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Er gaat echt een nieuwe wind waaien. De Belgen hebben besloten om uit hun 
lockdown te komen en weer aandacht te besteden aan de natuur en de cultuur 
van Wallonië, om met een fris hoofd hun geest te voeden. In alle opzichten !

Voor de eerste keer sinds… heel lang, werd ons mooie gewest echt opnieuw 
ontdekt. Zo leren de cijfers en de onderzoeken van het Waals Toerisme-
observatorium ons dat 81 % van de toeristen die Wallonië dit jaar bezochten, 
Belgen en hoofdzakelijk zelfs Walen waren. Bovendien duurde hun verblijf 
dikwijls langer dan gewoonlijk tijdens dezelfde periode, namelijk gemiddeld  
1 tot 2 weken per boeking in de regionale vakantieverblijven en logies. Wie 
Wallonië deze zomer bezocht, gaf de voorkeur aan wandelingen in volle natuur 
en aan het verkennen van grote ruimtes. De meer dan gunstige weersom- 
standigheden hebben daar natuurlijk veel toe bijgedragen. Sommige van de 
grootste trekpleisters zagen hun aantal bezoekers echter dalen wegens de 
sanitaire maatregelen en de beperking van het aantal toegelaten bezoekers. 
Niettemin heeft bijna 40 % van de Waalse toeristische attracties een toename 
genoteerd in vergelijking met vorig jaar.

De Covid-maatregelen hebben natuurlijk bijgedragen tot die mooie cijfers. Maar 
er blijkt ook uit dat de mensen heel concreet terugkeren naar sommige waarden 
die erg in het gedrang kwamen tijdens de lockdown, zoals nauwe omgang met 
elkaar, korte ketens, terugkeer naar de natuur, ambachten, lokale producten, 
bescheiden uitmuntendheid … Het leven zal ons natuurlijk trachten in te halen. 
Maar zelfs indien de Walen wel gedwongen waren het toerisme in eigen streek 
te herontdekken, kunnen we alleen maar hopen dat ze er ook de smaak weer 
van te pakken kregen. Dat zijn de waarden die WAW nu al vijftig nummers 
lang verdedigt ! Ja, dus : vandaag is het duidelijk dat er een nieuwe wind waait.

Een nieuwe wind ! 

— Jean-Willy Lardinoit, Hoofdredacteur



66

35ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM FRANCOPHONE

WWW.FIFF.BE

PARTAGER LE CINÉMA. EN VRAI. EN GRAND.
DU 2 AU 9 OCTOBRE 2020

nr. 50 Agenda

⊳••
Bam (Bergen)
Roy Lichtenstein  
« Visions multiples »
31.10.2020 > 07.02.21 

bam.mons.be

••⊲
Mundaneum (Bergen) 

Belgïe in alle staten
> 18.04.2021 

mundaneum.org

⊳••
FIFF (Namen)
Festival International  
du Film Francophone  
de Namur
2.10.2020 
> 9.10.2020 

fiff.be

••⊲
La Boverie (Luik) 

Warhol, 
The american  
dream factory

02.10.2020  
> 28.02.2021

expo-factory.be
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innovation accelerator in environment 
friendly technologieS 
Green chemistry, chemical storage of energy, reduction of CO2 emissions, 
sustainable construction, and the processing of wastes and effluents to recycle 
them as new raw materials are major technological challenges.
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SPYK
HYPERREALISTISCHE 
GRAFFITI

Portfolio

Het begon voor Christophe in 1990 met een reis naar 
New York. Terwijl hij door de straten van de "big 
apple" slenterde, ontdekte de 18-jarige Luikenaar de 
wereld van de graffiti. Het was een mooie ontmoe-

ting die als een openbaring voor hem kwam. Zodra hij terug-
keerde naar België, nam hij het pseudoniem Spyk aan en ging 
hij de straat op om er zijn handtekening te zetten.

In 1995 stelde de verzamelaar Georges Uhoda hem voor om 
schilderijen op doek te maken en ze in een galerij te exposeren. 
Vanaf dat moment nam zijn carrière als kunstenaar een beslis-
sende wending. Spyk ging geleidelijk aan zijn stijl ontwikkelen 
tot het een herkenbaar handelsmerk werd. Na vijfentwintig jaar 
praktijk is het resultaat nauwkeuriger en mooier afgewerkt, 
maar de kunstenaar heeft vooral een zeer bijzondere techniek 
ontwikkeld. Inderdaad, zijn doeken die gemaakt worden door 
het spuiten van verf zien er bijna fotografisch uit.
Licht - natuurlijk of kunstmatig - verschijnt als centraal element 
in zijn werk. Door verschillende lagen vochtige kleur over 
elkaar heen te leggen, slaagt Spyk erin het licht te temmen net 
zoals de grote schilders dat doen. De verkregen tinten hebben 
de neiging om tastbare sferen te produceren die dicht in de buurt 
komen van die in de schilderijen van de Amerikaanse schilder 
Edward Hopper. Deze contrasten dragen bij aan het realisme 
van de afgebeelde sfeerbeelden. De gelijkenis is zodanig dat de 
werken van Spyk als hyperrealistisch kunnen worden 
omschreven.
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Jean-Paul Dessy

EEN LEVEN VOOR  
DE MUZIEK

Als cellist, componist en dirigent 
verkent Jean-Paul Dessy de meest 
uiteenlopende klankwerelden. Hij 
schreef zowel symfonische, kamer-  
en elektronische muziek, als een 
opera en muziek voor regisseurs, 
choreografen, cineasten, stylisten ...

 I Catherine Moreau
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In het centrum van Arsonic, in Bergen, bevindt zich 
de ‘Chapelle du silence’ (Stiltekapel) met haar witte 
muren en houten banken. In het midden ervan 
produceert een blauwe bol discrete en diffuse 

geluiden. In die luister-, bezinnings- en meditatieruimte, 
vertelt Jean-Paul Dessy, de directeur van het creatieve 
muziekensemble ‘Musiques Nouvelles’ (Nieuwe Muziek) 
over zichzelf.

Was u als kind reeds geboeid door cellomuziek ?
Absoluut. Ik was 5 jaar toen ik een klein concert hoorde 
onder een kiosk op een openbaar plein. Toen zei ik : “Ik 

wil op zulk een grote viool spelen, die je tussen je benen houdt.” 
Een cello gaf een sterke weerklank aan de persoon die ik 
toen was, en dat is nog altijd zo. Vanaf mijn zes jaar begon 
ik notenleer en piano te studeren aan het conservatorium 
van Hoei, want daar was geen celloklas. Die werd pas vier 
jaar later geopend door de directeur.

Tijdens uw muzikale opleiding in Luik en Brussel, 
haalde u ook een master in Romaanse filologie. Was 
dat geen lastige combinatie ?
Zeker en vast ! Op mijn 16e had ik al besloten dat ik 
beroepsmusicus zou worden. Maar ik wilde ook trouw 
blijven aan mijn liefde voor boeken. Wijsbegeerte, 
letterkunde en orale uitdrukking bleven me altijd 
boeien. Ondertussen componeerde ik muziek voor de 
opvoeringen van het universiteitstoneel van Louvain- 
la-Neuve.

“ Door cello te spelen, ontdekte ik de grote muziek. 

Ik was blij dat ik werk van Vivaldi, Bach en 

Haendel kon spelen en dat ik op mijn 14
e

 al lid 

kon zijn van het kamerorkest van Hoei.”
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U hebt niet alleen een klassieke weg afgelegd, 
maar ook veel zijpaden bewandeld, zoals rock, 
elektro, jazz, Frans chanson … Zo maakte u 
onuitgegeven combinaties van verschillende 
muziekstijlen. Waar kwam die brede muzikale 
belangstelling vandaan ?
Door cello te spelen, ontdekte ik de grote muziek. 
Ik was blij dat ik werk van Vivaldi, Bach en 
Haendel kon spelen en dat ik op mijn 14e al lid 
kon zijn van het kamerorkest van Hoei. In mijn 
tienertijd maakte ik kennis met andere soorten 
muziek. Die openden mogelijkheden in mij. Ik 

denk dat pluralisme heel belangrijk is in de 
muziek. Hoe meer geneesmiddelen er bestaan, 
hoe beter we ons verzorgen en hoe meer we 
openstaan voor de verscheidenheid van de 
wereld, hoe verdraagzamer we worden.

U ligt aan de basis van de oprichting van 
Arsonic …
Toen ik in Bergen aankwam om het ensemble 
‘Musiques Nouvelles’ te dirigeren, stelde ik vast 
dat die stad, die toch de culturele hoofdstad van 
Wallonië is, niet over een muziekzaal met goede 
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akoestiek beschikte. Zo ontstond Arsonic, ‘Maison de 
l’Écoute’ (Luisterhuis), in de vroegere brandweerkazerne, 
met de financiële steun van de Europese Unie en de 
Federatie Wallonië-Brussel. Het gebouw dat door de 
architecten Holoffe & Vermeersch en de specialist in 
zaalakoestiek Eckhard Kahle ontworpen werd, was 
vroeger het onderkomen van een cavalerieregiment. Ik 
houd van het idee dat een militaire vestiging is 
omgebouwd tot een plaats voor vrede en herbronning.

U bent er ook de ontwerper van …
Ik heb een reeks ruimtes bedacht die geschikt zijn voor 
creativiteit, uitwisseling en aandachtig luisteren. In een 
grote zaal met 250 plaatsen met aanpasbare opstelling, 
kan het publiek rond de uitvoerders gaan zitten, wat het 
in de onmiddellijke nabijheid van de muzikanten brengt. 
Daar worden concerten van ‘Musiques Nouvelles’ 
gegeven, maar ook van Belgische en buitenlandse 
ensembles en musici. Arsonic beschikt ook over een zaal 
waar kinderen zich kunnen verbazen over allerlei 
geluiden. De ‘Jeunesses Musicales’ (Jeugd en Muziek) uit 
Bergen en de Borinage verwelkomen er op woensdag- 
namiddag de allerkleinsten met hun ouders. En elk jaar 
kunnen scholieren er gedurende een week komen 
luisteren naar aangepaste concerten die worden 
uitgevoerd door het Koninklijk Kamerorkest van 
Wallonië.
Naast een repetitiezaal, kantoren en loges, is er in de 
vroegere paardenstallen ook een ‘Passage des rumeurs’ 
(Rumoergang), namelijk een lange gewelfde galerij voor 
tentoonstellingen en kleine concerten.

