw doorkruiste. 
Lokale ambachtslieden, handelaars en landbouwers gingen 
daarlangs naar hun werk en soms kwam er een garnizoen 
voorbij, dat in gesloten gelederen naar Tongeren trok. 

Aan hun rechterkant verrees de grafheuvel van een 
notabele. Vandaag ligt die tumulus nog steeds midden 
in het veld. Er staan enkele bomen op en hij is een 
van de voornaamste archeologische en monumentale 

erfgoedstukken van Braives. Enkele kilometer verder vindt men 
in het vroegere gerechtshof van Hosdent een tentoonstelling 
van resten uit het rijke verleden van de gemeente. Sinds het 
midden van de 19e eeuw tot aan het einde van de 20e, gebeurden 
er haast voortdurend opgravingen in Braives. De meeste 
vondsten worden bewaard in externe musea, zoals het Grote 
Curtius.
Tijdens de Erfgoeddagen in september jongstleden, werd de 
aandacht van wandelaars en fietsers gevestigd op twee 
uitstappen die verband houden met de trage wegen en die men 
natuurlijk ook vandaag nog kan doen. 
In Burdinne zal uw belangstelling uitgaan naar het vroegere 
buurtspoorwegstation. Het werd gebouwd vanaf 1908, tot 1942 
gebruikt voor reizigers en tot 1957 voor bietenvervoer. De oude 
sporen zijn nu bedekt door gras en door een wandelpad, maar 
heel het gebouw is nog perfect bewaard. Het omvat een perron 
en een laadkade, een gebouw voor de reizigers, waarin zich nu 
de gemeentebibliotheek bevindt, een locomotief loods, een 
machinekamer, het lampenmagazijn waarin de kolenvoorraad 
werd bewaard en ten slotte een watertoren.
In Héron kunt u de nisjes bekijken langs de aan Onze-Lieve-Heer 
van Gembloers gewijde bedevaartweg en kruist u de lijnen van 

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

+32 85 25 16 13 
info@chateaumoha.be

E N K E L E  D O R P E N  

Namen

de buurtspoorweg van Envoz. In Wanze, ten slotte, zal iedereen 
naar het vroegere kasteel van Ramequin kijken. Van dat 
strategisch op de Maasoever gelegen fort schiet er slechts één 
van de vier vleugels over, die nu een privéwoning geworden is.
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Duizelingwekkend  

Vierves

Hoog op een rotspunt ligt Vierves-sur-Viroin, 
een dorp dat uit verscheidene verdiepingen 
bestaat, maar geen lift bezit... Je hebt wel 
sterke benen nodig om de klim naar het 
kasteel te wagen! Maar de stoere dorpelingen 
doen dat gemakkelijk. Vierves, dat het label 
van «Mooiste dorp van Wallonië» draagt, valt 
op door de originele wijze waarop de huizen 
zijn gebouwd en door de uitzonderlijke 
vriendelijkheid van de bewoners.

V I E R V E S - S U R -V I R O I N

Namen

I Marie-Marthe Schuermans // V Mark Rossignol – Les plus beaux villages de Wallonie

Wanneer we aankomen vanuit Olloy, het 
aan Vierves grenzende dorp, leidt een 
grillige weg ons tot aan de voet van het 
kasteel, vanwaar we pas goed kunnen 

zien hoe hoog dat is. We begrijpen dat deze heel indruk-
wekkende burcht van de heren van Hamal vroeger een 
verdediging vormde tegen invasies. Nadat het kasteel 
omstreeks 1762 volledig door brand was verwoest, werd 
het heropgebouwd zoals men het nu kan zien. Het kas-
teel wordt tegenwoordig bewoond door particulieren 
en kan niet worden bezocht. Vandaag kent het dorp een 
rustig maar toch geen slaperig leven. Hier hangt de 
heerlijke geur van hout dat in de schoorsteen wordt 
verbrand en dat eerst ligt te drogen voor het huis. Bij 
mooi weer blijven de deuren van de huizen open om 
wat zonlicht binnen te laten, om een voorbijganger te 
groeten of een rondlopende hond door te laten. De vele 
nieuwsgierige en soezende katten zijn hier koning en 
houden een oogje op de wandelaars.

T O E R I S M E
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Duizelingwekkend  

Vierves

Groene uitstappen
De gemeente Viroinval, die uit Vierves en zeven 
andere dorpen bestaat, heeft een indrukwekkend 
netwerk van gemarkeerde en met elkaar verbon-
den wandelroutes, die samen 250 km lang zijn. 
Een hele prestatie! Wandelaars kennen de streek 
van buiten, maar komen toch altijd weer terug. 
Liefde en respect voor de natuur blijken ook uit 
het natuurpark van Viroin-Hermeton, dat zorg-
vuldig wordt onderhouden. Vierves staat bekend 
voor zijn hartelijk onthaal; getuigen daarvan zijn 
de vele groepen die er hun vakantie doorbrengen 
om de heel gevarieerde plaatselijke natuur te ont-

dekken. Er wordt ook gastvrijheid geboden aan 
gezinnen die komen voor een gezond vermaak 
in open lucht. Vakantieverblijven en bed & 
breakfasts zijn er genoeg.
De Viroin slingert zich in de diepte onder het 
dorp en zit vol rivierkreeften en forellen die dag-
licht en lawaai schuwen. Wie zelf zijn maaltijd 
bijeen wil vissen, heeft dus wel wat geduld nodig. 
Vanop de brug met haar drie bogen ziet men hoe 
de zachtgroene algen zich zachtjes laten wiegen 
door het water.

Onmiddellijk instappen
Langs de oevers van de Viroin liggen de blinkende 
sporen van het stoomtreintje dat de drie valleien 
doorkruist. Voor een originele uitstap door berg 
en dal, kan men terecht in het stationnetje van 
Vierves. Daar hangen de uurroosters uit. Opgelet ! 
Voor wie makkelijk verstrooid is: de trein fluit 
slechts één keer.
Een dorp zonder dorpsplein zou geen dorp zijn. 
Nadat men de steile straatjes naar het kasteel en 
de Sint-Rufinus-en-Valeriuskerk heeft beklom-
men, komt men in het centrum van het dorp. Het 
is wel geen groot dorpsplein, maar een gezellige 
plek met aan weerszijden enkele oude huizen en 
een cafeetje. Boven het plein steken de tegenover 
elkaar gelegen kerk en kasteel uit, waartussen in 
sommige periodes uit het verleden waarschijnlijk 
wel eens strijd werd gevoerd. Helemaal aan het 

einde bevindt zich een ogenschijnlijk speelklare 
muziekkiosk met daarnaast een eeuwenoude lin-
deboom die misschien nog enkele heksengehei-
men kent. Want de bewoners van Vierves zijn 
sterk gehecht aan tradities en legenden. Met car-
naval, bijvoorbeeld, viert men een feest dat naar 
een gebeurtenis uit de middeleeuwen verwijst. 
Een duister verhaal van het verzet dat Johan 
Simon, een onafhankelijke burger, pleegde tegen 
Robert II, een weinig geliefde heer van Vierves. 
Toen hij na zijn ontsnapping uit de gevangenis 
weer was gevat, werd Johan op het dorpsplein 
verbrand onder de verbijsterde blik van het volk. 
Het carnaval, dat geen dorpeling voor wat dan ook 
zou willen missen, herinnert aan die gebeurtenis 
door het verbranden van een stropop, terwijl het 
volk verscheidene dagen feestviert.
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Enkele resten
Voor wie al wandelend wil leren, is er stof 
genoeg. De openbare wasplaats, die waarschijn-
lijk uit de 19e eeuw dateert, is uitstekend 
bewaard. De ligging ervan werd bepaald door de 
aanwezigheid van een hoger gelegen bron die 
voldoende water leverde voor het werk van de 
wasvrouwen. De wasplaats bestaat uit een recht-
hoekige ruimte met een smalle deur en met in 
het midden een bekken van natuursteen met drie 
vakken. Twee oordeelkundig geplaatste venster-
tjes zonder raam lieten een ietwat gezeefd licht 
binnen. Men beeldt zich gemakkelijk het luid-
ruchtige werk in van de wasvrouwen die het 
linnen klopten met een houten palet, nadat ze 
het hadden ingezeept en gewreven met assen. 
Zulk een werk is nu ondenkbaar geworden...!
In «La vie paysanne» (Boerenleven) beschrijft de 

auteur Gérard Hayart het waswerk als een drie 
dagen durende straf die de vrouwen werd opge-
legd. De eerste dag werd «het Vagevuur» 
genoemd en bestond uit het thuis klaarmaken 
van het linnen (het doordrenken met zeep en 
aromatische kruiden) en uit het verwarmen van 
het water in grote ketels. De volgende dag was 
het tijd voor «de Hel», dat wil zeggen voor het 
eigenlijke reinigen: kloppen, opnieuw kloppen, 
wrijven, spoelen, opnieuw wassen... tot er geen 
enkele vlek meer op zat. Ten slotte was er «het 
Paradijs», namelijk de derde dag, waarop men 
beloond werd voor het gedane werk. Bij mooi 
weer werd het linnen te drogen gelegd op het 
vette en dicht tegen elkaar groeiende gras. Bij 
onzeker weer liet men het wasgoed drogen op 
koorden die in een schuur werden gespannen.

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

« Parc Naturel du Viroin,  
terre de paysages » :  
www.pnvh.be 
Toeristische dienst  
van Viroinval  :  
+32 60 31 16 35

De gemeente Viroinval, 
die uit Vierves en zeven 
andere dorpen bestaat, 
heeft een indrukwekkend 
netwerk van gemarkeerde 
en met elkaar verbonden 
wandelroutes, die samen 
250 km lang zijn. 

Het kerkhof en het mausoleum
De rechthoekige begraafplaats is volledig ommuurd. Sommige scheefstaande graven 
steken een beetje buiten de bakstenen omheining. Maar wat onmiddellijk opvalt, is het 
mausoleum aan het einde van de het middenpad. Het werd in 1906 opgericht door de 
families Thomaz de Stave en de Mesnil de Volkrange. Door zijn omvang en zijn koper-
groene koepel steekt het indrukwekkende gebouw af tegen het woud en de achterliggende 
hemel. Het idee voor het optrekken van dit gebouw werpt een interessant licht op het 
feit dat de hiërarchie zelfs na de dood bleef bestaan. Wie tussen de graven wandelt, ziet 
dat er dikwijls dezelfde familienamen op staan. Betekent dit dat er veel kroostrijke gezin-
nen in Vierves waren? We willen nog de aandacht vestigen op een mooi plaatselijk ini-
tiatief: in plaats van de voordelig naar het zuiden gerichte muren van het kerkhof bloot 
te laten, werden er verscheidene soorten perenbomen op latwerk tegen geplant.
Indien u Vierves-sur-Viroin nog niet kent, moet u er dringend eens langsgaan. Zowel in 
de zomer als in de winter zult u er hartelijk worden ontvangen. Omdat u het verdient !



CosyNE5T

4 Suites & 2 Duplex
From authenticity to High tech

Privatized Hotel between 12 and 18 persons
 HASTENS's Bedding

WellNE5T

Indoor pool & Hammam
Massages and facial skincare

*7/7 possible for non-residents too.

LinkNE5T

Seminar room & projection
Restaurant for groups between 8 and 16

persons
Professional meeting

info@ne5t.com - 003281588888 - Namur - Belgique - www.ne5t.com
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GASTRONOMISCH 
EN GEESTELIJK 
Abdijen-GR

Erfgoed

In oktober jongstleden werd, in het kader  
van Lekker Wallonië, het Pad van de 
Trappistenabdijen geïntroduceerd : 290 km 
bewegwijzerd Groot Routepad langs Chimay, 
Rochefort en Orval, de drie Waalse 
trappistenabdijen.

I Thierry Desiraut

Het GR 60 begint met een halte! Die van de 
Poteaupré-herberg, het restaurant van de 
abdij van Scourmont in Bourlers. Zowel bij 
verstokte trekkers als bij pelgrims heeft het 

aardse voedsel voorrang op het geestelijke, op deze route 
tussen de drie grote trappistenabdijen van Wallonië, 
een erfenis van de trappistenbroeders en de symbolen 
van een bepaalde opvatting van gastronomie en van de 
levenskunst in het zuiden van het land.
Dit eerste thematische routepad werd bewegwijzerd 
door de vzw «Sentier de Grandes randonnées», die ook 
zorgde voor de routebeschrijving en die zich aansluit 
bij het programma om ons toeristisch en gastronomisch 
erfgoed tot zijn recht te doen komen. Er werd een traject 
van 290 km bewegwijzerd dat door de Hoge Venen en 
de wouden van Chimay loopt, langs de Maas, dan door 
de Famenne en naar de abdij van Orval, om naar de 
Semois te gaan via de Gaume-streek. Ten slotte loopt 
het pad door het Ardense massief om kennis te maken 
met de abdij van Orval en haar smakelijke schatten.
Voor het verwezenlijken van dit nieuwe GR, dat door 
20 gemeenten loopt, moest er een pad worden 
uitgestippeld tussen de stad Chimay en de abdij van 
Scourmont. Dat was de ontbrekende schakel. Langs heel 
het traject vindt men de klassieke bewegwijzering: twee 
strepen verf, een witte en een rode, die naargelang het 
terrein worden aangebracht op bomen, rotsen enz. Maar 
voor dit GR werd er ook iets nieuws gebruikt: een 
speciale bewegwijzering voor het Abdijen-GR. Ze is 
zeer gemakkelijk te herkennen, namelijk een gele en 
oranje gestileerde weergave van de abdijbogen. Je kan 
er niet naast kijken. 

Namen
Henegouwen

Luxemburg

Langs heel het traject vindt men de 
klassieke bewegwijzering: twee strepen 
verf, een witte en een rode, die 
naargelang het terrein worden 
aangebracht op bomen, rotsen enz.

