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Het is al heel lang geleden dat de Franse humorist ons nog als achterlijk 
voorstelden. Vandaag betaamt het in Parijs om “zijn” Belg te hebben, als 
vriend, in de film, op TV of op de radio. Franstalige Belgen staan daar nu hoger 
aangeschreven dan ooit tevoren.

Niet meer dan normaal, zegt u? We zijn immers goed! We zijn sympathiek! We 
werken hard en we hebben geen te hoge dunk van onszelf! We zijn bescheiden 
en efficiënt! We doen wonderen! En dat op alle gebied. Jammer is het wel, dat 
we dat nu pas zelf beginnen te geloven.

Daarom hebben we voor u mensen ontmoet die enthousiast helpen om van ons 
gewest een gebied te maken waar onze buren afgunstig naar kijken en waarop 
wij trots mogen zijn. Terwijl we zelf klagen over allerlei dingen die verkeerd 
lopen, benijden onze buren ons.

Op veel domeinen, zoals innovatie, toerisme, gastronomie, natuur en cultuur, 
tonen we u enkele pareltjes van bij ons, waarop we trots zijn en waarover we 
ons verheugen. Kwaliteit en eenvoud.
We hopen dat 2019 mild zal blijken voor u en rijk aan gezelligheid, contacten, 
ruimte, ontdekkingen, durf en succes. Dat is immers de luxe van Waal te zijn! 

De luxe van Waal te zijn 

— Jean-Willy Lardinoit, Hoofdredacteur
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Barbara Louys, onderneemster 
in hart en ziel en bekende 
televisiepresentatrice, met een 
passie voor designers en mode, 
en dan vooral voor accessoires, 
startte het jaar dat ze 40 werd 
haar eigen juwelenmerk op,  
“By B”. Een winkel in Brussel, 
en vervolgens nog een in Luik. 
Ze vertelt ons openhartig en 
met humor over de weg die ze 
al aflegde, haar projecten en de 
liefde voor haar streek.

 I Muriel Lombaerts

LU I K

Luik

Barbara Louys 

EEN PARELTJE
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Barbara Louys is afkomstig uit Luik, meer bepaald uit Embourg, en 
droomde er als jong meisje van om in de stad te gaan wonen, om de sfeer 
van de stad op te snuiven. “Mijn moeder was het er eerst niet mee eens, maar 

ze liet me uiteindelijk toch naar het internaat van Berlaimont in Waterloo 

vertrekken”, vertelt ze. Daarna ging het richting hoofdstad waar ze handel 
studeerde aan het ICHEC. “Ik was helemaal weg van een reclamespotje voor 

make-up waarin Cindy Crawford een wit mantelpak droeg. Ik heb altijd al een 

zakenvrouw willen zijn. Een activiteit opstarten waarbij ik mijn creativiteit 

kwijt kon, dat leek me wel interessant. Tijdens mijn studies had ik trouwens al 

mijn eigen hostessenbureau geopend met thema-events: ‘Poupoupidou’. Zo kwam 

ik eens uit een taart terwijl ik Marilyn Monroe imiteerde! (lacht) Die taart 

hadden mijn moeder, zus en ik van schuim gemaakt. Ik deed duizend en een 

dingen: een beetje improviseren, maar altijd met een zakelijke toets. Daarna ging ik in de reclame werken, en 

vervolgens in de evenementensector. Ik verkocht mijn bedrijf maar bleef samenwerken met de hostessen, met wie 

ik de castings afliep. Op een dag stuurde ik een demo naar een Belgische zender die op zoek was naar iemand 

voor een uitzending van telewinkelen. Uiteindelijk heb ik twee jaar lang samengewerkt met Bernard Perpète, 

Pierre Bail en Agathe Lecaron. Dat was erg fijn. Het product was de ster van de uitzending. Daar leerde ik de 

basis van het televisiewerk, en wilde er graag mee verder.”
Na het vertrek van Armelle, presentatrice van het RTBF-programma ‘Forts en tête’, werd er een casting 
georganiseerd. Er boden zich achthonderd kandidaten aan en Barbara was de uitverkorene! “Dat was 

ook het jaar waarin ik getrouwd ben: ik kwam in een wervelwind terecht en mijn leven veranderde volledig. Ik 

werd beroemder, leerde talloze mensen kennen en kwam op prachtige plekken: het Koninklijk Paleis, Monaco… 

Een echte meisjesdroom: plezierig, interessant en bevoorrecht. Ik heb dingen gezien die niemand anders ooit te 

zien krijgt.” 

Hoogtepunten op televisie

Eerste rechtstreekse uitzending van “Forts en tête”. “Wat was ik zenuwachtig! Ik stond te trillen op mijn benen en dacht dat ik ging 
flauwvallen. Het moment waarop je het woord moet nemen, je eerste woorden moet uitspreken, dat is het moeilijkst. Als ik vandaag 
iets mis, dan zijn het wel die rechtstreekse uitzendingen. De adrenaline... Ik had heel graag ‘The Voice’ gepresenteerd, net als mijn zus. 
Tijdens de eerste uitzending van ‘Forts en tête’ met Adamo zat er trouwens een ‘parel’ in het publiek: mijn zus.”

“C’est du Belge”. Nadat “Forts en tête” was gestopt, stelde Barbara de RTBF een programma voor dat zou uitgroeien tot “C’est du 
Belge”. “Ik ben blij dat ik het heb bedacht. Het is een mooie uitzending die blijft voortbestaan dankzij een schitterende journaliste, 
Marie-Hélène Vanderborght, die ik geweldig vind. Na afloop vroeg ik me af of ik het concept van de uitzending niet moest opeisen, 
waarvoor ik me had geïnspireerd op “Place Royale”. Maar dat het programma uiteindelijk werd uitgezonden, dat is zonder meer mijn 
verdienste. Ik denk niet dat het patrimonium of de koninklijke familie anders zo vaak aan bod zouden zijn gekomen op de RTBF. Die 
uitzendingen, tien jaar lang, blijven een mooie herinnering, maar ik vind het wel jammer dat ik geen afscheid kon nemen van de 
kijkers.” 

De Troonsbestijging van Prins Filip. “Elke presentator en journalist maakt in zijn leven één gedenkwaardig moment mee waarop hij 
beseft dat hij is waar hij moet zijn. Voor mij was dat de troonsbestijging van Prins Filip, op 21 juli 2013. Ik leidde de uitzending vanaf het 
Paleizenplein, want Gérald (Watelet, nvdr) kwam net terug van de Azurenkust. Dat was een van de gelukkigste momenten van mijn 
leven. Ik heb nooit beter gepresteerd dan tijdens die uitzending. Het was een gevoel van volledige verwezenlijking, ik zat op een wolk. 
Het is achteraf nooit meer hetzelfde geweest…” 
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Juweliers werken met de 
allerbeste materialen om de door 
Barbara ontworpen juwelen te 
maken. Daarbij kan het om een 
volledige outfit gaan, maar ook 
om één enkel hoofdjuweel, 
rugketting enz. 

© Nathalie Gabay
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Door haar moeder ingewijd in de parels
Toen ze 40 werd, wilde Barbara het over een 
andere boeg gooien. De geschiedenis van haar 
overgrootvader, die ooit had meegewerkt aan de 
diadeem van een koningin, herhaalde zich. 
Barbara’s moeder, Christine, die zelf al 30 jaar 
lang parels invoerde, leerde haar hoe ze kwali-
teitsparels kon herkennen. “Het verlangen om iets 

anders te gaan doen en mezelf verder te ontwikkelen, 

begon te rijpen. Samen met mijn moeder begon ik wat 

te rommelen met parels, en zo ontstond mijn eerste 

halsketting, de ‘By B.’. Je kunt ze op 16 verschillende 

manieren dragen. Ze bestaat uit twee rijen parels van 

verschillende groottes, met een ketting en twee ringen. 

Daarna ontwierp ik ook andere modellen die samen 

kleine collecties vormden. Die verkocht ik bij een aan-

tal juweliers. Ik droomde echter van een eigen winkel, 

en koos Brussel als locatie. Ik vind het heerlijk om 

advies te geven aan mijn vrouwelijke klanten, maar 

ook aan verliefde mannen die een juweel voor hun 

vrouw kopen. Ik zou het heerlijk vinden om al die 

kleine cadeautjes onder de kerstboom te kunnen zien 

liggen en beeld me graag in hoe blij de mensen zijn 

met een juweel dat ik met liefde heb gemaakt. Het is 

een echte passie, waardoor ik plezier uit mijn werk 

blijf halen.” 

Barbara biedt haar basisgamma 
ook aan op haar webshop,  
met de mogelijkheid voor klanten 
die zich niet kunnen verplaatsen 
om een juweel op maat te  
laten maken.

© Fred Sabon
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Een tweede winkel in Luik
Barbara tekent de modellen en vertrouwt de 
fabricatie vervolgens toe aan haar ateliers in 
België, zodat ze de gewenste kwaliteit kan 
garanderen. Daar werken juweliers met de 
allerbeste materialen aan juwelen met een uniek 
design. De parels worden op een katoenen snoer 
geregen. De lusjes worden met de hand gemaakt 
van een draad van gerodineerd zilver. Elk juweel 
wordt nauwgezet gecontroleerd. Een jaar na de 
opening van haar winkel in Brussel opende 
Barbara een tweede winkel in Luik en werkt ze 
aan haar webshop.
“Ook de klanten reiken ideeën aan of vragen soms iets 

speciaals. Zowel in Luik als in Brussel heb ik 

pashokjes. Ik geef zowel moeder als dochter raad bij 

het kiezen van accessoires en het totaalplaatje. Daarbij 

kan het om een volledige outfit gaan, maar ook om 

één enkel hoofdjuweel, rugketting enz. Alle modellen 

zijn aanwezig in de winkel, maar de lengte kan 

worden aangepast of er kunnen bepaalde details aan 

worden toegevoegd. We geven kettingen ook een tweede 

leven door de parels opnieuw te rijgen en creëren zo een 

uniek stuk, dat voor een extra accent zorgt.”

Barbara biedt haar basisgamma ook aan op haar 
webshop, met de mogelijkheid voor klanten die 
zich niet kunnen verplaatsen om een juweel op 
maat te laten maken. “Ik vind het belangrijk dat die 

juwelen betaalbaar zijn ”,  benadrukt de 
ontwerpster. “Je kunt ze natuurlijk ook aan jezelf 

schenken. Jezelf verwennen met kwaliteitsproducten 

die in België zijn vervaardigd van edele materialen, 

dat vind ik belangrijk.”
Als aanvulling op de juwelen met parels 
(barokparels, echte parels…) is er ook een 
zilvercollectie. “De manier waarop ik met parels 

werk, is moderner. Je moet leren hoe ze te dragen, soms 

moet je ze anders gaan dragen, maar ze zijn geschikt 

voor elke leeftijd. Mijn favoriet van het moment is een 

grote gedraaide parelketting, die perfect past bij een 

leren broek en trui van mohair. De ketting is een 

accessoire. Ze moet een deel van jezelf worden. ” 

Luikse ambassadrice in Brussel
Luik of Brussel? “Luik, daar ligt mijn hart, en 

vreemd genoeg is het ook mijn identiteit als ik in 

Brussel ben. Al woon ik in de hoofdstad, toch blijf ik 

een echte Luikse. Mijn Brusselse vrienden beschouwen 

me als een ‘expat’ uit Luik”, lacht ze. “De Luikenaar 

heeft een uitstekende reputatie. Hij is onafhankelijk, 

maar feest ook erg graag. Hij zal je als eerste een glas 

aanbieden, lacht luid, vertelt moppen, kortom: het is 

een grapjas. Ik ben er trots op dat ik Luikse ben, en 

voel me als het ware een ambassadrice van Luik in 

Brussel.”

Favoriete adresjes? “Een mooie plek om het weekend 

door te brengen is ‘Les Comtes de Méan’. Ik stuur er 

regelmatig Brusselaars heen die zin hebben in wat 

exotiek (lacht). Ik ga graag winkelen in de rue Saint-

Adalbert en natuurlijk ook in de rue du Pot d’Or waar 

mijn nieuwe winkel gevestigd is. Om te tafelen, is er 

de ‘Bistrot d’en Face’ met zijn heerlijke bouletten, en 

met het gezin gaan we vaak eten bij ‘Robertissimo’ in 

Embourg. We zijn gek op de chef met zijn provinciale 

trekjes.” 

© Fred Sabon © Fred Sabon

© Fred Sabon
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EEN KETTING MET PARELS VOOR JE 
HOND? OH MY DOG, DAT IK DAAR NIET 
EERDER AAN HEB GEDACHT!
Ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten werken Barbara en Maureen 
Louys samen. Barbara, ontwerpster van de juwelen By B. Barbara Louys, 
en Maureen, ontwerpster van de halsbanden voor honden Who’s That 
Dog (en presentatrice van ‘The Voice’), ontwierpen samen de 
capsulecollectie ‘Pearl That Dog’ met fluwelen halskettingen, versierd met 
cultuurparels. Ze worden met de hand gemaakt in de Belgische ateliers 
van Who’s That Dog, en vervolgens versierd in de ateliers van Barbara 
Louys aan de Naamsestraat in Brussel.

“We wilden graag op ons niveau samenwerken, zoals de grote merken”, 
vertelt Barbara. “Maar we hadden nog een andere motivatie. Met kerst 
voor de deur is het goed te beseffen hoeveel geluk je hebt als je je kunt 
omringen met familie en vrienden. Dit jaar wilden we graag iets voor de 
honden doen, die vaak het enige gezelschap zijn van mensen die in 
eenzaamheid leven.” 
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www.by-b.be

De twee zussen ontwierpen samen de 
capsulecollectie “Pearl That Dog” met  
fluwelen halskettingen, versierd met 
cultuurparels.

© Freebird Studio
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Liege Airport 

ZOEKT HET HOGEROP

In Bierset, op een kruispunt van Europese wegen,  
ligt Liege Airport, dat honderden bedrijven uit de regio 
onder zijn hoede heeft en zich wereldwijd doet gelden als 
een expert op logistiek gebied. Het succes krijgt nu een 
vervolg dankzij nieuwe diensten die er worden 
ontwikkeld.

 I Perrine Mertens, Bernadette Pâques, Frédérique Siccard

LU I K

Luik
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 “ 

Liege Airport heeft tegenwoordig een verbinding met 250 lucht-

havens over de hele wereld en is goed voor bijna 800.000 ton aan 

overgeladen goederen en 192.000 vervoerde passagiers per jaar”, 
zegt Christian Delcourt, hoofd communicatie van de lucht-

haven. Als grootste vrachtluchthaven van België (vóór Brussels 
Airport) kent Liege Airport geen nachtrust: de magazijnbe-
dienden werken 24/7 om, binnen één vervoersdag, 400 miljoen 
gebruikers van Amsterdam tot Frankfurt en Parijs op een goede 
manier van dienst te zijn. En dit krachtig kloppende hart geeft 
het nog lang niet op.
Sinds 2010 volgt de directie een ambitieus strategisch plan om 
naast een ruimte voor de passagiersterminal waar voetgangers 
gezellig kunnen vertoeven, ook kantoorgebouwen te ontwik-
kelen. Dit masterplan wordt uitgevoerd door een consortium 
onder leiding van Philippe Valentiny, de directeur van het 
Luikse bureau Valentiny Architectes. De projecten van het Liege 
Airport Business Park, die zowel een stedelijk als een platte-
landskarakter hebben, berusten op de wens om het milieu te 
ontzien en de gebruikers te verzekeren van een hightechwerk- 
ruimte die op duurzame ontwikkeling is gericht.

Liege Airport heeft de aandacht weten 
te trekken van giganten op het gebied van 

vracht en e-commerce, zoals Alibaba uit China 
en Air Bridge Cargo uit Rusland, die in hun kielzog tientallen 
nieuwe economische kansen voor de regio creëren. Om ze bin-
nenkort te kunnen ontvangen, werken de managers van Liege 
Airport aan de bouw van geavanceerde logistieke voorzienin-
gen. “Een eerste hal van 6000 m

2

 wordt de komende maanden opera-

tioneel en een tweede van meer dan 20.000 m
2

 plus vier nieuwe par-

keerplaatsen voor grote vliegtuigen zullen snel gebouwd worden”, zegt 
Luc Partoune, CEO van Liege Airport. “Het gaat om een grote 

investering, want er is meer dan 50 miljoen euro mee gemoeid, met 

honderden nieuwe banen in het vooruitzicht.”

Deze uitstekende strategie levert nu al resultaat op, want de 
businesscenters en magazijnen hebben een bezettingsgraad van 
respectievelijk 97 % en 100 %! En dat is nog maar het begin…

Luc Partoune, CEO van LA

In de hangars en op de landingsbanen van Liege 
Airport staan niet alleen zwaargewichten maar 
ook lichtere toestellen. De luchthaven beschikt 
namelijk over voorzieningen en personeelsleden 
die voor zakenvluchten bestemd zijn. Een verras-
sende markt, maar wel een die de laatste jaren 
beslist in opmars is.
Fly Aeolus biedt privé- of zakenvluchten per 
luchttaxi aan naar meer dan 1600 bestemmingen 
in Europa vanaf Liege Airport. De maatschappij, 
die toegang heeft tot regionale vliegvelden en 
recreatieluchthavens, stelt zakenmensen in staat 
om snel en efficiënt te reizen tegen een betaalbare 
en rationele prijs. Fly Aeolus heeft de wind mee 
en bezit momenteel twaalf vliegtuigen, waarvan één in Luik, 
die dag en nacht rondvliegen en zonder tussenlanding een ver-
binding tussen de economische centra onderhouden.
“Ik herinner me dat we een dj in 1 uur en 20 minuten van Tomorrow- 

land naar Londen hebben gebracht”, zegt Xavier Leballue, hoofd 
verkoopondersteuning van Fly Aeolus. “Enkele uren nadat hij het 

publiek van het beroemde Antwerpse festival enthousiast had gemaakt, 

www.liegeairport.com/passenger/nl

Fly Aeolus

ALS TAXI’S VERMOMDE 
PRIVÉ-
JETS

© Rudy Lamboray

© www.flyaeolus.com 
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Heli and Co 

SKY IS NO LIMIT!
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Heli and Co, dat eerst in Spa was gevestigd, is 
een bedrijf voor werkzaamheden en vervoer 
per helikopter dat een hangar aan de noord-
kant van de luchthaven bezet. Het bedrijf 

verleent uiteenlopende diensten in de lucht, zoals het 
observeren van gas- of hoogspanningsleidingen en het 
maken van videoreportages tijdens sportevenementen. 
Met zijn vestiging op Liege Airport wil Heli and Co van 
de goede bereikbaarheid via de autosnelwegen en de 
geringe afstand tot de Nederlandse, Duitse, 
Luxemburgse en Franse grens profiteren en natuurlijk 
internationale bekendheid krijgen!

“De Luikse vloot, die uit zeventien helikopters van het type 

Eurocopter Écureuil (een- en tweemotorig) en Robinson R44 

bestaat, vliegt voornamelijk boven Europa, maar kan bijvoor-

beeld tot in Azerbeidzjan komen voor de GP Formule 1”, legt 
assistent-manager Michèle Bontinck uit. Zo trakteert 

Heli and Co televisiekijkers het hele jaar door op uit-
zonderlijke beelden van het wereldkampioenschap rally, 
wielerkoersen en GP Formule 1-wedstrijden die inter-
nationaal worden uitgezonden. Het bedrijf verzorgt ook 
de coördinatie in de lucht van grote sportevenementen, 
waaronder het WK voetbal, de Olympische Spelen, het 
EK voetbal en de Aziatische Spelen.

Naast deze beroepsmatige opdrachten organiseert Heli 
and Co theoretische en praktijktrainingen in samen-
werking met het CEFA (Centre Européen de Formation 
Aéronautique) uit Luxemburg en Capitale Hélicoptère 
uit Quebec, luchtdopen, kennismakingsvluchten en 
panoramische of gastronomische rondvluchten voor 
zijn moedigste klanten. Een brede waaier van diensten 
die aan ieders smaak en behoefte zijn aangepast, zowel 
op de grond als in de lucht.

trad de artiest op in een dancing in Londen. De maatschappij 

heeft ook al eens geholpen om dringend een fabrieksonderdeel 

te verzenden dat noodzakelijk was voor de werking van een 

montagelijn in Manchester. Tot slot hebben we een directeur 

van een bedrijf in staat gesteld om zijn vijf grootste klanten 

in zeer korte tijd te bezoeken.” Dat is wat je noemt efficiënt 
en rendabel met je tijd omgaan!
De directie van Liege Airport heeft gemerkt dat er een 
kans ligt en ontwikkelt inmiddels samen met investeer-
ders een nieuwe ruimte die de piloten en reizigers van 
morgen comfortabel onderdak kan bieden. Wordt ver-
volgd, dus.
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Horse Inn

ONTWIKKELING MET 
LOSSE TEUGEL 

Wist u dat Liege Airport zeer hoog 
aangeschreven staat als het gaat om het 
transport van levende dieren, zoals 
panda’s, girafjes en dolfijnen? Het 

vrachtafhandelingsbedrijf Liege Airport Cargo Handling 
Services S.A. (LACHS), dat voor geen hindernis 
terugdeinst, heeft zijn sporen verdiend met het transport 
van kostbare paarden. “Meer dan 3000 renpaarden worden 

jaarlijks in gezelschap van hun grooms doorgevoerd via Liege 

Airport, waarna ze de weg op gaan of naar bestemmingen over 

de hele wereld vliegen”, zegt Christian Delcourt, hoofd 
communicatie van Liege Airport. “De hele paardenwereld, 

van Qatar tot de Verenigde Staten, erkent de kwaliteit van onze 

voorzieningen.” Zo zijn in september van dit jaar maar 
liefst vijfhonderd van de beste paarden van Europa in 
Bierset aan boord gegaan om koers te zetten naar South 
Carolina, waar de Wereldruiterspelen plaatsvonden.
De Horse Inn biedt maatwerk in dienstverlening en alle 
comfort waaraan de paarden behoefte hebben: 55 ruime 
en luxueuze boxen, een verzorgings- en ontspannings-
afdeling om bij te komen van het tijdsverschil, een per-

manent aanwezige veearts, een volledig aangepaste 
ruimte en directe toegang tot de airside. Resultaat: een 
efficiënte en veilige doorvoer met zo min mogelijk stress. 
De grooms hebben de beschikking over een badkamer, 
een gratis wifi-verbinding en een beveiligde kamer voor 
hun persoonlijke bezittingen. Daarnaast hebben ze toe-
gang tot het Park Inn-hotel en de restaurants in de 
omgeving.
Het initiatief wordt trouwens gesteund door Félix-Marie 
Brasseur, de beroemde Belgische vierspanmenner, die 
ambassadeur van de Horse Inn is geworden. Liege 
Airport is een echt sociaaleconomisch knooppunt, dat 
dagelijks een complete service levert dankzij de 
onafgebroken werkende grondafhandelingsbedrijven, 
autoriteiten, douaniers en logistieke experts. Door zijn 
bijzondere geografische ligging kan Liege Airport de 
dieren en hun verzorgers een nacht rust bieden voordat 
ze hun reis vervolgen. “Wij vervullen ook onze opdracht om 

de economie in Wallonië te ontwikkelen door banen in de 

hippische sector te scheppen en consolideren”, benadrukt Félix-
Marie Brasseur.