En die ‘Stiltekapel’ vol klanken …
Ja, daar kan iedereen gaan zitten, zich concentreren, 
luisteren naar klanken voor de meest verfijnde oren, 
zich bevrijden van het gewicht van de dagen, de tijd en 
het leven. En er zichzelf terugvinden, ver van zijn 
drukke bezigheden en van de hyperactiviteit die eigen 
is aan het moderne leven. In die ‘Chapelle du silence’ 
bieden we ook workshops aan onder de naam ‘Soins et 
Sons’ (Verzorging en Klanken), die geleid worden door 
musici die klanken als verzorging gebruiken. Olivier de 
Voghel, bijvoorbeeld, zal u in oktober uitnodigen om 
de stem te verkennen door middel van drie belangrijke 
componenten van dat instrument : ademhaling (het 
blazen), de lichamelijke klankruimten (de klankkast) en 
de larynx (de stembanden).

Arsonic, Maison de L’écoute, is een reeks ruimtes  
voor creativiteit, uitwisseling en aandachtig luisteren. 
In een grote zaal met 250 plaatsen met aanpasbare 
opstelling, kan het publiek rond de uitvoerders gaan 
zitten, wat het in de onmiddellijke nabijheid van de 
muzikanten brengt. 
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Arsonic verwelkomt ook ‘Musiques Nouvelles’, een 
ensemble dat u al meer dan 20 jaar dirigeert en dat in 
residentie is bij ‘Mons arts de la scène’ (Toneelkunsten 
Bergen). Waarvoor staat ‘Nieuwe Muziek’ ?
‘Musiques Nouvelles’ wil creatieve en soms multi- 
disciplinaire muziek promoten in al haar diversiteit en 
in combinatie met dans, film, opera, toneel, poëzie, 
spiritualiteit en beeldende kunsten. Het gaat dikwijls om 
werk van componisten uit de Federatie Brussel-
Wallonië, maar ook om exclusieve projecten van 
Belgische en buitenlandse kunstenaars. Dat leidt tot veel 
ontmoetingen, zoals met musici die klanken vermengen 
met de woorden van de Congolese rap-dichter Pitcho 
Womba Konga – dus muziek die nooit eerder werd 
gehoord. Het is ook een herbronning : vooraleer de 
media de muziek zullen kunnen weergeven, was het 
werk slechts één keer te horen, namelijk tijdens een 
concert. ‘Musiques Nouvelles’ biedt het publiek die 
uiterst vluchtige momenten aan.

SNELBIOGRAFIE
1963 

Geboren te Hoei
•

1969
Gaat naar het Conservatorium 

van Hoei
•

1981-1988
Studeert muziek aan het 

Koninklijk Conservatorium van 
Luik (cello en kamermuziek). 
Studeert Romaanse filologie 
aan de Universiteit van Luik  

en aan de UCL te  
Louvain-la-Neuve

•
1988

Richt het strijkkwartet  
‘Quadro’ op

•
1991-2000

Muziekdirecteur bij het 
Orchestre Royal de Chambre 

de Wallonie
•

Sinds 2002  
Artistiek directeur bij  

‘Mons Arts de la Scène’ 
(MARS).

•
2011

Creatie van de ‘Méditations 
Symphoniques 1 et 2’ door het 
Nationaal Orkest van België en 

het Koninklijk 
Filharmonieorkest van Luik

•
2015

Opening van Arsonic
•

2018
Creatie van ‘Requiems’ door 

het Orkest en Koor van Tallinn
•

2020
Creatie van de ‘3e Méditation 

Symphonique’ door het 
Nationaal Orkest van België

Jean-Paul Dessy en de 
Congolese rapdichter  
Pitcho Womba Konga.

Uw CV is duizelingwekkend. U hebt meer dan 400 
werken gedirigeerd, waarvan 250 wereldcreaties, 
en een vijftigtal CD’s gemaakt. Waar haalt u de tijd 
daarvoor ? En wanneer hebt u eens vrijaf ?
Als kind liet ik me verleiden door de krachtige klank van 
de cello. Ik heb periodes van twijfel gekend, maar musici 
uit het verleden, professoren en ontmoetingen kwamen 
me ter hulp.
Toen ik nog kind was, besteedde ik al een flink deel van 
mijn tijd aan muziek. Ook nu speel, componeer, studeer 
en repeteer ik elke dag en programmeer ik de seizoenen 
van Arsonic. Vrije tijd heb ik nooit. Ik ga op vakantie 
met mijn instrument, met muziekpapier en met parti-
turen, om niet zonder het essentiële te vallen. Is dat een 
soort slavernij ? Helemaal niet. Het is een vrijheid die 
me wordt geboden, want in het dagelijks leven bestaat 
er werk aan zichzelf en in zichzelf. Een partituur bestu-
deren om daarna een orkest te dirigeren – wat ook mijn 
behoefte aan sociale omgang bevredigt – betekent dat je 
het bewustzijn van iemand anders betreedt. Je ontmoet 
de componist in zijn diepste zelf en dat is de meest sub-
tiele ontmoeting. 
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Heeft de aanwezigheid van de cello in de Koningin 
Elisabethwedstrijd dat instrument beter leren kennen ?
Natuurlijk. De tesssituur van de cello ligt dicht bij de 
menselijke stem en geeft een meer intieme, innerlijke, 
contemplatieve, zachte en diepe klank. Tijdens de eerste 
uitgave in 2017 waren de kandidaten van een buitenge-
woon hoog niveau. En de volgende wedstrijd komt in 
2022 …

U woont nu in Brussel, maar groeide op in Hoei …
Hoei is de stad waar ik mijn kinder- en tienertijd 
doorbracht. Ik ben een kind van de Maas, waarvan 
ik de schoonheid, de kracht en de grootsheid ervaar. 
Ik groeide op langs de jaagpaden, waar ik naar de 
vogels ging luisteren, maar ook langs de landwegen 
van de Condroz en in Chapon Seraing, een dorp in 
de Luikse Haspengouw, waar ik bij mijn grootou-
ders het boerenleven leerde kennen. Dat landleven 
biedt me levenslust. Ik ben in die tijd ook in aan-
raking gekomen met het Luikse Waals dat mijn 
grootouders onder elkaar spraken. Dat had iets 
mysterieus en aantrekkelijks. Het is een eindeloos 
genot, rijkdom en vreugde in dat water te mogen 
zwemmen. Ik heb nog een goede passieve kennis 
van dat Waals en ik tracht het te onderhouden met 
mijn moeder. Dat is de trouw van het kind van de 
Maasoever, aan wie het leven schonk wat het 
geworden is.

“Vrije tijd heb ik nooit. Ik ga op 

vakantie met mijn instrument, met 

muziekpapier en met partituren, om 

niet zonder het essentiële te vallen. ”
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Het was een van de hoogtepunten van ‘Bergen 
2015, Europese culturele hoofdstad’. Op  
4 oktober, op de treden van de Sint-
Waldetrudis-kapittelkerk, voor vele duizen-

den toeschouwers, vertolkten 500 amateurkoristen 
onder begeleiding van een vijftigtal accordeons ‘La 
grande Clameur’ (Het grote geschreeuw). Dit originele 
werk werd door Jean-Paul Dessy gecomponeerd als eer-
betoon aan de Bergense componist Orlandus Lassus, 
“Een echt muzikaal genie uit de Renaissance, een god in zijn 

tijd! ”
“Het was een groot moment van collectieve communicatie, van 

samensmeltende energie door het zingen en wel vanaf de 

eerste repetities in kleine groepjes”, zegt de directeur van 
‘Musiques Nouvelles’. “Het was niet alleen spectaculair, 

maar ook diep doorleefd.” 
Vier jaar later, in maart 2019, waren het 600 koristen 
die voor ‘La Grande Clameur #2’ de kapittelkerk deden 
daveren met een andere compositie van Jean-Paul Dessy, 
ditmaal over het leven van de heilige Waldetrudis. Een 
teken.
“Bergen 2015, Europese culturele hoofdstad, die de opening 

van Arsonic meemaakte, heeft de stad een echte culturele 

stimulans gegeven, die niet uitgeput is”, vervolgt de com-
ponist. “De in 2016 opgerichte vereniging ‘Les Amis d’Arsonic’ 

telt 300 leden, méér dan er plaatsen zijn in de concertzaal! Ik 

hoop dat dit ‘Maison de l’Écoute’ nog lang mag bestaan, voor 

de muziek, voor de kunstenaars en voor het publiek, en dat 

de geschiedenis ervan zo lang mogelijk zal duren, want die 

brengt schoonheid, kracht en wijsheid aan de mensheid.”

BERGEN 2015  
HEEFT DE STAD  
ECHT CULTUREEL  
TOT BLOEI GEBRACHT

Star WAW

“De in 2016 opgerichte vereniging ‘Les Amis 

d’Arsonic’ telt 300 leden, méér dan er plaatsen 

zijn in de concertzaal!”
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Bergen 2025

BLIJVENDE DORST 
NAAR CULTUUR 

Vijf jaar geleden schitterde Bergen als Europese Culturele 
Hoofdstad. Een duizendtal culturele activiteiten en meer 
dan twee miljoen bezoekers… Heeft dat grote feest andere 
projecten doen ontluiken ? Ja, antwoordt de Fondation 
Mons 2025, die de drijvende kracht wil zijn achter de 
maatschappelijke deelname.