B A L A D E
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Orval
Dit is het meest geliefde Waalse trappistenbier. 
Al een tiental jaren kent het zoveel succes, dat 
de brouwerij geen nieuwe markten meer wil 
veroveren en zelfs haar productie beperkt. Dat 
vergroot echter alleen maar de aantrekkings-
kracht op de vele liefhebbers van dit atypische 
bier. Volgens de regel van de trappisten moet 
de brouwerij absoluut door monniken worden 
beheerd. Die zijn er echter steeds minder...
Sinds 1931 heeft het bier zijn weergaloze smaak 
vooral te danken aan speciale, sterk gearoma-
tiseerde hopsoorten, ingevoerd door de uit 
Beieren afkomstige eerste meester-brouwer 
van Orval. En de Engelse ruwe hopmethode 
verleent er uiteenlopende aroma’s aan, terwijl 
de bitterheid van het brouwsel behouden blijft. 
De abdij werd tussen 1070 en 1200 gesticht.  
Volgens de legende verloor gravin Mathilde 
van Toscane een gouden ring toen ze zich over 
een fontein boog en dook er een forel op met 
de ring in zijn bek. De gravin riep toen uit: 
«Het is hier echt een gouden dal (val d’or)!» En 
uit erkentelijkheid voor dat fabelachtige gebaar, 
stichtte ze het klooster dat de nu in puin lig-
gende abdij zou worden. Ruïnes die kunnen 
worden bezocht en 18e eeuwse kelders waarin 
men kunst en smeedwerkcollecties kan bewon-
deren. En dan hebben we het nog niet over de 
apotheek en de tuin met geneeskrachtige 
planten.      

www.orval.be

Rochefort
Sinds de stichting ervan in 1230 heeft deze abdij 
een bewogen geschiedenis gekend: schandalen, 
plunderingen en zelfs brand, maar uiteindelijk 
vond ze de rust en vrede die haar vandaag ken-
merken. Dertien monniken van 40 tot 80 jaar 
leven er van hun werk en putten daaruit de 
mogelijkheid om veel sociale nood te verlichten. 
De communiteit van de abdij van Onze-Lieve-
Vrouw van Sint-Remigius brouwt sinds de 16e 
eeuw een wereldwijd befaamd bier, waarvan de 
productie vrijwillig wordt beperkt tot 300 hl per 
week.  Maar het is een internationaal succes en 
haalt een omzet van 14 miljoen euro. Verbazend 
genoeg werd de brouwerij, die een vzw was, 
omgevormd tot een naamloze vennootschap 
om... belastingen te kunnen betalen! Het klooster 
zelf onderging veel verbouwingen, maar het 
behoudt een poort uit de 16e eeuw en een neo-
gotische kerk die van 1900 dateert. De abdij kan 
echter niet worden bezocht. Enkel de abdijkerk 
is toegankelijk, alsook een siertuin en een 
vijver. 

www.abbaye-rochefort.be
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Chimay
In de zomer van 1850 vestigt een groep monniken uit de Oost-Vlaamse 
abdij van Westvleteren zich in het gehucht Scourmont, te midden van 
de bossen en op enkele kilometer van Chimay. Die monniken volgen de 
regel van de heilige Benedictus, die een leven van gebed, studie en han-
denarbeid oplegt. Opdat de communiteit zou kunnen leven, beginnen ze 
bier te brouwen en later kaas te maken. Al spoedig worden hun producten 
tot buiten de grenzen befaamd en worden ze beetje bij beetje ook buiten 
België verkocht. 
De opbrengst van de verkoop (43 miljoen euro in 2016) dient voor het 
ondersteunen van sociaal gerichte acties en ondernemingen in de streek 
van Chimay. Het klooster zelf is van een prachtige eenvoud, maar men 
kan enkel de kerk en de mooie aangrenzende tuin bezoeken. De site omvat 
tevens een hoeve, een brouwerij en een kaasmakerij, alsook de Poteaupré-
herberg, die jaarlijks duizenden bezoekers trekt. Het gastenverblijf van 
het klooster biedt verblijfsmogelijkheden voor geestelijke herbronning.      

chimay.com/chimay-experience/

De opbrengst van de verkoop (43 miljoen 
euro in 2016) dient voor het ondersteunen 
van sociaal gerichte acties en 
ondernemingen in de streek van Chimay. 
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MUSÉE DE 
LA PHOTOGRAPHIE
Marc Trivier

tot 22 april 2018

C H A R L E R O I

Henegouwen

P O R T F O L I O
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Is het nog nodig Marc Trivier voor te stellen, zelfs 
wanneer hij sinds enkele jaren ervoor gekozen heeft 
zijn tentoonstellingen te spreiden in de tijd om wat 
afstand te nemen van de artistieke scene, afstand 

die hij noodzakelijk achtte ?
Zijn portretten van kunstenaars of van zwakzinnigen, 
zijn sterke foto’s van slachthuizen, die hij zonder enige 
hiërarchie of onderverdeling tentoonstelt of 
reproduceert, maken vandaag deel uit van de 
geschiedenis van de fotografie in België. Deze werden 
samengebracht in een boek met de simpele titel 
Photographies, in 1988 samen uitgegeven door het 
Centre régional de la Photographie Nord Pas-de-Calais 
en het Musée de l’Elysée in Lausanne.
In tegenstelling tot wat er gezegd werd is Marc Trivier 
nooit gestopt met fotograferen. Die, erg relatieve, 
afwezigheid was de benodigde tijd voor een reflectie 
over het fotografisch handelen en het ontstaan van 
andere beelden waarvan het onderwerp de tijd zou 
kunnen zijn, die van de duur of van de atmosferische 
vloeibaarheid.
Wanneer vandaag het uiterlijke van het landschap het 
werk van Marc Trivier schijnbaar domineert, dan is het 
generlei de transcriptie van een plaats of een regio die 
de fotograaf zou pretenderen te illustreren : in zijn 
zichten van heuvels, van wouden, van gebladerte waarin 
de nek van een paard zich laat raden, overdekt met licht, 
is het de tijd die Marc Trivier wil ervaren en zichtbaar 
maken. Enkelvoudige of gekoppelde beelden, horizontaal
samengevoegde contactbladen, drukken de tijd van de 
opname uit terwijl de referentie aan de film zich 
opdringt zoals die oude filmrollen die zijn vader voor 
hem projecteerde.

De tentoonstelling van Marc Trivier in het Musée de la 
Photographie wordt vergezeld van een publicatie die 
oudere foto’s herneemt, vermengd met recentere. De 
chronologie heeft geen invloed op de coherentie van 
zijn bedoeling : «de geschiedenis, dat is niet het verleden, 

dat is nu» schrijft de fotograaf.

BIO – Marc Trivier werd in 1960 in België geboren. Rond zijn 
twintigste begint hij talr i jke kunstenaars te por tret teren 
waaronder Francis Bacon, William S. Burroughs, Robert Frank, 
Samuel Beckett en Andy Warhol. In 1984 ontvangt Marc Trivier 
de Prix national Photographie Ouverte van Galerij van het 
Musée de la Photographie in Charleroi en de prestigieuze 
Young Photographer Award van het International Center of 
Photography in 1988. De fotograaf stopt niet met fotograferen 
maar stelt weinig tentoon : Palais de Tokyo (1986), Musée de 
l’Elysée (1988), CRP van Douchy les Mines (2002), Maison 
Européenne de la Photographie (2011).

« Marc Trivier. Photographies »,  
Het boek van 360 pagina’s - hardcover,  
formaat 26,5 x 30,5 cm en 190 afbeeldingen - is een 
gezamenlijke uitgave van het Maison Européenne 
de la Photographie, Bruits asbl, de Galerie Albert 
Baronian en het Musée de la Photographie.
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De tentoonstelling van Marc Trivier in het 
Musée de la Photographie wordt vergezeld van 
een publicatie die oudere foto’s herneemt, 
vermengd met recentere. De chronologie heeft 
geen invloed op de coherentie van zijn 
bedoeling :«de geschiedenis, dat is niet het verleden, 

dat is nu» schrijft de fotograaf.
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R E N S E I G N E M E N T S

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

Voorstelling van «D’un lent regard» van Marc Trivier gevolgd door een discussie  
in aanwezigheid van de fotograaf. De tentoonstelling "Marc Trivier. Photographies  
"is toegankelijk vanaf 18.30 uur. 

« D’un lent regard » de Marc Trivier • door Marc Trivier • België | 2011 |78 minuten • 
Afbeeldingen  Michel Baudour, Geoffroy De Volder, Marc Trivier, Milena Trivier 
Geluid : Patrick Codenys, Maxime Cotton - Montage: Geoffroy De Volder, Marc Trivier 
© Gemsel-productie

Registratie vereist (beperkte plaatsen) op mpc.info@museephoto.be -  
+32 71 43 58 10. Toegang : €7/persoon - €5/studenten, senioren,  
€3 /Vrienden van het museum in volgorde van inbreng

DONDERDAG  22/02 
19.30 UUR

Openingsuren  :
Dinsdag tot zondag 
van 10 tot 18 uur (gesloten op maandag,
25 december en 1 januari)
mpc.info@museephoto.be  
www.museephoto.be
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ELEKTRICITEIT 
DUWT ONS DE 
TOEKOMST IN

Ten aanzien van de uitdagingen  
op vlak van energie, vervuiling en  
mobiliteit, lijken elektrische voertuigen  
de evidente oplossing te zijn  
voor onze toekomst. Een nieuwe  
opvatting van de stad tegen 2030  ? 

I Marc Vanel, Thierry Desiraut, Dirk Rodriguez

Dossier
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Het debat beperken tot Wallonië zou onzinnig zijn 
want elektrische mobiliteit is een werkelijkheid die 
België en zelfs Europa ver overstijgt. De Chinezen 
zijn immers de eerste gebruikers van dat verplaat-

singstype, gevolgd door de Amerikanen. In Europa telt 
Noorwegen al meer dan één miljoen elektrische voertuigen 
ofwel 30% van het wagenpark. In België, daarentegen, zijn er 
volgens de deskundigen van Engie die wij ontmoetten, slechts 
een 10.000-tal elektrische voertuigen op de vijf miljoen die er 
rondrijden. «Maar», verklaart Michaël De Koster, hoofd 
Innovation e-Mobility van Engie Benelux, «dat aantal zal binnen 

vijf jaar tienmaal groter zijn en daarna zal het nog sneller stijgen. 

Vandaag is de autonomie van de batterijen de grootste uitdaging, 

maar die zal steeds toenemen. Sommige modellen bieden nu al een 

autonomie van 600 km, tegen 150 of 200 voor de meeste auto’s. Die 

autonomieverbetering dient gekoppeld te worden aan een verminde-

ring van de kosten. Ik denk dat het gebruik van een elektrisch voertuig 

binnen drie jaar vergelijkbaar zal zijn met dat van een traditionele 

wagen met thermische aandrijving.»
Tussen beide opties liggen natuurlijk de hybride auto’s, die elek-
trisch rijden in de stad en thermisch daarbuiten. Sommige wor-
den automatisch bijgeladen wanneer het voertuig in de stad rijdt 
– het zijn de versnellings  en vertragingsbewegingen die elek-

triciteit produceren – terwijl andere op het werk of thuis weer 
moeten worden opgeladen. Over het algemeen is dit een over-
gangsoplossing, maar toch een uitstekende manier om kennis 
te maken met een andere mobiliteit en om met de technologie 
mee te gaan. 

Dieselgate
Alle autobouwers kiezen voor elektriciteit: binnen vijf jaar 
zouden er 50 nieuwe modellen zijn, en wel om twee belangrijke 
redenen. Om te beginnen natuurlijk het gewicht van de wetge-
ving die steeds strengere normen voor CO2 uitstoot oplegt, 
maar waarschijnlijk ook door het ‘dieselgate’-schandaal, dat de 
grenzen van het verbrandingsmotormodel heeft aangetoond. 
De Volkswagen-zaak of dieselgate barstte uit in 2015. Ter her-
innering: dat was een industrieel en gezondheidsprobleem in 
verband met het gebruik dat die automobielgroep maakte van 
verscheidene technieken om de vervuilende uitstoot (van NOx 
en CO2) bij verschillende van zijn diesel  en benzinemotoren 
op bedrieglijke wijze te verlagen tijdens de homologatieproeven. 
«Volgens de groep, zo kan men op Wikipedia lezen, zijn daar 
wereldwijd meer dan 11 miljoen wagens van de merken 
Volkswagen, Audi, Seat, Škoda en Porsche bij betrokken. De 
zaak, die haar gelijke niet heeft in de automobielgeschiedenis, 
werd in september 2015 uitgebracht door het Amerikaans 
Agentschap voor Milieubescherming (EPA) en leidde tot het 
ontslag van Martin Winterkorn, de voorzitter van het direc-
tiecomité van de groep. Meerdere landen voeren momenteel 
onderzoek om de feiten nauwkeurig vast te stellen.»

Michaël De Koster,  
hoofd Innovation e-Mobility  
van Engie Benelux

© Engie
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WAT HEEFT DE 
TOEKOMST VOOR 
ONS IN PETTO 
 

Op het 45e Autosalon van Tokio 
werden nieuwe elektrische 
modellen voorgesteld. 
Verrassingen van formaat.

•  Vrachtwagens  : de groep 
Daimler heeft in wereldpremière 
een elektrische vrachtwagen 
gepresenteerd van 23 ton met 
een batterij met een autonomie 
van 350 km.

•  Sprekende auto : Honda heeft 
zijn coupé ‘Sports EV Concept’ 
een retro-uitzicht gegeven, met 
een communicerend ‘radiator’-
rooster dat boodschappen stuurt 
naar voetgangers en andere 
voertuigen.

•  Crossover : 320 kW vermogen en 
600 km autonomie: de crossover 
(tussen SUV en berline) van 
Nissan slaat een grote slag.

•  Frigo : behalve de sportversie 
van de nieuwe Leaf heeft Nissan 
een bestelwagen voor 
koeltransport voorgesteld, 
waarvan de koelinstallatie 
onafhankelijk wordt aangedreven 
door een batterij van 12 kWh. 

•  Autonomie : Lexus heeft zijn 
autonome wagen «Teammate» 
voorgesteld, die verkrijgbaar zou 
moeten zijn vanaf 2020. 
Hetzelfde vooruitzicht geldt voor 
Toyota en zijn «i-Ride»-concept, 
dat zich meer bepaald 
positioneert als een oplossing 
voor systemen voor autodeling. 
Ten slotte is er bij Toyota, de 
«i-Walk», een klein persoonlijk 
vervoermiddel dat zich 
automatisch aanpast aan de 
gestalte van de gebruiker. Het is 
speciaal ontworpen voor 
voetgangerszones en heeft een 
autonomie van 10 tot 20 km.