© Daylight/Jean-Luc Deru
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EEN  
PREHISTORISCH  
DORP  
onder de 

luchthaven

U hebt misschien al gehoord dat onder de lucht-
haven van Bierset een reusachtig dorp van 
7000 jaar oud ligt. De preventieve opgravin-
gen voorafgaand aan de start van het uitbrei-

dingsproject van het Liege Airport Business Park heb-
ben sporen van een bandkeramische of donaucultuur 
aan het licht gebracht. Een tiental huizen van soms wel 
30 meter lang, beerputten, graansilo’s, keramiek, stenen 
werktuigen en zelfs organische resten, die getuigen van 
een grote menselijke aanwezigheid, komen beetje bij 
beetje uit de grond dankzij de schoppen en troffels van 
de archeologen van het Agence wallonne du Patrimoine 
(AWaP). Het gebied strekt zich al over bijna 10 hectare 
uit en er is nog geen formele dorpsgrens vastgesteld.
“Hier staat veel op het spel: het onderzoek naar het verleden 

mag de economische ontwikkeling van de regio niet belem-

meren, maar de moderne wereld mag dit erfgoed niet ver-

nietigen”, waarschuwt Cécile Jungels, hoofd van de col-
lecties van het Préhistomuseum in Ramioul en 
conservator van de deze zomer gepresenteerde tentoon-
stelling “Sous l’aéroport, un village préhistorique”. De 
twee tegenpolen werken dus samen, waarbij de ene 
geduld oefent (de opgravingen kunnen tien, twintig of 
zelfs dertig jaar duren) en de andere hightechgraafma-
chines inzet om het onderzoek te versnellen. “Deze inno-

vatieve technieken zijn afkomstig uit Frankrijk en maken 

een aanzienlijke tijdwinst mogelijk”, zegt Cécile Jungels.
Het AWaP stelt alles in het werk om deze duik in het 
verleden van de regio Luik tot een goed einde te brengen 
en tegelijkertijd de bouw mogelijk te maken van de tech-
nologisch geavanceerde luchthaveninfrastructuur. Deze 
zou geleidelijk moeten beginnen naar gelang de opgra-
vingen vorderen. Professionals, amateurs en vrijwilli-
gers lossen elkaar in het veld of in het laboratorium af 
om dit grootschalige project mogelijk te maken.

HIGHLIGHTS

© AWaP

© Préhistomuseum

Bierset ligt dus op een plek die mensen al duizenden 
jaren als een uitstekend vestigings- en doorreisgebied 
beschouwen. Liege Airport, dat respect heeft voor zijn 
verleden, diensten van hoog niveau verleent, een stra-
tegische geografische ligging heeft en graag modern wil 
zijn, zal nog vaak van zich laten horen! 
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Invineo

DE INTELLIGENTE 
WIJNAUTOMAAT

Het Naamse bedrijf Bibmatic heeft 
een nieuwe automaat ontwikkeld 
om wijn per glas te schenken. 
Vijfentwintig prototypes van de 
“Invineo”, die het resultaat is van 
vier jaar onderzoek, worden 
momenteel getest.

 I Marc Vanel

C O U R T- S A I N T- E T I E N N E

Waals-Brabant
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Bibmatic SA, dat in Andenne is 
ingeschreven, maar thans gevestigd is 
in een bedrijfshal in Court-Saint-
Etienne (Waals-Brabant), wordt geleid 

door Thierry Tacheny. Deze zoon van Jules 
Tacheny, de Belgische motorcoureur die met 
name het Circuit van Mettet beheerde, is niet in 
de voetsporen van zijn vader getreden, maar 
heeft zich vanaf 1983 met hart en ziel op reclame 
en media gestort. Hij is een van de oprichters van 
reclameregiebedrijf IP, waarvan hij adjunct-
directeur was. In die hoedanigheid werkte hij 
mee aan de financiering van RTL-TVi in België. 
Na vijf jaar hetzelfde te hebben gedaan in 
Frankrijk, keert hij in 2002 terug naar België om 
leiding te geven aan de mediagroep SBS Belgium, 
die de Vlaamse zenders VT4, Vijf en Zes in 

handen heeft. In 2014 verdwijnt hij uit het 
medialandschap, omdat hij besloten heeft om een 
andere wending aan zijn leven te geven.
“Na 35 jaar zijn er altijd een paar wilde ideeën die je 

nooit hebt uitgewerkt”, legt Thierry Tacheny uit. 
“Invineo is er daar één van. Het is echt een creatief, 

spontaan idee, zoals dat laat op de avond ontstaat… 

We waren met een aantal mensen wijn aan het 

proeven, toen we ons afvroegen of het mogelijk is om 

een technologie te ontwikkelen waarmee je een glas 

kwaliteitswijn op de juiste temperatuur kunt schenken 

en zo een originele manier bedenkt om de wijn te 

serveren.” 

De 3 F’s
Dat lijkt misschien een vreemde gedachte, want 
in de horeca bestaan al andere machines van dit 
type. Maar daaraan zitten bepaalde nadelen. Zo 
moet er voedingsgas of stikstof geïnjecteerd wor-
den om de getapte wijn te vervangen en oxidatie 
van de overgebleven wijn te voorkomen. Na een 
aantal specialisten en technici te hebben geraad-
pleegd, besluit Thierry Tacheny dat hij eerst in 
de ontwikkeling van een prototype moet inves-
teren voordat hij octrooi kan aanvragen.
“Ik heb een beroep gedaan op het bedrijf WOW 

Technology in Namen (in 2017 failliet gegaan, red.). 

Mijn ambitie is om een service te bieden die veel weg 

heeft van die beroemde koffiemachine waar je alleen 

maar een capsule in hoeft te stoppen om een kop koffie 

op de juiste temperatuur te krijgen. Een soort somme-

lier aan huis. Na een rondgang langs de drie F’s 

(Friends, Family and Fools) hebben we een budget van 

750.000 euro verzameld. Daarnaast hebben we van het 

Waals Gewest een lening van 350.000 euro gekregen 

via zijn hulpprogramma voor prototypeontwikkeling. 

Daarmee konden we de haalbaarheid van het project 

onder goede omstandigheden toetsen en een toonbaar 

prototype ontwikkelen, dat het mogelijk maakte om 

de wijn te koelen, serveren en bewaren en bovendien 

op afstand te bewaken.” 



2727

© Bibmatic

nr. 43Business

Wijn in kokers
Concreet ziet de Invineo eruit a ls een grote 
koffiemachine zoals die in de horeca wordt gebruikt. 
Daarin bevinden zich drie wijnkokers met een kunststof 
deksel ter bescherming. Op de kokers zit een groot 
etiket, dat groter is dan op een “echte” f les. Van veraf 
lijkt het op een magnum. Bij deze nieuwe machine zit 
de wijn namelijk niet in flessen, maar in containers van 
karton en kunststof waarin zich een bag-in-box (BIB) 
bevindt. Deze BIB kan van bovenaf geplaatst worden, 
zodat geen kraantje aan de buitenkant nodig is.
De wijn wordt uit de koker geperst via een mechanisme 
dat tegelijkertijd voor koeling zorgt. Omdat er geen 
voedingsgas wordt toegevoegd, wordt de wijn niet 
aangetast door oxidatie. Elke koker bevat twee liter wijn 
en blijft ongeveer negen weken goed. Op elke koker zit 
een chip waarmee de machine de verkopen kan 
analyseren en controle op afstand door Bibmatic 
mogelijk is.
“We willen niet alleen onze machines aan de man brengen en 

onderhouden, maar vooral kokers verkopen en het assortiment 

in de loop der jaren uitbreiden”, vervolgt de ex-reclameman. 
“De volgende stap is de inrichting van een logistiek centrum, 

waar de wijnen worden opgeslagen en de kokers worden 

samengesteld.”

Voor zijn eerste assortiment gebruikt Invineo de zestig 
wijnen die het Franse bedrijf BiBoViNo een tijdje in 
België heeft verkocht in de vorm van BIB’s. BiBoViNo 
heeft zich teruggetrokken van de Belgische markt, maar 
zet zijn activiteiten voort in Frankrijk. Voorlopig komen 
de wijnen in BiBoViNo-zakken bij Bibmatic aan, waarna 
ze in Invineo-containers worden overgegoten. Op 
middellange of lange termijn moet Bibmatic zijn eigen 
wijnen gaan importeren, maar dat is zorg voor later.
In maart 2018 hebben de initiatiefnemers 2,7 miljoen 
euro extra opgehaald en nieuwe aandeelhouders in de 
wijnsector gezocht, zoals Cinoco/Le Palais du Vin en 
Jean-François Baele, in wiens magazijn op het Domaine 
du Ry d’Argent in La Bruyère momenteel de BIB’s 
worden gevuld. De Société régionale d’investissement 
de Wallonie (SRIW) heeft daarnaast 750.000 euro op 
tafel gelegd, terwijl Namur Invest 250.000 euro heeft 
voorgeschoten. 

Invineo: een technologie te ontwikkelen waarmee je 

een glas kwaliteitswijn op de juiste temperatuur kunt 

schenken en zo een originele manier bedenkt om de 

wijn te serveren.

Welke markten?
Invineo heeft niet de bedoeling om gastronomische restaurants te benaderen, want die hebben meestal al een 
sommelier van vlees en bloed, maar mikt juist op kleinere zaken, die zo drie wijnen (of zes met twee machines) 
kunnen schenken en zich op hun core business kunnen concentreren. Maar het is ook voorstelbaar dat dergelijke 
machines in hotels worden geplaatst: in de bar of – waarom niet? – in de kamers. Vijfentwintig machines worden 
momenteel in diverse zaken getest. Twee daarvan, met zes Waalse wijnen, zijn zelfs in het Waalse parlement 
geplaatst.
Voor Fabrizio Bucella, mede-eigenaar van wijnbar Wine Club die aan de test meedoet, heeft de machine drie 
voordelen: “De serveertemperatuur, de exacte overeenstemming van de gekozen dosering op het bedieningspaneel en de zeer 

eenvoudige bevoorrading door Invineo. Voor wijn die per glas wordt geserveerd, zijn kokers veel eenvoudiger te beheren dan 

flessen, waarvan je aan het einde van de dag of de dag erna vaak een groot deel weggooit. Op termijn stel ik me een hoek 

met vijf machines voor, waar vijftien wijnen probleemloos worden getapt.”

Naar serieproductie wordt nu onderzoek gedaan en de eerste Invineo-automaten zullen halverwege 2019 op de 
markt komen. Thierry Tacheny en zijn compagnon Etienne Mertens hopen er binnen drie tot vijf jaar zo’n 2000 
tot 3000 van te verkopen, terwijl het break-evenpoint bij 1500 stuks ligt. De assemblage ervan moet in Wallonië 
gebeuren, wat nog eens een vijftigtal arbeidsplaatsen zal opleveren.

www .invineo .com
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Vintense

DE WIJN ZONDER ALCOHOL
Alcoholvrije wijn is een echt modeverschijnsel, dat het bedrijf Neobulle 
vleugels geeft : in Trazegnies heeft het onlangs nieuwe installaties in 
gebruik genomen om zijn Vintense-assortiment te ontwikkelen.

 I Marc Vanel

Olivier Meurens, Philippe Stassen 
en Anne Stassen.

© Marc Vanel
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De naam Stassen is al bijna 125 jaar verbonden 
met de productie van cider. Leon Stassen, die 
landbouwer en burgemeester van Aubel is tot 
1929, maakt vanaf 1895 ambachtelijke cider, eerst 
voor eigen consumptie en daarna voor verkoop 
in de regio. In 1944 neemt Jean Stassen het bedrijf 
over. Zijn zonen voegen zich later bij hem: Jean-
Pierre in 1979, Philippe in 1982 en Luc in 1983. 
Samen introduceren ze in 1987 de fruitige ciders 
en in 1991 de eerste alcoholvrije cider onder het 
merk Degré Zéro. In een paar jaar verdrievoudigt 
Stassen zijn productie.
Wanneer de grote baas in 1992 met pensioen gaat, 
wordt het bedrijf uit Aubel onderdeel van de 
Engelse groep HP Bulmers, de grootste ciderpro-
ducent ter wereld, die korte tijd later wordt over-
genomen door Heineken. In 1994 ontwikkelt 
Stassen een nieuw segment binnen de alcoholvrije 
dranken: Kidibul, de feestdrank bij uitstek voor 
kinderen, wordt een immens succes. Begin deze 
eeuw koopt de familie Stassen haar aandelen 
terug van Heineken om ze in 2012 uiteindelijk 
weer volledig aan die groep te verkopen. Nog 
steeds onder leiding van Jean-Pierre Stassen 
wordt de ciderfabriek dan het “Heineken Cider 
Innovation Center”.

Van Aubel naar Trazegnies
Philippe Stassen verlaat in 2014 het bedrijf en 
koopt de merken Kidibul (alcoholvrije cider) en 
Vintense (alcoholvrije wijn) terug van Heineken. 
Hij sticht een nieuwe onderneming, Neobulle, die 
zich specialiseert in de verkoop van alcoholvrije 
dranken onder deze twee merken.
Om zijn business te kunnen ontwikkelen en de 
kwaliteit te kunnen verhogen, moet Neobulle de 
te kleine installaties in Aubel verlaten. In april 
2017 gaat Neobulle een vennootschap aan met 
Olivier en Patrick Meurens (wier grootvader de 
oprichter van de stroopfabriek ‘Sirop de Liège’ in 
Aubel is) van Meurens Industrial Services (MIS). 
De installaties van deze nieuwe vennootschap 
voor het dealcoholiseren van gegiste producten, 
zoals wijn, vruchtenwijn, bier en andere dranken, 
zijn in mei van dit jaar in gebruik genomen in 
Trazegnies.

De locatie is slim gekozen, want het betreft de 
voormalige Clos du Renard, die vroeger als bot-
tellijn voor de bulkwijnen van Carrefour diende. 
Ook deze onderneming heeft diverse levens 
gekend en is in 2015 omgedoopt tot Associated 
Beverages Solutions. Hier vinden we Olivier 
Meurens terug in het gezelschap van Australische 
en Zweedse aandeelhouders! Nu de productie en 
botteling van gedealcoholiseerde dranken op één 
plek is gewaarborgd, blijft alleen de marketing 
over. Die wordt verzorgd door Anne Stassen van 
de vennootschap Vitamines. De aldus ontstane 
driehoeksrelatie werkt perfect.

Dealcoholisatie onder vacuüm
“We zijn heel trots op deze installaties, die het resultaat 

zijn van twee jaar investeren voor een bedrag van onge-

veer vijf miljoen euro”, zegt Philippe Stassen. 
“Daardoor kunnen we de kwaliteit van onze producten 

verbeteren. We hebben trouwens een team van meerdere 

oenologen die bij ons werken op deze locatie. Alle seinen 

staan op groen voor ‘alcoholvrij’. De groep InBev heeft 

onlangs verklaard dat zijn omzet rond 2022-2025 voor 

bijna 20 % uit alcoholvrij bier zal bestaan. Dat geeft aan 

hoe belangrijk deze markt is. Maar wij kunnen overal 

alcohol aan onttrekken, of het nu gaat om wijn, bier of 

cider. Omgekeerd kunnen we ook alcohol toevoegen aan 

vruchtensappen. In vijf jaar tijd hebben we 1,2 miljoen 

flessen Vintense in de vier varianten (wit, rosé, rood en 

mousserend) verkocht, waarvan de helft mousserend. 

We zijn net terug uit Canada, waar we 600.000 flessen 

hebben verkocht. Dat zijn echt grote markten die we 

kunnen veroveren. Alles ligt nog open.”
De wijnen die momenteel het Vintense-
assortiment vormen, zijn afkomstig uit Italië of 
Spanje. Het gaat om niet-mousserende wijnen die 
al gereed zijn en per tankwagen in België aanko-
men. Na het lossen op het terrein van MIS worden 
ze opgeslagen in vaten van 25.000 liter. Via een 
ingewikkeld proces van dealcoholisatie onder 
vacuüm wordt vervolgens de alcohol eraan ont-
trokken. Dat gebeurt bij lage temperatuur om de 
organoleptische eigenschappen van de basiswijnen 
zo veel mogelijk te behouden. De teruggewonnen 
75 % ethanol wordt doorverkocht binnen de indus-
trie om er andere drinkalcohol van te maken.

T R A Z E G N I E S

Henegouwen
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SUCCESVOL 
EXPORTEREN

Doordringen tot een buitenlandse markt, zoals 
Neobulle met succes in Japan en Canada 
heeft gedaan, is niet eenvoudig. “Door hun 
wet- en regelgeving zijn alle markten anders”, 
zegt Carol Brugmans, Export Director van 
Neobulle. “De manier waarop we de markt in 
Quebec voor ons winnen, is een mooi 
voorbeeld: met onze Canadese distributeur in 
Ontario communiceren we in het Engels, terwijl 
hij samenwerkt met een partner in Quebec om 
rekening te houden met de specifieke 
aspecten van die markt wanneer iets in het 
Frans moet gebeuren! We moeten de taal- en 
cultuurverschillen erkennen en ons daar met 
veel respect aan aanpassen. Daardoor 
kunnen we ons merk geloofwaardig maken en 
ervoor zorgen dat onze producten worden 
vertrouwd in de nieuwe markt voor alcoholvrije 
dranken. In Japan bijvoorbeeld zal de 
eigenaar van een winkelketen de producent 
– degene die aan de basis van het product 
staat – tegelijk met de distributeur persoonlijk 
willen ontmoeten. Ik zal in zo’n geval naar 
Tokio reizen nadat ik de belangrijkste Japanse 
woorden goed van buiten heb geleerd! ” 

HET 
ASSORTIMENT
De wijnen van Vintense zijn 

monocépage wijnen, wat 
betekent dat ze van slechts 

één druivenras zijn gemaakt. 
Er is gekozen voor twee witte 

druivenrassen, namelijk 
chardonnay en sauvignon, en 

drie rode, te weten merlot, 
syrah en cabernet sauvignon. 
De mousserende wijnen van 

Vintense zijn verkrijgbaar in de 
varianten wit en rosé. 

De oenologen van Vintense 
willen in het algemeen de 

eigenheid van deze 
druivenrassen respecteren en 

wijnen aanbieden die er 
ondanks de afwezigheid  

van alcohol zo veel  
mogelijk op lijken. 
De alcohol wordt 

gecompenseerd door een 
grotere hoeveelheid suiker : 

ten opzichte van een 
traditionele wijn kan het 

suikergehalte wel vier tot vijf 
keer zo hoog zijn. 

Voor mensen met een 
suikervrij dieet is het dus 

oppassen geblazen. https://vintense.be

“Vins de terroir”
Dankzij deze nieuwe installaties die de kwaliteit van zijn 
producten hebben verhoogd, ontwikkelt Neobulle/MIS 
tegenwoordig een assortiment “vins de terroir” op basis 
van wijnen uit de Provence, de Côtes du Rhône, Chili 
en Zuid-Afrika. “Neobulle heeft momenteel een twintigtal 

mensen in dienst en produceert 70.000 hectoliter dranken, die 

een omzet van 21 miljoen euro opleveren”, verduidelijkt 
Anne Stassen. “Bijna 40 % van de productie wordt geëxpor-

teerd, voornamelijk naar Nederland, Canada, Frankrijk en 

Japan. In België zijn de wijnen in alle supermarkten te vin-

den.” Op het terrein van MIS wordt binnenkort een 
nieuwe bottellijn voor mousserende wijnen in bedrijf 
genomen. MIS kan trouwens ook bag-in-box-wijnen 
(BIB) voor Vintense produceren, maar alles op zijn tijd.
En hoewel wijn de core business van Neobulle blijft, 
wordt binnenkort een nieuw bier geïntroduceerd: het 
Bière des Amis (BDA), dat samen met de Brasserie des 
Légendes in Irchonwelz wordt gemaakt, is binnenkort 
verkrijgbaar in flessen van 33 cl en 66 cl en bevat 5,8 % 
alcohol.
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Cromarbo

MARMER MET 
EEN WARM HART

Cromarbo in Rhisnes is een familiebedrijf waar sinds 1937 alles om 
marmer draait. Die passie voor de kostbare natuursteen gaat gepaard 
met persoonlijke service en advies voor klanten uit zowel Vlaanderen 
als Wallonië.

 I Muriel Lombaerts R H I S N E S

Namen
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In 1900 zette Armand Croonenberghs drie zagerijen 
op: in Biesme, Tamines en Rhisnes. Op die laatste 
locatie oefent Cromarbo sinds vier generaties zijn 
groothandelsactiviteiten uit. In de beginjaren 

importeerde het bedrijf marmerblokken, die in platen 
gezaagd, gepolijst en opgeslagen werden. Het materiaal 
werd geïmporteerd uit Italië, Portugal, Spanje en 
Frankrijk. Door de globalisering is het werk veranderd. 
Het marmer komt nu niet alleen uit de eerder genoemde 
landen, maar ook uit Turkije, Brazilië, China, India en 
Afrika. En Cromarbo zaagt het marmer niet meer, maar 
koopt het rechtstreeks als platen in. Het grootste ver-
werkende land is Italië, dat een echte draaischijf op dit 
gebied is.
Tegenwoordig staat Bruno Croonenberghs als gedele-
geerd bestuurder aan het hoofd van het bedrijf, terwijl 
Isabelle verantwoordelijk is voor de interne adminis-
tratie, de dagelijkse leiding en de contacten met de 
opdrachtgevers. Broer en zus werken in familieverband 
met een tiental kantoormedewerkers en arbeiders om 
zich heen.
“In het begin was het een zeer traditionele en gesegmenteerde 

sector”, leggen ze uit. “Wij zijn een zagerij en verkopen 

platen aan marmerwerkers, die vervolgens onderhandelen 

met particulieren en bestekschrijvers, zoals keuken- en bad-

kamerinstallateurs. Sinds een aantal jaren neemt het aantal 

marmervariëteiten uit de hele wereld enorm toe. Dit natuur-

lijke materiaal speelt weer een echte rol in de binnenhuisde-

coratie, net zoals dat in de oudheid, in kerken en op monu-

menten het geval was. Wij willen architecten dus overhalen 

om met onze producten te werken. Dat is iets van de laatste 

tijd, wat de traditionele rolverdeling in ons vak op zijn kop 

zet. Voor ons als groothandel is het nu echt belangrijk om te 

investeren in zichtbaarheid en met name aan architecten te 

laten zien dat we bestaan.”