 I Catherine Moreau

Highlights

B E R G E N

Henegouwen
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Vijf jaar geleden kon je in Bergen op de 
koppen lopen. Met pieken van 
100.000 bezoekers bij het openings-
feest en 180.000 verkochte tickets 

voor de tentoonstelling Van Gogh in de Borinage, 
in het Museum voor Schone Kunsten! De vijf 
musea die toen het daglicht zagen, stellen het 
tamelijk goed. Het Belfort, het Doudou-museum 
en het SILEX’S, het interpretatiecentrum voor 
neolithische mijnbouw in Spiennes, vormen 
(samen met andere) haltes op de Unesco-
fietsroute die werd uitgestippeld door Belgique 
Wallonie Tourisme. In het ‘Mons Memorial 
Museum’ kan men tot begin volgend jaar in de 
huid kruipen van een Amerikaanse of Duitse 
soldaat, van een weerstander of een Bergense 
burger in 1944. En de Artotheek blijft plaats bie-
den voor Bergense collecties en tentoonstellin-

gen. Ook Arsonic, het in 2015 opgerichte ‘Maison 
de l’Écoute’ (Luisterhuis) – zie vorige pagina’s – 
organiseert het ene muziekseizoen na het andere. 
De bewoners, van hun kant, hebben het avontuur 
voortgezet. De ‘Amis de la Guinguette littéraire’ 
(Vrienden van de Letterkundige Taverne) brengen 
in het Maison Losseau, dat in 2015 tot literair 
centrum werd bevorderd, concerten en ontmoe-
tingen met romanschrijvers. En boven de vroe-
gere militaire bakkerij bewerken utopieliefheb-
bers de ‘Jardin Suspendu’ (Hangende Tuin), waar 
ze kunstenaars ontvangen en vertelworkshops 
organiseren.

Vijf jaar geleden schitterde 
Bergen als Europese 
Culturele Hoofdstad. Een 
duizendtal culturele 
activiteiten en meer dan 
twee miljoen bezoekers ... 
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 ‘De Grote Acht’ komt terug in 2021
“Dat is ons doel : de burgers tot deelnemen aansporen”, 

verklaart Natacha Vandenberghe, de interim-directrice 
van de Stichting Bergen 2025, de erfgename van die uit 
2015. Op haar actief heeft ze de ‘Grand Huit #2’, die in 
2018 een heruitgave bracht van de manifestatie die drie 
jaar vroeger 50.000 inwoners op de been bracht in de 
acht gemeenten van Groot Bergen. Met een uitbarsting 
van creativiteit en feestmomenten. “Voor de volgende 

uitgave, in de herfst van 2021, hebben we verenigingen en 

burgers uitgenodigd om een feestweekend te organiseren in 

die acht gemeenten. En we willen ze geleidelijk op hun eigen 

vleugels leren vliegen. Opdat ons klein zeskoppig team meer 

toegang tot cultuur zou geven door nieuw publiek te zoeken.”

Tweemaal kunst in de stad
Een andere vrucht van Bergen 2015 is ‘L’art habite la 
ville’ (Kunst woont in de stad), waaraan de Stichting, de 
Stad en cultuuroperator Mars (Mons arts de la scène - 
Toneelkunsten Bergen) meewerkten onder de naam  
‘Mons Capitale culturelle’. De organisatie werd 
gefinancierd met het overschot van Bergen 2015  
(5,5 van de 71 miljoen euro) en bracht een dertigtal 
creaties van inwoners en kunstenaars tot stand, zoals, 
vlakbij de kapittelkerk, het beeldhouwwerk ‘Lucie et les 
papillons’, een puzzel van meer dan 1600 stukken die 
werd gelegd door de Franse kunstenaar David Mesguich, 
met medewerking van de studenten van de School voor 
Sociale Promotie van Jemappes-Quiévrain en van de 
Ondernemingenclub Bergen 2025. En krachtige 
momenten, zoals een tentoonstelling van werk van Niki 
de Saint Phalle en ‘La Grande Clameur #2’, waarbij 600 
koristen een aan de heilige Waldetrudis gewijde 
compositie van Jean-Paul Dessy uitvoerden.

Een openluchtmuseum
‘L’Art habite la ville #2’ begon, nu onder de hoede van 
Visitmons en van de Stad, in juli een vijftiental nieuwe 
fresco’s te maken in Bergen en de dorpen. Omdat de 
Stad elk jaar een prestigieuze expositie wil brengen, 
toont het Museum voor Schone Kunsten in oktober 
werk van de Amerikaanse popartiest Roy Lichtenstein.
“Bergen 2015 heeft sporen nagelaten”, besluit Natacha 
Vandenberghe. “Cultuur wordt gedeeld en tussen musea en 

stedelijke ruimte ontstond er een band die haast een 

fabrieksmerk werd. Instellingen en cultuuroperatoren kennen 

elkaar beter en werken meer samen. Het bedrijfsleven geeft 

logistieke en financiële steun aan culturele projecten. 

Resultaat : in 2016 waren er minder bezoekers, maar nu halen 

we overal weer het peil van 2015. En momenteel trekt de door 

de Stad georganiseerde tentoonstelling ‘Légacy’ van Yann 

Artus-Bertrand veel volk ! ” 

www.mons2025.eu

‘L’Art habite la ville #2’ 
begon, nu onder de hoede 
van Visitmons en van de 

Stad, in juli een vijftiental 
nieuwe fresco’s te maken in 

Bergen en de dorpen. 
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Gerondal

DUURZAME SKI’S  
OP MAAT

Wie op zoek is naar 
exclusieve houten 
ski’s, kan niet om 
Pierre Gerondal 
heen. Deze 
ambachtelijke 
timmerman uit 
Malmedy maakt 
supersterke 
hightechproducten 
met een kleine 
ecologische 
voetafdruk. 
Ontmoeting met 
een hartstochtelijke 
skiliefhebber.

              I Violaine Moers

M A L M E DY

Luik
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Het is heel chic om met Belgisch materiaal te 
skiën ! En het zal u misschien verbazen, maar 
de Belgen staan bekend als skifans. Op dat 
punt laten ze de Fransen ver achter zich. Skiën 

is een passie die Pierre Gerondal, een ambachtelijke tim-
merman uit Malmedy, nooit is kwijtgeraakt. Sinds zijn 
tienerjaren vervaardigt hij zelf zijn sportbenodigdheden. 
Dat begon met windsurfplanken en surfboards. In eerste 
instantie wilde hij daarmee geld besparen, maar gaan-
deweg leerde hij het composiet beheersen, terwijl zijn 
vrienden het materiaal echt van goede kwaliteit vonden. 
Stap voor stap legde hij zich ook toe op het maken van 
ski’s, die dankzij mond-tot-mondreclame steeds meer 
aftrek vonden.
“In het begin was het een activiteit ernaast, mijn hobby. Maar 

toen ik zag dat mijn familie, vrienden en kennissen de 

voorkeur gaven aan mijn ski’s boven de meer industriële 

merken, begon ik na te denken. Ik heb eerst een sabbatical van 

twee jaar genomen. Daarna heb ik mijn baan opgezegd en ben 

ik begonnen.”

Duurzame ski’s met traceerbaarheidsgarantie
“Ik heb een duurzamere en milieuvriendelijkere ski 

ontwikkeld. Dat lag me aan het hart, want skiën is helaas een 

van de meest vervuilende sporten. Voor mij is het dus 

belangrijk om daaraan te werken. Ik wilde een andere kijk 

geven op mijn passie.”
Het is mogelijk om snelle en duurzame ski’s te maken. 
Het geheim zit aan de binnenkant. In zijn werkplaats 
gebruikt Pierre niet meer dan drie materialen voor de 
fabricage : glasvezel, epoxy en hout.
Het gebruikte hout komt uit België of naburige landen, 
waarbij een straal van maximaal 250 kilometer wordt 
aangehouden : Belgische Ardennen, Duitsland en 
Frankrijk. Pierre werkt met lokale inheemse houtsoor-
ten, zoals essen, douglas, populier, beuken en noten-

hout. En als kunststofvervanger gebruikt hij robinia, 
dat bestand is tegen kou en regen. De andere 

houtsoorten worden gemengd naar gelang de skiër 
en de vorm van skiën die hij of zij beoefent.
“Die garantie van oorsprong en traceerbaarheid voor 

de gebruikte materialen is zo’n beetje ons handels-

merk, onze belofte ten aanzien van duurzaamheid 

en milieuvriendelijkheid. Als blijk van vertrou-

wen vermelden we de herkomst van elk gebruikt 

materiaal op de factuur.”
De ski ’s hebben een levensduur van 

ongeveer tien jaar, maar omdat ze na 
af loop van elk seizoen gerepareerd 

kunnen worden, heeft nog niemand 
een paar weggegooid. Zoals hij het 
heeft ontworpen, kan het houten 

gedeelte altijd gerenoveerd wor-
den. “We hebben nog geen ski’s 

weggegooid. Een anekdote die bij 

ons de ronde doet, gaat over 

klanten die zeggen : ‘Zo, mijn 

ski’s zijn tien jaar oud, nu ga 

ik een nieuw paar proberen. 