De toekomst heeft zeker nog 
enkele verrassingen voor ons  
in petto. 

Naar Avere-France

«Meer en meer steden», bevestigt Michael Dekoster, «gaan, tussen dit en 

2030 of 2035, geleidelijk de toegang verbieden aan de meest vervuilende diesel-

auto’s. Ook in Duitsland worden de normen steeds dwingender. Hybride auto’s 

werken volgens een overgangstechnologie en die moet worden aangepast aan de 

behoeften van de gebruiker ervan: ze is perfect voor kleine verplaatsingen in de 

stad, maar op lange afstanden laadt ze niet meer op en wordt het voertuig weer 

even vervuilend als een ander. De wetgeving gaat evolueren en het gebruik van 

dat type wagen zal binnenkort veel minder worden aangemoedigd. Het verdient 

de voorkeur vlugger over te stappen naar een 100% elektrische wagen. Tegen 2025 

zal die bijna 50% van de nieuwe voertuigen vertegenwoordigen en daarna zal de 

vooruitgang zijn weg volgen. Ik denk dat we in 2030 bijna een miljoen elektrische 

auto’s zullen hebben en dat aantal zal vervolgens nog sneller toenemen.»

Autodelen
De ontwikkeling van de elektrische mobiliteit zal het ontstaan mogelijk 
maken van een andere stedelijke mobiliteit, die gebaseerd is op autodelen. 
Eender waar en op eender welk moment neemt men, met behulp van een 
badge of een smartphone, een voertuig voor enkele minuten of uren. De 
ervaring van ‘Cambio’ en ‘Zen Cars’ vormt daarvan de perfecte illustratie 
en andere bedrijven gaan in dezelfde richting (cf. pagina XX). 
De grote nieuwigheid van de tien of twintig komende jaren zal de ver-
schijning zijn van autonome voertuigen zonder bestuurder. U belt een 
centrale op via een Smartphone-toepassing, een auto komt u ophalen en 
voert u naar het gewenste adres. Ondertussen kunt u, zoals in een taxi 
met chauffeur, uw correspondentie lezen of wat uitblazen. Met een van 
de door Tesla in de handel gebrachte auto’s kan men al op die manier 
rijden, maar dan enkel op de autosnelweg. U laat het stuurwiel los en de 
auto stuurt zelf, in uw plaats. Sciencefiction? Zeker niet! In Parijs, aan 
de kantorenwijk La Défense, vervoeren minibusjes hun klanten al zonder 
chauffeur. In de Verenigde Staten wordt er een levensgroot experiment 

gehouden in een spookstad. Via zijn dochteronderneming Alphabet 
ontwikkelt Google sinds 2000 de ‘Google Car’, een elektrisch voertuig 
zonder stuurwiel en versnellings  en rempedalen. De automatische bestu-
ring wordt bijgestaan door radars met een bereik van 360°, door video-
camera’s en door GPS-en. Het project werd in 2016 gewijzigd om het 
project «Waymo 1» te worden. Voor zes testauto’s die samen meer dan  
3,2 miljoen kilometer hebben afgelegd, erkent Google dat er zich tijdens 
zes jaar 17 kleine ongevallen hebben voorgedaan. 
Dankzij die door software bestuurde auto’s kunnen passagiers in alle 
veiligheid reizen zonder moe te worden. Bovendien zal het verkeer vlotter 
verlopen omdat het door computers wordt beheerd. De «Google Car» 
heeft momenteel een autonomie van 130 km, maar rijdt niet sneller dan 
40 km/u. Een stadsauto dus.
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NEDERLAND IS  
AMBITIEUS VOOR HET 
ONTPLOOIEN VAN 
ELEKTRISCHE MOBILITEIT
 

Rotterdam is een van de toonaangevende 
steden inzake elektrische mobiliteit. Met het 
oog op de verbetering van de luchtkwaliteit in 
stedelijke gebieden hebben Rotterdam, Den 
Haag en Gouda ingezet op het uitbreiden van 
de infrastructuren om het gebruik van 
elektrische auto’s aan te moedigen. In 2016 
hebben Rotterdam en 16 steden in de buurt 
bijna 4000 bijkomende laadpunten geplaatst in 
partnerschap met EV-Box en Engie.
Amsterdam wil tegen 2018 liefst 4000 
laadpunten plaatsen om de huidige 
infrastructuur te verdubbelen. Met in totaal 
12.000 laadpunten op zijn grondgebied in 2015 
geeft Nederland krachtige steun aan 
elektrische mobiliteit. De Nederlandse 
overheid wil tegen 2025 een miljoen 
elektrische voertuigen in het verkeer hebben. 

Bron : Avere-France, nationale vereniging voor 
het ontwikkelen van elektrische mobiliteit

Voeding
Indien de vooruitzichten worden bevestigd en 
het aantal elektrische auto’s een explosieve toe-
name kent, kan men dan aan de vraag voldoen? 
Bij de voornaamste producent van groene energie 
van ons land is men niet ongerust en zijn de cij-
fers zelfs verrassend. «Het voeden van een miljoen 

voertuigen vergt amper 2% van het algemene elektri-

citeitsverbruik, in België», legt Michaël De Koster 
uit. «En 100% elektrische auto’s voeden zou altijd nog 

maar 12% van het verbruik vergen. Alles welbe-

schouwd rijden de meeste auto’s minder dan 10% van 

een dag en minder dan twee uur. Voor het overige 

staat het voertuig stil en kan het dus 70% van de tijd 

op het net worden aangesloten. Met onze Waalse part-

ners Powerdale en Laborelec hebben we een systeem 

van intelligente laadpalen en energiebeheer ontwor-

pen, dat eventueel kan worden aangesloten op zonne-

panelen. In 2016 hebben we ook de firma EV-Box 

gekocht, een Nederlandse onderneming die ter zake 

wereldmarktleider is en die wereldwijd al bijna 50.000 

laadpalen heeft geplaatst.» EV-Box, zo kan men 
lezen op de site van de producent, «is een van de 

leiders inzake Smart Charging (intelligente controle 

van het laadvermogen). Samen met een weergaloze 

bedrijfszekerheid maken die kwaliteiten van EV-Box 

de ideale partner voor het plaatsen van laadoplossin-

gen, zowel voor snelle laadpunten voor openbaar 

gebruik, als voor kleine huislaadpunten. Elk gamma 

is communicerend en gebaseerd op een supervisie- 

systeem dat beantwoordt aan de bekommernissen van 

de gebruikers en van de uitbaters. Dat maakt de kracht 

uit van de onderneming in Europa. Bovendien stelt 

men een toenemende belangstelling voor haar produc-

ten vast in de Verenigde Staten en in Azië.»
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De aansluiting beperken
Er zijn bij ons veel voorbeelden van omschakeling. In Terhulpen 
heeft het interbanken-netwerkbedrijf SWIFT besloten zijn 
dienstwagenpark naar elektriciteit om te schakelen door het 
kopen van een honderdtal voertuigen die per twee of drie wor-
den aangesloten op een veertigtal door software beheerde 
«Smatch»-laadpunten die door Engie werden ontworpen. Bij 
aankomst programmeert de verbruiker zijn vertrekuur en de 
raming van de afstanden die hij die dag moet af leggen. Het 
opladen zal dan op tijd en stond gebeuren.
Met bescheidener toestellen kan hetzelfde systeem bij particu-
lieren worden geïnstalleerd met een gewoon stopcontact en op 
dezelfde wijze worden beheerd. «Swift moet de helft van zijn 

wagenpark (975 firmawagens) vervangen in 2017-18», is de berekening 

van Caroline Ceustermans, Fleet Manager bij Swift. «Ik verwacht een 

echte rush op elektrische en hybride wagens. Ik hoop op een honderdtal 

voertuigen méér. Want we moeten vastbesloten die weg inslaan om 

onze planeet te redden.»

Thuis of op verplaatsing
Er zijn nog andere vooruitzichten. Want wanneer de batterij 
van uw voertuig opgeladen is, kan die 30 tot 60 kilowattuur 
bevatten (wat, zoals gezegd, de meeteenheid voor energie is). 
Wanneer de auto op zijn laadpunt aankomt, is de batterij zelden 
leeg of hoogstens voor 50%. «In de toekomst,» vervolgt de Engie-
deskundige, «kan een elektrisch voertuig dus een flexibele energie-

bron worden die men in het gebouw kan integreren. Het is dus ook een 

mobiel opslagmiddel dat de kosten van het systeem kan drukken. We 

moeten nadenken over een zachte integratie waarbij het voertuig niet 

meer wordt beschouwd als een vreselijke beperking, maar als een bron 

van flexibiliteit.»

Ten slotte hoeven we geen nieuwe klassieke centrales te bouwen 
voor het produceren van alle nodige elektriciteit, aangezien 
elektrische mobiliteit gegarandeerd voor 100% ‘groen’ en 
Belgisch is, met bijvoorbeeld «Drive» e «Drive Pro»-contracten 
van Engie (Ores in Wallonië). Die elektriciteit wordt geleverd 
door windmolens (meer bepaald langs de E40 in Orp), door 
zonnepanelen, door biomassa (een centrale van 80 MgW in 
Awirs) of waterkracht. Elke energieproducent moet trouwens 
waarborgen bieden voor elk ‘groen’ megawattuur dat hij 
produceert.

DE GEMEENTEN 
DOEN OOK MEE
 

Langzaam maar zeker beginnen ook 
de gemeenten aan elektrische auto’s. 
Het begin was echter moeilijk. Onder 
impuls van de Minister van Milieu 
waren in 2010 vijftig Waalse 
gemeenten uitgerust met elektrische 
dienstwagens. Maar die eerste 
voertuigen waren weinig 
bedrijfszeker en kregen geen 
geschikte technische opvolging. 
Bijgevolg werden die auto’s al snel 
buiten dienst gesteld. Een fiasco dat 
2 miljoen euro heeft gekost, en een 
slechte ervaring die een rem zette op 
het enthousiasme van de kandidaten 
voor die ecologische overstap. 
Vandaag doen elektrische auto’s 
opnieuw voorzichtig hun intrede in 
het gemeentelijke wagenpark, 
dankzij partnerschappen zoals de 
firma Ores er heeft gesloten met  
17 steden en gemeenten. Thuin, 
Frameries en Waterloo zijn al 
uitgerust met laadpalen. Een 
gemeente zoals Aiseau-Presles heeft 
elektrische voertuigen waarvan één 
met 7 plaatsen. Bijna 40 % van haar 
wagenpark is elektrisch. We maken 
dus een positieve evolutie mee: de 
Waalse regering heeft zopas besloten 
dat 50% van de nieuwe voertuigen 
van de openbare instellingen 
hybride-elektrisch moet zijn. En men 
mikt op 100% tegen 2030.

Het interbanken-netwerkbedrijf SWIFT besloten zijn 
dienstwagenpark naar elektriciteit om te schakelen door het 
kopen van een honderdtal voertuigen die per twee of drie 
worden aangesloten op een veertigtal door software beheerde 
«Smatch»-laadpunten die door Engie werden ontworpen.
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Alternatieven
Die elektrische mobiliteit kan ook andere toepassingen 
hebben. Met een aangesloten voertuig kan men de toe-
gang beheren van zones met beperkt verkeer, de 
bestuurder naar een vrije plaats op een parking brengen 
of zelfs de stedelijke mobiliteit plannen. En dan hebben 
we het nog niet over het feit dat er in de stad ook andere 
voertuigen meer en meer op elektriciteit gaan rijden. 
De TEC begint hybride autobussen aan te kopen om de 
CO2 uitstoot in de stad te verminderen en «normaal» 
te rijden buiten de stad. In Namen werden in de voorbije 
maand januari elf hybride «nul uitstoot»-bussen van de 
TEC ingewijd. Daardoor kunnen het dieselverbruik en 
de uitstoot van broeikasgassen tot 70% worden vermin-
derd. Een bestelling van 298 bijkomende hybride bussen 
zal worden geleverd in 2017, 2018 en 2019. Negentig 
bussen voor de TEC Charleroi en Namen-Luxemburg 
en dan een tweede reeks van 208 bussen voor de TEC 
Henegouwen en Luik-Verviers. 

Montagelijn  
Tesla

Prototype van autonome auto 
gebouwd door Lexus (Toyota) 



7171

nr. 39Dossier

ZE-MO
 

De firma ZE-MO bijvoorbeeld,  
die in Andenne gevestigd is, heeft 
«tot doel het plaatsen van een 
netwerk van laadpalen voor 
elektrische voertuigen en werkt 
hoofdzakelijk in Wallonië en 
Brussel, en dat netwerk is 
compatibel met de 
laadpalennetwerken in 
Vlaanderen, Nederland, Duitsland 
en Luxemburg, alsook met de 
ontwikkeling van elektrische 
mobiliteit in Wallonië.» De 
originaliteit van Ze-Mo is het 
aanbieden van verschillende 
oplossingen voor het opladen, via 
een gamma van 4 laadpalen, van 
elektrische voertuigen van 
uiteenlopende types: elektrische 
auto’s, plug-in-auto’s, fietsen en 
scooters. In november 2016, heeft 
Ze-Mo de eerste in Wallonië op 
openbaar domein geplaatste 
laadpaal van het type ABB 
Supercharger geïnstalleerd. Op de 
website van de firma staat een 
kaart met alle in Wallonië 
beschikbare laadpalen.

ze-mo.be

Lange afstanden
Zelfs indien de prijs van benzine en diesel daalt, kost 
het ‘voltanken’ van een elektrische wagen minder dan 
dat van een thermische. We schatten ongeveer 4 tot  
5 euro voor 100 km, tegen 8 tot 10 euro voor een gemid-
deld verbruik van 6 liter. En het voertuig laadt zichzelf 
op aan de laadpaal of in uw garage. In Nederland kunt 
u op de internetsite van uw stad een aanvraag indienen 
om een openbare laadpaal te plaatsen in uw buurt of op 
de weg van uw woon-werktraject. 
Op Europees niveau installeert men het IONITY-
netwerk voor hoog vermogen dat meer bepaald door de 
groep BMW, Daimler AG, Ford Motor Company en 
door de groep Volkswagen (met inbegrip van Audi en 
Porsche) met gelijk aantal aandelen werd opgericht. De 
andere constructeurs worden uitgenodigd om hun bij-
drage te leveren voor het uitbreiden van het netwerk. 
Tegen 2020 zullen er bijna 400 snelle laadstations wor-
den geplaatst op sommige grote Europese verkeersassen. 
Het bouwen daarvan is al begonnen. Dankzij een part-
nerschap met Tank & Rast, Circle K en OMV zullen die 
stations om de 120 km worden geplaatst op de voor-
naamste verkeersassen in Duitsland, Noorwegen en 
Oostenrijk. Het netwerk zal in de loop van 2018 worden 
uitgebreid tot meer dan 100 stations. Voertuigen van 
verschillende merken zullen kunnen worden opgeladen 
aan dezelfde paal. Laten we hopen dat daar niet te veel 
opstoppingen ontstaan...