Concurrenten in Vlaanderen
Die architecten komen uit het hele land (Luik, 
Antwerpen, Gent, Brugge enzovoort) om het laatste 
bedrijf in Wallonië te bezoeken dat dit vak nog uitoe-
fent, terwijl die vroeger alleen in deze regio bestonden, 
omdat daar bijna alle marmergroeves te vinden waren. 
“Op twee of drie uitzonderingen na is de ontginning van die 

groeves gestopt en liggen de fabrieken stil”, zegt Bruno met 
spijt in zijn stem. “Onze directe concurrenten zijn tegen-

woordig Vlaamse bedrijven die gemiddeld tien keer zo groot 

zijn als wij. Maar wij mikken volledig op een niche die we in 

stand proberen te houden: complexe, mooie en decoratieve 

marmersoorten. Als kleine onderneming hebben we onze 

zwakte bovendien veranderd in een sterk punt: we kunnen 

onze klanten van begin tot eind persoonlijk begeleiden en 

adviseren.” Isabelle voegt eraan toe: “Ze weten met wie ze 

van doen hebben. Er zijn geen ontelbare gesprekspartners die 

hun aanvraag in behandeling nemen en doorgeven. Wij ken-

nen hen en zij kennen ons. Er ontstaat een vertrouwensrelatie. 

We zijn met maar weinig mensen en dat kunnen we ons 

permitteren. Doordat we een familiebedrijf zijn, kunnen we 

vooral de nadruk leggen op advies in plaats van koste wat het 

kost te verkopen.” 

Dicht bij de mensen
De laatste jaren heeft Cromarbo de helft van zijn omzet 
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MARMER IN BELGIË
Veel mensen denken dat er in België geen 
marmergroeven meer zijn. Maar de winning van marmer 
is niet geëindigd. Rood en grijs marmer, maar ook zwart 
marmer worden nog steeds ontgonnen. Rood en grijs 
marmer, die voor monumenten en bij renovaties worden 
gebruikt, worden gedolven in de groeve van Hautmont 
in Vodelée (Doische) en worden aangeduid met de 
namen “Rouge Royal”, “Rouge Griotte” en “Gris des 
Ardennes”. De ontginning van Belgisch zwart marmer, 
dat door zijn textuur en bijzondere diepte over de hele 
wereld bekendstaat als het enige zuivere marmer, gaat 
door in Bossières (Gembloux). Dat gebeurt in een 
onderaardse groeve, die als een mijn is opgezet (in 
Rhisnes bestond vroeger een andere ondergrondse mijn 
voor zwart marmer, maar die is ongeveer vijftig jaar 
geleden ingestort). Dit marmer, dat bekend is onder de 
namen “Noir de Mazy” en “Marbre Noir de Golzinne”, 
wordt vooral gewaardeerd voor binnenhuisdecoratie. 
Zowel het zwarte marmer uit Bossières als het rode en 
grijze marmer uit Vodelée worden trouwens ontgonnen 
door Merbes-Sprimont SA in Merbes-le-Château. En dat 
bedrijf levert natuurlijk ook aan Cromarbo.

in Vlaanderen en de andere helft in Wallonië gereali-
seerd. “In 2017 en 2018 hebben we zelfs iets meer in het noor-

den van het land verkocht. Dat is te danken aan onze typisch 

Waalse manier van werken. Wij staan dicht bij de mensen. 

We geven de voorkeur aan samenwerking boven een machts-

verhouding. Zowel met onze leveranciers als met onze 

klanten.”
Een nieuwe uitdaging? “Wij moeten voortaan de rol van 

marmerwerker spelen bij de bestekschrijvers. We verkopen 

hun geen materialen, maar geven advies. Wanneer ze bij ons 

langskomen, zijn sommige marmerwerkers trouwens zelf 

verrast over de diversiteit van het aanbod. Niet alleen van de 

materialen (bv. marmer, graniet, kwartsiet, blauwe hardsteen, 

witte hardsteen), maar ook van de diktes en afwerkingen 

(gepolijst, gezoet enzovoort). Om aan de vraag te voldoen, 

bieden we sinds een jaar of tien ook composietmaterialen van 

kwarts en keramiek aan. Dat is anders, maar desondanks 

een mooi alternatief.”

Geschenken van Moeder Natuur!
De waarden die het familiebedrijf Cromarbo uitdraagt, 
liggen Isabelle en Bruno na aan het hart: een passie voor 
natuursteen, maar ook luisteren, delen, service en men-
selijkheid. “Wij hebben allebei een voorliefde voor de schoon-

heid van natuurlijke materialen”, benadrukt Isabelle. “In 

een snijkant die we al tien keer hebben bekeken, zien we de 

elfde keer soms iets anders! Dat is fantastisch, net als bij een 

kunstwerk. Ik hoop dat we erin slagen om andere mensen 

daarvoor ontvankelijk te maken en onze passie over te bren-

gen. Want delen vinden we eigenlijk veel fijner dan 

verkopen.”
“Wij verkopen stukjes natuur die ware geschenken zijn”, vult 
haar broer aan. “Die marmer- en granietsoorten zijn mil-

joenen jaren geleden gevormd. Het besef dat bepaalde stenen 

in verschillende landen zijn gedolven en miljoenen jaren oud 

zijn, leert ons om ze anders te bekijken, ze te respecteren en 

nederig te zijn.” 



343434

n°43

M O E S K R O E N

Henegouwen

Business

Cartonnages 

Delsaux

DOZEN OM ENTHOUSIAST 

VAN TE WORDEN!

Delsaux werd 
officieel opgericht 
in 1885, maar was 
al in 1858 actief in 

de verpakkings- 
sector in Lille.  

In 1924 verhuisde 
het bedrijf naar 

Moeskroen, waar 
het tegenwoordig 

een hal van  
5500 m2 op het 

industrieterrein in 
gebruik heeft.  
Na België zijn 

Frankrijk en  
Nederland de 
belangrijkste 

markten.

 I Alain Voisot
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Paul Delsaux is de oprichter van dit industri-
eel-ambachtelijke familiebedrijf, dat zijn 
knowhow steeds van de ene op de andere gene-
ratie heeft overgedragen. Elk product is anders 

en het resultaat van kunstzinnige schepping op basis 
van volmaakt technisch meesterschap. Elke bestelling 
doorloopt een traject van ontwerp tot vervaardiging. 
De eerste halte is het ontwerpbureau, dat binnen de 
technische beperkingen verantwoordelijk is voor de 
esthetische vormgeving. De ontwikkelingssoftware en 
plotters maken het mogelijk om unieke prototypes in 
het gewenste formaat te maken en met patronen te 
bedrukken. De klant kan zich zo een duidelijk beeld 
vormen van de afmetingen en het visuele aspect van 
zijn project. “Voor een ambachtelijke chocolatier werken we 

op dezelfde manier als voor een fabrikant van luxecosmetica. 

Wij kunnen bestellingen van honderd tot 200.000 stuks aan-

nemen. Dat is het sterke punt van ons bedrijf ”, zegt gedele-
geerd bestuurder Charles Delsaux. 

Knowhow ontstaan uit bonbondoosjes
In België vindt deze knowhow misschien wel zijn oor-
sprong in de vermaarde bonbondoosjes. Prachtige ver-
pakkingen voor levensmiddelen zijn een traditie die 
teruggaat tot 1857, toen de firma Neuhaus zich in 
Brussel vestigde. Elke stap in het proces, van aanbeste-
ding tot ontwerp, maquette, kostenraming, bestelling, 
productie en levering – is gezien de wereldwijde con-
currentie een uitdaging. En elke creatie is bestemd om 
als referentie te dienen. Het is te vergelijken met een 
voorstelling of een show. Dat geldt met name voor cos-
metica, parfums en monstercollecties. Daarbij streefde 
men altijd al naar een enscenering die voor een juiste 
afspiegeling van het product zorgt. De verpakking is 
onderdeel van het product en wordt de kern ervan.
“Wij doen veel op het gebied van verkoopbevorderende 

enscenering via monstercollecties. Daarbij kun je denken aan 

tapijten, stoffen, verf en zelfs blauwe hardsteen”, verduide-
lijkt Charles Delsaux. “We ontwikkelen kleurenwaaiers, 

geschenksets en monstercatalogi. Het uiterlijk en de aanraking 

zijn hulpmiddelen voor het verkoopgesprek. De presentatie 

van een uitmuntend product moet overeenkomen met wat het 

belooft. Voor de verkoop moet de enscenering geloofwaardig 

en authentiek zijn.”

Ook de Arabieren zijn enthousiast
Hoewel de netwerken heel goed functioneren, maakt 
Cartonnages Delsaux ook gebruik van vakbeurzen om 
op zijn basismarkten aanwezig te blijven. “Dat geeft ons 

de kans om onze positie te bestendigen en nieuwe klanten te 

ontmoeten die op zoek zijn naar een bedrijf als dat van ons: 

een allrounder die zijn sporen heeft verdiend op het gebied 

van chocolade, snoepgoed en koekjes, maar ook parfums en 

cosmetica”, zegt Charles Delsaux.
Met zijn vestiging op de grens van Wallonië en 
Frankrijk, vlak bij een aantal autosnelwegknooppunten, 
laat het bedrijf duidelijk zien dat het internationaal ge- 
oriënteerd is. “We kunnen nu zeggen dat 50 % van onze 

bestellingen wordt geëxporteerd, hoofdzakelijk naar Frankrijk 

en Nederland, het gaat om onze tweede en derde markten. We 

hebben ook een netwerk van klanten in Engeland en 

Duitsland. En we beginnen zelfs klanten in de Perzische Golf 

te krijgen.”
Goed om te weten: Cartonnages Delsaux produceert 
zijn dozen op een milieuvriendelijke manier. Het bedrijf 
heeft namelijk 1295 m2 zonnepanelen op zijn dak geïn-
stalleerd. Met deze 800 panelen kan 180.000 kWh 
groene stroom worden opgewekt, wat overeenkomt  
met het gemiddelde jaarverbruik van ongeveer 52 
huishoudens. 

C A R T O N N A G E S  D E L S A U X

Boulevard du Textile 13 
B-7700 Moeskroen
+32 (0) 56 33 12 78

info@cartonnagesdelsaux.com
 

www.cartonnagesdelsaux.com
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Paolo Bari, de luxetas 
voor mannen
Durver en doordrijver Paolo Bari richtte in juli 
2017 zijn eigen merk van lederen herentassen 
op, die in Napels worden gemaakt door een van 
de beste fabrieken ter wereld. De modellen van 
deze jonge Luikse ondernemer van 23 jaar zijn 
niet alleen elegant en rasecht van stijl, maar 
dulden geen enkel compromis inzake de kwa-
liteit van de materialen. “Men wil geen luxe die 

tot niets dient”, riep hij uit, toen hij in december 
een nieuwe reeks met drie elkaar aanvullende 
tassen van 100 % Belgisch design uitbracht. Om de productie te financie-
ren, koos de Luikse ontwerper voor een in de luxesector onbekend verkoopkanaal, namelijk een 
voorverkoopactie. Een gewaagde en moderne strategie, die het voluntaristische en strijdlustige 
karakter van deze jonge ondernemer weerspiegelt, die er een echt merkimago van maakt. Een 
tijdeloos cadeau voor uzelf of voor een ander! 

www.paolo-bari.com

Business
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Gezondheid - Dim3 test zijn platformen in Texas

DIM3 is een in Medische Informatica & Elektronica gespecialiseerde Luikse firma. Ze ontwikkelt, 
produceert en verkoopt klinische expertiseplatformen om te helpen bij de medische besluitvorming. 
Aangezien kunstmatige voeding een belangrijk probleem is in ziekenhuizen – uit studies blijkt dat 
patiënten in intensieve zorgen slechts 50 tot 60 % van de voorgeschreven kunstmatige voeding 
ontvangen en dat dit voedseltekort grote kosten veroorzaakt – heeft de onderneming zich op de 
eerste plaats toegelegd op de klinische voeding in de eenheden voor intensieve zorgen. Zo heeft 
Dim3 een digitaal hulpplatform voor medische besluitvorming ontworpen, dat Nutrow heet 
(software die aangesloten is op een voorziening voor gegevenstransmissie naar de voedingspompen) 
en dat de voedingstoestand van een patiënt in reële tijd opvolgt.
Tijdens de technologische missie naar Texas die eind september werd georganiseerd door het 
Waalse exportagentschap Awex, door Owin (het innovatienetwerk van het Awex) en door zijn 
Texaanse partners (waaronder de Texas A&M University), heeft Dim3 bevestigd dat de validering 
van zijn Nutrow-platform zeer binnenkort zou plaatsvinden in het CHI St. Joseph Hospital van 
Bryan. Daardoor zal de Luikse firma het gebruik van haar platform en van de economische en 
gezondheidsimpact levensgroot en op het 
terrein kunnen valideren aan de hand 
van een vergelijkend onderzoek dat 12 tot 
15 maanden zou duren.
“Dit is een heel belangrijke fase voor ons”, 
verklaart Jean-Claude Havaux, de CEO 
van DIM3. “Ze vormt immers onze eerste 

stap voor het veroveren van de Amerikaanse 

markt en is het concrete resultaat van een jaar 

van contacten en verbeteringen aan het vali-

deringsprotocol. Zo blijven we volledig in lijn 

met ons internationaal ontwikkelingsplan.” 

Business
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HET EERSTE 
geoparc

IN BELGIË ! 
Het Geopark Famenne Ardenne, dat zich uitstrekt van 
Durbuy tot Beauraing, is het eerste van zijn soort in België. 
Dat label wordt door de Unesco toegekend aan een 
grondgebied dat zowel geologisch, als toeristisch en 
ecologisch interessant is. Een voordeel voor die streek.

 I Gilles Bechet

G E O PA R K

Namen/Luxemburg

Zoals veel mensen die geen geoloog zijn, vraagt u zich 
wellicht af wat de Kalkzoom is. Dat is de naam van een 
bijna 130 kilometer lang kalkreliëf in de ondergrond 
van de Fagne-Famenne, dat de bekkens van de Lesse, 
de Lomme en de Ourthe volgt. De opeenvolgende geo-
logische gebeurtenissen hebben daar een in Europa 
uniek landschap gevormd, dat enerzijds bestaat uit heu-
vels van aan de oppervlakte komende kalksteen en 
anderzijds uit grotten die door de erosie van de rotsen 
werden gevormd. Die zone is de ruggengraat van  
het Geopark Famenne Ardenne,  
dat zich over 911 km2 uitstrekt 
over de gemeenten Durbuy, 
Hotton, Marche-en-Famenne, 
Nassogne, Tellin, Rochefort, 
Wellin en Beauraing. Een 
geopark is een aaneengeslo-
ten territoriale ruimte die 
door de Unesco werd erkend 
en gelabeld voor sites en land-
schappen van internationaal geologisch 
belang. Wereldwijd zijn er 140 verspreid over 38 landen, 
waaronder nu ook België.
Het idee werd geopperd door drie geologen, Yves Quinif 
van de universiteit van Bergen, Vincent Hallet van de 
universiteit van Namen en Sophie Verheyden van het 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurweten- 
schappen. “Hoewel het wetenschappelijk belang van de 

Kalkzoom al lang voor de hand ligt”, zegt Alain Petit, 
de directeur van het Geopark Famenne  
Ardenne, “meenden we dat we, door er andere 

spelers uit de politiek en het toerisme bij te 

betrekken, over een geweldig instrument zou-

den beschikken voor het ontwikkelen en 

opwaarderen van dat grondgebied.” 

Alain Petit, de directeur van  
het Geopark Famenne Ardenne
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Meer dan natuurlijk erfgoed
In 2015 werd er een eerste dossier ingediend. De 
Unesco-deskundigen die in de zomer van 2015 ter 
plaatse kwamen, waren onder de indruk van het poten-
tieel van dat grondgebied, dat groter is dan dat van veel 
andere geoparken. Ze gaven een reeks adviezen voor 
het oprichten van een vzw, het aanwerven van eigen 
personeel en het uitbreiden van de aanvankelijk 
geplande zone. Minder dan drie jaar later, in april 2018, 
kende de Unesco zijn label toe aan het Geopark Famenne 
Ardenne.
Het dynamische team dat werd gevormd rond Alain 
Petit, beseft de uitdagingen en de kansen die het wacht. 
“Een geopark is niet enkel een kwestie van geologie. Naast het 

natuurlijk erfgoed, omvat het ook de musea, de kastelen en 

alle historische sites. Dat is ook van belang voor de bewoners 

die deelnemen aan het project, het traditionele erfgoed in de 

dorpen en de plaatselijke producten. Het trappistenbier van 

Rochefort, bijvoorbeeld, dankt zijn eigenschappen aan het 

bronwater van de Tridaine, dat nauw verbonden is met de 

bodem.”

Duurzaam toerisme ontwikkelen
Om succes te hebben en nog beter zichtbaar te worden, 
wil het Geopark zoveel mogelijk belangstellende part-
ners aantrekken, hoofdzakelijk uit de horecasector. 
Want hoewel het project een wetenschappelijke basis 
heeft, wil het een model van duurzaam toerisme ont-
wikkelen. Waterzuivering, beheersing van het energie-
verbruik, invoering van korte ketens voor voedingswa-
ren en het opstellen van een handleiding voor goed 
gedrag tijdens wandelingen in het woud. Er zijn geen 
kleine initiatieven, aangezien ze allemaal bijdragen tot 
een duurzamer beheer van het milieu. “We kunnen 

natuurlijk geen dwang uitoefenen inzake milieu of ruimte-

lijke ordening. Onze rol bestaat er veeleer in ons te baseren 

op onze deskundigheid en onze bevoegdheden om advies te 

geven en voor begeleiding te zorgen.”

Een van de prioriteiten van het Geopark steunt op zicht-
bare informatie. Om te beginnen met panelen die het 
grondgebied afbakenen en langs de wegen zullen wor-
den geplaatst, meer bepaald langs de E411. Er dienen 
ook interpretatiepanelen te worden gezet in de buurt 
van de geologische sites en de panorama’s. “In de zone 

zijn er nog vijf groeven in ontginning. We denken aan het 

uitstippelen van een traject met verscheidene panorama’s, 

waarbij we de plaats identificeren en uitleggen welke econo-

mische activiteit daarmee verbonden is. Hoewel het weten-

schappelijke team in principe uit geologen bestaat, zullen die 

door experten worden geholpen naargelang de te behandelen 

dossiers, bijvoorbeeld inzake fauna, flora of hydrologie voor 

het beheersen van de rivieren.”
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Een Geoparkhuis in 2020
Er komen tevens bewustmakingscampagnes voor de eerste betrokke-
nen, namelijk de bewoners, met voordrachten in gemeenten en scholen, 
die ook zullen worden uitgenodigd voor bezoeken op het terrein. De 
zichtbaarheid zal eveneens worden bevorderd door een netwerk van 
een vijftiental onthaalkantoren, die dikwijls zullen worden onderge-
bracht in de plaatselijke VVV-kantoren. De vzw wil tegen 2020 boven-
dien een Geoparkhuis openen op de site van het vroegere Museum 
van de Ondergrond in Han-sur-Lesse. Daar komen schaalmodellen, 
films en een bibliotheek. Er is ook een groot jaarlijks evenement 
gepland om een band te scheppen met de spelers en de zichtbaarheid 
van het grondgebied te vergroten.
De toeristische sector zal trouwens de vruchten plukken van het pres-
tigieuze label van de internationale organisatie. “Met trekpleisters zoals 

Han-sur-Lesse en Durbuy, bevinden we ons al in een historisch zeer toeristi-

sche zone. De toename van de bezoeken zal worden gemeten. Redelijkerwijze 

kan men rekenen op een stijging van 15 % bij nicheklanten die men tot nu toe 

niet kon bereiken, zoals de Duitsers, die naar het schijnt veel belang hechten 

aan het Unesco-label. We willen ook zorgen voor de duurzaamheid van de 

tewerkstelling van de duizenden die nu al actief zijn in het toerisme.”

Met de steun van de gemeenten en het Gewest
Die te verwachten toename van bezoeken en activiteiten mag natuur-
lijk geen schade berokkenen aan soms kwetsbare landschappen. De 
opname in een geopark zou alle spelers op het grondgebied moeten 
aanmoedigen om zich nog duurzamer te gedragen.
Het wereldwijde geoparklabel levert geen financiële steun vanwege 
de Unesco op. Die steun komt van de gemeenten die jaarlijks 50.000 
euro zullen bijdragen, alsook van een kaderovereenkomst ten belope 
van 150.000 euro per jaar, die tot eind 2013 zal worden toegekend door 
de Waalse Minister voor Toerisme. De vzw, die momenteel slechts 
twee voltijdsequivalenten telt, heeft geen tekort aan werk noch aan 
projecten. “We zijn Geopark-producten aan het ontwerpen, maar blijven 

daarbij heel voorzichtig want we willen niet eender wat aanbieden. Zo verbiedt 

de Unesco ons het opwaarderen van sites die mineralen en fossielen verkopen. 

Duurzaamheid moet altijd de toon aangeven.” 
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De grot van Lorette-Rochefort
De afdaling vanop de hoogvlakte tot in een ondergrondse grot loopt 
haast verticaal. Het traject gaat langs een indrukwekkend labyrint tot aan 
de Sabatzaal, op een diepte van 60 meter. Wanneer de gids een 
heteluchtballonnetje langzaam laat opstijgen, kunt u zich een idee 
vormen van de 85 meter hoge zaal.

www.grotte-de-han.be/fr/la-grotte-de-lorette

De natuursite van Fond des Vaulx
Op twee stappen van Marche-en-Famenne bevindt zich een valleitje met 
een wild en geheimzinnig landschap. Doorheen een typisch reliëf van de 
Kalkzoom, volgen door de tijd geërodeerde kalkristen elkaar op in de 
vorm van rotswanden, karstpijpen en verrassende holten, zoals de 
afgrond van Trotti-aux-Fosses, waarin bijna 15.000 m2 rotsen gevallen zijn.