Maar jullie moeten ze nog 

één keer opknappen, zodat 

ik ze in mijn woonkamer 

kan uitstallen ! ”

Dit Belgische goudhaantje 
verleidt steeds meer 
liefhebbers. Ondanks de 
coronacrisis verwacht  
het bedrijf vóór het einde 
van het jaar 225 paar ski’s  
te verkopen. 
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Ski’s op maat : een wereldprimeur
Pierre Gerondal beschikt over een showroom in Brussel, 
waar vaak de eerste contacten worden gelegd. Elk type 
ski wordt aangeboden in zes modellen. Als de klant een 
keuze heeft gemaakt, worden de ski’s aangepast aan zijn 
gewicht, lengte, manier van skiën, favoriete pistes enz. 
“De klant kan ze dan een week lang testen en terugkomen om 

bepaalde wijzigingen te laten aanbrengen. Als de skiër zegt : 

‘Het trilt daar een beetje’, wijzigen we het karakter van de ski 

met composietmateriaal. We gebruiken geen carbon, behalve 

aan het einde om de wijzigingen definitief te maken. Het 

resultaat is een eindproduct op maat ! Dat is een exclusieve 

service die we bieden.”
Zelfs skifabrikanten kijken van een afstand toe wat 
Pierre doet om te zien wat werkt en aanslaat bij het 
publiek. “Met onze omvang en gepassioneerde klanten hebben 

we de middelen om dingen te testen en proefondervindelijk 

te werk te gaan. De industrie kan zich dat niet veroorloven, 

maar laat zich wel erdoor inspireren. Zo waren wij het eerste 

bedrijf dat linnenvezel in al zijn ski’s gebruikte. Dat is name-

lijk een materiaal dat trillingen bijzonder goed absorbeert. 

Tegenwoordig wordt het door alle fabrikanten gebruikt.”
Hoewel de ski’s uit Malmedy in het begin voor wed-
strijdskiërs werden gemaakt, is Gerondal tegenwoordig 
een merk dat voor iedereen toegankelijk is. Aan deze 
kwaliteit hangt natuurlijk wel een prijskaartje. Het 
instapmodel kost 1.400 euro zonder bindingen, inclusief 
heen en weer reizen. En dat is heel normaal, gezien de 
kwaliteit van de gebruikte materialen en de tijd die 

Resultaat van jarenlange ervaring
“Het kost enorm veel werk, ervaring en heen en weer reizen 

om zover te komen”, zegt Pierre. “We proberen veel uit en 

laten ski’s door andere mensen testen om feedback te krijgen. 

Ik heb weleens een ski tien keer met verschillende materialen 

hersteld om het gewenste resultaat te bereiken. Na twintig 

jaar heb ik nu de nodige ervaring om te weten wat van invloed 

is op de ski en wat de skiër prettig vindt.”

De vriendin van Pierre Gerondal is 
interieurarchitecte en gebruikt materiaal 

uit het atelier voor haar creaties.

nodig is om de ski’s te fabriceren. Per paar moet worden 
gerekend op ongeveer dertig uur.
Dit Belgische goudhaantje verleidt steeds meer 
liefhebbers. Ondanks de coronacrisis verwacht het 
bedrijf vóór het einde van het jaar 225 paar ski’s te 
verkopen. “Bij ons zijn klanten soms al aan hun tweede of 

derde paar toe, omdat ze bijvoorbeeld van de piste overstappen 

op freeriden.”

In de houtbewerkerij in Malmedy, waar hij samen met 
Justine Corman en twee arbeiders werkt, kiest Pierre 
de houtsoorten en vervaardigt hij de ski’s. Die knowhow 
past hij ook toe bij het maken van meubels, waarbij hij 
het milieu ontziet en stevigheid en duurzaamheid 
vooropstelt. Van het hout wordt 65 % gebruikt om ski’s 
te maken, terwijl de rest bestemd is voor meubels. Zijn 
vriendin, die interieurarchitect is, gebruikt de 
materialen uit de werkplaats bijvoorbeeld voor haar 
ontwerpen : een terras van robinia, een wellnesscenter 
of douche van carbon enzovoort. Zij profiteert van de 
kennis die de werkplaats van composiet heeft en zo 
ontstaat een win-winsituatie. “We zouden twee mensen in 

dienst kunnen nemen om het team aan te vullen. De 

moeilijkheid is dat er geen opleiding voor dit werk bestaat. Je 

zou dus de tijd moeten vinden om ze op te leiden. En in dit 

vak duurt het drie tot vijf jaar voordat iemand 
zelfstandig kan werken ...” 

www.gerondal.com

“Ik heb weleens een 

ski tien keer met 

verschillende 

materialen 

hersteld om het 

gewenste resultaat 

te bereiken.”
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Realco

DOET DE 
KRACHT VAN 
ENZYMEN 
HERLEVEN
Realco is een pionier op het 
gebied van enzymatische 
hygiëneoplossingen, die 100% 
biologisch afbreekbaar zijn.  
Het bedrijf, dat sinds 1995 in 
Louvain-la-Neuve is gevestigd, 
versterkt nu zijn 
marktleiderschap door 
uitbreiding naar het buitenland.

 I Gilles Bechet

OT T I G N I E S - L L N

Waals-Brabant
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Escherichia coli, Salmonella en Listeria zijn enkele 
voorbeelden van onzichtbare organismen die mogelijk 
verwoestende gevolgen kunnen hebben voor de 
voedingsmiddelenindustrie en grootkeukens. Lange 

tijd vertrouwde men uitsluitend op chemische middelen om 
deze ziekmakende bacteriën klein te krijgen. De komst van 
Realco heeft de regels van dit gevecht om de gezondheid 
ingrijpend veranderd. Dit bedrijf, dat in 1991 werd overgenomen 
door Gordon Blackman, heeft namelijk de bijzondere 
eigenschappen van natuurlijke enzymen ontdekt en reinigings- 
en waterzuiveringsproducten op de markt gebracht die 100 % 
biologisch afbreekbaar zijn.

Vier werkterreinen
Realco is actief in vier bedrijfssectoren. Het belangrijkste qua 
volume is de voedingsmiddelenindustrie, die onderverdeeld kan 
worden in industriële productiebedrijven en grootkeukens. Hier 
maakt Realco de dagelijkse reiniging van productielijnen en 
installaties mogelijk. Daarnaast zijn er de producten die bestemd 
zijn voor hygiëne in huis, waaronder de eezym-lijn, die in 
supermarkten worden verkocht. Hoewel het door de komst van 
het coronavirus steeds belangrijker is om het huis te ontsmetten, 
kan men bepaalde chemische ontsmettingsmiddelen beter niet 
te veel gebruiken. Op lange termijn kunnen bacteriën er 
namelijk resistent van worden. De natuurlijke enzymen in de 
producten van Realco breken het vuil af en garanderen daarbij 
een grondige reiniging die de bacteriën aanpakt maar het milieu 
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ontziet. Verder is er een productlijn voor de reiniging van 
zwembaden verkrijgbaar die plotseling in trek was tijdens de 
lockdown. Tot slot is OneLife een dochteronderneming die zich 
richt op de ontsmetting van ziekenhuisomgevingen.

Met hulp van de UCL en het INRA
Sinds het begin werkt Realco nauw samen met universiteitsla-
boratoria. Zo kon Realco dankzij de wetenschappelijke inbreng 
van de UCL en het INRA (Franse nationaal instituut voor land-
bouwkundig onderzoek) de aanwezigheid van biofilms aantonen 
en oplossingen toepassen om deze te verwijderen. Een biofilm 
is een beschermende matrix die wordt gevormd door de 
ophoping van bacteriën en die zeer moeilijk te vernietigen is 
met traditionele reinigings- en ontsmettingsmiddelen. Dat komt 
omdat de bacteriën in een biofilm tot duizend keer resistenter 
zijn dan bacteriën in de vorm van planktoncellen. Door zijn 
aanbod van enzymatische producten kan Realco een preventieve 
en curatieve behandeling van biofilms garanderen.
De expansiestrategie van het bedrijf draait om onderzoek en 
ontwikkeling. Niet alleen om de bestaande producten voort-
durend verder te verbeteren, maar ook om nieuwe producten 
of protocollen te ontwikkelen. “We hebben drie jaar gewerkt aan 

een enzymatisch reinigingsproces voor productielijnen, waardoor 

bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie de uiterste gebruiksdatum 

van hun producten kunnen verlengen. Deze resultaten zijn overigens 

bevestigd door de publicatie van een artikel in een wetenschappelijk 

tijdschrift.”

EERST BRAND, TOEN HET 
CORONAVIRUS!
2020 zal in twee opzichten een gedenkwaardig jaar zijn in 
de geschiedenis van Realco, dat tegenwoordig wordt geleid 
door George Blackman. In januari werden de productie- en 
opslagruimtes van het bedrijf in het wetenschapspark van 
Louvain-la-Neuve volledig door brand verwoest. Gelukkig 
vielen er geen slachtoffers en bleven de 
managementstructuur en R&D-voorzieningen onaangetast. 
Twee maanden later sloeg de coronapandemie toe en ging 
de hele planeet in lockdown ! Het bedrijf, dat werkt biedt 
aan 53 mensen, heeft deze twee zware klappen gelukkig 
zonder langetermijnschade doorstaan.
“We hebben niemand hoeven te ontslaan”, zegt 
productmanager Valentine Neirynck verheugd. “Het 
personeel stelde zich heel flexibel op. Sommige functies 
moesten natuurlijk tijdelijk anders worden ingevuld. Er 
waren bijvoorbeeld verkopers die op de 
verpakkingsafdeling kwamen helpen. Het is echt aan de 
betrokkenheid van onze medewerkers te danken dat we de 
moeilijkheden te boven zijn gekomen.”
De continuïteit ten opzichte van de klanten kon 
gewaarborgd worden door samen te werken met 
onderaannemers. “We konden rekenen op de voorraden 
die nog beschikbaar waren bij partners en distributeurs. En 
door de inzet van onderaannemers konden we de productie 
binnen zes weken weer hervatten.”
Het is nog niet te overzien hoe verstrekkend de gevolgen 
van de coronapandemie zijn, maar één ding is wel duidelijk : 
ontsmetting en hygiëne staan meer dan ooit op de agenda ! 
Hoewel zijn producten en basisactiviteiten niet direct 
getroffen waren, heeft Realco zijn steentje bijgedragen 
door de productie van hydroalcoholische gel, die volgens 
een zorgvuldig vastgelegde formule gemaakt moet worden. 
“Mede hierdoor konden we het hoofd boven water houden.”

De natuurlijke enzymen uit de 
producten van Realco breken 
het vuil af op een 
milieuvriendelijke wijze.