Tegen 2020 zullen er bijna 400 snelle 
laadstations worden geplaatst op sommige 
grote Europese verkeersassen.
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GEDEELDE ZENTOESTAND 

Carsharing is een markt in volle expansie, zelfs voor 
elektrische auto’s. Zen Car heeft dat goed begrepen en  
breidt zijn netwerk uit naar Luik

Meer en meer stedelingen zien af van de aan-
koop van een auto die meer dan 90% van de 
tijd stilstaat. En dan hebben we het nog niet 
over opstopping en de milieu-impact. Maar 
stedelingen zijn ook meer en meer bezorgd om 
het milieu en kiezen, zelfs voor gedeelde 
wagens, elektrische voertuigen. Dat is wat al 
heel vlug werd begrepen door de firma Zen 
Car, die een netwerk van elektrische auto’s 
aanbiedt in Brussel en voortaan ook in Luik. 
Zen Car is de eerste onderneming voor 
«carsharing» of gedeelde auto’s die voor 100% 
elektrisch zijn. Ze werd in 2001 opgericht door 
Régis Leruth, op basis van een overweging 
aangaande de 3 grote problemen waarmee men 
in de hoofdstad van het land te maken heeft.
Vooreerst luchtvervuiling, die alsmaar erger 
wordt door het verkeer. Dan de opstoppingen. 
Rijden in Brussel is nog nooit zo moeilijk 
geweest. En ten slotte is er het gebrek aan par-
keerruimte. Wanneer men die drie factoren 
bij elkaar optelt, wordt het delen van elektri-
sche auto’s voor de hand liggend! Dat was de 
oplossing bij uitstek voor de mobiliteitsproble-
men in de stad. Er sloten zich al snel partners 
aan bij het project: Interparking, de GIMB 
(Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor 
Brussel) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Maar Régis Leruth had te vroeg gelijk! Bij 
gebrek aan voldoende steun van politieke kant, 
staat de firma op de rand van het bankroet. Ze 
werd overgenomen door een nieuw manage-
ment, ze veranderde van economisch model 
en hervatte haar expansie met een meer op 

ondernemingen gerichte strategie. En ook op 
de beheerders van gebouwen met voertuigen 
die door alle bewoners worden gebruikt.   

Hoe werkt het ?
Je hoeft je slechts in te schrijven op de site  
encar.eu en een voertuig te boeken. Na het te 
hebben gebruikt, breng je het ofwel terug naar 
het vertrekpunt, ofwel naar een aan Zen Car 
voorbehouden parkeerplaats, met «free  
f loating»-optie. De gebruiker betaalt slechts 
de huur. 
En de prijs ? Reken op € 36 voor een halve dag, 
op € 69 voor een volledige en op € 119 voor 
een weekend. Er zijn voor het ogenblik 43 sta-
tions, hoofdzakelijk in Brussel, maar ook een 
in Waterloo en weldra een in Luik en op de 
luchthaven van Bierset : in het centrum van de 
Vurige Stede zal er een twaalftal stations 
beschikbaar zijn in de eerste 6 maanden van 
het jaar 2018. Meer bepaald aan het station van 
Luik Guillemins, aan de Val Benoît, aan de 
Esplanade Saint-Léonard of aan de Place 
Saint- Lambert.

zencar.eu 

En de prijs? Reken op 
€ 36 voor een halve 
dag, op € 69 voor een 
volledige en op € 119 
voor een weekend.
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IMPERIA, EEN WAALSE 
HYBRIDE ROADSTER ?

Green Propulsion werd in 2001 
opgericht als spin-off van de 
Universiteit van Luik en is 
vandaag een onafhankelijke 

specialist in steeds properder aandrijvin-
gen. Er is veel vraag naar haar deskun-
digheid inzake alternatieve brandstoffen, 
elektrische en hybride voertuigen, brand-
stofcellen en de koolstofbalans van elek-
trische motoren. 
«Dankzij 15 jaar ervaring en meer dan  

15 unieke prototypes die al werden gebouwd», 
vertelt directeur Yves Toussaint, «werkt 

Green Propulsion, in méér dan een onderaan-

nemingsverband nauw samen een groot aan-

tal Europese constructeurs, hoofdzakelijk op 

het gebied van stadsvervoer en automobiel-

sport. Wij hebben verscheidene partnerschap-

Zuivere, zeer zuivere snelheid: het verbruik van een Smart 
met het vermogen van een Ferrari. Is het plan om de 
Imperia weer op te starten nog altijd actueel 

pen inzake hybride en elektrische aandrijving 

en we leveren ook motoren voor kleine reek-

sen, bijvoorbeeld voor de twee treinen van de 

Grotten van Han.»
Enkele jaren geleden deed Green 
Propulsion zich opmerken door het plan 
om de Imperia weer op te starten in 
hybride vorm. De geschiedenis van die 
auto begon in werkelijkheid in de 19e 

eeuw in Jupi l le, waar Adrien G. 
Piedboeuf zich in 1830 vestigde. Geboeid 
als hij was door de opkomst van de eerste 
auto’s, bouwde de man in 1904 een eerste 
motorfiets en in 1906 een auto, die hij de 
naam Imperia gaf ter ere van Karel de 
Grote, die afkomstig was uit dezelfde 
stad. De fabriek werd een van de belang-
rijkste van België en zou veel ups en 

downs kennen vooraleer ze in 1958 de 
deuren sloot.  
Enkele jaren geleden besloot de firma 
Green Propulsion een haast identiek 
model van de Imperia uit te brengen, maar 
dan met een hybride motor. Onder het 
gewicht van de schulden voor dat project 
en tegenover haar onderaannemers, ging 
Green Propulsion failliet en werd ze in die 
toestand overgenomen door de Luikse 
zakenman Laurent Minguet. «Vandaag is 

er een nieuw businessplan», geeft Yves 
Toussaint toe, «maar iets tastbaar is er nog 

niet. Van het project werd niet afgestapt, maar 

er is niets dat een bekendmaking waard is.» 
Maar zijn stilzwijgen is ongetwijfeld veel-
zeggend. Er is nog niets definitiefs.
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SPARK DRIJFT  
INNOVATIE AAN
Het frame van de Formula E-wagens voor elektrische autokoersen worden samen 
geleverd door de Franse firma Spark en de Luikenaars van Sodaphi. Een portret.

Het avontuur begint in oktober 2012 
in Frankrijk.  Frédéric Vasseur, 
gewezen directeur van de F1 stal 
van Renault, richt de firma Spark 

Racing Technology (SRT) op met de bedoeling 
hybride en elektrische aandrijvingsystemen te 
ontwikkelen. Er is niets onbeduidends aan het 
oprichten van de firma, aangezien ze samen-
valt met het ontstaan van Formula E, een 
onuitgegeven wereldwijde competitie voor 
racewagens die enkel elektrisch worden 
aangedreven. 
In Formula E rijdt iedereen met hetzelfde 
model. De eerste uitdaging voor Spark bestaat 
dus uit het leveren van de 40 Spark-Renault 
SRT_01E die worden besteld door de promotor 
en organisator van het kampioenschap, 
Formula E Holdings (FEH), en die bestemd zijn 
voor de tien renstallen die zullen deelnemen 
aan die nieuwe competitie. Elke team beschikt 
over twee wagens voor de koers zelf en over 
twee reservewagens. Het feit dat men één enkel 
model heeft, dat met dezelfde batterij is uitge-
rust, die door McLaren voor rekening van de 
FIA werd gefabriceerd, voorkomt dat de kosten 
de pan uitswingen en zorgt voor een zekere 
duurzame ontwikkeling van de competitie. 
Spark gaat al snel samenwerken met Sodaphi 
en Alexandre Dallemagne, die de noodzake-
lijke kapitalen zal inbrengen, voor het ontwik-
kelen van de auto, die in de buurt van Parijs 
wordt geassembleerd. 
De in Beaufays, niet ver van Luik, gevestigde 
Sodaphi Group is een investeringsmaatschappij 
die de vorm van een familieholding heeft. Ze 
is hoofdzakelijk in vijf sectoren actief: de resi-
dentiële dienstverlening (aankoop, renovatie 
en verhuur op medisch gebied, toerisme, stu-
dentenwoning enz.), reiniging en catering 
(maar vooral voor zijn eigen bezittingen), vast-
goedbeheer, nieuwe medische technologieën 
en ten slotte op het gebied van elektrische 
mobiliteit. «In 2013 hebben we samen met 
Spark de opdracht binnengehaald voor de eer-
ste 42 Formula E-wagens», legt Alexandre 
Dallemagne uit. «We bieden ondersteuning 
voor het ontwikkelen van het prototype, voor 
het organiseren van de crashtesten en voor het 

assembleren en integreren van die eerste 
wagens. In 2016 hebben we opnieuw de 
opdracht gekregen voor het nieuwe frame voor 
het 5e seizoen 2018-2019, maar deze keer is er 
nog maar één wagen per piloot en bijstand.»
In Formula E is de batterij het grootste onder-
deel van de auto. Ze wordt geproduceerd door 
McLaren, maar heeft slechts een autonomie 
van 25 minuten. Eens die tijd voorbij is, moet 
men van wagen veranderen. «Aangezien er 
nog slechts één auto per piloot zal zijn, moet 
men proberen het dubbel zo lang uit te houden 
en dus meer plaats in te ruimen voor de batte-
rij. Om u een idee te geven: de batterij is  onge-
veer één meter op 80 centimeter groot. Ze 
heeft ook een zeker gewicht…»
De ingenieurs van SPARK hebben met de eer-
ste jaren van het kampioenschap hun voordeel 
gedaan om de prestaties van dat nieuwe model 
te verbeteren. Het heeft nu beduidend meer 
vermogen en zal worden voorzien van een 
futuristisch aerodynamisch design dat dicht 
bij F1 ligt. 

Uitstalraam
Bovenop de competitie, wil Spark Racing 
Technology profiteren van het uitstalraam die 
ze vormt om te tonen hoe groot haar knowhow 
is op het gebied van elektrische wagens, gaande 
van de tractieketen over de versnellingsbak tot 
aan de batterij. Dit met het oog op toepassin-
gen die verder reiken dan de automobielsport. 
«Van seriewagens tot luchtvaart zijn er veel ont-

wikkelingsmogelijkheden met een immens potenti-

eel, waarvan sommige al aandachtig worden bestu-

deerd», vertelt Frédéric Vasseur. 
Dankzij haar stille motor is Formula E niet 
bestemd voor de traditionele automobielom-
lopen. U zult ze dus nooit op Francorchamps 
zien. De koersen worden gereden in steden: 
Rome, Santiago, São Paulo sluiten zich aan bij 
steden zoals Hong Kong, Mexico, Parijs, New 
York en Montréal. In Brussel, heeft de 
bevoegde minister jammer genoeg het voorstel 
om de competitie te verwelkomen, afgewezen. 
«Steden moeten elektrisch gaan rijden», besluit 
Alexandre Dallemagne. «De koers moet een soci-

ale gebeurtenis zijn en naar de bevolking komen. 
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In Parijs werd ze niet ver van de Eiffeltoren gereden 

en trok ze meer dan 10.000 toeschouwers. Het is een 

andere manier om aan toerisme te doen en ook de 

culturele impact is heel belangrijk. We moeten de 

auto opnieuw uitvinden voor een groene mobiliteit : 

binnen 20 jaar zal de auto niet meer dezelfde  

effecten hebben. Zoveel te beter.»
Alexandre Dallemagne, CEO van 
Sodaphi Group en medestichter 
van Spark Racing Technology
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FRANCORCHAMPS : EEN 100% 
AANGESLOTEN TOEKOMST
En als de ontwikkeling van de omloop van Francorchamps nu ook eens via elektriciteit 
zou gebeuren ? Niet voor Formula E-wedstrijden, maar voor tests door de constructeurs. 
Nathalie Maillet, de directrice van Francorchamps, is daarvan sterk overtuigd.  
Een ontmoeting.

Voor 100% gedigitaliseerd. Organisatie en 
koersen in toegevoegde werkelijkheid. Gratis 
wifi. Nieuwe camera’s. Heringerichte con-
trolezaal. Het organiseren van evenementen. 

Wedergeboorte van een Business Club. Nathalie Maillet 
heeft geen tekort aan ideeën voor de Omloop van Spa-
Francorchamps, waarover zij de leiding heeft sinds mei 
2016. Ze loopt over van ambitie en wil van de omloop 
van Spa  een «uitmuntendheidscircuit ten dienste van 
het publiek» maken.
Deze nieuwe directrice heeft de Franse nationaliteit, 
maar ze verliet Frankrijk om architectuur te gaan stu-
deren in Londen. Daarna ging ze een ecologisch archi-
tectuurbureau leiden in Luxemburg. Aangezien haar 
vader en echtgenoot in de kringen van de automobiel-
koersen verkeren, begint ze zelf ietwat laat (ze was al in 
de dertig) een pilotenloopbaan. Het kon niet anders dan 
een voorteken zijn: haar eerste koers reed ze in 2004 
in... Francorchamps in de BTCS of Belgian Touring Car 
Series, een sterwedstrijd voor de Belgische kampioenen. 