Het park van de Topiaires
Hoewel “Edward Scharenhand” nooit in Durbuy is geweest, moet hij toch 
volgelingen hebben gehad die zich naar hartenlust vermaakten in dit 
unieke parkje in Europa. Men vindt er immers een verzameling van 250 
buksbomen die gesnoeid zijn in de vorm van krokodillen, vogels, 
zeemeerminnen, olifanten en andere in planten uitgewerkte fantasieën 
die een gezinsbezoek meer dan waard zijn.

www.topaires.durbuy.be

Het Megalietenhuis
In de buurt van het lieftallige dorpje Wéris, biedt een 8 kilometer lang 
megalietenveld een uitzonderlijk beeld van rijen menhirs en hunebedden 
die meer dan 5000 jaar geleden werden gemaakt van puddingsteen. In 
het museum in het midden van het dorp kunnen reconstructies u een 
idee doen vormen van het leven van de landbouwers-veetelers uit het 
neolithicum, alsook van hun begrafenisriten en van de wijze waarop ze 
die monumenten oprichtten.

www.megalithes-weris.be

Het kasteel van Lavaux-Sainte-Anne
De weelderige woonst van de heren van Lavaux kan men bezoeken van 
de kelders tot de slottoren. Het kasteel, dat door het Waals Gewest als 
groot erfgoed wordt beschermd, is omringd door slotgrachten en door 
zijn prachtig park. Het roept een treffend beeld op van het leven, de 
fauna en de natuur in de Famenne van de 17e tot de 19e eeuw.

www.chateau-lavaux.com
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De oppervlakte kan nog groter worden
Alain Petit heeft al snel de bekendheid van het 
geoparklabel kunnen meten. Tijdens een bezoek aan het 
Europees Parlement hebben een honderdtal Chinese 
overheidspersonen, in wier land zich liefst zevenendertig 
geoparken bevinden, willen kennismaken met het 
toeristisch potentieel, de troeven en de duurzame 
projecten van het Geopark Famenne Ardenne.
Zou de oppervlakte ervan nog kunnen worden 
uitgebreid? Het reglement bepaalt dat, zolang de 
uitbreiding kleiner is dan 10 %, ze kan worden 
goedgekeurd zonder dat er een nieuwe kandidatuur hoeft 
te worden ingediend. “We willen de zaken gedurende twee 

of drie jaar rustig bekijken. Wanneer onze beheersorganen 

dan een uitbreiding naar het oosten of het westen willen – 

waarom niet? Grensoverschrijdende parken doen de 

synergiedynamiek immers toenemen.”
Let wel: het geoparklabel is niet permanent. Het moet 
om de vier jaar worden vernieuwd en er moet jaarlijks 
een verslag worden over opgesteld. Het volgende bezoek 
van de deskundigen is gepland voor 2021. “Rode kaarten 

worden zelden uitgedeeld, maar ze kunnen wel gele kaarten 

trekken, met in het oog te houden en te verbeteren punten.” 
Tussen nu en dan zullen er heel wat zaken veranderd zijn 
boven de Kalkzoom, ook al is de tijdschaal van geologen 
niet helemaal dezelfde als die van gewone stervelingen.

Het Geopark Famenne Ardenne bestaat uit 
geologische sites, panorama’s, schilderachtige 

dorpen, historische en erfgoedsites en liefst  
350 kilometer fietsroutes. Hier volgt een 

subjectieve selectie van vijf sites waarvoor u bij 
voorrang de tijd moet nemen voor een bezoek.

G E O P A R K  F A M E N N E  A R D E N N E  V Z W

Place Théo Lannoy 2
B-5580 Han-sur-Lesse (Rochefort)
+32 (0) 84 36 79 30
geopark@geoparkfamenneardenne.be
 
www.geoparkfamenneardenne.be

De grot van 
Lorette-Rochefort

<  De natuursite van  
Fond des Vaulx

Het park van de Topiaires

Het kasteel van Lavaux-Sainte-Anne

De dolmen van Wéris
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EEN VOLLEDIG ROND 
vakantiehuisje 

In Houdeng-Aimeries, halverwege tussen het historische kanaal 
van het Centrum en de nieuwe kanaalbrug, staat de Moulin du Ya. 
Een stuk plaatselijk erfgoed dat tot een ongewoon vakantiehuisje 
voor 4 personen werd verbouwd.

 I Thierry Desiraut

De vanop de lager gelegen weg nauwelijks 
zichtbare molen lijkt op een wachttoren die 
op een heuveltje te midden van het groen 
staat. Het is een molen zonder wieken en 

zonder dak. Een overblijfsel van een vergeten activiteit 
in een streek vol sporen van een roemrijk industrieel 
verleden. Een uit de toon vallend gebouw in een omge-
ving die overheerst wordt door de verpletterende massa 
van de kanaalbrug die rechtstreeks leidt naar de 
scheepslift van Strépy Bracquegnies, dat is de Moulin du 

Ya, die tot een ongewoon maar gezellig vakantiehuisje 
verbouwd werd. Men beweert dat ronde vormen de 
zeden verzachten, doch hier is het de ronding van de 
muren die de nachten verzacht.

Alles begon toen Frédérique Celant, professor plastische 
kunst, en Christophe Dupont, die elektricien van beroep 
is, zich 17 jaar geleden in Houdeng-Aimeries kwamen 
vestigen in een huis aan de rand van een rustige buurt. 
Het gebouw was een oude maalderij, waarvan een mooie 
en door een grote tuin omgeven woning werd gemaakt. 
Het jonge paar kocht tegelijk de oude verlaten molen 
naast de maalderij.

“De molen was geplunderd”
Frédérique Celant herinnert zich dat “de molen geplun-

derd was. Heel de binnenuitrusting – machines, katrollen en 

trappen – was verdwenen. Enkel het metselwerk bleef over. 

Toen we hier kwamen wonen, gebruikten we de molen als ons 

L A  LO U V I È R E

Henegouwen
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M O U L I N  D U  Y A

Rue de Bignault 30
B-7110 Houdeng-Aimeries (La Louvière)
+32 (0) 479 23 47 03
 
www.lemoulinduya.be

nr. 43 Toerisme

tuinhuisje. Later dachten we dat, als we er niet iets van gingen 

maken, het gebouw vanzelf zou instorten. De molen is een 

ongewoon en ietwat uitzonderlijk gebouw, maar als het in die 

staat bleef, zou niemand hem willen kopen. In 2014 besloten 

we er een vakantiehuisje van te maken.”
Het Waals Gewest moedigde het paar daartoe aan, want 
er bestaat zeer veel potentieel in deze streek van het 
Centrum, waar geen gebrek is aan toeristische attracties, 
zoals de scheepslift, het mijnmuseum en de woonwijk 
van het Bois du Luc. Het nabijgelegen Bergen kan met 
zijn troeven veel buitenlandse bezoekers trekken.

Drie jaar werk 
Het koppel wilde geen lening aangaan, maar trommelde 
zijn familieleden op, die alles gingen uitvoeren wat bin-
nen de mogelijkheden van goede doe-het-zelvers ligt. 
Voor het grote werk deden ze een beroep op ambachts-
lieden, die warmliepen voor het restaureren van dat 
buitengewone gebouw. Ze legden zich toe op de bin-
neninrichting en kwamen met originele ideeën voor het 
oplossen van de technische problemen die ronde muren 
met zich meebrengen. De werken duren drie jaar, maar 
het resultaat is tegelijk verrassend en perfect geslaagd.
Op de benedenverdieping werd een grote ruimte inge-
richt als salon en eetkamer, waar men gezellig rond het 
haardvuur kan zitten. De ingerichte keuken is voorzien 
van de nodige huishoudapparatuur. Via een ijzeren trap 
komt men in de slaapkamer met een groot bed en een 
badkamer. Wie sportiever is, kan langs een ladder naar 
een tweede kamer met rond bed gaan, die bijzonder 
geschikt is voor kinderen. Het geheel is in de oude 
fabrieksstijl uitgevoerd, maar toch heel gezellig.

Frédérique, de “Superhost”
En het werkt! Frédérique tovert trouwens een brede 
glimlach te voorschijn wanneer ze daarover begint: 
“Sinds de opening van het vakantiehuisje en na een tamelijk 

matig eerste jaar, hebben we nu geregeld boekingen en zijn 

haast alle weekends van juli tot oktober bezet. Het moet gezegd 

dat we voor minstens twee dagen verhuren.”

En de klanten? “Veel Brusselaars die op zoek zijn naar wat 

groen dat niet te ver van de hoofdstad ligt. Maar er komen 

ook Engelsen, Amerikanen en andere buitenlandse toeristen 

die aangetrokken worden door het feit dat we ingeschreven 

zijn als AirBnb-verblijf ”.

De Moulin du Ya biedt plaats voor vier personen en 
beschikt over twee slaapkamers, een badkamer en een 
sauna. Frédérique staat trouwens bekend als “Superhost”, 
een ervaren en door de reizigers zeer gewaardeerde 
gastvrouw.
“Hier zijn de mensen echt welkom. We informeren ze over de 

streek, ook al hebben ze dikwijls zelf hun verblijf goed voor-

bereid. En we komen met veel plezier tegemoet aan hun wen-

DE “YA”,  
DAT IS ATHANASE GHILAIN
 

De molen werd in 1865 door François Blondiau 
gebouwd. Hij maakte deel uit van een groter geheel, 
dat ook een watermolen omvatte, de Moulin Collet, die 
zich op de lager gelegen beek Thiriau du Sart bevond. 
Het geheel werd aangevuld door een hoeve. De 
watermolen produceerde cichorei en de windmolen 
meel. Wanneer een van beide molens geen water of 
wind had, werd de andere gebruikt. Bij de dood van 
molenaar Blondiau werd de hoogst gelegen molen 
overgenomen door Athanase Ghilain, die gewoonlijk 
“le Ya” werd genoemd. Vanwaar kwam die bijnaam? 
Dat is men vergeten, maar de nieuwe eigenaar kon 
niet lang profiteren van zijn aanwinst. In 1886 rukte een 
hevige storm de wieken van de molen, terwijl een 
andere het dak vernielde. Tot aan de wederopbouw 
door de familie Dupont, stonden nog enkel de muren 
van de verlaten molen overeind. Die bieden nu 
opnieuw plaats aan heel wat activiteit.

sen en hun vragen. Wat ons motiveert, dat is de uitwisseling 

en de ontmoeting met mensen die dikwijls van zeer ver komen. 

Ze komen hier kijken naar de scheepsliften op het 

Centrumkanaal en naar de Kantine van de Italianen, terwijl 

ze ook dikwijls La Louvière en Bergen bezoeken. Sommigen 

komen ook voor de carnavalsfeesten van Binche en La 

Louvière. Maar wat ze vooral zoeken, is de rust en de cocoo- 

ning die de molen biedt.” 



4949

nr. 43Bierroute

D O O R N I K

Henegouwen

Deze brouwerijhoeve 
werd in 1753 opgericht  
in Templeuve, ten 
noordoosten van Doornik. 
Ze stopte haar activiteiten 
in 1969 en herleefde in 
2004 onder impuls van 
Laurent Agache. 
Sindsdien blijft het 
“Tournay”-gamma zich 
diversifiëren.

 I Alain Voisot

BROUWERIJ DU CAZEAU  
maakt Doornik 

duizelig

Laurent Agache groeide op tussen de resten van 
de familiale brouwerij die in 1969 door zijn 
vader werd stopgezet. Zijn kinderdroom en 
persoonlijke uitdaging houdt hij stil en studeert 

voor bouwkundig ingenieur. Hoewel hij goed beseft 
hoeveel werk hij zich op de hals gaat halen door de brou-
werij weer op te starten, zoekt en vindt hij toch de ideale 
partner in de persoon van zijn neef Quentin Mariage. 
Deze laatste studeerde in Gembloers voor scheikundig 
en landbouwingenieur en heeft de deskundigheid om 
het project vorm te geven. In 2003 beslissen ze 120.000 
euro te investeren in de aankoop van een Engelse twee-
dehandsbrouwerij, die ze, na 35 jaar inactiviteit, instal-
leren in de brouwerijruimten van de familiale hoeve. 
Laurent Agache: “De familietraditie wil dat elke brouwers-

generatie haar eigen biersoorten creëert. In het kader van de 

‘ducasse’ van de Cazeau-buurt, gebeurt het echter dat ik een 

eenmalig brouwsel van het ‘Cazbier’ maakt, het bier dat mijn 

vader brouwde.”
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B R A S S E R I E  D U  C A Z E A U

Rue de Cazeau 67
B-7520 Templeuve
+32 (0) 69 35 25 53
info@brasseriedecazeau.be
 
http://brasseriedecazeau.be

nr. 43 Bierroute

Streven naar uitmuntendheid!
In 2004, toen er steeds meer microbrouwerijen ontston-
den in België en in Europa, kwam de “Tournay Blonde” 
uit, het eerste bier van de nieuwe generatie van de 
Brouwerij du Cazeau. Zo werd er weer aangeknoopt 
met het verleden. Vandaag produceert de brouwerij 
jaarlijks 1.500 hectoliter, terwijl ze een productiecapa-
citeit van 3.500 hectoliter heeft. Ze volgt namelijk de 
vraag, in plaats van de zaken te forceren. Uit elk bier 
blijkt dat ze de brouwerskunst beheerst. Ze volgt geen 
marketingstrategie, maar wil de klant verleiden met een 
geslaagd product. “We gaan zeer ver met ons onderzoek, 

aangezien we een bier brouwen dat gelagerd wordt op vaten 

van nieuwe eik en waarvan we niet meer dan 500 flessen 

trekken”, benadrukt Laurent. “Zo en niet anders kunnen 

we uitmuntend worden!”

Een internationale roeping
De verkoop is in handen van een internationaal welbe-
kende groothandelaar, namelijk Brouwerij Vanuxeem 
uit Ploegsteert, die zorgt voor de verspreiding van het 
“Tournay” -assortiment, dat trouwens goed vertegen-
woordigd is in de “beer shops”. Daardoor kan Laurent 
Agache zich toeleggen op de geleidelijke aanpassing van 
zijn installaties. “De markt is verzadigd, de verdelers willen 

hun aanbod niet meer verruimen, anders valt het niet meer 

te beheren”, legt Laurent uit. “Wanneer ze een nieuw bier 

willen verdelen, moeten ze er een ander uit de catalogus ver-

wijderen. Je moet dus goed de vraag volgen en een product 

maken dat zichzelf verkoopt, en wel uitsluitend door zijn 

kwaliteit”.

Doel: het brouwerijtoerisme
In de toekomst wil Laurent zich richten op het brouwe-
rijtoerisme. De op een tiental kilometer van Doornik 
gelegen brouwerij zou bijvoorbeeld kunnen worden 
opgenomen in een programma voor het bezoeken van 
de stad en de kathedraal, die op de erfgoedlijst van de 
Unesco staat. “Wij onderzoeken heel ernstig de mogelijkheid 

om op afspraak bezoekers te verwelkomen en hun onze instal-

laties te laten bezichtigen. We krijgen veel aanvragen van 

particulieren, maar we kunnen daar momenteel niet op 

ingaan, omdat we er nog niet klaar voor zijn.” 

Uit elk bier blijkt dat ze de brouwerskunst 
beheerst. Ze volgt geen marketingstrategie, 
maar wil de klant verleiden met  
een geslaagd product. 
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De “Tournay Blonde”
Het eerste brouwsel dateert van 1 mei 2004. Die gebeurtenis schenkt nieuw leven aan een 
meer dan 250 jaar oude erfenis van familiale brouwerskunst. Die eerste “Tournay” is een 
goudblond bier met 6,7% alcohol, dat een tweede gisting op f les ondergaat en enkel 
natuurlijke ingrediënten bevat: water, twee moutsoorten, vier hopsoorten, gist en een 
beetje suiker voor het hergisten op fles. Het wordt niet gefilterd en niet gepasteuriseerd. 
De “Tournay” is een heel evenwichtig bier, waaraan de bij het brouwen gebruikte 
hopbloem een ietwat droge en bit tere afdronk geef t . Het bier wordt bij voorkeur 
gedronken op een temperatuur van 8 tot 10°C en het wordt rechtopstaand in de kelder 
bewaard.

De “Tournay de Noël”
In oktober 2006, ontwerpt Laurent Agache, met de hulp van Martin Foré, de “Tournay de 
Noël”. Dit donkere robijnkleurige bier wordt gemaakt van vijf verschillende mout  en drie 
hopsoorten, die er een complex maar evenwichtig aromatisch boeket aan geven. Het 
bevat 8,2% alcohol. 

De “Tournay Noire” 
In maart 2007, komt de “Tournay Noire” uit de brouwkuipen. Het is een op fles hergist bier 
met een alcoholgehalte van 7,6%, dat enkel natuurlijke ingrediënten bevat: water, vier 
moutsoorten (waarvan er één speciaal gebrand is), twee hopsoorten, gist en suiker. De 
speciale moutsoorten en de zeer typische hopssoorten geven er een krachtige en lange 
smaak in de mond aan, met een duidelijke bitterheid. In 2012 en 2014 wordt het bekroond 
als de beste stout van Wallonië.

De “Saison Cazeau”
De “Saison Cazeau” wordt in juni 2008 gecreëerd. Volgens de traditie moeten “Seizoen”-
bieren de hoeveknechten laven tijdens de zomerse oogsten. Ze moeten dus licht en 
verfrissend zijn. De “Saison Cazeau” is bijgevolg een licht blond bier dat hergist op fles en 
5% alcohol bevat. Het wordt gemaakt met Pilsen-mout en twee hopsoorten die er een zeer 
aangename bitterheid aan geven. De ‘Saison Cazeau’ wordt verfijnd met vlierbloemen, die 
het heel verfrissend maken. Aangezien vlierbomen slecht een drietal weken bloeien, 
namelijk tussen half mei en half juni, is de productie van het bier sterk beperkt in de tijd. 
Het is wellicht het enige bier ter wereld dat wordt gebrouwen met vers geplukte 
vlierbloemen. In 2013 won het de gouden medaille op de Brussels Beer Challenge.

De “Tournay Triple” 
De “Tournay Triple” komt het assortiment aanvullen in april 2012. Deze ‘tripel’ is een op fles 
hergist blond bier met 9% alcohol. Het is een echte IPA (Indian Pale Ale) en bevat bijzonder 
veel hop (namelijk 60 EBU – de Europese eenheid voor het meten van de bitterheid). De 
vier hopsoorten die het bevat, zorgen voor een sterk evenwicht tussen de bitterheid en de 
aroma’s. De aandronk is heel fris en een beetje fruitig, zoals witte wijn, maar de bitterheid 
ontwikkelt zich snel in de mond en blijft in de nasmaak. De overvloed waarmee het bier 
van hop wordt voorzien, compenseert de grote dichtheid van dit brouwsel en maakt het 
heel goed verteerbaar en smakelijk.

DATA
    

1753  
Jacques Descamps richt een 

brouwerijhoeve op in Templeuve.

1892   

De brouwerij komt in handen van 
Arthur en Charles Agache, die ze 
verder ontwikkelen. Hun opgang 
wordt gebroken door de Eerste 

Wereldoorlog, tijdens dewelke de 
Duitsers de brouwkuipen opeisen 

voor de wapenindustrie.

1918   

De brouwerij sluit zich aan bij  
twee plaatselijke brouwerijen en 

hervat haar activiteiten in de 
installaties van brouwerij Duchâtelet 

in Néchin (Estaimpuis).

1952    

De specialiteit van het huis is het 
amberkleurige “Cazbier”.

1969   

In 1969 is Brouwerij du Cazeau  
de laatste die nog actief is in 
Groot-Doornik. Zoals andere,  
beslist ze de productie stop te 
zetten en zich toe te leggen op  
de verkoop van bieren die door 

andere en veel grotere brouwerijen 
worden geproduceerd.

2004   

De brouwerij begint opnieuw te 
werken onder impuls van Laurent 
Agache en van zijn neef en vriend 
Quentin Mariage. Beide vennoten 

gaan een nieuw assortiment 
ontwikkelen op basis van de 

“Tournay Blonde”.

B R O U W E R I J  D U  C A Z E A U

Rue de Cazeau 67
B-7520 Templeuve
+32 (0) 69 35 25 53
info@brasseriedecazeau.be
 
http://brasseriedecazeau.be
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TERUG NAAR 
de jaren 80 

LU I K

Luik
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Tot 2 juni 2019 kunt u zich in het station van Luik Guillemins laten 
onderdompelen in een gedenkwaardige periode uit de recente 
geschiedenis. De nieuwe tentoonstelling van Europa Expo biedt 
nostalgici en nieuwsgierigen een ervaring aan, die hun de “vrije” 
sfeer van de jaren 80 op meeslepende wijze laat herbeleven. Houd 
u klaar voor “Expo Generation 80”! 

 I Joéllie Sprumont
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Alles speelt zich af op niveau 1 van de stations-
parking, een ongewone plaats om een ten-
toonstelling te organiseren. Een ruimte met 
een oppervlakte van vijftienhonderd vier-

kante meter, een honderdtal schermen, meer dan 500 
originele stukken die werden uitgeleend of verhuurd 
door musea, instellingen en privéverzamelaars. Een jasje 
van Freddie Mercury en van Madonna, de Formule 1 
van Thierry Boutsen, Tatayet, tekeningen van Kroll, 
een hoofdkussen met de handtekening van Michael 
Jackson… Voorwerpen die worden gepresenteerd door 
een team van specialisten dat zes maanden werk heeft 
gehad voor het opzetten van de tentoonstelling die acht 
maanden zal duren en die 3,5 miljoen euro kost.
Het idee werd definitief goedgekeurd in de zomer van 
2017. Het team van Europa Expo vatte toen de studiefase 
aan, namelijk het documentatiewerk en het zoeken van 
de topstukken bij verzamelaars en musea. Daarna moest 
het scenario worden geschreven, met de rode draad voor 
het indelen van de ruimten en de enscenering rond een 
tiental thema’s: nieuwe technologieën, grote gebeurte-
nissen, politiek, economie, humor, kunst, cultuur, sport, 
film… De meeste decors werden speciaal gemaakt voor 
die tentoonstelling. Nostalgici, nieuwsgierigen en de 
generatie die geen diskettes heeft gekend, zullen niet 
onberoerd bl ijven door hun bezoek aan die 
tentoonstelling.

Een duik in een gedenkwaardig decennium
“Expo Generation 80” zal de bezoeker onderdompelen 
in de jaren 80. Wie denkt dat dit decennium, dat zulke 
ongelooflijk diepe sporen heeft nagelaten in de geesten, 
zal worden uitgebeeld door middel van lange rijen aan 
de muren opgehangen kaders, staat een ontgoocheling 
te wachten. “Expo Generation 80” nodigt de bezoeker 
of de toeschouwer uit voor een meeslepende ervaring. 
Een echte dancing uit de jaren 80, waar men kan bewe-
gen op het ritme van de “Vogeltjesdans”, de studio van 
een vrije radio, de set van het televisieprogramma 
“Champs Élysées” van Michel Drucker, de keuken van 
E.T… Manfred Dahmen, de pers en communicatiever-
antwoordelijke van Europa Expo, legt de aanpak uit: 
“Het idee is het resultaat van een consensus binnen het team 

over de jaren 80. Ze vormen een actueel thema en hebben een 

diepe stempel gedrukt op de geschiedenis, zowel op technolo-

gisch als op politiek, economisch en cultureel vlak.”