Dochterondernemingen in het buitenland
Naast de verkoop van zijn producten verleent het bedrijf ook 
advies- en begeleidingsdiensten. Zo kan Realco zijn klanten 
helpen om de beste hygiënestrategie te formuleren door eerst 
de bacteriën te identificeren en vervolgens het meest geschikte 
product te kiezen. “Bedrijven hebben vaak reinigingsprotocollen die 

goed werken, maar niet altijd foutloos zijn. We proberen aansluiting 

bij het proces te vinden om het nog efficiënter te maken.”
Realco is via een netwerk van partners en distributeurs vrijwel 
overal aanwezig in het buitenland en wil zich bovendien via 
dochterondernemingen in andere werelddelen vestigen. Omdat 
de Belgische dreumes het op wereldniveau moet opnemen tegen 
grote ondernemingen, is het van het grootste belang om stevig 
voet aan de grond te hebben in het buitenland. “We hebben een 

dochteronderneming genaamd Realzyme in de Verenigde Staten, waar 

drie mensen werken. En we zijn de meest geschikte locatie aan het 

evalueren om een dochteronderneming in Azië te openen.” 

www.realco.be

De vooroordelen tegen ‘groene chemie’
Realco kent geen echte concurrentie voor zijn producten, maar 
moet toch altijd rekening houden met onbegrip en hardnekkige 
vooroordelen ten aanzien van ‘groene chemie’. “Het idee dat 

ecologische producten minder goed werken dan traditionele producten, 

leeft nog steeds bij een deel van het publiek. Omdat onze prijs iets hoger 

is, aarzelen sommige mensen om de sprong te wagen. Gelukkig krijgen 

we feedback van consumenten die de werkzaamheid van onze 

oplossingen benadrukken en bewijzen dat we gelijk hebben.”
Voor Realco is groene chemie meer dan alleen een slogan. Het 
bedrijf heeft trouwens een milieuhandvest ondertekend dat een 
milieuvriendelijk afval- en energiebeheer bevordert en het 
personeel aanmoedigt om de fiets te nemen voor alle korte 
afstanden.
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CryoTherapeutics

BEHANDELT HART-  
EN VAATZIEKTEN MET 
BEHULP VAN KOU

Het bedrijf, dat in 2009 in 
Duitsland werd opgericht 
door vier Engelse en 
Noord-Amerikaanse 
ondernemers, vestigde 
zich vorig jaar in Awans 
om daar zijn originele 
technologie voor de 
behandeling van 
slagaderverkalking door 
middel van kou te 
ontwikkelen. Deze gaat 
nu de klinische fase in.

 I Marc Vanel

AWA N S

Luik
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Coronaire hartziekte is een aandoening van de 
kransslagaders, die het hart van bloed voor-
zien, en kan leiden tot angina pectoris of een 
hartinfarct. De oorzaak van een kransslag-

aderaandoening is heel dikwijls atheromatose, een 
opeenhoping van vetdeeltjes en andere schadelijke stof-
fen in de aders die atheromen (ook wel plaques genoemd) 
vormen. Wanneer deze loslaten, leiden ze tot een afslui-
ting van de ader en blokkeren ze de bloedsomloop. Na 
een hartaanval wordt een stent (vaatverwijdend hulp-
middel) geplaatst om de ader open te houden. Om dit te 
voorkomen, ontwikkelt het bedrijf CryoTherapeutics 
momenteel een totaal verschillende techniek, die geen 
implantaat achterlaat in het lichaam van de patiënt.
“Cryotherapie maakt het mogelijk om behandelingen voor 

infarcten te ontwikkelen die tot nu toe niet werden gebruikt”, 
legt CEO John Yianni uit. “Dankzij de technologieën die 

de binnenkant van het hart, de bloedvaten en de aders in beeld 

brengen, zijn wij ook in staat om ontstekingen te lokaliseren 

die nieuwe infarcten kunnen veroorzaken of ontstopt moeten 

worden. Deze kunnen we dan met cryotherapie behandelen. 

Na deze lokalisatie brengen we een (met een console verbon-

den) katheter in en plaatsen we een minuscule ballon in de 

ader die we met behulp van beeldvorming hebben vastgesteld. 

Die blazen we op en bevriezen we tot een temperatuur van -10 

tot -20 °C om de ontsteking te remmen en complicaties te ver-

mijden. We hebben tests op dieren uitgevoerd en het werkt 

heel goed.”

Een financiering van 7,4 miljoen euro
De Brit John Yianni, die zich als ‘brexitvluchteling’ pre-
senteert, vestigde zich enkele jaren geleden in Keulen, 
maar besloot in april 2019 samen met zijn vennoten om 
alle activiteiten naar een business park in Awans, in de 
buurt van Luik, te verplaatsen. Deze verhuizing werd 
bevorderd door een serie-B-financiering (overeenko-
mend met de tweede ontwikkelingsfase van een 
start-up) waarmee een totaalbedrag van 7,4 miljoen euro 
werd opgehaald bij diverse publieke en private 
partners.
Deze nieuwe financiering moet dienen om de klinische 
activiteiten te ondersteunen en meer in onderzoek en 
ontwikkeling, werving van talent en internationale 
groei te investeren. Een en ander moet gebeuren vanuit 
het nieuwe kantoor in Awans, dat wordt gedeeld met 
Miracor Medical, een bedrijf dat zich eveneens op hart-
falen toelegt.

John Yianni, CEO van CryoTherapeutics

“ Cryotherapie maakt het mogelijk om 

behandelingen voor infarcten te 

ontwikkelen die tot nu toe niet werden 

gebruikt. Dankzij de technologieën die 

de binnenkant van het hart, de 

bloedvaten en de aders in beeld 

brengen, zijn wij ook in staat om 

ontstekingen te lokaliseren die nieuwe 

infarcten kunnen veroorzaken of 

ontstopt moeten worden. Deze kunnen 

we dan met cryotherapie behandelen.” 
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Het Waals Gewest als partner
Tot deze partners behoren Noshaq (voorheen 
Meusinvest), dat de ontwikkeling van Luikse mkb’s 
ondersteunt, DGO 6 van het Waals Gewest (via zijn 
programma’s voor terugvorderbare voorschotten), 
Peppermint Venture Partners, een particuliere 
risicokapitaalverstrekker uit Berlijn, en Creathor 
Ventures, dat investeert in een dertigtal ondernemingen 
gericht op technologieën die personalisering en 
digitalisering van de gezondheidszorg bevorderen.
“Awans is perfect gelegen, want Luik is zeer goed bereikbaar, 

en voor een bedrijf als het onze zijn er volop kansen en 

potentiële partners te vinden in de regio”, vervolgt de 
directeur. “Sinds de coronacrisis komen onze Amerikaanse 

en Duitse partners minder vaak langs, maar er werken in 

totaal acht mensen aan het project en de komende maanden 

gaan we er nog drie of vier in dienst nemen. Dat zijn ofwel 

software-, hardware- en systeemingenieurs, ofwel mensen 

met een meer klinisch profiel om het verloop van de klinische 

studies te volgen.”

De Amerikaanse markt : de heilige graal
“Voorlopig worden onze consoles in Ierland geassembleerd en 

de katheters in Duitsland, want de volumes zijn nog te gering”, 

legt financieel directeur Bertrand Grimmonpré uit. 
“Wanneer we in de commerciële fase zitten, is het bedoeling 

dat we hier zelf de consoles assembleren, maar niet de kathe-

ters, want we beschikken niet over de noodzakelijke infra-

structuur. In september (dit interview is in augustus afge-
nomen, red.) begint de klinische fase, die tweeënhalf jaar 

gaat duren. Als alles goed verloopt en we de CE-markering 

krijgen, kunnen we onze technologie dus pas in 2023 of 2024 

op de markt brengen. Op dat moment zijn er twee mogelijk-

heden : ofwel we gaan een samenwerking aan met een heel 

grote partner die al de infrastructuur en mensen heeft om 

ons product naast zijn eigen producten te verkopen, ofwel we 

nemen onze eigen verkopers in dienst om de ziekenhuizen in 

Europa of distributeurs in landen daarbuiten te benaderen. 

Na afloop van de klinische studies in Europa volgt een studie 

in de Verenigde Staten, want daar bevindt zich de grootste 

markt, met een waarde van miljarden dollars. De vergoeding 

is daar ook eenvoudiger dan in Europa, dat erg versnipperd 

is. De Amerikaanse markt is onze heilige graal ! ”

Halverwege 2021 zal de huidige financiering van 7,4 
miljoen euro op zijn. CryoTherapeutics hoopt in twee 
fasen voor ongeveer 11 tot 15 miljoen euro aan nieuwe 
fondsen te werven. Zowel bij de bestaande Waalse part-
ners als bij nieuwe particuliere aandeelhouders.
Samen met zijn Amerikaanse en Canadese vennoten 
was John Yianni de laatste twintig jaar al bij diverse 
start-ups en technologieprogramma’s betrokken. Denkt 
hij erover om CryoTherapeutics over vijf jaar te verko-
pen ? “Dat is niet het doel waar we naar streven, maar we 

zijn leider op dit gebied en als we succes hebben, kunnen we 

worden overgenomen door een grotere onderneming”, geeft 
hij toe. “Sommige start-ups bereiken een ontwikkelingssta-

dium waarin ze zo veel financiële middelen nodig hebben dat 

ze inderdaad vaak opgaan in een grotere groep, maar dat is 

geen verplichting op zich. Helemaal niet.” 

cryotherapeutics.com

“Er werken in totaal acht mensen aan het project en de komende 

maanden gaan we er nog drie of vier in dienst nemen. Dat zijn 

ofwel software-, hardware- en systeemingenieurs, ofwel mensen 

met een meer klinisch profiel om het verloop van de klinische 

studies te volgen.”
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—   Van gezondheid  

naar mode

Weimat past zich aan en verkoopt nu 
duurzame en … trendy maskers !
De Eupense firma Weimat, die een dertigtal jaar geleden werd opgericht, had zich eerst gespecialiseerd in precisieme-
chaniek voor de luchtvaart en besloot later spuitvormen voor plastic te ontwerpen en te maken. Onder impuls van Alex 
Weiss, de huidige CEO, groeide het familiebedrijf van 5 of 6 personen uit tot een KMO met een oppervlakte van  
6000 m2 en 45 werknemers. De firma bleef haar activiteiten diversifiëren, meer bepaald door uitrustingen voor de meest 
prestigieuze automerken te produceren. Jammer genoeg werden sommige afdelingen – zoals precisiemechaniek en ook 
gereedschap, het maken van spitvormen en het spuiten zelf – zodanig getroffen door de crisis, dat de omzet met 25 % 
daalde. Wat kun je doen als de productiebanden trager lopen ? Een product zoeken waarnaar meer vraag is op de markt. 
Omdat er een tekort aan maskers dreigde, besloot Alex Weiss al snel zich toe te leggen op het ontwerpen en produceren 
van duurzame maskers.