Nathalie Maillet heeft ook gereden in de Roadster Cup, 
de Nascar Euro Series en in de VW Fun Cup, de legen-
darische 25-urenkoers (nvdr.: de wedstrijd duurt echt 
25 uur !) van Spa-Francorchamps, waaraan ze 7 keer 
deelneemt, 5 keer op het podium staat en in 2006 kam-
pioen wordt. Aansluitend op een aanwervingsprocedure 
die wordt uitgevoerd door een internationaal kantoor, 
wordt Nathalie Maillet in 2016 aangeworven voor het 
beheren van het circuit dat ze zo goed kent. 

Troeven en uitdagingen
Het Circuit van Spa-Francorchamps heeft aan troeven 
geen tekort. Voor piloten van overal ter wereld is het 
een van de legendarische circuits van de autosport, net 
zoals Monza en Suzuka. Het tracé van iets meer dan  
7 km is zelfs het langste van het wereldkampioenschap. 
De snelle bochten, de beroemde en unieke «Raidillon 
de l ’Eau rouge» en de natuurlijke groene omgeving 
ervan worden zowel op prijs gesteld door de piloten als 
door de liefhebbers, die soms  van heel ver komen om 
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de wedstrijden bij te wonen. Het circuit (dat helemaal niet door 
Spa loopt) werd in 1921 ontworpen over 14 km op de wegen 
tussen Francorchamps, Malmedy en Stavelot. Al spoedig werden 
er de 24u van Spa-Francorchamps en de Grote Prijs Formule 1 
van België op gereden. Het circuit werd verscheidene keren 
gewijzigd en aangepast. Momenteel is het nog 7 km lang en 
werd het aangepast aan de normen van de FIA, de Internationale 
Automobielfederatie.
Sinds 2007 werd het circuit versterkt als belangrijke Waalse 
economische pool. Aangezien het organiseren van Formule 1 
niet meer tot zijn bevoegdheid behoort (dat gebeurt nu door de 
NV Spa Grand Prix), bestaat de opdracht van de firma ‘Circuit 
de Spa-Francorchamps’ uit het organiseren en promoten van 
de activiteiten op het circuit, maar vooral uit het beheren ervan 
met het oog op de economische ontwikkeling. De bedrijfsver-
gunning, die door het Waals Gewest werd afgeleverd, legt, naast 
andere voorschriften, de verplichting op om jaarlijks alle koer-
sen tussen 16 maart en 14 november te organiseren en voorziet 
in zeer strenge geluidscontroles. En de omwonenden zorgen 
voor het dagelijks toezicht!

Nieuwe uitdagingen
«Vandaag», zo legt Nathalie Maillet uit, «willen we een nieuw, op 

het digitale gerichte economisch model ontwikkelen, en gezinnen en 

de jeugd aantrekken. Liever dan videogames te gebruiken, willen wij 

de jongeren de mogelijkheid bieden om in reële tijd op onze banen te 

rijden met virtual-realitybrillen. Om dat mogelijk te maken, hebben 

we 15 km zwarte kabel getrokken, die ons onder andere in staat zal 

Nathalie Maillet, CEO van het 
Circuit van Spa-Francorchamps

stellen een aangesloten tribune te hebben, het publiek gratis wifi aan 

te bieden  enz. Aangezien wij niet alles zelf kunnen doen, zullen we 

het nodige uiteenlopende talent bijeenbrengen om het beste te bieden. 

Alles verandert zo snel, dat men voortdurend de techniek moet 

aanpassen.»

100% aangesloten
De ontwikkeling van de omloop gaat dus uit van een totaal 
nieuwe visie, die natuurlijk rond de autosport draait, maar ook 
rond het toerisme. De strategie bestaat uit drie krachtlijnen. 
«Ons doel», gaat de CEO voort «is het best aangesloten circuit ter 

wereld te zijn om het publiek een echte dienstverlening te bieden, met 

doelmatige systemen voor de promotors en een spelbasis in reële tijd. 

Het digitale sloopt de grenzen en het zal zorgen voor het ontwikken 

van het toerisme en voor het scheppen van ruimte waar er geen is...

Dankzij nieuwe digitale infrastructuren zullen wij het publiek meer 

diensten kunnen aanbieden dan het thuis heeft, opdat het massaal zou 

terugkeren naar het Circuit, meer bepaald via een toepassing. We 

hebben ook de communicatie en de interacties met het publiek via de 

sociale netwerken versterkt. Ook de baan zal worden aangesloten, 

want met interactieve of LED-panelen willen we de informatie waar-

over het publiek op de site zal beschikken, versterken, zodat het de 

koersen beter kan volgen op een reusachtig scherm. Dat zal eveneens 

de veiligheid op de baan vergroten. Met de live games, in volle expansie, 

zullen we een nieuw publiek kunnen aantrekken.»
Om in 2021 zijn honderdjarig bestaan te vieren, zal het Circuit 
reusachtige helmen met een diameter van 6 tot 7 m maken, 
namelijk één helm per decennium. «We zullen afbeeldingen bij 
de mensen zoeken. Het plan omvat een culturele uitstap voor 
gezinnen, die om te beginnen 7 km en later 14 km lang zal zijn 
en langs het Museum van Stavelot zal lopen. De mensen zullen 
te voet beginnen en dan overstappen op een elektrische fiets of 
een golfwagentje.» Nathalie Maillet mikt op 300.000 bezoekers 
dankzij die attractie !
Ten slotte zal een «Virtueel centrum voor mechanische en 
toeristische sporten» de grenzen kunnen opheffen om buiten-
landers naar de site te brengen en, omgekeerd, mensen vanop 
het Circuit naar buiten te brengen. Bijvoorbeeld om een concert 
in de USA of  een wereldbeker bij te wonen of een aangesloten 
fabriek van een constructeur te bezoeken. Alles is mogelijk. In 
dezelfde geest blijkt het met de Japanse Suzuka-omloop gesloten 
«Vriendschapsakkoord» veelbelovend te zijn.  

Tests
Maar wat heeft elektriciteit met dat alles te maken ? Er zal geen 
enkele Formula E-koers plaatsvinden in Francorchamps, want 
die formule is vooral bestemd voor steden, aangezien het de 
bedoeling is de plaatselijke mandatarissen en de bewoners ervan 
te overtuigen dat de toekomstige mobiliteit van de stad elek-
trisch zal zijn, en niet enkel om zich te verplaatsen. Daarentegen 
ontwikkelen veel autobouwers nieuwe hybride of elektrische 
modellen en hebben ze daarvoor testcircuits nodig. Aangezien 
elektrische motoren zo goed als geruisloos zijn, zal het Circuit 
zijn installaties heel het jaar door kunnen uitbaten. Als tenmin-
ste de exploitatievergunning wordt gewijzigd. «We moeten  

werken in een geest van uitmuntendheid», besluit de manager, «en 

de streek laten profiteren van de directe en indirecte weerslag van onze 

activiteiten. In 2018 zullen we nieuwe sportactiviteiten met uitzonder-

lijke bolides hebben, die de toeschouwers in verrukking zullen brengen. 

Het is van belang show en innovatie te bieden. 2017 was het jaar van 

de invoering, 2018 zal een jaar zijn van de werkelijk voor het publiek 

bestemde dienstverlening en in 2019 zullen we volledig operationeel 

zijn.»
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MAX VERSTAPPEN EN  
‘ZIJN’ FRANCORCHAMPS

Max Verstappen is een verademing op de F1-circuits. Hij is 
jong, talentvol en een winner. Hij bewijst dat F1 nog altijd meer 
is dan een perfect afgesteld chassis en de krachtigste motor.

De in 1997 in Hasselt geboren Max 
Emilian Verstappen is een Belgisch-
Nederlandse autocoureur met een 
Nederlandse licentie. De zoon van Jos 

Verstappen, die F1-piloot was van 1994 tot 2003, 
maakt zijn debuut in 2015 bij de Scuderia Toro 
Rosso. Hij is de jongste piloot, amper 17 en een 
half jaar oud, die ooit aan een Grote Prijs heeft 
deelgenomen en vervolgens de jongste piloot die 
ooit punten in een Grand Prix heeft gehaald. 
Onlangs won hij nog de Grand Prix van Maleisië. 
Wij verwachten hem met ongeduld in 2018 in 
Spa-Francorchamps, opdat hij revanche op 2017 
zou nemen.  
Max was dat jaar niet onverdeeld gelukkig met 
zijn wagen. Op cruciale momenten liet de  

techniek het wel eens afweten. Ook in Spa-
Francorchamps. Tienduizenden Nederlandse fans 
met een oranje T-shirt waren nochtans afgezakt 
naar ’s wereld mooiste circuit. «Ik hou heel veel 

van dit circuit », zei hij tegen de Nederlandse  
journalist Julien Lemmen, een F1 specialist.  
«Het zou prachtig zijn veel oranje langs de baan te 

zien. Van alle circuits die op de kalender staan, geef 

ik de voorkeur aan dat van Spa. Je moet er klaar voor 

zijn, maar als je een goede ronde rijdt, haal je er 

zoveel voldoening uit. Er is een goede ’flow' en veel 

snelle bochten. Het mooiste stuk is natuurlijk de klim 

van l’Eau Rouge. Zelfs met de huidige bolides is het 

echt ongelooflijk wanneer de onderkant van de wagen 

het asfalt raakt en de auto bovenaan de helling zo licht 

lijkt…»
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ELEKTRISCHE 
MICRO- 
MOBILITEIT 
IN DE STAD

Elektrische step, hoverboard, Segway  
of flywheel… er komen steeds meer 
vreemde toestellen op straat.  
Dat heet micromobiliteit en is een steeds 
geloofwaardiger alternatief voor steden.

Een van de eerste toestellen die we in onze steden zagen 
was de Segway, een samentrekking van het Engelse 
«seg», dat «zachte overgang» betekent en «way» of weg. 
Een Segway biedt plaats voor één persoon en bestaat 

uit een platform met twee wielen waarop de gebruiker recht-
staat. Hij gebruikt een gyroscoopsysteem met een stuurstang, 
een beetje zoals een step.
Het verhaal begint in 2001, toen uitvinder Dean Kamen dat 
rare voorwerp toonde aan investeerders in «nieuwe informatie  
en communicatietechnologieën» : Steve Jobs (Apple) en Jeff 
Bezos (Amazon) zien er wel wat in. Toegegeven: de Segway 
belooft een revolutie in de transportwereld te veroorzaken: 
individueel vervoer voor eenieders beurs, open, zonder CO2-
uitstoot en geluidshinder ! Maar het wordt absoluut geen succes. 
De promotoren zijn er fan van, maar het publiek helemaal niet. 
Het toestel is wel verleidelijk, maar de toenmalige prijs was dat 
veel minder: 6000 dollar ! Momenteel kost het 650 tot  
3 000 euro. Duur, maar het is nu een van de zuinigste vervoer-
middelen. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, kun je er 
in de stad tot 40 km mee afleggen. Goed nieuws voor wie geen 
rijbewijs heeft. Voor de Segway hoeft dat niet.

Leve de step    
Een ander ongewoon toestel is de elektrische step. De step kwam 
al in de jaren 1920 uit als kinderspeelgoed. In de Tweede 
Wereldoorlog werd er een aangedreven step gemaakt voor 
parachutisten. Die werden mee boven de bezette gebieden gepa-
rachuteerd  om de troepen sneller te doen oprukken. Maar het 
werd een mislukking. In de jaren 1980 werd de step heel popu-
lair in de USA, waar de eerste uithoudingswedstrijden en zelfs 
terreinkoersen werden mee georganiseerd. Vandaag blijft dat 
voertuig evolueren. De prijzen schommelen van 300 tot  
3000 euro. Met de herlaadbare batterij kan men 8 tot 30 km 
af leggen, naargelang het model. De motor is op het frame 

«Van alle circuits die op  

de kalender staan, geef ik de 

voorkeur aan dat van Spa.»

Ondanks een goed vertrek heeft Max 
Verstappen kracht verloren in de 8e rond en 
moest hij opgeven.«Een drama», zei zijn entou-
rage. De jonge piloot foeterde: «Ik mag zeggen 

dat ik geen geluk heb, maar dit is geen tegenslag 

meer, dit is gewoon een fout. Ik had geen vermogen 

meer… We moeten ervoor zorgen dat dit nooit meer 

gebeurt bij een topteam.»
Volgend jaar zullen Verstappen en Vandoorne 
beiden aan het vertrek staan met een wagen 
met dezelfde Renault-motor. Maar op welke 
lijn ? 

www.verstappen.nl
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gemonteerd en de stroom van de batterij wordt 
via kabels naar de motor gevoerd. Ook voor dit 
vervoersmiddel is er geen rijbewijs nodig, maar 
men moet wel 14 jaar zijn om ermee te mogen 
rijden in de stad, op stoepen en fietspaden.

Het skateboard van de toekomst   
Nu is er ook het hoverboard of elektrisch skate-
board. Marty Mc Fly was de eerste die het 
gebruikte in de film «Back to the future 2». Men 
ziet hem een elektrische plaat op wieltjes gebrui-
ken die wordt aangedreven door een minireactor, 
waarmee hij over ongeveer alle hindernissen kan 
vliegen. De film bracht de toekomstige uitvinder 
op het idee een skateboard met reactor te maken, 
maar dan realistischer. Om ermee te rijden hoeft 
men zijn gewicht slechts naar voor, naar rechts 
of naar links te verplaatsen en om te stoppen 
naar achter. Iets voor acrobaten! Een hoverboard 
is maximum 20 km/u snel. De autonomie van de 
meeste toestellen bedraagt 15 tot 20 km. Het is 
een echt fenomeen geworden bij de internatio-
nale vedetten. Zanger Justin Bieber was de eerste 
die het op het toneel gebruikte, wat een stort-
vloed aan bestellingen veroorzaakte en het heel 
populair maakte.