Er is immers een tijd vóór en een tijd na die jaren. Het 
decennium stak vol nieuwigheden: de opkomst van 
zinderende technologieën, een rijke (pop) cultuur, grote 
vooruitgang in de geneeskunde, Voyager 2 in de 
ruimte… Een jeugd die proeft van de vrijheid die open-
bloeide na de sociale bewegingen uit 1968. Toch kende 
die periode een aantal schokkende feiten: de koude oor-
log, de ontdekking van het aidsvirus, Tchernobyl, de val 
van de Berlijnse Muur…

Toerisme
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DE ZEVENDE KEER VOOR EUROPA EXPO!
Het is de zevende keer dat Europa Expo een tentoonstelling organiseert in het station van Luik 
Guillemins. De firma, die Europa 50 en Collections & Patrimoines omvat, werd opgericht door  
René Schyns uit Welkenraedt. Ze heeft zich al sinds meer dan 25 jaar gespecialiseerd in het 
“ontwerpen, produceren en organiseren van grootschalige tentoonstellingen”, zoals “SOS Planète”, 
“Golden Sixties”, “Liège Expo 14-18”, “J’aurai 20 ans en 2030”… Volgende herfst zal Egypte aan de 
eer zijn in dezelfde ruimte.

Toerisme

Drie meeslepende voorstellingen
In “Expo Generation 80” loopt de bezoeker door drie 
speciale ruimten waarin “voorstellingen” worden gege-
ven. In de eerste bevindt de toeschouwer zich op een 
begraafplaats! En niet zomaar eender welke, maar die 
uit de beroemde videoclip “Thriller” van Michael 
Jackson, die in 1983 uitkwam. Een kortfilm van 14 
minuten op 35 mm. Het lied begint, er gaat een graf 
open, er verschijnt een halfdode vrouw en een zombie 
opent een deur. Men stapt over de keien, lianen bedek-
ken de muren, een avonturier en een edelsteen... De 
tweede voorstelling brengt de bezoeker naar de “Temple 
of Doom” van Indiana Jones (1984), de tweede van de 
reeks van vier films die door Steven Spielberg werd 
gemaakt over de avonturier Harrison Ford. De derde 
ruimte vormt het sluitstuk van het parcours met een 
beslissende gebeurtenis uit dat decennium, namelijk de 
val de Berlijnse Muur in 1989, met de mogelijkheid om 
zelf stukken van die muur uit te breken dankzij de tech-
nologie van de toegevoegde werkelijkheid…  

www.europaexpo.be

Voorwerpen die worden gepresenteerd door een 
team van specialisten dat zes maanden werk heeft 
gehad voor het opzetten van de tentoonstelling die 
acht maanden zal duren en die 3,5 miljoen euro kost.
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Het Huis van de Patafonie in Dinant
Dit huis bevindt zich in een van de oudste gebouwen van Dinant, de geboortestad 
van Adolphe Sax, en is een eerbetoon aan de uitvinding van instrumenten. Het 
is een ruimte voor een geluidswandeling, voor het ontdekken van onvermoede 
klanken, een magische plek voor jong en oud. De bezoekers doorkruisen de 
verschillende provincies van Patafonië en maken achtereenvolgens kennis met 
het patatropische oerwoud, de aqualubieke rivier, de door Pierre Galet ontdekte 
grot, de Grote Sampler en – voor de geluksvogels – de Geluidsmuur. Het in zijn 
soort uniek instrumentarium, dat werd uitgedacht door Max Vandervorst en 
gemaakt door de firma Amalgamme, is in de loop van de tijd aanzienlijk uit-
gebreid en blijft voortdurend evolueren, dankzij de vindingrijkheid van de 
twee Patafoniërs die daar wonen.

In de vallei van de Jeker, een rivier die, via de gemeente Bassenge (Bitsingen), 
loom tussen Glons (Glaaien) en Eben-Emael stroomt, liggen enkele speciale 
plekken die het ontdekken waard zijn. Eén daarvan is het befaamde fort 
van Eben-Emael, dat de Duitsers in mei ’40 in een handomdraai konden 
innemen, de museumtoren van Eben-Ezer met de vier engelen van de 
Apocalyps, maar ook de champignonkwekerijen die schuilgaan in een 
labyrint van grotten van turfkrijtsteen en silex en waarin de bewoners 
tijdens de oorlogen konden schuilen. De al 30 jaar actieve Théo Jodogne 
is de laatste Waalse kweker van grotchampignons. Hij gebruikt nog steeds 
de traditionele methode, waarbij de zwamvlokken samen met paardenmest 
en tarwestro op een dunne laag grond worden gelegd. De grotten van de 
Montagne-Saint-Pierre (Sint-Pietersberg), in het natuurreservaat van de 
Heyoule, te Eben, bieden een dubbel voordeel, namelijk zomer en winter 
dezelfde temperatuur (13°) en vochtigheidsgraad (80 %). Dat stabiele klimaat 
is goed voor de groei van de champignons, die hun omvang om de 20 uur 
verdubbelen. De “nachttuinier” plukt ze met hun voetjes, waardoor ze heel 
vers en lekker blijven! “Mijn vrouw en ik hebben heel het jaar door geen ander 

werk. We doen het pas kalmer aan in de lente, wanneer er minder vraag naar 

champignons is” , zegt Théo.

THE PLACE TO 
BE WAW!
—  In de voetsporen van de “Ambassadeurs”

De champignonkwekerijen van het Jekerdal
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Het dorpsplein van Limbourg
De charmante place Saint-Georges die tot het uitzonderlijke 
immobiliënerfgoed van Wallonië behoort, heeft veel 
bijgedragen tot het label “Mooiste dorp van Wallonië”, dat 
aan de vroegere hoofdstad van het hertogdom Limburg werd 
toegekend. Het trapeziumvormig plein met zijn mooie 
herenhuizen en zijn uit de Vesder afkomstige straatstenen, 
trekt de aandacht tot in Engeland. De voorbije maand maart 
kwam de BBC er immers opnamen maken voor de 
minireeks Les Misérables, een nieuwe bewerking van de 
roman van Victor Hugo. Jammer genoeg werd het plein erg 
beschadigd door opeenvolgende werken en dreigt men er 
voortdurend zijn voet te verzwikken. Daarom hebben de 
vroede vaderen besloten het plein te restaureren met alle 
respect voor de authenticiteit ervan. En daarom werd de 

campagne “Limbourg, ma place” gestart, die inwoners en 
sympathisanten 132 euro vraagt om 1m2 straatstenen te financieren. In ruil daarvoor 
wordt de naam van de koper in één van die stenen geëtst! “We gaan brouwerijen van 

speciaalbieren ook vragen om aan de actie deel te nemen”, zegt het hoofd van de vzw Jacques 
Lamotte. “Ze krijgen dan een steen met het blazoen van hun bier.” 

Brouwerij Saint-Lazare verwijst naar de Faubourg Saint-Lazare, die ligt op een 
van de vijf Bergense heuvels die ook “Mont Saint-Lazare” of “Montagne des 7 
frères” wordt genoemd. In 2006, na brouwerijwetenschappen en industriële 
bierproductie te hebben gestudeerd, zet Jean-Philippe Mottoul zich aan het 
brouwen omdat hij opnieuw een brouwerij aan het werk wil in de stad. Nadat 
hij zijn recepten heeft getest bij en verbeterd op advies van een kennerspubliek, 
richt hij, in het begin van 2015, samen met enkele enthousiaste medestanders 
de brouwerij “Saint-Lazare” op, die van plan is haar recepten dikwijls te ver-
anderen en geregeld originele dranken te maken, soms voor een beperkte 
periode, en soms permanent. Ze stelt haar klanten voor hun product mee te 
helpen ontwikkelen, opdat ze zeker een 
authentiek bier zouden krijgen, dat bij hen 
past. Tot de bierpareltjes behoren een “Saison”, 
een “Blonde légère”, een amberkleurige “Pale 
Ale”, het luxebier “Belgium Owl” dat op whis-
kyvaten wordt gelagerd en, sinds kort, een 
“Ambassadeurs”-bier! 

De brouwerij Saint-Lazare in Bergen
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De Glaskapel van Fauquez
Het gehucht Fauquez, dat als bijzonderheid heeft dat het balanceert op twee gemeenten (Ittre en ’s Gravenbrakel) en 
zich vastklampt aan twee provincies (Waals-Brabant en Henegouwen), dankt zijn roemrijk verleden aan de “Verreries 
Fauquez”, een glasfabriek die haar glorietijd beleefde in de eerste helft van de 20e eeuw en wel dankzij het genie van 
haar directeur, Arthur Brancart, de uitvinder van het “marbriet”, een ondoorzichtig gemaakte glassoort die in de Art 
Deco werd gebruikt en die al vlug een internationaal succes kende. Die directeur gedroeg zich als een echte vader 

voor zijn arbeiders, voor wie hij woningen, scholen, winkels, 
feestzalen liet bouwen, alsook een kapel, die bekend werd onder de 
naam van Glaskapel, want het marbriet was er alomtegenwoordig 
(de glasramen werden getekend door Anto Carte). De kapel werd 
van 1930 tot 1977 voor de eredienst gebruikt. Daarna werd ze aan 
haar lot overgelaten, tot in 1990 een zekere Michaël Bonnet, die 
heel bescheiden op een kleine rivierboot woonde, maar die gouden 
handen heeft, de kapel aankocht en ze begon te restaureren met 
materiaal uit de streek. Vandaag is de Glaskapel, die zich op het 
grondgebied van Ronquières bevindt, een juweeltje dat met duizend 
kleuren schittert en ook opvalt door haar originaliteit. “Ik heb ze in 

twee delen opgesplitst”, legt de restaurateur uit. “In het eerste deel heb ik 

een appartement over drie verdiepingen ingericht, waarvan de derde zich 

onder de klokkentoren bevindt. Momenteel woon ik daar, maar ik ben van 

plan het om te vormen tot een vakantieverblijf. Het tweede deel is een zaal 

voor opvoeringen en tentoonstellingen geworden. Ik organiseer er jazz en 

toneelavonden, maar ik verhuur ze ook aan particulieren en aan 

ondernemingen die er evenementen willen laten plaatsvinden. ” 

De “cougnou”, de baby van 
Andenne
De inwoners van Andenne zijn formeel: de “cougnou” (het man-

netje) is in hun gemeente geboren. Daarover wordt niet gediscus-
sieerd, want de kwestie is beslecht, het voor en tegen afgewogen, 
omzwachteld – zoals een baby – en van alle kanten getoond in 
de vitrine van de Toeristische Dienst. Wanneer liet het kindje 
voor het eerst van zich horen? De herinneringen omtrent de 
“cougnou” zijn versnipperd. Waarschijnlijk in de 17e of de 18e 
eeuw. Het is trouwens in die tijd dat men de eerste sporen vindt 
van een kaartspel dat Trairies heet en dat onlosmakelijk is ver-
bonden met de “cougnou” van Andenne. Met Kerstmis gingen 
de inwoners na de middernachtmis immers naar de bakker om 
zich aan dat kansspel over te geven en te proberen de prijzen 
te winnen, namelijk de kerststronk en de vier “cougnous” die 
de inzet vormden. “We zetten de tafels in onze werkplaats en de 

partijen volgen elkaar zeer snel op, aangezien het er enkel om gaat 

de hoogste kaart van de getrokken kleur te hebben”, vertelt Martine 
Dieudonné, die meent dat er op zulk een nacht wel 120 “trai-
ries” worden georganiseerd, waaraan dus 1200 spelers deel-
nemen. Blijft u sceptisch? Neem dan een ‘cougnou’ en kijk 
hem goed in de vier ogen: heeft dat kind soms geen twee 
hoofden (bêches), net zoals de figuren op de speelkaarten? 
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De “Bois du Cazier” brengt zijn eerste mobiele app uit
De nieuwe, gratis bij Apple Store en Google Play Store te downloaden toepassing is bestemd voor 
bezoekers van eender welke leeftijd en wil een ideale gids zijn. De app heeft twee delen: het ene is 
praktischer (voorstelling van de plaatsen, de musea, de uurroosters…) en het andere interactiever: ludiek, 
ongewoon en met oog voor de natuur.
“We wilden de site van de vroegere steenkoolmijn uit Marcinelle in een 

nieuw tijdskader plaatsen. Met deze app kan het natuurminnende, 

nieuwsgierige en op verrassingen beluste en al dan niet van kinderen 

vergezelde publiek de site voortaan heel zelfstandig en volgens de zelf-

gekozen thematiek ontdekken”, verklaart marketingchef Valérie 
Demanet.
Met deze toepassing, die het imago van het museum moderni-
seert en de bezoeker echte interactie met de site aanbiedt, hoopt 
de “Bois du Cazier”, die nu bijna 60.000 bezoekers per jaar trekt, 
een nog gevarieerder publiek aan te spreken.

www.leboisducazier .be

Bijna twintig jaar na Voisins officiels, de naamkaartjessets die François Curlet 
de inwoners van de mijnwerkersbuurt van de Grand-Hornu aanbood voor de 
inwijding van het MAC’s (Museum voor Hedendaagse Kunst), werd hij 
opnieuw uitgenodigd door het museum, dat een grote retrospectieve aan hem 
wijdt. Dankzij die Crésus & Crusoé gedoopte monografische tentoonstelling 
kan men kennismaken met een poëtisch oeuvre dat met de culturele, politieke 
en economische tekenen van de huidige wereld speelt. Door het verzamelen 
en recyclen van zijn afval, zoals de reeks sprays op koper, Frozen Feng Shui, 
die met een sjabloon werden gemaakt op industrieel snijafval, vormen zijn 

werken een tijdsarchief. Huiselijk – maar stedelijk, chic 
– maar arm, decoratief – maar vormloos: zo getuigt dat 
schilderwerk op metaal vooral van de voorliefde van de 
Brusselse kunstenaar voor het oxymoron, de stijlfiguur 
die twee tegenstellingen bij elkaar brengt, zoals Crésus & 

Crusoé.
In de grote zaal van het MAC’s toont François Curlet ook 
vier van zijn raadselachtige kortfilms: een oude, Jonathan 

Livingstone, die werd geïnspireerd door de film Harold en 

Maude, met een personage dat rijdt in een tot lijkwagen 
omgebouwde Jaguar Type E, alsook drie andere die spe-
ciaal voor deze tentoonstelling werden gemaakt: Air 

Graham, waarin twee mimespelers een virtuele kopie uitbeelden van 
een glazen huisje van Dan Graham, The Yummy Patriot, die het portret 

van een onfatsoenlijke en gulzige huzaar in uniform schetst, en ten slotte 
L’Agitée, een door het MAC’s geproduceerde film die de rattenvanger van 

Hamelen weer tot leven wekt in de persoon van Laurence Bibot. 

www.mac-s.be

“Crésus & Crusoé” in het Mac’s

—  Het ontdekken waard
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Niki de Saint Phalle in het BAM
De tentoonstelling die tot 13 januari in Bergen plaatsvindt, is de eerste grote retrospectieve van Niki de Saint Phalle 
(1930-2002) in België. Ze vertelt hoe haar onbegrensde verbeelding en unieke kijk op de wereld haar internationale 
erkenning opleverden en haar tot een van de voornaamste kunstenaressen van de 20e eeuw maakten. Ze illustreert 
de uiteenlopende wijzen waarop ze 50 jaar lang vorm gaf aan haar verlangen om de gelijke te worden van de mannen, 
door zich te doen gelden in een samenleving en een kunstwereld die tot dan toe door deze laatsten werden 
overheerst.
Met haar ongeremde en vrije artistieke aanpak kon ze in allerlei vormen (schilderijen, beeldhouwwerk, optredens, 
architecturaal werk, toneelstukken, films…) de vrije loop geven aan haar oeverloze, uitdagende en gewaagde ver-
beelding en vindingrijkheid. Los van musea en galerijen schiep ze een band met het publiek, voor wiens ogen ze 
werken maakten en dat ze aanspoorde om mee te doen, wat haar veel media-aandacht opleverde.
In het BAM (Beaux-Arts Mons) geven meer dan 140 werken op twee verdiepingen een chronologisch overzicht van 
de creatieve evolutie van de kunstenares, van haar eerste assemblages en schilderijen uit de jaren ’50 tot de beroemde 
Tirs uit de jaren ’60, via de sculpturen van bruiden en barende vrouwen uit het midden van de jaren ’60 en haar Nanas, 

haar emblematisch gebleven hymnen 
aan de vrouwelijkheid. De tentoon-
stelling belicht ook de voortdurende 
bekommernissen van de kunstenares: 
de sociale en politieke problematiek, 
woede, geweld, mythologie en sprook-
jes, alsook vrouwelijkheid.
In het centrum van Bergen staan drie 
werken van Niki de Saint Phalle: in de 
tuin van het BAM, in de Burgemeester- 
tuin en in de Belforttuin. Die grote 
beeldhouwwerken maken deel uit van 
de stad en leggen het verband tussen 
het museum en de openbare ruimte, 
een thema dat de kunstenares zo 
dierbaar was.

www.bam.mons.be

—  Mag je niet missen
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EEN 
BUITENGEWOON 
MUSEUM IN HET 
BOEKENDORPE
Sinds 10 september neemt het Mudia, in Redu, 
zijn bezoekers mee op de “stroom van kunsten”. 
Een reis door zeven eeuwen en niet minder dan 
46 kunstrichtingen. Een betoverende ervaring 
voor kinderen en een meesterlijke ontdekking 
voor elke bezoeker!

 I Christian Sonon 
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EEN TWEEDE LEVEN 
VOOR REDU?
Het gaat hier om de droom van  
een bezield verzamelaar die 
werkelijkheid is geworden. Dankzij 
het Mudia, het didactisch museum 
van de kunst dat je als een attractie 
bezoekt, zou het dorp Redu 
opnieuw kunnen uitgroeien tot een 
belangrijke toeristische trekpleister 
in de streek.

“
Toen ik zag dat mijn kleinkinderen na tien minuten in een 

museum al weer wilden vertrekken, hield ik mezelf voor dat 

het tijd was om te handelen …”

Eric Noulet was zeker niet de eerste die zich de bedenking 
maakte dat er zeker “iets moest worden gedaan” om een 
breed publiek belangstelling te doen krijgen voor kunst. 
Anderen waren hem al enige jaren voorgegaan en hadden 
de uitdaging opgenomen om musea minder oubollig te 
maken door in te zetten op interactiviteit, dynamiek en 
verrassing. Wellicht echter is niemand daarbij zo ver 
gegaan als deze verzamelaar en kunstliefhebber. Niet 
alleen heeft hij zijn droom verwezenlijkt, het resultaat is 
bovendien echt betoverend. Nooit zijn kinderen – en zelfs 
hun ouders niet – met zoveel enthousiasme op stap gegaan 
in de wereld van de kunsten sinds de opening van het 
Mudia in Redu. Het is een museum waar de nieuwe tech-
nologieën en speelse aspecten een zo belangrijke plaats 
hebben gekregen dat het museum werd erkend als toe-
ristische trekpleister door het Commissariat Général au 
Tourisme in Wallonië.
Het museum is wel degelijk een attractie. Hoewel het 
parcours dat Eric Noulet uitstippelde om het voor elke 
bezoeker mogelijk te maken zesenveertig verschillende 
kunststromingen te ontdekken (van de 15e tot de 21e eeuw, 
van de Vlaamse primitieven tot stripverhalen) in de eerste 
plaats een pedagogisch doel heeft, is die aantrekkings-
kracht in elke zaal nadrukkelijk aanwezig in de vorm van 
verbazende interactieve animatie. Nu eens komt een jonge 
vrouw in beweging op het doek en bootst ze de buigingen 
van de bezoekers na, dan weer worden die bezoekers 
uitgenodigd om een personage op een schilderij van 
Seurat in te kleuren. In de ene zaal volstaat het om even 
met een vinger op het scherm te duwen om de figuren in 
een drieluik van Jeroen Bosch een op zijn minst opmer-
kelijk ballet te doen dansen, in een andere zaal wordt het 
doek “De dood van Marat” van Jacques-Louis David aan-
gevuld met een macabere ontdekking… Net als in een 
attractiepark is opwinding verzekerd, alleen wordt die 
hier gekoppeld aan de combinatie van kunst, enscenering 
en het digitale. Voorts ligt het hele parcours bezaaid met 
spelletjes die elke bezoeker de kans bieden zijn kennis op 
een leuke wijze te testen.. ©
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Terug naar het wezen van de kunst
“De bedoeling is om sommige kunstwerken op een andere en originele 

wijze voor te stellen aan de hand van de nieuwe technologieën”, legt 
Karlin Berghmans uit. “Die verschillende ludieke opstellingen laten 

de bezoekers toe om telkens opnieuw naar adem te happen en met 

frisse moed verder te gaan om het hele parcours af te leggen. 

Het volstaat om de animatie te starten met behulp van de 

badge die elke bezoeker bij de ingang krijgt. Eenvoudiger 

kan het niet.”

Karlin Berghmans (32 jaar) is de directrice en 
conservatrice van het Mudia. De onvoorspelbaar-
heid van het leven bracht haar van Rendeux, 
vanwaar ze afkomstig is, naar Redu, waar haar 
loopbaan als kunsthistorica nu een nieuwe vlucht 
heeft genomen nadat ze haar eerste ervaringen 
opdeed als conservatrice van het Musée du Sart-
Tilman in Luik en shop manager in het Bastogne 
War Museum. “Dit museum is precies zoals ik er zelf 

graag eentje had gecreëerd. Het valt niet te ontkennen dat er 

beetje bij beetje een kloof is ontstaan tussen kunst en mensen. 

Velen durven geen museum meer binnenlopen omdat ze denken dat 

het alleen voor kenners is. In het Mudia, waar er hard is nagedacht 

over de selectie van de werken, de presentatie, de affichering en de 

inhoud van de audiogidsen, keren we terug naar het wezen van de 

kunst. Om het even wie, welke kennis hij ook heeft van kunst, kan 

reageren op wat hij er te zien krijgt en de werken waarderen of niet, 

aan de hand van wat hij gelooft en voelt.”

Karlin Berghmans,  
directrice en conservatrice van het Mudia

“In dit domein waren de verwachtingen 

in de provincie Luxemburg reëel. Voor 

vele bewoners van de regio wordt het 

Mudia hun eerste echte confrontatie  

met kunst.”