Van LeanMask Day naar LeanMask Fashion
Met de hulp van haar tekenaars en technici slaagde de firma 
er vlug in een licht en soepel plastic masker te ontwerpen, dat 
gemaakt wordt van TPE-kunststof (die de huid niet irriteert), 
dat zowel duurzaam als wasbaar (en dus herbruikbaar) is en 
dat kan worden gerecycleerd. Een ‘Made in Belgium’ oplossing 
voor de huidige overconsumptie van chirurgische wegwerp-
maskers. In juni kwamen er al twee modellen op de markt. 
Het LeanMask Day, het equivalent van het chirurgisch masker, 
wordt verkocht met een pak van 25 ‘stofwerende’ FFPI-filters 
en kan ook worden gebruikt met krachtiger filters van het 
type FFP2. En het LeanMask Med, dat wordt gemaakt van 
medisch plastic, kan worden gebruikt met een FFP2-filter. Dat 
masker is bijzonder ondoordringbaar omdat het over heel zijn 
omtrek voorzien is van dunne randen die op de gelaatstrekken 
aansluiten.

Hoewel die maskers eigenlijk bedoeld waren voor professionals (kinesisten, tandartsen, apothekers, ambachtslieden, 
medische centra, hotels…), vonden ze heel vlug ook aftrek bij particulieren. Weimat besloot dus om er zijn aanbod mee 
uit te breiden. Zo ontstond het LeanMask Fashion. Het even duurzame, betrouwbare en 100 % Belgische masker is een 
variant op het LeanMask Day en is verkrijgbaar in een tiental kleuren. Sinds 17 augustus is het online verkrijgbaar op 
de site van de firma, terwijl het LeanMask Kids, een versie voor kinderen van 6 tot 14 jaar, een revolutie veroorzaakte 
bij de heropening van de scholen.
Het lastige, maar dikwijls verplichte anti-covidmasker is zo een modeartikel en een trendy toebehoren geworden in het 
dagelijks leven.
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“Slow tourism”

TUSSEN RIVIEREN  
EN BOSSEN
Het natuurpark Haute-Sûre Forêt d'Anlier ligt in het zuiden van 
België. Het park is gelegen tussen rivieren en bossen en strekt 
zich uit van de Haute-Sûre tot het Woud van Anlier, één van de 
grootste bosmassieven in Wallonië. Kom tot rust op het ritme van 
de natuur.

 I Michaël Peiffer

Open weilanden, wetlands, bosmassie-
ven… het natuurpark Haute-Sûre Forêt 
d'Anlier wordt gekenmerkt door de 
diversiteit en de kwaliteit van de land-

schappen. Haute-Sûre Forêt d'Anlier ligt in het 
zuiden van België, in een hoekje van de Ardennen 
met talrijke legendes en vele beschermde gebieden. 
Het omvat zeven gemeentes (Bastenaken, 
Fauvillers, Habay, Léglise, Martelange, Vaux-sur-
Sûre, Neufchâteau) en beslaat een oppervlakte van 
ongeveer 80.000 hectare. Het gebied is landelijk - 
land- en bosbouw nemen elk 45 % van het grond-
gebied in beslag - en het wordt onder meer erkend 
voor de ecologische kwaliteit van zijn wetlands. 
Kom er van de natuur genieten.
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Van het Hoogplateau van de Centrale 
Ardennen tot de Semois
Het spreekt voor zich dat de zwarte ooievaar werd 
uitgekozen tot het embleem van het park. Deze vogel 
maakt een bewonderenswaardige verbinding tussen het 
Woud van Anlier, waar hij nestelt, en het bekken van 
de Haute-Sûre, dat hij als zijn voorraadkast gebruikt … 
“De Haute-Sûre ontspringt in de Belgische Ardennen, op een 

hoogte van 510 meter, aan de rand van de gemeentes 

Libramont-Chevigny en Vaux-sur-Sûre. Vervolgens stroomt 

het in zuidoostelijke richting naar Martelange, waar het de 

Belgisch-Luxemburgse grens oversteekt”, legt Laurence 
Libotte, hoofd communicatie van het park, uit.
De Haute-Sûre en zijn zijrivieren lopen door het 
Ardense plateau en vormen een opeenvolging van 
valleien die door min of meer steile hellingen worden 
afgebakend. Het hoogteverschil van ongeveer 30 meter 
in de buurt van Winville overschrijdt de 100 meter 
langs de grens met het groothertogdom, en het biedt een 
prachtig uitzicht op de rivier en de omgeving. Het 
landschap bestaat uit weiden, laagveen, rietvelden … 
Deze plantformaties zijn rijk aan zeldzame en 
opmerkelijke soorten Belgische flora en zijn erg geliefd 
bij vele dieren. De vallei van de Sûre en zijn 
stroomgebied worden erkend als een “wetland van 
internationaal belang”.

Van de Tweede Wereldoorlog tot de dwergen
Er zijn veel manieren om dit veelzijdige gebied te ont-
dekken. Het Hoogplateau van de centrale Ardennen, dat 
zich uitstrekt van Bastenaken tot Neufchâteau en Vaux-
sur-Sûre, domineert het park. Het reliëf is vrij rustig, 
licht heuvelachtig. De stad Bastenaken moeten we niet 
meer voorstellen. Het Mardasson-monument, in de rue 
de Clervaux, en het Bastogne War Museum, op dezelfde 
site, dompelen u onder in de bewogen periode van de 
Tweede Wereldoorlog. Op het place McAuliffe, het 
belangrijkste plein van de stad, ziet u een buste van 
Generaal McAuliffe, een Sherman tank, en de eindmar-
ker van de “Liberty Road”.
In Bastenaken vertelt het Museum Piconrue, het Musée 
de la Grande Ardenne, het verhaal van de Ardennen en 
de inwoners ervan. In “La Maison des Légendes” gaan 
de bezoekers het bos in, achtervolgd door de wilde jager, 
de weerwolf of de duivel. Ze lopen doorheen de dwer-
gengrot om er hun schoenen te herstellen voordat ze 
kunnen gaan genieten van de schoonheid van de feeën. 
De toegang tot Piconrue is gratis op de eerste zondag 
van elke maand.
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Van het Meer van Neufchâteau tot het 
Observatoire Centre Ardenne
In Neufchâteau is de Vallée du Lac een prachtige plek 
voor ontspanning en vrije tijd. Het meer, met een opper-
vlakte van zes hectare, is populair bij vissers en is het 
uitgangspunt voor vele wandelingen en mountainbike-
tochten. Het duurt slechts een half uur om er omheen 
te komen, tenzij u bereid bent om de oefeningen op het 
fitnessparcours te doen. U ziet er Mon homme assis au 

bord du lac, een bronzen beeld. Tot slot kunt u in het 
recreatiecentrum terecht voor een waterspeeltuin en 
het huren van kajaks, paddles en waterfietsen.
De Royale Académie Internationale d’Eté de Wallonie 
(AKDT), in Libramont-Chevigny en Neufchateau, is al 
sinds 1962 een niet te missen plek voor alle kunstlief-
hebbers, in de breedste zin van het woord. Elke zomer 
organiseert deze stichting van openbaar nut bijna 200 
cursussen in muziek, beeldende kunst, dans, wereldmu-
ziek en podiumkunsten. Het verwelkomt stagiairs van 
alle leeftijden, niveaus en achtergronden. 's Avonds 
wordt het grote publiek uitgenodigd om verschillende 

activiteiten bij te wonen. Voor wie vaak met het hoofd 
in de wolken loopt, is het Observatoire Centre Ardenne 
(OCA), in Grapfontaine (Neufchâteau), op aanvraag 
voor iedereen toegankelijk. U kunt er het hele jaar 
terecht voor eenmalige of terugkerende evenementen : 
bezoeken, observaties, conferenties, cursussen voor 
kinderen en volwassenen, bedrijfsdagen, verjaardagen, 
tentoonstellingen, opendeurdagen ter gelegenheid van 
de Nacht van de Vallende Sterren (14 augustus), Nacht 
van de Duisternis , Dag van de Astronomie …