Toestellen om uit te proberen
Als u zin hebt in een uitstap, kunt u in verschei-
dene Waalse steden een rondleiding per Segway 
maken. Dat kost ongeveer 49 euro voor twee uur 
op de citadel van Namen, voor een bezoek aan 
de meren van l’Eau d’Heure of om Luik of de 
Semoisvallei te verkennen. U kunt er zo ongeveer 
overal in België een kopen in speciaalzaken of 
op het Web. Hoewel kinderen en jongeren dol 
zijn op hoverboards en elektrische steps, vindt 
men de liefhebbers van micromobiliteit toch 
vooral bij 36-40-jarigen, die de voorkeur geven 
aan een Segway.
Er bestaat nog geen Europese wetgeving voor 
die toestellen. Dus moet elk land zijn verant-
woordelijkheid nemen inzake micromobiliteit. 
De federale Minister voor Mobiliteit zal binnen-
kort een werkgroep vormen met verzekeraars, 
politie, de FOD Mobiliteit en Vias om te spreken 
over een eventuele vergunning, een mogelijke 
aanpassing aan de wegcode en een kader voor de 
verzekeringen. Maar nu moet men al een bur-
gerlijke aansprakelijkheidsverzekering hebben 
voor het gebruik van die rare rijdende toestellen, 
die men goed kan combineren met het openbaar 
vervoer en gemakkelijk thuis kan opslaan.

Het verhaal begint in 2001, toen uitvinder Dean Kamen 
dat rare voorwerp toonde aan investeerders in «nieuwe 
informatie  en communicatietechnologieën» : Steve Jobs 
(Apple) en Jeff Bezos (Amazon) zien er wel wat in.
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Grand-Hornu
TENTONSTELLINGEN > 14 JANUARI 2018

Potlood, Oost-Indische inkt, houtskool, aquarel, acrylverf : de Franse kunstenares  
Anne-Marie Schneider (1962) is in de eerste plaats tekenares. De wereld van het intieme 
en de openbare sfeer krijgen evenveel aandacht. De tekeningen gaan over persoonlijke 
en maatschappelijke drama’s. Tedere kwetsbaarheid wisselt af met bijtende humor. Na 
zijn belangrijke tentoonstelling in het Museo Reina Sofia in Madrid is nu het MAC’s in 
Le Grand-Hornu aan de beurt.

In het kader van Europalia Indonesia 2017 toont Jompet Kuswidananto (1976, woont en 
werkt in Yogyakarta) in het MAC’s On Paradise, een transdisciplinaire installatie over 
de banden tussen politiek en religie, speciaal ontworpen voor de grote zaal. Met dit werk 
gaat de kunstenaar dieper in op een cruciale periode uit de geschiedenis van zijn land, 
namelijk de opstand van een deel van de bevolking tegen de koloniale machthebbers op 
Java, in de residentie Banten, in juli 1888.

Jacques André heeft een heel eigen vorm van conceptuele kunst ontwikkeld om vragen 
te stellen bij de manier waarop wij omgaan met bezit en materiële goederen : hij koopt 
bepaalde objecten, meestal boeken of platen, in grote hoeveelheden aan en stelt die 
tentoon. Het resultaat is een ironische kijk op de ontsporingen van ons consumptiegedrag 
en op de recuperatie van de utopieën van de tegencultuur door de markt.

THE PLACE TO 
BE WAW !
— Culturele evenementen 

Culture

ANNE-MARIE SCHNEIDER  
R I T O U R N E L L E 

JOMPET KUSWIDANANTO  
O N PA R A D I S E

JACQUES ANDRÉ  
C A B I N E T D ’A M A T E U R S # 1 2 
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Relab
Het Relab, het eerste Fab Lab van Wallonië, is een digitale werk-
plaats die openstaat voor het publiek en tevens een plaatselijke 
creatieve ontwikkelingsstructuur. Het speciale karakter van het 
Relab schuilt in het gebruik van teruggewonnen materialen als 
grondstof en in het bestuderen van nieuwe sociale, creatieve en 
zuinige upcycling-methodes, in combinatie met nieuwe digitale 
productie  en communicatiemiddelen. Als dat niet ongewoon is ! 

www.relab.be

Inter-geallieerdenmonument
Dat de Luikse chocolade de Weense overtroefde, komt doordat onze dappere 
Luikenaars en de Vurige Stede tijdens de Eerste Wereldoorlog bijzonder veel 
moed aan de dag legden. Minder anekdotisch is dat het toen zwaar vernielde 
Luik werd uitgekozen voor het oprichten van het eerste Inter-geallieerden- 
monument als aandenken aan de Eerste Wereldoorlog. De werken begonnen 
in 1928 onder het toeziend oog van de Antwerpse architect Jozef Smolderen. 
Dat religieus gebouw in neo-byzantijnse stijl (dat de Luikenaars verkeerdelijk 
«basiliek» noemden) werd ingewijd in 1936. De koepel ervan bestaat uit 13 
ton vellen Katangees koper (uit ex-Belgisch Congo), die waren gewalst in de 
fabrieken van «Cuivre et Zinc» uit Chênée. Historisch en... ongewoon !

THE PLACE TO 
BE WAW !
— Ongewoon ! 

Schöffertoren
De Schöffertoren werd in 1961 opgericht in het park van La Boverie. Die cyber-
netische toren is het werk van de Frans-Hongaarse kunstenaar Nicolas Schöffer 
en vormt een abstract beeldhouwwerk van 52 meter hoog, dat bestaat uit een 
luchtig geraamte van stalen buizen. Dat geraamte is voorzien van bladen van 
verschillende vormen en afmetingen en wordt bewogen door motoren die worden 
gestuurd door een elektronisch brein. Behalve de metalen structuur, steunt de 
beweging van het cybernetisch toestel op drie organen: een verlichtingssysteem, 
een geluidsysteem en, om alles te besturen, een elektronisch brein dat drie acti-
etypes opstart : beweging, muziek en verlichting van de toren. Alleszins 
ongewoon !

Culture
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Het veld van mogelijkheden
Dit is een project voor biologische groenteteelt en zelf oogsten 
op basis van het vertrouwensprincipe tussen de consument/
speler en de producent. Biologisch en... ongewoo n! 

www.champdespossibles.be

Schuilplaats tegen luchtaanvallen en de «Cité-Miroir» 
(Spiegelstad)
Onder de spiegel ligt de schuilplaats. Een vreemde band tussen een vroeger zwembad en een museum dat aan de Tweede 
Wereldoorlog en de sporen ervan gewijd is. Als bijkomend pedagogisch document ligt er een schuilplaats tegen  
luchtaanvallen onder het zwembad dat omgevormd werd tot een monument tegen vergetelheid en banalisering. 
Pedagogisch en... ongewoon ! 

www.citemiroir.be

Get Out
«Live Escape Game GetOut !», een onderzoeksteamspel, in Luik dient om 
uw geschiktheid voor samenhang en teamspel te testen. Tijdens dat levens-
grote ontsnappingsspel vormen uw scherpzinnigheid als detective en uw 
team de beste bondgenoten om te ontsnappen uit de kamer vol aanwijzingen. 
Om binnen de limiet van 60 minuten vrij te komen, moet u een stevig team 
vormen. Vind de aanwijzingen, bestudeer ze en leg de verbanden ertussen 
bloot. Vanuit eenieders standpunt en door de mening van elke inspecteur 
zal de sleutel van het raadsel geleidelijk aan het licht komen. Het succes van 
uw onderzoek zal te danken zijn aan de vele aanwijzingen rondom u, maar 
ook aan uw zin voor samenhang en uw teamgeest, waardoor u tijdens het 
spel de betekenis van en het verband tussen elke aanwijzing zult begrijpen. 
Ongewoon en... ludiek !

getoutliege.be

Culture
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Bois du Cazier
UDE GESCHIEDENIS VAN  

DE MIJN LEREN KENNEN  

DOOR BEGELEIDE LECTUUR  

EN EEN GEZINSWORKSHOP

Belle-Fleur is een meisje van 10. Haar papa is mijnwerker. Op een ochtend daalt ze af in de mijn om het spoor van 
haar vader te volgen. Doel is, het kind het avontuur te doen beleven door naar de geschiedenis ervan te luisteren in 
kamishibaï en door de over heel de site verspreide XXL-albumplaten te ontdekken. De begeleiding eindigt met een 
creatieve workshop !

www.leboisducazier.be/

Mice in de streek van Namen
Mice is het acroniem voor «Meeting, incentive, congress & event», 
waarachter een belangrijke toeristische en economische activiteit 
schuilgaat. Toerisme is immers een essentieel aspect van de plaat-
selijke economie. Het Kasteel van Namen, bijvoorbeeld, is niet enkel 
een praktijkschool, maar biedt ook hoogwaardige dienstverlening 
voor business(wo)men. Zopas heeft het Kasteel van Namen splin-
ternieuwe kamers in gebruik genomen, die er een topinstelling voor 
onthaal in de Provincie Namen van maken en bijdragen tot de 
aantrekkelijkheid van de streek. 
Die dynamiek zet WAW ertoe aan in zijn lente  en zomernummers 
twee minidossiers te wijden aan het MICE-aanbod in de Provincie 
Namen.

www.chateaudenamur.com

THE PLACE TO 
BE WAW !

Culture
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Slapen op het water en zich zachtjes laten wiegen 
door het geklotst van de golven, een pleziervaart 
doen doorheen de Maasvallei of een groepsfeest 
houden in een uitzonderlijk kader, dat is wat wordt 
aangeboden door Martine en Bernard Buisseret, 
een Brussels koppel dat zijn anker heeft uitgeworpen 
in Namen. Hun strijdros is een B&B-binnenschip dat 
aangemeerd ligt ter hoogte van de  Grognon.
I Christian Sonon

Wat een heropleving ! Het MS (Motor Ship) 
Elisabeth leek gedoemd om eeuwig materiaal op 
Samber en Maas te vervoeren, tot het van 
uitputting zou creperen aan het uiteinde van een 
tros. Maar het kreeg verrassend genoeg een 
tweede leven door toedoen van zijn vorige 
eigenaar, die het meesterlijk verbouwde met vijf 
kajuiten ter hoogte van de waterspiegel en een 
hoger gelegen grote ruimte waarin zich een 
keuken, een eetzaal en een salon bevinden. De 
Buisserets, die de aak in 2004 kochten, hebben 
dat werk voltooid door er een tweede keuken, 
airconditioning en een pelletkachel aan toe te 
voegen… Het resultaat is een juweel van een 
woonboot, die ze aanbieden aan koppels, 
gezinnen en groepen die een buitengewone 
omgeving zoeken. 

« Zowat twintig jaar geleden baatten we een  

B&B uit in Wellin, vlak bij Redu», vertelt de 
eigenares. «Maar elke avond moest ik eten maken 

voor onze klanten, zodat mijn man en ik elkaar nog 

nauwelijks zagen. Daarom hebben we besloten dit 

kleine binnenschip te kopen, dat voor anker lag aan 

de voet van de Citadel. We wilden er cruises mee 

organiseren. »

Péniche MS Elisabeth
Quai des Chasseurs 

ardennais 4
B-5000 Namur

+32 495 43 18 61
croisieres@mselisabeth.com

www.mselisabeth.be 

QUEEN ELISABETH 
OP DE MAAS

Leuke adresjes
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Een cruise naar Charleville-Mézières
Het koppel begon plezierreizen op het water aan 
te bieden tot aan de Loire. Die georganiseerde 
reizen vormden een combinatie van toerisme en 
gastronomie, waarvoor Bernard, die van beroep 
informaticus is, terug naar de schoolbanken 
moest. «Ik studeerde de riviercode en leerde de aak 

te besturen«, legt hij uit. «En ik moest examens 

mechanica, maritieme VHF-radio en EHBO afleggen. 

Aangezien onze organisatie de klanten al vanaf de 

luchthaven moesten opvangen, stond daar onvermij-

delijk een prijs tegenover, zodat er slechts weinig lief-

hebbers kwamen opdagen», gaat Martine voort. 
«Daarom bieden we nu slechts bescheiden plezieruit-

stappen van een week naar Charleville-Mézières aan, 

met in elke stopplaats het bezoeken van sites zoals de 

abdij van Maredsous, de tuinen van Annevoie, het 

kasteel van Freyr, de grotten van Han… In het week-

end organiseren we soms minitrips naar Givet.»
Daarnaast werd het binnenschip ook opengesteld 
voor kleine groeps  en gezinsevenementen. Zoals 
een gastronomisch diner met een uitstapje naar 
Profondeville, tijdens een namiddag of tussen 
twee overnachtingen. Want steeds meer mensen 
laten zich verleiden door het idee om één of twee 
nachten aan boord te logeren. De vier kajuiten, 
die «Ganzen», «Zwanen», «Meeuwen» en 
«Eenden» werden gedoopt (terwijl de vijfde de 
privékajuit van de eigenaars is), bieden comfort 
aan twee personen en zijn voorzien van een bad-
kamer. Verrassend is, dat drie van die kajuiten 
uitzicht op de Maas geven door patrijspoorten 
die juist boven de waterspiegel liggen. 

« Daarom bieden we nu slechts bescheiden plezieruitstappen van een 

week naar Charleville-Mézières aan, met in elke stopplaats het bezoeken 

van sites zoals de abdij van Maredsous, de tuinen van Annevoie,  

het kasteel van Freyr, de grotten van Han… In het weekend organiseren 

we soms minitrips naar Givet.»
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Ambassadeurs
« Onze klantenkring bestaat uit reizigers die op doortocht zijn 

in België, uit personen die graag op het water verblijven en 

uit toeristen die Namen willen bezoeken. We wijzen hun 

interessante plaatsen aan, zoals de Citadel en het Félicien 

Rops-museum, en informeren hun ook over de kenmerken 

van elk restaurant. Zo zijn we al vlug de ambassadeurs gewor-

den van een stad die we zelf hebben leren ontdekken en waar-

deren.» Hoewel er hier en daar in Namen stilaan verge-
lijkbare initiatieven opduiken – zozeer dat het MS 
Elisabeth door het stadsbestuur een welbepaalde anker-

plaats kreeg toegewezen aan de Ardense-Jagerskade, 
tussen de Grognon en de oude brug van Jambes – 
beschikt de aak van Martine en Bernard over een troef 
die velen benijden, namelijk een groot open terras aan 
de achtersteven. Met houten tafel en stoelen, maar ook 
met comfortabele banken die in een halve kring staan 
opgesteld. «Dat salon werd ingericht op de plaats van een 

hoger gelegen kajuit, die werd gesloopt», leggen de eigenaars 
uit. «Bij mooi weer wordt dat prachtige terras bijzonder op 

prijs gesteld...»
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De streek van Malmedy staat bekend voor de 
kwaliteit van haar rivierwater. Sinds 1984 geldt 
ze ook als de «forellenhoofdstad». De firma 
«Pisciculture Mathonet-Gabriel» is daar een 
van de grootste spelers. I Marc Vanel

Het avontuur van deze onderneming dateert niet 
van gisteren. Het was immers in 1935 dat de 
gebroeders Hermann en Hubert Gabriel hun eerste 
viskweekbekkens groeven in de dorpen Pont en 
Ligneuville. We bevinden ons daar in het hydro-
grafisch bekken van de Amblève, dat dankzij de 
waterkwaliteit geschikt is voor het kweken van 
forel in zuiver water, waardoor men kan voorko-
men dat de vis naar slib smaakt. Enkele jaren later 
gaan de broers uit elkaar en behouden ze elk een 
deel van de bekkens. 
In het begin van de jaren 1970 koopt de zoon van 
Hubert, Gérard Gabriel, samen met zijn echtge-
note Irma Veithen, de firma van zijn vader over. 
Nadat haar man bij een ongeval om het leven 
komt, zet Irma de activiteit voort. Aan het einde 
van de jaren ’70 gaat haar tweede echtgenoot, 
Jacky Mathonet, samen met haar de viskwekerij 
leiden, waardoor de activiteit kan worden voort-
gezet, zij het niet zonder wisselvalligheden. 