Het cultuuraanbod in de streek verrijken
De jonge directrice is des te opgetogener met het project daar 
het is ingeplant in een streek zonder overweldigend aanbod aan 
kunstmusea. “In dit domein waren de verwachtingen in de provincie 

Luxemburg reëel. Voor vele bewoners van de regio wordt het Mudia 

hun eerste echte confrontatie met kunst. En wat een confrontatie! Ze 

kunnen zich immers onderdompelen in een avontuur dat zich uitstrekt 

over zeven eeuwen en daarbij zesenveertig kunstrichtingen 

doorloopt!”

Voor Olivier Lefèvre, bevoegd voor toerisme bij de vzw, is het 
nu de taak van het museum – of liever, de attractie! – om bij te 
dragen tot de ontwikkeling van het gewestelijk cultuuraanbod 
door de kaart van de originaliteit en complementariteit te trek-
ken. “We denken na over wat de beste manier is om het Mudia te 

integreren in het boekendorp, om samenwerkingsverbanden te creëren 

met de handelaars, kunstenaars en inwoners. Redu kan weer een 

belangrijke toeristische trekpleister worden en zo bijdragen tot de 

uitstraling van de regio, zoals ook de natuur, het Euro Space Center 

en het Bastogne War Museum dat doen.”
“Daar het Mudia de ambitie koestert een springplank naar kunst te 

zijn, willen we een echte samenwerking tot stand brengen met de 

scholen”, benadrukt de conservatrice nog. “We willen pedagogische 

activiteiten plannen en ontdekkingsstages organiseren waaraan ook 

lokale kunstenaars deelnemen. Overigens hebben we al goede vorde-

ringen gemaakt met onze integratie in het dorp. Niemand hier was 

tegen onze komst gekant!”

Dit gunstig onthaal werd nog in de hand gewerkt door de bedoe-
ling van de verantwoordelijken van het museum om met 
ambachtslieden uit de Ardennen te werken, om personeel uit 
de streek in dienst te nemen en in het kleine museumrestaurant 
lokale producten aan te bieden. Resultaat: nooit eerder raakte 
een nieuwkomer in het dorp zo snel ingeburgerd! 
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HET  
MUDIA  
IN HET KORT
 

20zalen, vier verdiepingen, 1.000 m2

300 werken

46 kunststromingen

van de  XVe tot de XXIe
eeuw

Originele werken van  
(onvolledige lijst):

Paolo Veronese, 
Pieter Bruegel de Jonge, 

Felicien Rops, Fernand 
Khnopff, Léon Spilliaert, 

Odilon Redon, Alfons 
Mucha, Gustav Klimt, 

Auguste Rodin, Rik 
Wouters, Fernand Wery, 

Kees Van Dongen, Pablo 
Picasso, Fernand Léger, 

Amedeo Modigliani, Paul 
Klee, Gustave De Smet, 

Alberto Giacometti, René 
Magritte, Paul Delvaux, 

Jean Dubuffet, Pierre 
Alechinsky, Andy Warhol, 

Marcel Broodthaers, Pol 
Bury, Hergé, Franquin, 

Philippe Geluck…

“De bedoeling is om sommige kunstwerken 

op een andere en originele wijze voor te 

stellen aan de hand van de nieuwe 

technologieën.”

M U D I A

Place de l’Esro
B-6890 Redu (Libin)
+32 (0)61 51 11 96
info@mudia.be
 
www.mudia.be



6767

Dossier nr 41

OP ZOEK NAAR
UITMUNTENDHEID

Hij noemt zichzelf een “zinneke”, een kind van 
Brussel, maar geeft toe dat onze Ardennen 
een grote aantrekkingskracht op hem uitoe-
fenen. Het is overigens in de Ardennen, meer 

bepaald in Herbeumont, dat hij destijds zijn vrouw 
leerde kennen. “Er bestaat tussen ons een genegenheid die 

na 50 jaar even sterk blijft” f luistert Eric Noulet ons in, 
“onder andere omdat we dezelfde passies delen.” Tot die pas-
sies behoren – natuurlijk – de kunst maar ook lange 
wandelingen in het woud waar het echtpaar in de herfst 
graag paddenstoelen plukt en … het hele jaar lang afval 
verzamelt. “We hebben een plicht jegens de natuur”, ver-
klaart hij. Het is duidelijk dat deze verzamelaar ook 
meent dat hij een plicht heeft ten aanzien van onze kin-
deren: indien hij drie jaar van zijn leven heeft gewijd 
– zonder welke hulp ook van overheidswege – aan de 
creatie van een juweeltje als het Mudia, dan is dat in de 
eerste plaats om de kinderen op te voeden in de wereld 
van de kunst, meer bepaald door hen in vervoering te 
brengen. Of misschien is het wel het omgekeerde…

Eric Noulet, vanwaar komt uw passie voor de kunst?
Mijn ouders hadden schilderijen, niets van grote waarde, 
maar die hebben zeker mijn nieuwsgierigheid gewekt. 
Toen ik jong was, ben ik met mijn rugzak door tiental-
len landen getrokken en telkens wanneer er ergens een 
museum op mijn weg lag, liep ik er binnen. Toen ik in 
Parijs woonde, ben ik wel driehonderd keer ‘s avonds 
naar het Louvre gegaan om er de verschillende afdelin-
gen een voor een te ontdekken. In een museum ben ik 
altijd gelukkig. Ik voel me er net als onder een parasol. 

Ik kan er rustig ademhalen en me helemaal overgeven 
aan mijn gevoelens.

De meeste werken die in het Mudia zijn tentoongesteld, 
komen uit uw eigen collectie. Herinnert u zich nog uw 
eerste aanwinst?
Ja. Ik was 20. Ik ben er echter niet bijzonder fier op, want 
meer dan een prentkaart die op een doek was gekleefd 
stelde het niet voor. Een van de eerste belangrijke schil-
derijen die ik kocht, was een werk van de fauvist Jean 
Vanden Eeckhoudt, dat overigens ook in Redu is tentoon-
gesteld. In werkelijkheid is mijn passie werkelijk ontloken 
toen ik bijna veertig was en ik kunstwerken begon te 
kopen. Ik had rugklachten en daardoor was het beter om 
te stoppen met tennis, squash en jogging. Ik besliste om 
dan maar veilingzalen in binnen- en buitenland te bezoe-
ken. Zo ben ik een eclectisch verzamelaar geworden en 
voelde ik me aangetrokken tot zowel de oude meesters 
als de moderne schilderkunst – tot halverwege de 20e 
eeuw – en de beeldhouwkunst uit de 19e eeuw. Het is niet 
zo eenvoudig om met overleg te kopen. Het is met schil-
derijen als met wijn: om je niet te vergissen in je speur-
tocht naar kwaliteit, moet je niet alleen veel bezocht 
hebben om te kunnen vergelijken, maar ook heel wat 
kennis verwerven door boeken te lezen. Mijn bibliotheek 
met kunstboeken is zo groot als deze ruimte ((hij toont een 

oppervlakte van ca. dertig vierkante meter, n.v.d.r.).

Komen de andere tentoongestelde werken uit 
privécollecties?
Ja, allemaal, want het is te moeilijk om bruiklenen van 

Terwijl het Mudia het resultaat is 
van het werk van een deskundig 
team, hebben we het ontwerp 
ervan te danken aan Eric Noulet. 
Deze gepassioneerde 
kunstliefhebber offerde drie jaar 
van zijn leven op om voor het 
publiek een vernieuwend en 
boeiend didactisch instrument  
te ontwikkelen. Iets dat nog  
niet bestond!
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musea te verkrijgen. Ik wist de hand te leggen op enkele mooie 
werken… een Veronese, een Kandinsky, een Sweerts… Onder 
verzamelaars vormen we in zekere zin een netwerk. Daar we 
elkaar kennen, hebben we er geen moeite mee om onderling 
werken uit te wisselen. Zelf leen ik ook elk jaar een aantal wer-
ken uit. Een passie, die moet je delen, anders wordt het een 
manie.

Vindt u musea onvoldoende aantrekkelijk?
Ze zijn in ieder geval elitair, niet gemaakt voor de gewone mens. 
Die gaat er niet heen omdat hij er zich verveelt. Doctors in de 
kunsten, die de teksten voor de didactische panelen schrijven, 
scheppen er vaak een duivels genoegen in om ondoorgrondelijke 
termen te gebruiken. Als je niet vertrouwd bent met bepaalde 
termen of zinswendingen, leer je helemaal niets en heeft je 
bezoek geen zin. Net daarom hebben mijn echtgenote en ikzelf 
er in Redu nauwgezet op toegezien om enkel woorden te 
gebruiken die iedereen kan begrijpen. We hebben ook “verhaalt-
jes” uitgevonden om de aandacht van de bezoekers te trekken. 
Het is om aan hun verwachtingen tegemoet te komen dat we 
het Mudia hebben gecreëerd.

Er zijn in het museum ca. 60 interactieve panelen of systemen. 
Dat is werkelijk uniek!
In het technisch lokaal is de muur als het ware behangen met 
kabels! Er zijn spelletjes, tests, video’s, geanimeerde schilderijen, 
burleske of didactische experimenten, attracties, verrassingen. 
Alles is uitgedacht om de bezoekers en vooral de jongsten onder 
hen te boeien. Vaak zijn ze aan het kunstwerk gekluisterd! Toen 
mijn kleinkinderen terugkwamen van hun bezoek aan het 
museum, hadden ze de mond vol van het hoofd van Charlotte 
Corday en het doek van Jeroen Bosch. Hoewel het speelse 
nadrukkelijk aanwezig is, valt er ook telkens iets te leren. Zo 
bedacht ik een test om aan de bezoekers wat meer inzicht te 
verschaffen in de onbekende aspecten van de oude kunsten, om 
hun aandacht te vestigen op datum en signatuur van een schil-
derij, hun het verschil uit te leggen tussen een vervalsing en een 
verkeerde toeschrijving… Gevolg: terwijl je het hele parcours 
in het Mudia gemiddeld in twee uur aflegt, zou je wel drie dagen 
nodig hebben om alles te bekijken, te lezen en te beluisteren!

U heeft zich omringd met een team van specialisten…
Ik heb de werken geselecteerd en het parcours en de attracties 
bedacht, maar die werden vervolgens uitgewerkt door de groot-
ste Belgische studio’s die werken met de meest vernieuwende 
technieken, zoals Vigo Universal in Namen. De Franse studio 
AmaK realiseerde de korte pedagogische animatiefilm die uitleg 
geeft bij de evolutie van de verschillende kunststromingen. De 
meest gesofisticeerde spellen zijn dan weer het werk van Xavier 
Wielemans, een ingenieur-informaticus die kon steunen op een 
sterk team van gespecialiseerde infografici. Voor de coördinatie 
van de scenografie deed ik een beroep op de internationale 
ervaring van Christophe Gaeta. Bovendien heb ik aan Jacques 
Leegenhoek, een deskundige in kunstwerken van wereldniveau, 
gevraagd om deel uit te maken van het Mudia-comité. Ik kon 
ook rekenen op vele mensen van wie de kwaliteit eenvoudigweg 
in hun passie ligt. Zo viel ik tijdens mijn bezoek aan een 
museum voor de charme van een gids, Marie-Elizabeth van 
Rijckevorsel, die in haar uitleg zoveel dynamiek en verbeel-
dingskracht aan de dag legde dat ik haar heb gevraagd om tot 
ons team toe te treden. Zij schreef alle teksten voor de 
audiogids.

“ Ik heb vele firma’s 

opgericht, steeds  

met het motto: “streef 

naar originaliteit, doe 

nooit zoals de anderen”. 

Voor het Mudia ging ik 

op dezelfde manier te 

werk: ik wilde iets 

creëren wat nog  

niet bestond!”
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Is het publiek op de afspraak?
Het succes overstijgt onze verwachtingen: de eerste 
maand telden we al 2.200 bezoekers. We werden zelfs 
vereerd met het bezoek van enkele voorname gasten van 
wie we de naam niet mogen onthullen – n.v.d.r. koningin 

Mathilde is al tweemaal komen kijken, de tweede keer met haar 

gezin. De mensen die ik heb ontmoet, hebben me gezegd 
dat ze zeker zullen terugkomen, met familie of vrienden. 
Er is niets dat me meer plezier doet! Ook de critici zijn 
unaniem, met uitzondering van een Franse journalist die 
het jammer vond dat er in het museum geen Rafaël of 
Botticelli hing! Natuurlijk is dat niet het geval, sommige 
kunstenaars zijn immers onbetaalbaar en niet op hun 
plaats in een museum met een budget van drie miljoen 
euro. Alle grote kunstrichtingen zijn echter vertegen-
woordigd en dat is wat telt in het kader van onze didac-
tische benadering. Het was niet onze bedoeling een pres-
tigieus museum te openen, wel een plek die zijn gelijke 
niet kent. Weet u, ik heb in marketing gewerkt voor 
verschillende bedrijven, en daarna ben ik zelf een onder-
nemer geworden, een “business starter” zoals men zegt. 
Ik heb vele firma’s opgericht, steeds met het motto: “streef 
naar originaliteit, doe nooit zoals de anderen”. Voor het 
Mudia ging ik op dezelfde manier te werk: ik wilde iets 
creëren wat nog niet bestond!

Bent u vandaag fier op uw boreling?
Ik ben fier op het werk van de hele ploeg, want ieder 
van ons heeft bijgedragen tot het succes. Dit gezegd 
zijnde, heb ik na de opening van het Mudia vastgesteld 
dat bepaalde zaken niet werkten. Daar moest dringend 
een oplossing voor worden gevonden. Het probleem is 
dat ik steeds op zoek ga naar uitmuntendheid. Dit geldt 
voor de installatie van de werken en animaties in elke 
ruimte, maar ook voor de bevoorrading van het Mudia 
Café, onze snackbar. Ik heb een groot sommelier, 
Stéphane Dardenne, in huis gehaald maar ik heb zelf 
alle fijne vleeswaren, kazen, ganzenlever, bieren enzo-
voort geproefd. Ik wilde er zeker van zijn dat we enkel 
het beste aanbieden.

En hoe staat het met uw gezondheid?
De voorbije acht maanden at ik terwijl ik werkte, zestien 
uur per dag en zeven dagen per week. Resultaat: ik 
kreeg een beroerte en mijn rug is kapot omdat ik aan 
mijn computerscherm zat gekluisterd. Het ging zo ver 
dat mijn echtgenote beweert dat ik een buitengewoon 
museum uit de grond heb gestampt maar wel ten koste 
van mijn gezondheid! (lacht) 
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VAN PASTORIE  
TOT MUSEUM  
Van een oude pastorie, of een gebouw dat als leefplek is 
ontworpen, een vernieuwende museumruimte maken zonder 
afbreuk te doen aan de oorspronkelijke 19de-eeuwse 
constructie, dat was de enorme uitdaging waarmee het 
architectenbureau La Grange werd belast. Een opdracht die 
twee en een half jaar werk vereiste! 

© ALG

De architecte Geneviève Migeal
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La Grange werd opgericht in Daverdisse, op 6 
kilometer van Redu, maar is vandaag, met zijn 
vijftiental medewerkers, in Libramont gevestigd. 
Gewoonlijk realiseert dit bureau projecten van 

vakantiehuizen, hotels en woningen voor een of meerdere 
gezinnen in opdracht van privéklanten of investeerders. Toen 
Eric Noulet kwam aankloppen en de plannen van het Mudia 
ontvouwde, met zijn 300 kunstwerken die een plaatsje 
moesten krijgen naast heel wat animatie, video’s en een 
cinemazaal, besefte Geneviève Migeal, een van de vier 
architecten-vennoten, onmiddellijk dat ze te maken had met 
een origineel bouwkundig project dat niet alleen bijzonder 
boeiend was maar tegelijk bezaaid lag met valkuilen. Stelt u 
zich een groot vierkant gebouw voor met drie verdiepingen, 
een centrale gang en trap en vier woonvertrekken errond. 
Vervolgens geeft u uzelf de opdracht hiervan een modern 
museum te maken met een parcours dat is opgebouwd rond 
46 kunstrichtingen. Dan beseft u pas echt hoe groot de 
uitdaging was!

Een opeenvolging van kleine ruimtes
“De pastorie werd een twintigtal jaar geleden al een eerste keer ver-

bouwd, toen de nieuwe eigenaars er een zeepfabriek in onderbrachten, 

met een fabricagewerkplaats aan de achterkant en een winkel aan de 

voorkant, links van de ingang”, legt de architecte uit, die voor dit 
werk werd bijgestaan door Sylvain Jacoby, destijds architect-sta-
giair. “Die uitbreidingen waren interessant voor ons omdat we op die 

manier over een groter oppervlakte beschikten voor ons project, des te 

meer daar ook de kelders groter waren gemaakt. De grootste moei-

lijkheid lag echter in het beheer van een geheel van kleine vertrekken, 

terwijl een museum gewoonlijk grote ruimtes vraagt. Uiteindelijk is 

gebleken dat deze indeling mooi aansloot bij de creatie van een chro-

nologisch circuit, zo stemt elke ruimte min of meer overeen met een 

tijdperk. De ruimtes zijn geschikt voor het parcours en laten toe een 

intieme relatie met de werken tot stand te brengen.”

Een van de uitdagingen van het architectuurproject bestond 
erin een gebouw dat was ontworpen als een woonplek om te 
bouwen tot een museumruimte, met eerbied voor de verschil-
lende eisen die daarmee gepaard gaan (hygrometrie, lichtsterkte, 
beveiliging, toegankelijkheid voor PBM…) en de oorspronke-
lijke constructie. Het doel was de bezoekers de mogelijkheid te 
bieden om rond te slenteren in een tentoonstellingsruimte waar 
de sporen van het verleden nog duidelijk voelbaar zijn.
“Aanvankelijk wilde de heer Noulet nergens aan raken, bezorgd als 

hij was om de authenticiteit van het huis te bewaren (zichtbare plan-

kenvloeren, balken…). Naargelang er steeds meer bijzondere technieken 

werden toegevoegd (alarmen, klimaatregeling, brandbescherming…), 

beseften we dat die niet zichtbaar mochten blijven. Daarom braken 

we de rustieke nepelementen af die de zeepmaker had toegevoegd, des 

te meer omdat de tentoonstelling aan de bezoeker het onderscheid moet 

tonen tussen wat echt en vals is, tussen origineel en kopie. Bijgevolg 

moesten we de kopie van oude elementen wel weghalen, zoals het valse 

vakwerk.”

Een museum met zicht op kerk en tuin
De architect zag zich ook gedwongen enkele ramen weg te 
werken, niet alleen omdat het project meer plaats aan de muren 
nodig had, maar ook en vooral omdat sommige werken geen 
natuurlijk licht verdragen. “In de zaal van de impressionisten hebben 

we wel een raam behouden, want we vonden dat een uitzicht op het 

platteland de bezoekers zou helpen deze kunstrichting beter aan te 

voelen. Evenzo biedt het raam in de gang op de eerste verdieping 

uitzicht naar buiten, dankzij het zicht op de dorpskerk. In de kelder-

verdieping, waar we een nooduitgang moesten creëren, kozen we 

ervoor om zicht op de tuin te bieden. Bovendien hebben we die tuin 

heraangelegd, onder meer door er wat onderhout aan te planten met 

lokale soorten (berken, beuken, eiken…). We hebben echter een film 

moeten aanbrengen op dit raam om de intensiteit van het licht te 

temperen.”
Nog een subtiel element: het glasraam in art-decostijl dat Eric 
Noulet wilde installeren tegen de zoldering, in het begin van 
het parcours, wordt verlicht door ledlampen. Een valse licht-
schacht die oordeelkundig is geplaatst!

Een kunstwerk buiten
In zijn streven om het gebouw in zijn directe omgeving te inte-
greren heeft La Grange gewerkt met lokale materialen 
(Belgische blauwe hardsteen, leiachtige zandsteen…) die gelijken 
op de originele materialen. Tegelijk heeft het bureau heden-
daagse toetsen aangebracht met, onder andere, een toegangssas 
links van de gevel, een nieuw terras achteraan en nieuwe raam- 
en deurlijsten. Daar men op de gevel een werk wenste aan te 
brengen dat direct duidelijk maakt dat er in het gebouw een 
kunstmuseum is ondergebracht, is er gekozen voor een geheel 
van vijf beelden in blauwe hardsteen van Eugène Dodeigne. 
Deze kunstenaar werd geboren in Sprimont en is in 2015 over-
leden in Noord-Frankrijk. 

De gevel van het Mudia,  
voor en na de werken.

In zijn streven om het gebouw in zijn 
directe omgeving te integreren heeft  
La Grange gewerkt met lokale materialen 
(Belgische blauwe hardsteen, leiachtige 
zandsteen…) 
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EEN SCENOGRAAF
BEKOORD  

Christophe Gaeta is een ervaren scenograaf die al 
voor heel wat plaatsen een enscenering creëerde.  
Tot nu toe had hij nog nooit met zoveel interactieve 
installaties als in het Mudia gewerkt. “Het is een 
andere manier om kunst voor te stellen”, verklaart hij.

Dossier

De scenograaf  
Christophe Gaeta

© Claire Allard
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Hij ontwierp de scenografie voor meerdere eve-
nementen die Tempora organiseerde, met 
betrekking tot de Tweede Wereldoorlog of in 
het domein van kunst of geschiedenis. Hij 

drukte zijn stempel op tal van tentoonstellingen in de 
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, de Cité Miroir 
in Luik, de Brusselse Beurs, Thurn & Taxis enzovoort. 
Hij werkte ook als scenograaf in Frankrijk, Polen en New 
York. Het werk dat hij dit jaar in Redu realiseerde, zal 
zeker een bijzonder plaatsje krijgen op het visitekaartje 
van Christophe Gaeta. “Nooit eerder werkte ik aan een pro-

ject waar de interactiviteit meer dan 50 % van de scenografie 

vertegenwoordigt”, verklaart deze Bergenaar in zijn hart 
maar die in Doornik geboren is. “Ze is alomtegenwoordig 

in elke zaal, in de vorm van een quiz of spel, van video’s of 

besturingen die toelaten met de werken een dialoog te voeren. 

Nog meer dan de scenografie is het de interactiviteit die het 

Mudia werkelijk typeert.”
Christophe Gaeta geeft grif toe dat niet hijzelf maar Eric 
Noulet de scenografie voor het museum bedacht. “Hij had 

alles in zijn hoofd zitten toen hij de eerste ontwerpvergaderin-

gen organiseerde met verschillende specialisten (multimedia, 

grafische vormgeving, uitstalling in de vitrines, verlichting …). 