Het meer, met een oppervlakte van zes 
hectare, is populair bij vissers en is het 
uitgangspunt voor vele wandelingen  
en mountainbiketochten. 
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Meer dan 120 bewegwijzerde circuits
In Martelange, aan de oever van de Sûre en aan de rand 
van het bos van Anlier, biedt het ‘Maison du parc natu-
rel’ bezoekers de mogelijkheid om de bezienswaardig-
heden van dit gebied te ontdekken : opmerkelijke fauna 
en flora, historisch, bouwkundig of cultureel erfgoed, 
lokale producten en ambachten. De vier tentoonstel-
lingszalen zijn voor iedereen toegankelijk en zijn perfect 
om de regio te verkennen. Hier kunnen toeristen deel-
nemen aan een speurtocht : ‘Mission loutre’. Iets ver-
derop kijkt de ‘passerelle des oiseaux’ uit over de rivier 
de Sûre en helpt u bij het ontdekken van de verschillende 
vogelsoorten die er leven. Martelange staat ook bekend 
om het Musée de l'Ardoise, een ideale plek om een indus-
triële activiteit te ontdekken die een hele regio tot leven 
heeft gebracht en waarvan de sporen nog steeds te zien 
zijn op de wandelpaden.
Om dit grote gebied te ontdekken, hebben de beheerders 
van het park besloten om verschillende wandelkaarten 
uit te geven die ze gratis uitdelen. U kunt meer dan 120 
bewegwijzerde circuits ontdekken in de gemeenten 
Aarlen, Attert, Bastenaken, Fauvillers, Habay, Léglise, 
Martelange, Neufchâteau en Vaux-sur-Sûre. Er zijn heel 
wat plekken die herinneringen aan het verleden 
beschermen : een boerderij die het slachtoffer is gewor-
den van vervloekingen, een pad dat wordt gemarkeerd 
door de voetafdruk van een weerwolf, een dwergengrot, 
een rivier die mysterieuze wezens herbergt, een dorp 
met een geheim … Om al deze geheimen te ontdekken 
stelt het Circuit des Légendes, dat met de auto wordt 
afgelegd, voor om verschillende plaatsen te bezoeken 
die van belang zijn voor het milieu, het erfgoed of het 
landschap. Geniet ervan ! Het is nu ook mogelijk om de 
twaalf etappes van dit circuit met de fiets af te leggen. 
Er werd een parcours van ongeveer 150 kilometer, in 
vier lussen, uitgestippeld. De routes zijn tussen de 30 en 
60 kilometer lang.

“Slow tourism”
Het Woud van Anlier is de ideale plek om tot rust te 
komen en is een uniek onderdeel van het Park. De rivier 
de Rulles en zijn zijrivieren stromen langs de rand van 
het Ardense plateau en zorgen voor een bewogen reliëf. 
De parkbeheerders hebben er een waanzinnige “slow 
tourism” bestemming van gemaakt. Een ideale plek om 
weer op adem te komen, te ontsnappen aan de stress, te 
ontspannen en zich op een andere manier te vermaken, 
ver weg van het massatoerisme. Het slow tourism in het 
grote Woud van Anlier staat synoniem voor geduld, 
sereniteit en diepgaande ontdekkingen en brengt eco-
logische en humanistische waarden met zich mee. 
Uitgebreide boswandelingen, wellness, gastronomische 
weekends, het observeren van dieren … “Het park stimu-

leert ecotoerisme, bijvoorbeeld door eigenaren te helpen hun 

accommodatie te beheren op een manier die zo weinig moge-

lijk impact heeft op het milieu”, zegt Laurence Libotte. In 
Habay-la-Neuve, aan de rand van het Woud van Anlier, 
heeft het park de installatie van een kunstsite mogelijk 
gemaakt. Rondom de vijvers staan twaalf sculpturen 
die de fauna van het moerasland voorstellen, er is een 
loopbrug over een moerasland gebouwd en een vogel- 
observatorium kijkt uit over de site.
Dit Belgische gebied kan niet bezocht worden zonder 

De Passerelle des oiseaux 
over de Sûre ligt vlakbij het 
Huis van het natuurpark. 

Een vroegere leisteengroeve 
te Martelange. 
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EEN NIEUW BIER VOOR DE KETEN  
EPEAUTRE D'ARDENNE
In het hart van het natuurpark van de Haute Sûre Forêt d'Anlier 
zijn vier boeren al enkele jaren bezig met de teelt van spelt. 
Deze producenten, gegroepeerd binnen de groep "Epeautre 
d'Ardenne", hebben verschillende producten op de markt 
gebracht op basis van hun graan : brood, pasta, parelspelt, enz. 
Ondertussen hebben ze ook hun eerste gemeenschappelijke 
product, Rulles Epeautre, gemaakt door de ambachtelijke 
brouwerij La Rulles met de steun van het natuurpark.

“Spelt is een graansoort die anders is dan gerst, legt brouwer 
Grégory Verhelst uit. Het bevat eiwitten, heeft een lichte 
zuurgraad en een grote frisheid. Het bevat meer granen dan 
gerst. We krijgen een broodsmaak, en natuurlijk de smaak van 
granen … Het is niet anders dan sommige tarwebieren. Voor 
meer frisheid hebben we hop toegevoegd die voor een lichte 
citrussmaak zorgt".
Voor de Rulles Epeautre heeft Grégory Verhelst gekozen voor 
100 % Belgische gerst en dat heeft hem het Waalse label “Prix 
juste producteur” opgeleverd. "Het is het meest lokale product 
dat we tot nu toe hebben gemaakt ! ”, voegt de brouwer eraan 
toe. De timing hiervan was gewoon perfect, want de Brasserie 
artisanale de Rulles denkt namelijk na over haar manier van 
produceren en is van plan om geleidelijk aan biologische 
grondstoffen aan haar brouwsel toe te voegen.

P A R C  N A T U R E L  H A U T E - S Û R E  F O R Ê T  D ’ A N L I E R

Chemin du Moulin 2
B-6630 Martelange
+32 (0) 63 45 74 77
 
www.parcnaturel.be

ook even te genieten van de gastronomie. U vindt er de 
beroemde Ardense fijne vleeswaren, waaronder Ardense 
ham, een van de topproducten van de Waalse regio. 
Zelfs de Romeinen namen het terug mee naar de 
Eeuwige Stad waar het een populaire delicatesse was. 
Ardense ham is een typische specialiteit die, net als de 
grands crus, met specifieke methodes wordt gemaakt. 
Het microklimaat van de Ardennen en de seizoensge-
bonden fenomenen van temperatuur, vochtigheid, frisse 
en vochtige luchtcirculatie zijn essentieel voor de har-
monieuze rijping en droging van dit product. Er zijn 
ook genoeg andere lokale specialiteiten : wild in het 
seizoen, pâté gaumais, ambachtelijke bieren en allerlei 
soorten kazen.
Het natuurpark Haute Sûre Forêt d'Anlier is de ideale 
bestemming om zich te vermaken, maar ook om er even 
tussenuit te gaan en te onthaasten. Tussen rivieren en 
bossen.
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De hutten  

van Nutchel

EEN “GLAMPING”- 
ERVARING

Toerisme

M A R T E L A N G E

Luxemburg

In Martelange, aan de oevers van de Sûre, kunt u bij Nutchel 
terecht voor een nieuwe en unieke “glamping”-ervaring.  
De camping beschikt over zesentwintig houten hutten zodat 
u kunt ontsnappen aan het hectische dagelijkse leven en 
weer in contact kunt komen met de natuur.

 I Michaël Peiffer



4141

nr. 50Toerisme

Een paar honderd meter van het dorp 
Martelange, in de richting van Radelange, ver-
schuilen zich enkele houten hutten te midden 
van het groen van de heuvel. Om er te geraken 

moet u via een houten brug de Sûre oversteken en een 
bosweg volgen. “Welkom bij Nutchel ‘Les Ardennes’, ons 

boskamp”, zegt Julie Bressot, marketingcoördinatrice van 
de site. "Hier vindt u zesentwintig hutten, verdeeld over vijf 

hectare, om te genieten van de rust, verweg van de technologie 

en de drukte van de stad.”
Nutchel werd geopend op 28 juni 2020 en maakt deel 
uit van de “glamping”-trend, een soort toeristische 
accommodatie in het hart van de natuur, die comfort 
combineert met respect voor het milieu. “Het idee is om 

weer in contact te komen met de natuur, om een paar dagen 

te genieten met familie of vrienden en om terug te keren naar 

de basis door uw eigen houtvuur te maken. Wij maken deel 

uit van het concept ‘slow tourism’. Onze klanten willen hun 

tijd nemen. Consumeren, maar dan wel met respect voor de 

natuur en het milieu”, vertelt onze gastvrouw.

Integratie in de lokale gemeenschap
Bij de ingang van het kamp wordt momenteel een 
enorme tipi gebruikt als ontvangstruimte. Toeristen 
kunnen er een aantal basisbenodigdheden, maar ook 
lokale producten zoals bier, confituur en honing kopen. 
“We willen ons integreren in de lokale gemeenschap en zoveel 

mogelijk samenwerken met lokale producenten. We werken 

al samen met bakkerij Stouvenacker voor brood en banket en 

hebben contact met andere lokale producenten en restaurants 

om ons aanbod verder te ontwikkelen”, vertrouwt Julie ons 
toe. “Het doel is om ontbijtmanden, barbecuesets, picknick-

manden en aperitiefbordjes aan te kunnen bieden.”
Terwijl de kinderen genieten van een fietstocht op één 
van de vele paden, rusten de koppels uit op hun terras. 
De hutten bevinden zich in verschillende delen van het 
landgoed : het dennengebied, het loofbos en het open 
veld. Sommige hutten liggen in een wat dichter bebost 
gebied, de bomen eromheen zorgen voor koelte in de 
zomer en bescherming tegen slecht weer in de winter. 
Andere liggen in een wat luchtiger gebied en genieten 

daardoor van meer licht en een prachtig uitzicht op de 
omliggende heuvels.