In 1992 neemt Françoise Gabriel de zaak over en 
verandert ze de naam van «Pisciculture de Pont» 
in «Pisciculture Mathonet-Gabriel», zoals men de 
firma tegenwoordig kent. Maar in plaats van 
levende forellen te blijven verkopen, begint het 
bedrijf al vlug een atelier voor het verwerken van 
de forellen, die ze voortaan in verschillende vor-
men commercialiseert. 
In 2000 verlaat Françoise het familiebedrijf en is 
het haar halfbroer, Olivier Mathonet, die in 2004 
zijn moeder gaat helpen, nadat ook zijn vader het 
leven liet bij een ongeval. Ondanks het feit dat de 
markt met buitenlandse producten zoals de 
Vietnamese pangasius werd overspoeld, verandert 
de onderneming niet van koers en slaagt ze erin 
een uitgelezen plaats te behouden in de wereld van 
de aquacultuur. Momenteel stelt ze 15 personen 
te werk en produceert ze meer dan 200 ton forel, 
die in heel België wordt verkocht, meer bepaald 
bij Delhaize en bij Intermarché, maar die boven-
dien wordt uitgevoerd naar Nederland, Duitsland, 
Frankrijk en het Groothertogdom. Let wel : er zijn 
in Malmedy nog twee andere firma’s die de fami-
lienaam van Gabriel dragen, wat soms tot verwar-
ring leidt, maar die bedrijven hebben geen enkele 
band met de familie.

DE FORELLEN VAN 
MATHONET-GABRIELPisciculture  

Mathonet-Gabriel
Pont - rue Borgueuse hé 1

B-4960 Malmedy
+32 80 57 00 40

www.mathonet-gabriel.be
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Franse forellen en Ardens water
De bekkens van Mathonet-Gabriel worden voortdurend 
gevuld met water van de Amblève en van een van haar 
zijrivieren, de Rechterbach. Maar wegens de tempera-
tuur van het water, komen de forellen niet uit Wallonië, 
maar uit Frankrijk, van kweekstations die onderworpen 
zijn aan het Europees programma voor het controleren 
van ziekten in de visteelt. 
De vissen komen aan per vrachtwagen en worden uit-
gestort in een van de dertig bekkens van de onderne-
ming, waar ze verscheidene weken blijven, vooraleer ze 
worden opgevist om te worden verwerkt in een atelier 
dat voldoet aan de normen van het FAVV. Vervolgens 
worden ze in verschillende vormen verkocht : levend, 
vers, gerookt, of als pastei. Er bestaan verscheidene for-
maten : een regenboogforel weegt 205 tot 400 g, een 
zalmforel 250 tot 400 g en een grote zalmforel kan tot 
1,5 kg wegen!
«Om optimale versheid te garanderen», legt Olivier 
Mathonet uit, «worden er elke dag zo nauwkeurig mogelijke 

hoeveelheden opgevist, want onze voorraad bevindt zich in 

bekkens en niet in koelkamers! Het aantal vissen per m³ in 

onze bekkens ligt tamelijk laag en zelfs lager dan de bionor-

men voor sommige soorten! Onze bekkens zijn trouwens  

ontworpen met het oog op het welzijn en het comfort van de 

forellen. Slechts in zeer extreme omstandigheden moet er 

kunstmatig zuurstof aan het water worden toegevoegd ! Het 

voedsel van onze forellen bevat gegarandeerd geen meel van 

landdieren en geen genetisch gewijzigde organismen. De 

rondgedeelde hoeveelheden voorkomen verspilling, want wij 

hebben liever een regelmatige vleesdraad dan een te snelle 

groei. Onze knowhow en de zorg die wij voortdurend aan ons 

visbestand besteden, alsook de voortdurende controle van de 

waterkwaliteit van onze rivieren, vormen een echte toege-

voegde waarde voor de Waalse forellen, zoals blijkt uit onaf-

hankelijke tests!» Dat zal leiden tot het invoeren van een 

«officieel label voor gedifferentieerde kwaliteit».
Elke forel kan in minder dan twee uur worden opgevist, 
verwerkt en op ijs gelegd. Hoewel de vis levend kan 
worden verkocht voor het vissen in vijvers, wordt hij 
meestal gereinigd en in zijn geheel of in filets bereid, 
een must voor kinderen, die geen graten willen. Maar 
de specialiteit van het huis is de productie van gerookte 
forelfilets. Eens ze uit het bekken zijn gehaald, worden 
de forellen in slaap gedaan door elektronarcose en van 
hun ingewanden ontdaan. Vervolgens worden ze ver-
scheidene uren gemarineerd in een geheim kruiden-
mengsel en dan opgehangen aan de kaders van een kar 
die in een rookkamer wordt geplaatst, die wordt gevoed 
met edelhout uit onze Ardennen. Dat alles gebeurt zon-
der kleurstoffen en bewaarmiddelen : een echt ambach-
telijk product, dat uiteindelijk vacuüm wordt verpakt 
om zijn goede smaak te bewaren.
En het jongste «kindje van het huis » ? Het zusje van de 
gerookte forelfilets is een forelpastei die Jean-Pierre 
Coffe tijdens een van zijn uitstappen al « het kindje Jezus 
in de mond » noemde.

«Om optimale versheid te garanderen», legt 
Olivier Mathonet uit, «worden er elke dag zo 

nauwkeurig mogelijke hoeveelheden opgevist, 

want onze voorraad bevindt zich in bekkens en 

niet in koelkamers ! »
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In Fernelmont produceert de «Ferme du Vieux 
Tilleul» oude graangewassen en groentes. Ze 
is ook gespecialiseerd in het kweken van 
Petits-Gris®, segrijnslakken met veel therapeu-
tische kwaliteiten, die op duizend en één 
manieren worden bereid. Aan tafel ! 
I Catherine Gérard

Marc en Corinne Flamand-De Wulf komen alle-
bei uit een landbouwersfamilie. Ze hebben altijd 
een passie gehad voor hun streek en voor streek-
producten. In 1986 vestigen ze zich te Bierwart 
(Fernelmont), tussen Namen en Hoei (Naamse 
Haspengouw). Ze verbouwen dan tarwe en sui-
kerbiet, die tot de meest traditionele producten 
van de streek behoren. En voor de rest? Corinne 
is geboeid door de Helix aspersa Müller, een eet-
bare segrijnslak die in 1774 door de Deense zoö-
loog Otto Friedrich Müller werd beschreven. 
Verder is deze kleine buikpotige bekend onder 
de naam «petit-gris». 
De Hélix aspersa is doof en zo goed als blind. 
Maar ze heeft een uitzonderlijk sterke reukzin, 
waarmee ze naar het schijnt prooien (netelbla-
deren in dit geval) kan waarnemen op meer dan 

honderd meter afstand. Landbouwers beschou-
wen de slak als een schadelijk roofdier, maar 
anderzijds kweekt ze nog beter dan konijnen. 
Tussen maart en oktober kan ze 2 tot 3 keer  
85 eieren leggen, waardoor ze een uitstekend 
kweekproduct voor de slakkenteelt is, te meer 
daar ze zich aan verschillende klimaattypes  
aanpast. Zo kunnen slakkenhoeven tot 400 
petits-gris per vierkante meter kweken !

Het ontstaan van een merk
Maar terug naar België, gastland voor de petits-
gris, waar Marc et Corinne vanaf 1987 die dier-
tjes beginnen te verwerken. En daar hebben ze 
al 30 jaar succes mee. De producten van de 
«Vieux Tilleul» vindt men overal in Wallonië, 
op markten, in delicatessenzaken, supermarkten 
en restaurants. In 1990 wordt het merk 
«Escargots Petits-Gris de Namur®» gedeponeerd 
en op alle producten vermeld. De kolonie wordt 
zo groot, dat het echtpaar Flamand-De Wulf een 
nieuw atelier volgens Europese normen moet 
bouwen, met een autoclaaf voor sterilisatie met 
stoom en met hypermoderne koelkamers. De 
«Vieux Tilleul»-hoeve voert ook een HACCP-
zelfcontrolemethode in, waardoor ze de kwaliteit 
van haar producten kan garanderen en haar 
klantenkring uitbreiden tot groothandelaars en 
andere voortverkopers.
In 2000 ontplooit de hoeve nieuwe activiteiten 
en begint ze verscheidene hectaren pompoenen 
te kweken, zowel eetbare als decoratieve, en twee 
jaar later ook pastinaken, een vergeten groente 
die nu weer erg in de mode is en die op een grote 
witte, geelachtige wortel lijkt, die zeer veel 
kalium bevat.

PETITS-GRIS, 
een groot productFerme du Vieux Tilleul 

Rue du Tilleul 14
B-5380 Bierwart
+32 81 83 35 73 

info@escargots.info

Bezoek de slakkenkwekerij van de 
«Ferme du Vieux Tilleul»   
Bezoeken gebeuren op afspraak en 
in groepen van slechts 15 personen. 
Op het programma staat uitleg over 
de levenswijze van slakken in de 
kinderkamer en in de buitenparken, 
alsook een video (van 15 minuten) 
over de culinaire verwerking van 
slakken. Daarnaast kan men bij een 
glas appelschuimwijn proeven van 
drie warme bereidingen met 
slakken. Het bezoek duurt 1u30 en 
kost 6 euro per persoon.
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Omdat ze een stevige commerciële structuur wilden 
uitbouwen, richtten Marc en Corinne de firma «Ferme 
du Vieux Tilleul» op. In 2009 sluit Corinne zich aan bij 
de Vereniging van Vrouwelijke Bedrijfsleiders (VVB-
FCE), een wereldwijde organisatie die opkomt voor 
vrouwelijk ondernemerschap. Ze wordt ook actief lid 
van de Vereniging Slow Food (waarvan het logo trou-
wens een slak is), die onder meer streekvoedingswaren 
verdedigt en promoot.
Vandaag zijn de «Petits-Gris de Namur» in heel de 
wereld bekend, tot in New York en Hong Kong toe. Hun 
diëtische kwaliteiten hebben een brede waaier aan con-
sumenten overtuigd. Bovendien is slakken eten zeer 
goed voor de gezondheid. Ze bevatten weinig calorieën 
(70Kcal/100g), 75% hoogwaardige proteïnen en ze zijn 
een positieve bron van ijzer, calcium, fosfor en koper. 
Ze zijn eveneens rijk aan magnesium en omega 3, terwijl 
ze geen cholesterol bevatten. Slakken zijn tevens voe-
dingswaren die het risico voor cardiovasculaire aandoe-
ningen verminderen. Ideale etenswaren in zekere zin…

Smakelijk ! 
De bereidingen met «Petits-Gris de 
Namur®» van de «Ferme du Vieux 
Tilleul» zijn verkrijgbaar in bokalen 
van 24 of 48 slakken of in saus en 
vacuüm verpakt; ze kunnen 
gemakkelijk worden verwarmd. Het 
gamma is heel uitgebreid: slakken 
in bladerdeeg met champignons,  
op champignons of opnieuw in hun 
schelp gestoken, maar ook in 
galantine, met rode pesto, met 
kerrie, met room en zelfs als pastei. 
U kunt die producten kopen in veel 
handelszaken (de lijst staat op de 
site) of elke dag (behalve op zon  
en feestdagen) van 9 tot 18u op de 
hoeve zelf. 
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Ik beeld me graag in dat het hier was, in dit 
godvergeten gat, dat Eva de fatale appel kwam 
plukken en dat ze de Rubinette koos, de popu-
lairste onder de 80 fruitsoorten die de «Vergers 
de Brunehaut» telen. Het bedrijf telt al vijf 
generat ies van innoverende boomk- 
wekers. Elke generatie heeft een beetje zijn 
stempel gedrukt op de stamboom van de 
onderneming en zodoende bijgedragen tot wat 
de «Vergers de Brunehaut» vandaag zijn: «een 
lokaal, gezond, duurzaam en eerlijk bedrijf», 
zoals Jacques Dewaele, de huidige kapitein, 
het graag aandient.

In 1950 besluiten Louis Dupire en Roger Dewaele 
de activiteiten van hun hoeve uit te breiden door 
5 hectare laagstammige fruitbomen aan te plan-
ten. Enkele jaren later leggen ze al hun land-
bouwactiviteiten stil om zich uitsluitend aan de 
tuinbouw te wijden. 