Zij hebben hun vaardigheden gebundeld om aan zijn wensen 

tegemoet te komen. Toen men in januari 2018 een beroep op mij 

deed om al dat werk te coördineren, bestond de scenografie al 

voor 90 %. Zelfs voor 110 %, de overdaad aan beelden was zo 

groot dat die het evenwicht van het parcours bedreigde. Mijn 

eerste taak bestond erin hier en daar een schilderij weg te 

nemen om aan het bezoek van het museum een beter ritme te 

geven. Ik heb sommige interactieve elementen van plaats verwis-

seld, met het oog op de toegankelijkheid voor PBM, en heb enkele 

meubels hertekend waarin een interactief element moest wor-

den ondergebracht.”

Interactiviteit alomtegenwoordig naast de 
werken
Het resultaat? Ondanks zijn ruime ervaring geeft de sce-
nograaf toe dat hij dankzij Eric Noulet een andere manier 
heeft ontdekt om kunst voor te stellen. “Gewoonlijk zijn 

kunstwerken tentoongesteld in alle museumruimtes en vindt 

de bezoeker af en toe, in een hoek of gang, een interactief ele-

ment of heeft hij zijn smartphone nodig om toegang te hebben 

tot dergelijke elementen. Hier is dat helemaal anders. De inte-

ractiviteit is continu aanwezig naast de kunstwerken en het is 

precies dit evenwicht dat ritme geeft aan het bezoek. Ze levert 

het bewijs dat ze – op voorwaarde dat er een evenwicht is – 

werkelijk nuttig is om een thema op doeltreffende wijze te 

ontdekken. Beter nog, ze laat gezinnen toe om op een leuke 

manier kennis te maken met de kunstgeschiedenis. Dat is pre-

cies het doel van Eric Noulet en, toegegeven, hij slaagde erin de 

nodige middelen aan te wenden om unieke attracties te 

creëren.”
Tot die attracties behoren – zoals Christophe Gaeta al 
aangaf – natuurlijk het niveau van interactiviteit van het 
doek van Jeroen Bosch, maar ook de besturing van de 
verlichting van een schilderij. Zoals bij de reproductie 
van het fresco in de Brancacci-kapel, waarvan de bezoe-
ker diverse details kan verlichten om uitleg te krijgen bij 
hun symboliek. “In andere musea, die zeer belangrijke 

kunstwerken bezitten, hebben die stukken werkelijk een sacraal 

karakter. Als je het woord interactiviteit daar nog maar in de 

mond durft te nemen, word je er aangekeken alsof je hei-

ligschennis zou plegen. Eric Noulet heeft echter begrepen dat 

kunst moet worden ontdekt en niet alleen maar bewaard. 

Bovendien moet je de mensen uitnodigen om concreet deel te 

nemen aan die ontdekking. Zij voelen zich betrokken wanneer 

ze de verlichting zelf kunnen aansturen. Dat is weliswaar 

ludiek, maar het plezier wordt aangevuld met betrokkenheid 

en ontdekking. De journalisten hadden lovende woorden voor 

het initiatief. Zij hebben meteen ingezien dat het Mudia de plek 

is waar mensen kunstwerken kunnen ontdekken en zich tegelijk 

amuseren.”

Je moet met je kinderen naar het Mudia gaan
Voor Christophe Gaeta is het duidelijk, naar het Mudia 
kom je met je kinderen. “Dat is de grote troef van dit museum. 

In vele andere musea wordt het snel vervelend. Hier bekijk je 

een of twee schilderijen en onmiddellijk kun je een spel spelen. 

Je vindt er dezelfde alchimie als in een film, waar de slimme 

afwisseling tussen actiescènes en tragere gewichtiger momenten 

samen voor een perfect ritme zorgen. Kinderen en hun ouders 

zullen niet opgeven. Integendeel, ze gaan spelen en samen vra-

gen stellen bij een kunstwerk. Ze laten zich meeslepen in het-

zelfde verhaal. Zelfs de kleinsten zullen het leuk vinden, daar 

ze op knoppen mogen duwen en gezichten zullen zien die 

oplichten of figuren die in beweging komen.”

Had hij in het begin carte blanche gekregen, denkt 
Christophe Gaeta, dan zou hij een scenografie met min-
der interactieve elementen hebben gecreëerd, ook al zou 
die dan een niet zo heel verschillende aanblik hebben 
geboden. “Ik zou de nadruk hebben gelegd op het feit dat dit 

parcours het resultaat is van de verbeelding van een man die 

zich door zijn passie laat leiden. Ik zou hebben geprobeerd de 

indruk te wekken dat de bezoekers binnenkomen in het huis 

van een verzamelaar, in zijn grot van Ali Baba. Zo zou ik voor 

het meubilair een ander design hebben voorgesteld. Dat zou 

echter niet hebben gepast bij de grote nederigheid die uitgaat 

van Eric Noulet.” 
www.christophegaeta.be

“Eric Noulet heeft echter begrepen dat 

kunst moet worden ontdekt en niet alleen 

maar bewaard. Bovendien moet je de 

mensen uitnodigen om concreet deel  

te nemen aan die ontdekking.”
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INTERACTIEVE
TOEPASSINGEN 
OP MAAT  
Christophe Hermanns voelt zich als een vis in het water in de wereld  
van de nieuwe technologieën. In Wépion ontwikkelde hij enkele van de 
animaties die vandaag te zien zijn in het Mudia, waaronder de fameuze 
fotoautomaat die van uw hoofd een kunstwerk maakt.

Christophe Hermanns is weliswaar uit Luik 
afkomstig, maar viel als kleine jongen niet in 
de Maas, wel in een bad vol informatica. Hij 
was vijf toen hij van zijn ouders al zijn eerste 

computer kreeg, op zevenjarige leeftijd programmeerde 
hij al zijn eerste applicaties en ontwierp hij zijn eerste 
videospel, en op zijn achttien werkte hij al voor 
Microsoft… Daarna ging hij aan de slag bij een aantal 
grote ondernemingen, van Parijs tot Singapore. Zeven 
jaar geleden besliste hij uiteindelijk om een eigen zaak 
te starten, Vigo Universal, om ondernemingen produc-
ten op maat aan te bieden in het domein van de nieuwe 

technologieën. Dit Naamse bedrijf (in Wépion) telt vier 
interne werknemers, maar doet in functie van de ver-
schillende projecten een beroep op nog eens tien tot 
vijftien medewerkers.
“We geven gevolg aan zeer specifieke vragen” verklaart 
Christophe Hermanns. “Onze klanten komen ons opzoeken 

met een idee of nog maar een aanzet tot idee ; we bestuderen 

de haalbaarheid van het product en ontwerpen het overeen-

komstig hun behoeften. Het gaat vooral om interactieve appli-

caties op basis van de nieuwe technologieën. Zo hebben we de 

nieuwe vluchtsimulator voor ruimtevluchten van het Euro 

Space Center ontwikkeld, met hetwelk we vaak samenwerken. 

Dossier
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In het museum van Mariemont hebben we de zogenaamde 

sterrenpoort (“Porte des Etoiles”) ontworpen met behulp van 

vernieuwende technieken zoals 3D-printing, lasersnijden en 

frezen met digitale besturing. Voor de vzw Cap Sciences, die 

actief is binnen de Federatie Wallonië-Brussel, creëren we al 

meerdere jaren educatieve maquettes, gaande van het ontwerp 

tot hun vervaardiging (3D-modellen, 3D-printing, lasersnij-

den). Op het vlak van erfgoedbescherming digitaliseren we tot 

slot ook heel wat kunstwerken in 3D… Wat ons werk zo boei-

end maakt, is dat we nooit tweemaal hetzelfde doen ; elke 

vraag is immers anders.”
Deze laatste opmerking geldt ook voor het werk dat Eric 
Noulet begin 2017 besliste toe te vertrouwen aan dit 
jonge Naamse bedrijf, op basis van het grote aantal 
referenties waarop het kon bogen. Welke attracties heeft 
het bedrijf gecreëerd voor de bezoekers van het Mudia? 
Christophe Hermanns beschrijft ze in enkele woorden.

•2 • 
 “ De vrijheid leidt het volk”,  
 van Eugène Delacroix
Om dit schilderij op een scherm tot leven te brengen, 

hebben we het beeld verknipt in meerdere delen ; vervol-

gens heeft onze infograficus de beweging getekend op elk 

van die delen, net zoals dat gebeurt bij een animatiefilm. 

Daarna werden de verschillende stukken weer samenge-

bracht om het hele werk in beweging te brengen: de vlag 

wappert, de geweren worden afgeschoten, rook verspreidt 

zich, de menigte zet zich in beweging…

• 1 • 
De fotoautomaat 
Eric Noulet vroeg ons een zeer bijzondere fotoautomaat te bouwen die een kunstwerk maakt van de foto van elke 

bezoeker. Een heel ingewikkelde opdracht: een computer maakt immers geen kunst en dus dienden we een systeem 

van artificiële intelligentie te ontwikkelen dat bij machte is de stijl van een kunstwerk te bestuderen en die stijl 

vervolgens na te bootsen. Daarom hebben we in het systeem een aantal schilderijen ingevoerd die behoren tot vier 

welbepaalde stromingen, i.e. het pointillisme, het kubisme, de popart en het maniërisme. Op die manier stellen we de 

computer vervolgens in staat het gefotografeerd portret opnieuw te tekenen in functie van de door de bezoeker gekozen 

kunststroming. Een hele uitdaging! 

http: //www.vigo-universal.com

Dossier

• 3 • 
Een quiz die werkt dankzij tactiele herkenning
In tegenstelling tot de andere interactieve quizzen die voor het Mudia zijn ontworpen, maakt deze quiz geen gebruik van een 

klassiek scherm maar wel van een tactiel mechanisme. De bezoeker moet eerst een ronde plaat aanraken die een kunststroming 

voorstelt, en dan een bolletje voor het standbeeld dat aan deze stroming beantwoordt. Op deze manier wenste Eric de aandacht 

te vestigen op het contact met de materie.

• 4 • 
Een backoffice
Dit is een tool voor inhoudsbeheer, software die de overige softwareprogramma’s van het museum beheert. Met deze tool kan 

de conservatrice zelf de inhoud van de quizzen of de informatie wijzigen wanneer ze dat wil, wanneer ze bijvoorbeeld nieuwe 

materie wenst toe te voegen. Steeds meer musea zijn hiervoor vragende partij. Het is een manier om afwisseling te brengen 

in de inhoud die ze voorstellen, om het museum te doen leven.
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WANNEER BOSCH,
SEURAT OF MARQUET
TOT LEVEN KOMEN…  

Het is een inwoner van het Waalse Brakel, Xavier Wielemans, die sommige van 
de multimediatoepassingen in het Mudia ontwikkelde. Het zijn “interactieve 
topattracties”, zoals het tot leven gewekte doek van Jeroen Bosch. Om ze te 
realiseren werkte hij samen met infografici en geluidsdesigners.

Xavier Wielemans is burgerlijk ingenieur en 
IT’er maar de kunstwereld is hem niet 
vreemd. Hij is immers de broer van Antoine 
en Denis van de muziekband Girls in Hawaii. 

Na twaalf jaar te hebben gewerkt voor een startup die 
zich specialiseerde in het ontwerp van interactieve 
toepassingen voor attractieparken (Mini-Europa, 
Paradisio, Futuroscope in het Franse Poitiers …), richtte 
hij in 2012 een eigen bedrijf op, TinybigStory, om zijn 
carrière als freelancer voort te zetten en zich op 
animaties voor musea te richten. Zo werkte hij voor de 
Cité des Sciences in Parijs, voor Mons 2015 (de 
tentoonstelling Mons Superstar) of het Musée du 

Doudou in Bergen. Vóór hij multimediale schermen 
ging maken voor het Koninklijk Museum voor Midden-
Afrika – het AfricaMuseum dat begin december zijn deuren 
opnieuw opende – besteedde hij een twintigtal maanden 
aan het ontwerpen van animaties voor het Mudia.
“In werkelijkheid werken we voor projecten van deze omvang 

in teamverband zodat we elkaar kunnen aanvullen en zo goed 

mogelijk tegemoet kunnen komen aan elke vraag”, legt hij 
uit. “Voor het Mudia heb ik samengewerkt met vijf infografici 

en twee musici of “geluidsdesigners”. Samen ontwikkelden 

we enkele “interactieve topattracties” zoals Eric, die heel goed 

heeft nagedacht over wat bij het publiek in de smaak zou 

vallen, ze noemt.”

Dossier

© Charlotte Benedetti
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Miam Miam creative lab.

nr. 43

Om ervoor te zorgen dat er geen 
“gaten’” ontstaan wanneer de 

personages worden verplaatst, 
moesten Xavier Wielemans en zijn 

team ze uit het doek “ontruimen”  
en het decor dat ze  

verborgen herschilderen! 

•1•
Het doek van Jeroen Bosch,  
“Verzoeking van de heilige Antonius”.
Om dit drieluik tot leven te wekken heb ik samengewerkt met 

Chadi Abou Sariya (Miam Miam creative lab) en met 

Sébastien Squevin (Brain Damage Interactive), beiden speci-

alisten op het vlak van animatie, de eerste in motion design 

en de tweede in 3D. Eric, die zelf al heel wat verhalen had 

bedacht, was op zoek naar animaties die emoties opwekken. 

We zijn dus met ons drieën voor het schilderij in het Museum 

van Schone Kunsten in Brussel gaan staan en hebben onze 

verbeelding twee uur lang de vrij loop gelaten. Dat was uiter-

mate boeiend. Bosch, die met dit werk duidelijk kritiek leverde 

op de maatschappij van zijn tijd, had als het ware een story-

board van een tekenfilm gecreëerd. We hebben dus tafereeltjes 

uitgewerkt waarin we hebben gepeild naar de intenties van 

Bosch. Zo gaat de mooie grote appel open en komen er allerlei 

monsterachtige figuren uit ; de verzoekingen van de heilige 

Antonius krijgen concrete gestalte in al hun perversiteit en 

een gevecht in de hemel zet de lucht in brand – met een knip-

oog naar het nabij gelegen Euro Space Center –, kortom, de 

verdorven ziel van de mens komt tevoorschijn van achter de 

façade. Om de voornaamste animaties te vervaardigen hebben 

de infografici de decors en personages opnieuw getekend in 

3D, terwijl we voor de andere in twee dimensies hebben 

gewerkt, in de naïeve stijl die kenmerkend is voor de begin-

jaren van Monty Python. Onze grootste uitdaging bestond 

erin de zestig lagen of overgetrokken tekeningen waarop elk 

tafereeltje was getekend parallel te beheren. Op het vlak van 

de informatica hield dit in dat we een grote computer met zeer 

veel geheugencapaciteit nodig hadden. Overigens duurt het 

elke ochtend lange minuten voor het doek wordt geladen met 

al zijn figuren en sequenties. Daarna kan alles zeer snel en 

gelijktijdig verlopen. Ik wil ook nog even de aandacht vestigen 

op het werk van Michel Grigorakis, de geluidsdesigner, want 

de geluidsband vervult een zeer belangrijke rol in de 

animatie.

Dossier
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•2•
Het doek van Georges Seurat, “Zondagmiddag op 
het eiland van Grande Jatte”
Dankzij het werk van een grafisch kunstenares, Florence Piraux, 

kunnen de bezoekers hier een van de figuren van het schilderij inkleu-

ren in de stijl van Seurat. Ze kunnen de kleur en grootte van de punten 

zelf kiezen. Het doel is didactisch, daar de bezoeker iets leert over de 

techniek van het pointillisme. Wanneer ze hun tekening hebben afge-

werkt en gesigneerd, kunnen ze hun e-mailadres vermelden zodat het 

museum hun tekening nadien naar hen kan opsturen.

• 3 • 
De eenarmige bandiet
Een decorateur heeft een jackpot uit de jaren vijftig met een metalen 

kast en een echte hefboom opnieuw vervaardigd en we hebben er drie 

kleine computerschermen in gestoken waar verschillende beelden 

defileren, naast de reproducties van de tien schilderijen die op veilin-

gen wereldwijd tot vandaag het meest hebben opgebracht. Wanneer 

hetzelfde doek driemaal naast elkaar verschijnt, ziet de bezoeker een 

technische fiche waarop hij kan lezen voor welke prijs en onder welke 

voorwaarden het werk werd gekocht. Dankzij het backoffice dat werd 

ontworpen door Christophe Hermanns, die veeleer een partner dan 

een concurrent is, kunnen de verantwoordelijken van het Mudia deze 

informatie om het even wanneer bijwerken door de gegevens van 

nieuwe topstukken in te voeren die een plaatsje zouden innemen in 

de top tien van duurste werken.

http: //www.tinybigstory.be

Dossier

• 4 •
Het doek van Albert Marquet, “Matis-
se in het atelier van Manguin”
Tijdens de winter van 1904-1905 schilderden 

Marquet en Matisse op dezelfde dag hetzelfde 

naaktmodel in het atelier van Henri Manguin. 

Op het schilderij van Marquet, dat de overgang 

van het impressionisme naar het fauvisme il-

lustreert, zien we Matisse op de achtergrond. 

Eric Noulet wenste dat het model even zou stop-

pen met poseren en op het scherm in beweging 

kon komen. Het ontwikkelde interactieve sys-

teem laat haar toe twee aparte bewegingen te 

maken, maar het is de bezoeker die daartoe de 

aanzet moet geven door in een cirkel te gaan 

staan en zelf een van de mogelijke houdingen 

aan te nemen. Daniel Offermann, bassist van 

Girls in Hawaii, componeerde de originele mu-

ziek ter begeleiding van de danspasjes.



Les Comtes de Méan is particularly suitable  
for a business clientele

Les Comtes de Méan is the reconversion of two buildings that were listed 
as a Wallonian heritage site. It is one of Belgium’s best reputed hotels, thanks 
to its refined scenery, the quality of the service and the many conveniences.

Mont Saint-Martin 9-11, B-4000 Liège - T +32 (0)4 267 67 43  -  F +32 (0)4 222 93 93
sales@lescomtesdemean.be  -  lescomtesdemean.be

125 fully-equipped bedrooms and suites • Sophisticated bistronomic restau-
rant • Bar and terrace overlooking Liege • Wellness centre and fitness area
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WorkInJoy

        PAUZEREN 
IS EEN MUST

Hoewel bewezen is dat slapen 
een weldadige invloed op de 

lichamelijke en geestelijke 
gezondheid heeft, blijft een 

middagdutje op het werk 
taboe in onze streken. Toch 

kunnen mensen op die 
manier snel hun 

stressniveau verlagen en 
eenvoudig hun batterijen 

opladen. Bedrijven die 
zo’n powernap 

aanmoedigen, zien hun 
productiviteit stijgen.  

 I Florence Thibaut

LU I K

Luik



8282

n°43 Tendens

“Met een echte pauze kun je 

vermoeidheid voorkomen en de 

dag anders beleven.” 

In de ogen van Sophie Geilenkirchen is het middagdutje een wapen tegen burn-

outs. Als vurige ambassadrice steekt ze daarom al haar energie in de ontwik-

keling van WorkInJoy. Dit op welzijn gerichte totaalconcept is een combinatie 

van herbronningsruimtes in bedrijven, thematische workshops en een mobiele 

app met gezondheidstips. De oprichtster van het in Luik gevestigde mkb-bedrijf, 

die daarnaast les in yoga, tai chi en pilates geeft, is afgestudeerd aan HEC Liège 

en werkte eerder als HR-directeur bij BEA en als financieel directeur bij 

Neuroplanet Group en Invest Minguet Gestion. Een ontmoeting met een vrouw 

die gefascineerd is door menselijke contacten.
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Hoe is WorkInJoy ontstaan?
Als workaholic, globetrotter en jonge moeder ontdekte ik de 
powernaps. Die zeer korte rustmomentjes deden me veel deugd 
en hielpen me om de dag door te komen. Mijn persoonlijke 
ervaring en mijn verlangen om het welzijn te verbeteren, 
hebben iets meer dan drie jaar geleden tot het ontstaan van 
WorkInJoy geleid. Het concept, dat op gezondheid is gericht, 
was eerst een aanvullende activiteit naast mijn baan voordat 
het mijn dagelijkse werk werd. Hoewel de trein inmiddels rijdt, 
blijft het mijn grote uitdaging om de pelgrimsstaf ter hand te 
nemen en bedrijven te bekeren.

Wat zijn de voordelen van een middagdutje voor 
bedrijven?
Dat zijn er heel veel! Geschat wordt dat een goed uitgeruste 
werknemer gemiddeld twee keer minder vaak ziek en zes keer 
minder vaak afwezig is. Hij is ook 55 % creatiever, 12 % produc-
tiever en 9 keer zo loyaal. Powernaps zijn voor bedrijven een 
middel om werknemers te behouden en aan zich te binden. Het 
is altijd rendabel om in je medewerkers te investeren. Naast deze 
statistieken is het zo dat een werknemer die voldoende slaapt, 
meer energie en motivatie krijgt, wat uiteraard afstraalt op het 
team. Soms zijn we allemaal net robots. We zijn vermoeid en 
blijven dankzij koffie op de been. Met een echte pauze kun je 
vermoeidheid voorkomen en de dag anders beleven. Het is een 
positieve spiraal.

Welke diensten biedt u aan?
Met mijn twee medewerksters pas ik de volgende methode toe: 
inventarisatie van de situatie, analyse op basis van een 
vragenlijst aan de werknemers, aanbevelingen en implementatie 
in het bedrijf. WorkInJoy wil een holistische, kant-en-klare en 
gemakkelijke service op alle niveaus bieden. Zo ontwerpen we 
ontspanningsruimtes met aandacht voor onder meer inrichting, 
verlichting, geluid en aromatherapie. In ruil voor een 
maandabonnement zorgen we voor alles: de kosten zijn dus 
voor onze rekening. Via een app die we samen met een partner 
hebben ontwikkeld (en waarvan binnenkort een nieuwe versie 
uitkomt), kun je in real time zien of de ruimte beschikbaar is 
en dan een bepaald tijdstip reserveren. Met de verzamelde 
gegevens kunnen we vervolgens nauwkeurig controleren en 
rapporteren hoe de ruimte wordt gebruikt. We organiseren ook 
thematische workshops over bijvoorbeeld voeding en 
relaxworkshops om mensen te leren hoe ze zich moeten 
ontspannen. Welzijn en evenwicht vormen altijd de rode draad 
in al onze activiteiten.