In 1980 wordt er voor een meer milieu- 
vriendelijke productie geopteerd. Pesticiden wor-
den niet meer systematisch aangewend, maar 
enkel in bepaalde gevallen. Daardoor werden de 
boomgaarden van Rongy de eerste die het 
«Fruitnet»-label verkregen, wat betekent dat de 
kweker milieuvriendelijkere productietechnieken 
gebruikt. In 1983 nemen Jacques Dewaele en zijn 
echtgenote Isabelle het bedrijf over en investeren 
in 15 ha bijkomende boomgaarden, om tot 20 ha 
appel  en perenbomen te komen. «Elk jaar worden 

er herontdekte oude variëteiten en nieuw gekweekte 

soorten aangeboden, die aan de smaakcriteria van 

onze klanten beantwoorden», legt Jacques Dewaele 
uit. «De verkoop ervan wordt over het hele seizoen 

gespreid, in functie van de plukdatum en de bewaar-

tijd. De vroegrijpe variëteiten worden al vanaf half 

augustus geplukt.»

DE BOOMGAARDEN 
VAN BRUNEHAUTLes Vergers de Brunehaut

Rue de l’Église 23
B-7623 Rongy 
+32 69 34 41 17

www.lesvergersdebrunehaut.be 
I Alix Petit  // V Vergers de Brunehaut, Alix Petit
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De plaatselijke smaak
In 2014 komt hun zoon Sébastien, een bio-ingenieur, in het 
bedrijf werken. Het drietal schakelt dan een versnelling hoger 
en schaft het gebruik van chemische pesticiden volledig af. 
Vanaf de bloei gebeurt de opvolging biologisch, om alle 
pesticidenresten op de vruchten te vermijden. Zo ontstond het 
«Fruit van hier»-concept dat momenteel drie Waalse 
producenten telt: door fruit uit de eigen streek te eten, draagt 
men bij tot de lokale economie en moedigt men de regionale 
voedselproductie aan. 
Die werkwijze brengt onvermijdelijk een rendementsverlies 
met zich mee, dat de familie voor haar rekening neemt. 
Aangezien die kweekmethode een groter aantal beschadigde 
vruchten oplevert, zocht het bedrijf naar nieuwe uitwegen: 
fruitsap, cider, fruitwijn, smeersiroop, vruchtenmoes en 
confituur gingen al vlug de rekken vullen. In die tijd waren de 
consumenten nog niet rijp om «natuurlijk» te kopen en 
daarvoor een hogere prijs te betalen. Maar uiteindelijk kwam 
de verkoop van de grond en op dit ogenblik stelt die ongeveer 
600 ton vruchten en vruchtensap per jaar voor.

De verpakking was een andere innovatie voor de «Vergers de 
Brunehaut» : naast de glazen f lessen van één liter brengt de 
onderneming in 2014 «pouch-up»-zakken van 3 liter uit. Die 
nieuwigheid valt erg in de smaak van de jeugd en verhoogt de 
verkoop. 

Het antwoord op het Russisch embargo is 
«veerkracht»« 
Net zoals vele andere tuinbouwers, moeten de«Vergers de 
Brunehau» in 2014 het hoofd bieden aan een vreselijk politiek 
onweer : het Russisch embargo op appelen en peren. Terwijl 
anderen nieuwe internationale uitwegen trachten te vinden 
naar China of Canada, gaan de Dewaeles meer de nadruk leggen 
op de plaatselijke verkoop. Voor Jacques Dewaele «bieden de 

korte distributieketens veel voordelen: de consumenten krijgen gezond, 

vers, smakelijk en goedkoper voedsel en steunen de plaatselijke 

economie, wij verkleinen onze ecologische voetafdruk en kunnen de 

traceerbaarheid van onze producten garanderen ».
De dorpsgeest, dat trotse gevoel ergens geboren te zijn en het 
sterke verlangen om dat «ergens» en zijn bewoners welvarend 
te maken, dat kennen ze in Rongy beter dan wie ook. Bewijs 
daarvan is dat Jacques Dewaele zich in 2005 met honderden 
vrijwilligers omringt en het Appelfeest in het leven roept. 
11.000 bezoekers ! In 2015 gaat zijn zoon op dezelfde wijze te 
werk. Hij creëert, te midden van de velden, het «So W'Happy»-
elektrofestival dat in de voorbije maand juli alle records brak 
met 10.000 verkochte tickets. 

Misschien schuilt het geheim van het succes in de eenvoud van 
de mensen van hier en in de befaamde toverdrank die enkel 
tijdens het festival wordt gebrouwen, de W'Happy Pomme, 
natuurlijk op basis van de... verboden vrucht.

Jacques en Sébastien Dewaele.
In de boomgaarden is het leven zo aangenaam …
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De komst van Wout Bru,  
de sterrenchef die bekend is 
van de Vlaamse culinaire 
TV-programma’s op Vitaya en 
VTM, was de grote sensatie 
van het jaar in het kleinste 
stadje ter wereld.

Je had wat arrogantie kunnen verwachten van dit «enfant ter-
rible» uit de restaurantwereld en wegens het imago dat de 
«blaadjes» verspreiden van Wout Bru, maar daar was niets van 
aan. Voor hem is «de wereld te klein met de opkomst van de 
jonge generatie» Hij wil zijn ervaring overdragen en meedelen 
aan een veranderende wereld en een nieuwe generatie van klan-
ten van het Erasmus-type, die heel de wereld willen leren ken-
nen aan de hand van een veelvoud aan culinaire ervaringen. 
Overal heerst er culinaire gekte!
Wout Bru is een vaste waarde als chef en heeft een overweldi-
gende ervaring, die te danken is aan ongelooflijke ontmoetin-
gen: Oustau de Beaumanière met Raymond Thuillier***, die 
ook twee restaurants heeft in Londen, Ducasse in Parijs en El 
Celler de Can Roca*** in Gerona, met de drie gebroeders Roca. 
Deze Belgische held van de Provençaalse keuken werd na  
18 maanden reeds beloond met een 
eerste ster, die al vlug door een 
tweede werd gevolgd voor zijn eer-
ste restaurant «Chez Bru» in 
Eygalières, op 30 km ten zuiden van 
Avignon. Door zakenman Bernard 
Arnault (LVMH) werd hij gekozen 
voor opdrachten in «Le Cheval 
Blanc», een palace aan de voet van 
de skipistes.
Het is voor gelijkaardig werk dat 
Wout door Marc Coucke en Bart 
Maerten werd aangezocht voor een 
nieuw avontuur in Durbuy: de teu-
gels in handen nemen van de  
gastronomische afdeling van het 
geplande avonturen  en natuurpark 
«La Petite Merveille», met gelegen-
heden zoals de fabelachtig gastro-
nomische «Sanglier des Ardennes» 
en de nabijgelegen tapasbar 
«Bru’sserie».

WOUT BRU, THE 
SPIRIT OF DURBUYLa Bru’sserie 

Le Sanglier des Ardennes
Rue du Comte Théodule 

d’Ursel 14
B-6940 Durbuy
+32 86 21 32 62

Open 12 - 15u 
en 18 - 22u

www.sanglier-des- 
ardennes.be

I Michel Jonet // V Sanglier des Ardennes
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Culinair palet
Je wordt onmiddellijk getroffen door de subtiele «zen»-sfeer 
en de bijzonder eigentijdse inrichting van de «Bru’sserie», het 
café-restaurantgedeelte van de «Sanglier des Ardennes», die 
begin dit jaar door Frédéric Cardinael aan Marc Coucke werd 
verkocht. Vanuit comfortabele stoelen tegenover de open 
keuken zie je een heel geconcentreerde chef, die zijn allures 
van midvoor heeft behouden uit zijn sportdebuut. Snel, nauw-
keurig en meesterlijk bespeelt hij een culinair palet met pro-
ducten en recepten van overal ter wereld. Het principe is 
eenvoudig en gebaseerd op het concept van een tapasbar: je 
kunt er uit een veertigtal kleine gerechten kiezen om een 
culinaire wereldreis te maken: de Provence, Spanje, Italië, 
Zuid-Amerika, Azië en varianten op bekende klassiekers. Wij 
begonnen met van een jaartal voorziene Sardines - Brood - 
Tomaten - gekonfijte Paprika’s, gevolgd door Varkenspoten 
- Toast - Vinaigrette met Truffels.
Dan kregen we op ons bord een Japanse Hamburger met 
Gekonfijt Spek - Gemarineerde Rode Ui, die al vlug werd 
afgelost door het klassiekere Haantje met Dragonroom. Het 
«Keuze van de Chef » - menu met 4 gangen komt op € 45 en 
met 6 gangen op € 70. Een culinaire topervaring met een 
opvallende prijs-kwaliteitsverhouding.

Voor hem is «de wereld te klein met de opkomst van  

de jonge generatie» Hij wil zijn ervaring overdragen en 
meedelen aan een veranderende wereld en een nieuwe 
generatie van klanten van het Erasmus-type, die heel 
de wereld willen leren kennen aan de hand van een 
veelvoud aan culinaire ervaringen. 
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Wéris is een van de mooiste dorpen van Wallonië 
en ligt in een kleurrijk landschap met bossen, 
weiden, bloemen en oude huizen van kalksteen. 
In het midden ervan staat een trotse kerk met 
een torenspits van leisteen. De befaamde dolmen 
die over het dorpje verspreid liggen, trekken veel 
toeristen. Het is op die haast magische en beto-
verende site dat Mario en Aurore Elias in 2011 
hun restaurant vestigden. Die statige kasteel-
hoeve dateert van 1684 en vormt een mengeling 
van traditie en moderniteit. Bij hun aankomst 
hebben Mario en Aurore het gebouw met 
enthousiasme en succes gerenoveerd om er het 
huidige speciale karakter aan te geven. Wanneer 
u er naartoe gaat, mag u niet vergeten een aan-
dachtige (en verlekkerde) blik te werpen op de 
open keuken. De chef is tevreden over die plek, 
die het centrum van het eethuis vormt, en hij zal 
u graag alle voordelen en zeer persoonlijke uit-
rustingen ervan tonen; een echte modelkeuken.

Wéris is een dorp op de hoogtes van Durbuy 
en staat op de eerste plaats bekend omwille 
van zijn megalietensite. Men vindt er ook de 
«Cor de Chasse», het restaurant van Mario et 
Aurore Elias.  I Guy Delville // V Cor de Chasse

Le Cor de chasse
Rue des Combattants 16 

B-6940 Wéris
+32 86 21 14 98

Gesloten op maandagmiddag, 
dinsdag, woensdag  

en donderdagmiddag.

COR DE CHASSE
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De uit Oostende afkomstige Mario studeerde in Spa en liep later 
stages waaruit zijn talent bleek. In 2001 vestigde hij zich in 
Barvaux. Hoewel hij zeker de traditie voortzet, is hij toch vooral 
een vernieuwer en ontdekker. Hij laat u kennismaken met een 
wereld vol smaken en ontdekkingen, waarin hij de beste 
streekproducten tot hun recht doet komen volgens zijn 
verbeelding, de seizoenen en de geboden kansen.

In de eetzaal zult u verleid worden door het uitzicht op de 
onberispelijk onderhouden tuin. Het landelijke kader bevat een 
gewaagde en tegelijk charmante mengeling van klassieke en 
moderne elementen, zonder nutteloze effecten. De tafels bestaan 
uit brede houten planken die echt gezet zijn in een metalen 
frame. Ze zien er zwaar uit, maar zijn tevens verfijnd en 
comfortabel. Zodra u comfortabel neerzit, kunt u aan uw 
maaltijd beginnen. Indien u het wenst, kunt u uw stamtafel 
boeken en een boeiend zicht hebben op het team dat aan de 
fornuizen staat!
De oberkelner en sommelier heet Rémy. Hij wendt zich van de 
ene tafel naar de andere om zijn uitstekende adviezen te geven 
en met enkele treffende woorden de gekozen fles te omschrijven. 
Heel het zaalteam zorgt op een ontspannen en zeer efficiënte 
manier voor een uitstekende bediening, met een gewillige 
glimlach of een woordje uitleg.
Op vrijdag  en zaterdagmiddag kunt u, behalve op feestdagen, 
een driegangenlunch nemen (€ 35; € 54 met de wijnen) voor 
alle disgenoten. Naast een kaart met de meeste schotels van de 

Indien u het wenst, kunt u uw stamtafel 
boeken en een boeiend zicht hebben op 
het team dat aan de fornuizen staat !

menu’s en enkele door de chef gemaakte specialiteiten, is er een 
«ontdekkingsmenu» met zes gangen (€ 62, € 94 met de wijnen). 

Om te beginnen twee versies van sint-jakobsschelp, gemarineerd 
en gebakken; een origineel idee, dat al doet uitkijken naar het 
volgende gerecht. De op een barbecuevuur gebakken vis van 
de dag gaat vergezeld van fijne en smakelijke «Moules de 
bouchot». Vervolgens kregen we een uitstekende ree, die 
helemaal tot haar recht kwam dankzij de wortel, de maïs, de 
Oost-Indische kers en de mosterdpraliné. De inleiding tot het 
dessert bracht een gedurfd mengsel van appelen, amandelen en 
chocolade. Een onverwacht roomijs met zuring(!) en biet, 
tonkabonen en yoghurt sloot dit feestmaal in schoonheid af. 
Het «prestigemenu» (€ 80, € 118 met de wijnen), van zijn kant, 
wordt aangevuld met ganzenlever en met een gekonfijte 
eendenbout, die ideaal wordt benadrukt door kokosbonen en 
een aardappelenemulsie. Tijdens heel deze levensgrote 
degustatie ontdekt men met verrukking alle subtiele facetten 
van deze weergaloos getalenteerde en vindingrijke chef.
De «Cor de chasse» is ook een charmehotel met dertien modern 
ingerichte, comfortabele en knusse kamers, die volmaakte rust 
en een familiale sfeer bieden. Het hotel ligt in een groot groen 
geheel van liefst twee hectaren en als het mooi weer is, kunt u 
gebruik maken van het openluchtzwembad. Deze gedroomde 
plaats bevindt zich in een mooie omgeving die u kunt verkennen 
tijdens verkwikkende wandelingen die u enkele ogenblikken 
van puur geluk bezorgen…
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Gids met 28 smulroutes

www.smulleninwallonie.be

Heerlijk 
smullen in 
Wallonië !  
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Een uitzonderlijke locatie voor al uw privé- en 
professionele evenementen

ESPACE

Espace BA   ’L 
@ Loungeatude

2 Scavée du Biéreau 
B-1348 Louvain-la-Neuve
Tél : +32(0)10 45 64 62

Gsm : +32(0)477 990 770
www.loungeatude.be
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