Wat zijn de voorwaarden voor een goed 
middagdutje?
Dingen loslaten is verre van vanzelfsprekend, zeker op het werk. 
Daar zijn we vaak het contact met ons gevoel kwijt. Het is 
belangrijk om je te heroriënteren en naar je lichaam te leren 
luisteren. Net als dagelijks een bepaalde hoeveelheid groente en 
fruit eten, kun je dat leren en oefenen. Een middagdutje moet 
kort zijn, ongeveer twintig minuten, om een oppepper te geven. 
Het is niet de bedoeling om in een diepe slaap te vallen, maar 
om je hoofd leeg te maken, contact met je gevoel te maken en 
op adem te komen. De gekozen ruimte moet daarvoor gebor-
genheid bieden en nieuwe energie geven. Wij adviseren een 
ergonomische ligstoel of een zitzak in plaats van een bed. Voor 
degenen die dat willen, hebben we ook hoofdtelefoons.
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“ Welzijn is iets wat zich ontwikkelt. Het wordt niet eens en voor altijd opgelegd.”

Tendens

www.workinjoy.be

Wie zijn momenteel uw klanten?
Onder andere het Centre d’Affaires Natalis, Afelio en 
Le Pôle Image de Liège. Onze klanten zijn verschillend 
van omvang en in meerdere economische sectoren 
actief. Sommige, creatievere sectoren zijn vanouds 
natuurlijk ontvankelijker dan andere voor dit soort 
methoden. In kleinere bedrijven is mijn gesprekspartner 
meestal de CEO en in grotere organisaties de 
HR-directeur of Facility Manager. Ik spreek hun taal en 
heb gewerkt in het bedrijfsleven. Dat stelt ze gerust. Een 
vast gegeven is dat ik onze samenwerking als een lang-
durig partnerschap beschouw. Het is vooral een men-
selijke relatie. Om de drie maanden gaan we op bezoek 
om de vinger aan de pols van het bedrijf te houden. Het 
contract loopt minimaal twee jaar, maar strekt zich soms 
uit tot vier of vijf jaar.

Wat kunnen bedrijven doen om het welzijn van 
hun werknemers snel te verbeteren?
Ze moeten zich eerst afvragen wat ze willen en wat hun 
prioriteiten zijn en daarbij altijd naar een win-winsitu-
atie streven. Ze kunnen kleine, eenvoudige dingen doen, 
zoals fruit uitdelen, workshops over mindfulness of 
voeding organiseren en mogelijkheden tot sportbeoe-
fening bieden. Langzamerhand ontstaat er dan een 
vriendelijke cultuur zonder schuldgevoel. Welzijn is iets 
wat zich ontwikkelt. Het wordt niet eens en voor altijd 
opgelegd.

Hoe heeft het WorkInJoy-concept zich 
ontwikkeld?
Onze waaier van diensten is breder geworden. Naast 
onze relaxruimtes heeft zich een trainingscentrum ont-
wikkeld. We verzorgen korte en praktische trainingen, 
bijvoorbeeld in stressmanagement of sofrologie, om snel 
zo veel mogelijk direct bruikbare informatie aan te  
bieden. Tijd is geld voor bedrijven! De andere activitei-
ten zijn verder uitgebreid met evenementen.

Hoe stelt u zich uw concept over vijf jaar voor?
Er zijn nog veel dingen die ik tot ontwikkeling wil bren-
gen. Ik denk met name aan het verbeteren van change 
management met een vriendin die coach is. Tussen nu 
en vijf jaar hoop ik het aantal klanten met vijf te hebben 
vermenigvuldigd! Omdat in ons model alles reprodu-
ceerbaar is, kan ik me ook een franchiser in Frankrijk 
of een ander land voorstellen.

Wat vindt u leuk aan uw werk?
Ik zou onder geen beding mijn oude baan terug willen, 
ook al draai ik heel veel uren en verdien ik nog maar de 
helft! Ik heb me zonder vangnet maar met veel passie 
en energie erin gestort. Ik houd van mensen. In dit werk 
heb je leuke ontmoetingen. Als ik zie dat mensen zich 
ontspannen en zich beter voelen, is mijn dag goed.



Wallonië weerspiegeld

Ontdek alle recreatiemogelijkheden op, in en langs het water op 
waterrijkwallonie.be
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Van Gandalf For President. 
© Anneke D'Hollander

Tendens

Musée de la

PHOTOGRAPHIE
LEER TOT 20 JANUARI TWEE KUNSTENAARS KENNEN.

C H A R L E R O I

Henegouwen

G A L E R I E  D U  S O I R 

ANNEKE 
D’HOLLANDER 
 

In het kader van hun partnerschap hebben 
‘Le Soir’ en het ‘Musée de la Photographie’ 
de Galerie du Soir uitgebracht, met de 
bedoeling jonge kunstenaars te leren 
kennen. Deze keer viel hun keuze op 
Anneke D’Hollander, een fotografe die 
zopas afstudeerde aan de Gentse 
kunstschool Kask. 

In haar reeks Gandalf For President toont 
ze mensen die ervoor gekozen hebben een 
“ander” leven te leiden en die ze via de 
sociale netwerken heeft kunnen 
ontmoeten. Verstokte voetbalfans die dag 
en nacht leven met hun clubkleuren, een 
jonge vrouw die de gedragingen van haar 
favoriet dier heeft aangenomen, een 
filmliefhebber die, gekleed als Wolverine, 
rondwandelt in Los Angeles… elk van hen 
heeft zijn of haar manier om met het leven 
om te gaan. “Leren een comfortabel leven 
te leiden is een echte uitdaging en ik 
bewonder de mensen die hun weg vinden 
om dat te doen, zelfs wanneer dat betekent 
dat zij zich in een digitale wereld 
verschuilen en de reële wereld vergeten of 
zich kleden als een tovenaar of een dier”, 
zegt ze. Het zijn niet die mensen die in 
vraag zouden moeten gesteld worden maar 
wel de maatschappij en de wereld die hen 
omringen en die ervoor zorgen dat zij zich 
zo gedragen.”
Jean-Marie Wynants (Le Soir). 
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Van Gandalf For President. 
© Anneke D'Hollander
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Van Gandalf For President. 
© Anneke D'Hollander
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B O Î T E  N O I R E 

PIERRE LIEBAERT 
 

Pierre Liebaert, een fotograaf uit Bergen 
die nu in Brussel woont, nodigt ons dan 
weer uit in een vreemde gesloten ruimte. 
De modellen die, nadat ze geantwoord 
hebben op zijn advertentie, wilden komen 
poseren in de intimiteit van een afgesloten 
kamer, lijken naar niets liever uitgekeken te 
hebben dan naar dit ogenblik: de 
confrontatie met een fotograaf die zij niet 
kenden. Geen ander verlangen dan voor 
hem te staan, aandachtig bekeken te 
worden, zich aan het toestel over te 
leveren, terwijl zij een norm overtreden, 
een norm waartoe hun openbaar leven of 
hun familiale situatie hen lijkt te verplichten. 

“Libre maintenant”
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Door naakt en gemaskerd te poseren, 
terwijl hun onvolmaakte lichamen getuigen 
van het tegenovergestelde van de 
erotische fotografie, hebben deze mannen 
geen ander voornemen dan zich over te 
geven aan de blik van de andere, zich 
daaraan te onderwerpen. Uit deze burleske 
biechtstoel resulteren beelden van een 
diepe eenzaamheid ; een triest carnaval 
waarbij die naakte lichamen eerder 
beelden van praalgraven evoceren, terwijl 
het masker hen tegen henzelf beschermt. 
Terwijl zij de blik van de fotograaf verkiezen 
boven de divan van de psycholoog, komen 
zij weer naar buiten, ontlast van een 
geheim dat zij onthuld hebben aan diegene 
die er de enige behoeder van zal blijven. 
Xavier Canonne
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LE CHÊNE MADAME

De droom bestaat nog

De familie Tilkin was decennialang heer en 
meester van de Luikse en Waalse gastronomie 
dankzij dit heuse culinaire instituut, Chêne 
Madame. Tal van gidsen waren vol lof voor de 
keuken van Marie-Louise, die als geen ander 
streekproducten centraal wist te plaatsen en de 
klassieke keuken een innoverende en echt origi-
nele toets gaf. De zaal stond onder leiding van de 
veeleisende maar goedlachse Marcel, die borg 
stond voor een hoogstaand onthaal. De kelder, 
uitbreid en divers, was het domein van zoon 
Jean-Luc. Diens onverwachte overlijden in 2004 
leidde stilaan tot het uiteenvallen en uiteindelijk 
ook het vertrek van de familie. 

Le Chêne Madame
Av. de la Chevauchée 70

B-4121 Neupré
+32 (0) 4 371 41 27

www.lechenemadame.be

Dit schitterende restaurant knoopt weer aan 
bij zijn succesvolle verleden en ontvangt 
fijnproevers in de schitterende omgeving van 
het Bois Impérial de Rognac, op de heuvels 
van Luik. Aan het fornuis vinden we een chef 
uit de streek: François Tonglet. I Guy Delville
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Na een lange periode van 
stilte kende het voormalige 

s ter ren res t au ra nt  een 
nieuwe doorstart met de komst 

van chef François Tonglet, die in 
de loop van zijn carrière reeds meermaals opviel 
dankzij zijn talent en beheersing, en ook wel eens 
het enfant terrible van het Luikse restau-
rantwezen wordt genoemd. Hij nam afgelopen 
lente zijn intrek in dit schitterende huis, na er 
een aantal noodzakelijke renovatie- en opfris-
singswerken in te hebben uitgevoerd. Hij wordt 
bijgestaan door Armand Piacenza. Het onthaal 
en de bediening staan onder de vaardige en 
vriendelijke leiding van Pauline Maclet. Zij wijdt 
de gasten in in de geheimen van de kaart, die 
steeds weer wordt aangepast aan de seizoenen 
en het aanbod, afhankelijk van de inspiratie van 
het moment.

Een lunch en vier menu’s
Voor het aperitief nemen de gasten plaats in de 
salon met de gezellige haard en comfortabele 
fauteuils. De eetruimte werd ontworpen in een 
verfijnde, frisse stijl die gewaagd maar discreet 
licht en kleur combineert. De witte tafellakens, 
kandelaars en orchideeën maken het geheel af. 
Tijdens de zomer kan men ook terecht op het 
gezellige en rustige terras. De chef biedt een 
lunch aan voor 37 euro, evenals vier menu’s (van 
48 tot 78 euro, plus de selectie wijnen). De kaart 
bestaat uit een genereuze en meesterlijke selectie 
van bereidingen die getuigt van de zelfverze-
kerdheid van de chef en blijk geeft van opval-
lende smaakcontrasten.
Proef zeker de originele tartaar van zeebaars met 
venkel op Italiaanse wijze, of de mooie tong die 
‘meunière’ wordt opgediend, met aardappelpuree 
en verschillende groenten. De kalfszwezerik 
wordt geserveerd met kastanjes en een heerlijke 
mousseline van knolselder, terwijl de jakobs- 
schelpen (kort gebakken) worden gecombineerd 
met kweepeerpuree en bospaddenstoelen. De 
reefilet (heerlijk traditioneel bereid) wordt opge-
diend met jeneverbessen en seizoensgarnituur, 
de hazenrug wordt “a la royale” bereid, volledig 
volgens het klassieke recept, maar met een 
moderne en originele toets.
Sla zeker het dessert niet over, al twijfelt u tussen 
de moelleux au chocolat en de verrassende appel 
in de oven met hibiscusbloem, zonder de selectie 
kazen te vergeten. Maak ook een keuze tussen 
de Franse en Italiaanse wijnen, die zorgvuldig 
werden geselecteerd als aanvulling op de heer-
lijke gerechten.

Voor het aperitief nemen de gasten plaats  
in de salon met de gezellige haard en 
comfortabele fauteuils.
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Divino Gusto
Square des Nations Unies 4A

B-1400 Nijvel
+32 (0) 67 55 58 09

www.divinogusto.be

DIVINO GUSTO

Mediterrane smaken

Leuke adresjes

Sommelier Gaëtan Poels en chef Amine 
Mechmech bedachten het concept van dit 
gastronomische restaurant in Nijvel, dat vanaf 
het begin gezellig, familiaal en laagdrempelig 
moest worden. “Divino Gusto staat in de eerste 

plaats voor de ontmoeting tussen lekker eten en 

wijnen. Het is ook een gezellige plek waar het goed 

toeven is”, benadrukt Gaëtan. Op het menu staan 
vis van de dag, foie gras, wilde eend of filet pur 
in een nieuw jasje.

Divino Gusto, traiteur, wijnkelder en gastronomisch restaurant, gerenommeerd voor zijn 
aangepaste wijnen en hoogstaande lunchformules, verwent al meer dan acht jaar drukke 
zakenmannen, maar ook gezinnen. Het restaurant ligt aan de square des Nations Unies in 
Nijvel en heeft 24 couverts.  I Florence Thibaut
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De kaart, die de seizoensproducten volgt, besteedt veel 
aandacht aan smaken uit het zuiden, een knipoogje naar 
de Zuid-Franse wortels van de chef. Ook een aantal 
klassiekers uit de streek zijn goed vertegenwoordigd. 
Kalfszwezerik, een belangrijk gerecht op de kaart, wordt 
op Libanese wijze bereid en geserveerd met taboulé. De 
kippenbouillon wordt dan weer bereid met dadels en 
kurkuma.  “De kwaliteit van de producten is uiteraard essen-

tieel. We gebruiken nooit diepgevroren ingrediënten, dat is 

een keuze. Ik werk graag met kruiden en texturen”, verdui-
delijkt Amine. Zijn keuken werd zes jaar geleden al eens 
bekroond met de Michelin bib gourmand. “Hoewel we 

erin geslaagd zijn onze naam als restaurant te vestigen, moe-

ten we onszelf toch blijven heruitvinden, van het onthaal tot 

de decoratie, om de klanten te kunnen blijven verrassen”, 
benadrukt Gaëtan. “We hebben al verschillende werken 

uitgevoerd, het meubilair vervangen, het team uitgebreid… 

Eten in een gastronomisch restaurant is een totaalervaring, 

die niet tot de keuken beperkt blijft.”

Een lekkere pauze
Divino Gusto is gelegen op het kruispunt van verschil-
lende grote verkeersaders en heeft een ruime parking. 
Het restaurant trekt dan ook al vanaf het begin klanten 
uit heel Waals-Brabant aan. Met verschillende bedrijven 
in de buurt ontwikkelde het verschillende menuformu-
les. De businesslunch met twee gangen, snel maar met 
mooie producten, begint bij 23 euro. Daarnaast is er nog 
het “ontdekkingsmenu” het “pleziermenu” en de “grote 
degustatie”, afhankelijk van hoeveel honger, zin en tijd 
de gasten hebben. “Een goede prijs-kwaliteitsverhouding is 

erg belangrijk voor ons. Mijn keuken is klassiek, maar 

gewaagd. Mijn sterkte zijn de sauzen: ik werk er graag mee 

en vind er regelmatig nieuwe uit. De lunchmenu’s bieden me 

de kans om nieuwe recepten uit te testen, waarop ik onmid-

dellijk een reactie krijg”, vertelt Amine. Hij baseert zich 
op Franse chefs als Yannick Alléno of Jean-François 
Piège, maar haalt zijn inspiratie uit de omgeving. “Ik 

kook graag op het gevoel, afhankelijk van wat ik op de vroeg-

markt vind. Trendy producten interesseren me niet. Het 

belangrijkste blijft om nieuwe dingen uit te proberen, je af en 

toe te vergissen en te corrigeren. Een geslaagd gerecht is lekker 

en evenwichtig.” En Gaëtan besluit: “Divino Gusto is het 

resultaat van teamwerk. We willen het onze gasten graag 

naar de zin maken en hen een uniek moment bezorgen.” 

“De kwaliteit van de producten is 

uiteraard essentieel. We gebruiken  

nooit diepgevroren ingrediënten,  

dat is een keuze.”
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Restaurant Le D’Arville
Rue D’Arville 94
B-5100 Wierde

+32(0)81 46 23 65
info@ledarville.be
https://ledarville.be

LE D’ARVILLE

Volledig in het groen

Leuke adresjes

Le D’Arville in Wierde is het restaurant van Olivier 
Bourguignon. Een chef die staat voor een veeleisende, 
eerlijke en pure keuken en zijn producten ten dienste 
stelt van het culinaire genot en… mensen in 
kansarmoede!

 I Michel Jonet
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Via een weggetje komen we terecht in het dorpje Arville 
met zijn kasteel: de rue Barabas. We rijden voorbij een 
mooi wit gebouw, de Villa Barabas – la Suite du 
D’Arville, een gastenverblijf – en 300 meter verderop, 
verborgen in een oase van groen, ligt het restaurant.
Veertien jaar geleden inmiddels kochten Estelle en 
Olivier Bourguignon deze 18de-eeuwse boerderij. Dat 
ze investeerden in een woning die in dermate slechte 
staat verkeerde en aan de rand van de snelweg lag, von-
den velen een gewaagde gok. Maar dat was buiten de 
vastberadenheid van Olivier gerekend, die er, na tal van 
werken die meer dan een jaar in beslag namen, in 
slaagde om dit indrukwekkende gebouw waarin de wind 
vrij spel had om te toveren tot een elegant en eigentijds 
restaurant.

Onlangs werd D’Arville volledig gerenoveerd door 
Crédo Factory, een Waals bedrijf dat bekend is voor zijn 
originele meubilair in een combinatie van hout en 
metaal. Het geheel oogt bijzonder geslaagd, ongepolijst, 
natuurlijk, zen en evenwichtig. Of je nu plaatsneemt op 
het terras, aan de rand van het water of binnen, nabij de 
indrukwekkende haard, de rustige omgeving werken 
meteen op je in.

In het hart van een vruchtbare streek
Dit grote bakstenen huis lijkt wel een schip dat op het 
punt staat het ruime sop te kiezen en de wortels van de 
lokale ambachtslieden en producenten te ontdekken. De 
streek staat immers bekend om haar overheerlijke pro-
ducten: petits gris uit Bierwart en Namen, eend uit 
Hamptinne, kip uit Malonne, rund uit Bomel, groenten 
uit Bossimé, saffraan van Patr’Ann in Profondeville, 
aardbeien uit Wépion…
De keuken wordt bemand door een jonge ploeg die 
razendsnel werkt onder het waakzame blauwe oog van 
de ervaren chef, die de potten in het oog houdt en op de 
borden heel precieze culinaire juweeltjes tekent. Olivier 
Bourguignon werkt in een open keuken, samen met zijn 
team van 14 personen die gemiddeld niet ouder zijn dan 
25! Hij vindt het belangrijk om zijn medewerkers voort-
durend te motiveren, zodat elkeen het beste van zichzelf 
kan geven voor de gasten.

Geen “bluff Bourguignon”
“Als al die parameters concreet worden en eerbied tonen voor 

iedereen, dan is het niet zo moeilijk om alle gasten tevreden 

te stellen”, legt hij uit, terwijl hij zijn parcours kort toe-
licht. “Ik heb altijd graag gekookt. Ik deed mijn stage bij 

Ramiers in Crupet. Vervolgens kwam ik terecht bij La Petite 
Marmite in Wépion, Le Bietrumé Picar van Charles 

Jeandrain in Namen en het restaurant Alain Peters in 

Malonne. Al die chefs hebben me geholpen om in de goede 

richting te evolueren en me te vervolmaken: het respect voor 

producten, de correcte handelingen en het plezier om de gasten 

tevreden te stellen.” En over zijn vrouw, die in de zaal 
staat, voegt hij toe: “Als de vrouw de toekomst is van de man, 

dan ben ik er oprecht van overtuigd dat dit des te meer geldt 

voor de restauranthouder, doordat ze de tafels een persoon-

lijke, decoratieve toets geeft. We bespreken alles samen, zelfs 

de combinatie gerechten en wijnen! Estelle is mijn belangrijk-

ste jurylid bij het opstellen van een kaart die elke maand weer 

wordt aangepast aan de seizoensproducten.”
Je kunt bij Olivier terecht voor een lunch, maar ook voor 
ingewikkelder gerechten, zoals zijn gepocheerde rog-
gevleugel met truffel en foie gras, zijn lolly’s van foie 
gras, salade van Mechelse koekoek, bereidingen met 
zeebaars, speenvarken, wildbereidingen en evenwichtige 
desserts. De chef weet als geen ander de overheerlijke 
producten uit de zee en van het land uiterst nauwgezet 
en elegant op het bord te combineren. “Hier vind je geen 

“bluff bourguignon”, vertrouwde de betreurde journalist 
Jacques Kother ons ooit toe. “ Het voelt aan alsof er steeds 

iets staat te gebeuren… ” 
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EEN SOLIDAIRE KERST 
ROND EEN  
HEERLIJKE TAFEL
Olivier Bourguignon doet niet alsof hij gastvrij 
is, hij is het ook en dat is altijd al zo geweest. 
De afgelopen zeven jaar sloot de chef zijn 
restaurant eind december om mensen in 
kansarmoede een solidaire kerst te bezorgen  
in de vorm van een uitzonderlijke culinaire 
ervaring (daklozen, alleenstaande vrouwen met 
kinderen…). Dankzij de samenwerking met de 
vzw Educ’Actions, een vereniging die 
samenwerkt met burgers die strijden tegen 
sociale ongelijkheid, kunnen honderden 
mensen, doorgaans daklozen of mensen met 
OCMW-steun, met hun gezin gratis genieten 
van een vijfgangenmenu dat door Olivier, zijn 
team en vrienden wordt bereid.
“Ik wilde al lang een solidaire actie organiseren, 
vertelt Olivier. Het contact met Robert 
Bourgeois, de stichter van Educ’Actions vormde 
daartoe de aanzet. Dankzij zijn netwerk kregen 
we toegang tot tal van verenigingen die zich 
inzetten voor mensen die het moeilijk hebben. 
Vanaf het begin al wilden we minstens 100 
maaltijden aanbieden…”

Tijdens de twee eerste edities, die hij alleen 
met zijn team verzorgde, bereidde Olivier  
400 en 600 maaltijden in het Arsenal te Namen. 
Een enorm succes, dat zijn collega’s van 
‘Génération W’ ertoe aanzette mee in het 
avontuur te stappen. Dit jaar, op 17 december, 
vond Olivier in Marche de ideale ruimte om  
wel… 800 personen te kunnen ontvangen..

“Ons evenement is gegroeid, maar we zijn ook 
steeds beter georganiseerd. We zouden dit 
grote feest echter niet kunnen aanbieden 
zonder de hulp van 80 vrijwilligers uit alle 
milieus en zonder de steun van sponsors, 
namelijk de leveranciers van verschillende 
restaurants die ons al vanaf het begin steunen.” 
En de gulle chef besluit: “De verrukte blik van 
de kinderen en de kleine blijken van 
dankbaarheid van onze gasten van één  
dag zijn hartverwarmend en maken ons 
bijzonder gelukkig.” 

“Als de vrouw de toekomst is van de man, 

dan ben ik er oprecht van overtuigd dat 

dit des te meer geldt voor de 

restauranthouder, doordat ze de tafels een 

persoonlijke, decoratieve toets geeft.”

Leuke adresjes
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