Olielampen en houtkachels
Het leven in de natuur zorgt voor een heel andere 
ervaring dan een verblijf in een klassiek all-inclusive 
hotel. De hutten, met een capaciteit van 2, 4 of 6 
personen, zijn voorzien van een eenvoudig comfort. Er 
is slechts één stopcontact beschikbaar, dat nog niet door 
een apparaat wordt gebruikt. De olielamp en de 
houtkachel worden hier eerst en vooral gebruikt voor 
verlichting en verwarming. Natuurlijk wordt er 
hierdoor een bijzondere sfeer gecreëerd die bevorderlijk 
is voor de ontspanning. De kachel werkt op gas en elke 
kampeerplaats heeft zijn eigen buitenbarbecue. 
Sommige hutten zijn ook uitgerust met een 
Scandinavisch bad voor een nog meer glamoureuze 
ervaring.
Bij Nutchel kunnen bezoekers mountainbikes en 
elektrische fietsen huren om de omliggende Ardennen 
te verkennen. “De regio zit vol met mooie fiets- en 

wandelpaden. Het Maison du Parc naturel Haute Sûre Forêt 

d'Anlier ligt op slechts enkele honderden meters afstand. Daar 

kunt u terecht voor inlichtingen over de vele wandelroutes.” 
Met zijn heuvelachtig en idyllisch landschap is deze 
regio van België de perfecte plek om weer in contact te 
komen met de natuur en om op avontuur te gaan met 
familie of vrienden. “Ons project is ook bedoeld om groepen 

te ontvangen voor bruiloften, team buildings of andere privé-

evenementen.” De oprichters, Bernard Van Laethem en 
Clémence Rousseau-Dumarcet, willen dit concept graag 
ook elders in Europa ontwikkelen, te beginnen met de 
buurlanden.

N U T C H E L  F O R E S T  C A M P  " L E S  A R D E N N E S "

Rue de Radelange 51
B-6630 Martelange
+35 2 2879 3737
 
www.nutchel.be

De hutten, met een capaciteit 
van 2, 4 of 6 personen, zijn 
voorzien van een eenvoudig 
comfort.
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“Tijdens het fietsen komt u meer te weten 
over de Geschiedenis wanneer u in de 
Borinage in de voetsporen treedt van 
Vincent Van Gogh of wanneer u de 
prachtige UNESCO-locaties in ons mooie 
België gaat bezoeken. Fietsen is ook 
genieten van de Natuur wanneer u het 
grote bos van Saint-Hubert binnenrijdt, 
een ritje maakt langs de wilde Semois of 
de betoverende venen doorkruist. 
Wielrennen is ook een beetje Erfgoed, en 
dat geldt zeker op de legendarische 
wegen van de Ronde van Vlaanderen of 
van Luik-Bastenaken-Luik, waar zo veel 
renners roem hebben vergaard.
Fietsen druist in tegen de stress en de 
snelheid van onze wereld. U bepaalt uw 
eigen tempo.
Het legt een ritme op waarbij u eindelijk 
uw ogen kunt openen voor de rijkdom van 
ons land, het land van de Kleine Koningin.”

Pierre Pauquay en Olivier Béart

DE SLEUR 
ONTVLUCHTEN  
met de fiets

L A  LO U V I È R E

Henegouwen

De fiets is de ideale aanvulling op het 
openbaar vervoer. Een goede fietsin-
frastructuur verhoogt het aantal fiet-
sers in de stad en is ook een geweldige 

manier om de regio en haar inwoners te ontdek-
ken ... en meer nog zelfs! In België even ontsnap-
pen aan de dagelijkse sleur is een goed idee om 
je behoefte aan vakantie te verzoenen met het 
beoefenen van een sport, om gezond te blijven 
of om er even tussenuit te zijn. 
Samen met twee fietsexperts, Pierre Pauquay en 
Olivier Béart, heeft uitgever Olivier Weyrich een 
eerste mook “10-Découvertes” ontworpen zodat 
u op avontuur kunt gaan door ons mooie land. Ze 
selecteerden tien bestemmingen die voor iedereen 
met de fiets of e-bike toegankelijk zijn. Bij elke 
bestemming hoort een kaart (downloadbaar op 
www.10-decouvertes.be) en een ontdekkingsgids 
die u kan helpen om tot rust te komen. Een eerste 
editie vol met praktische tips en suggesties voor 
zowel beginners als ervaren fietsers. 
In samenwerking met de uitgeverij stelt het 
WAW zijn lezers een eerste tocht voor in La 
Louvière, in de sporen van het UNESCO- 
werelderfgoed.
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De Cantine des Italiens, het beginpunt van deze 
tocht, kan vergeleken worden met een inter-
neringskamp, gezien de geometrische inde-
ling van deze barakken. Na de Tweede 

Wereldoorlog is België uitgeput, het land is verwoest. 
Steenkool zal de sleutel vormen tot het economisch her-
stel. De regering Van Acker werft een groot aantal 
Italiaanse werknemers aan die in deze barakken worden 
ondergebracht. De levensomstandigheden in de mijnen 
zijn betreurenswaardig. Ze zijn verouderd en gevaarlijk, 
en verwaarloosde veiligheidsregels hebben geleid tot de 
mijnramp van de Bois-du-Cazier op 8 augustus 1956.
De site van de Cantine des Italiens herbergt nu een 
museum over de Italiaanse immigratie en een restaurant.

 EEN UNIVERSELE
tocht 

Afstand : 
29,4 km 

Knooppunten 
91, 27, 45, 34, 
33, 30, 11, 5,  
9, 17, 85, 91

De fiets is een prachtige 
tijdmachine! U kunt met uw 
fiets allerlei plaatsen 
ontdekken die doordrenkt zijn 
met een ontroerend verhaal. 
We vertrekken vanuit de stad 
La Louvière om er twee 
opmerkelijke sites te 
ontdekken die op de 
UNESCO-werelderfgoedlijst 
staan: het kanaal van het 
Historisch Centrum en de 
mijnsite Bois-du-Luc.
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Vier monsters met stalen mond
We vertrekken op de RAVeL die langs het kanaal loopt 
en ons meeneemt op een mooie reis doorheen de tijd. 
Al kort na vertrek is het tijd voor onze eerste ontmoe-
ting met het dorp Houdeng-Aimeries.
Op vrijdag is het hier markt. De kleurrijke kraampjes 
worden gereflecteerd in het water van het kanaal en de 
Italiaanse producten ruiken heerlijk. Hier hangt een 
Italiaanse sfeer, net zoals in La Louvière, een stad die 
herboren wordt, die steeds mooier wordt en waar u de 
trots van de kleinkinderen van immigranten kunt voe-
len. In de jaren vijftig van de vorige eeuw slaagden ze 
erin om hun families in alle ellende een betere toekomst 
te bieden.
Verder zien we twee pilasters, getuigen van een spoor-
brug die kolen uit de nabijgelegen mijnen aanvoerde. 
Aan het einde van de 19e eeuw lagen de mijnsites van 

het centrum ingesloten, hierdoor was het moeilijk om 
het erts naar de grote steden en het noorden van het 
land te transporteren. De ontwikkeling omvat de aanleg 
van een kanaal dat de stroomgebieden van de Schelde 
en de Maas met elkaar verbindt. Om het hoogteverschil 
van 66 meter te overbruggen waren vier hydraulische 
liften nodig. Een technisch hoogstandje dat tijdens een 
bezoek aan de machinekamer, die duidelijk te herkennen 
is aan het neogotische gebouw in de stijl van een versterkt 
kasteel, wordt uitgelegd op het niveau van lift nr. 3.
Het kanaal werd de economische slagader van Wallonië. 
Het ontginnen van steenkool zal hierdoor enorm stijgen. 
In 1880 werd er meer dan 9 miljoen ton gewonnen, 
terwijl dit in 1832 nog maar 500.000 ton was. Het land-
schap zal voor altijd veranderen door deze vier monsters 
met hun stalen monden.

De arbeiderswijk Bois-du-Luc
We verlaten het kanaal aan de voet van lift nr. 3 om 
naar de mijnsite van Bois-du-Luc (1) te gaan. Zodra we 
de site naderen, betreden we een andere wereld, alsof 
de deuren naar een decor, dat werd gebouwd ter ere van 
het kapitalisme, voor ons worden geopend. Bois-du-Luc 
is een microkosmos op zich, vrijwillig geïsoleerd van 
de wereld. Een geschiedenis van zo’n 300 jaar. Hele 
generaties arbeiders hebben hier in totale autonomie 
gewoond : men werd in Bois-du-Luc geboren en men 
stierf er ook. Alles stond in het teken van productiviteit. 
Als u de rue Quinconce afdaalt, lijkt het alsof u teruggaat 
in de tijd. U komt eerst voorbij het gasthuis, het zieken-

huis, de meisjesschool en de kerk. Beneden komt u 
terecht in de arbeiderswijk met haar kruidenierswin-
keltje. Hier voelt u het groot historisch gewicht van deze 
plaatsen, alsof u er zich met de fiets in onder kunt dom-
pelen. Neem de tijd om alles goed in u op te nemen. De 
arbeiderswijk, met zijn 19e eeuwse huizen, die allemaal 
intact zijn, is opgedeeld in kwadranten. Aan de andere 
kant van de straat en dus erg dichtbij, wordt de ingang 
van de mijn beschermd door twee wachttorens en een 
guillotinepoort, die doet denken aan de Middeleeuwen 
en bedoeld was om stakers de toegang tot de mijn te 
ontzeggen.

De directeurswoning bevindt zich in de  
hoofdstraat. Het balkon ligt aan de voorkant,  
voor een permanente controle van de stad.
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Vanop de fiets kunt u duidelijk zien dat de architect een 
bouwstijl heeft ontworpen voor elke sociale klasse. Het 
geeft de hiërarchie nog duidelijker weer. De directeurs-
woning bevindt zich in de hoofdstraat. Het is hoog gele-
gen en ziet er daardoor nog prestigieuzer uit. Het balkon 
ligt aan de voorkant, voor een permanente controle van 
de stad.
De ontdekking van Bois-du-Luc voelt modern aan. Het 
roept veel vragen op over het verleden en de toekomst 
van onze maatschappij, die niet geaarzeld heeft en er 
nog steeds geen moeite mee heeft om kinderen de mijn 
in te sturen.

De lift van Strépy-Thieu
We volgen het kanaal en bewonderen er de bouwwer-
ken : draaibruggen, ophaalbruggen en sluizen. Het lijkt 
wel alsof we een personage uit een geschiedenisboek 
zijn.
Nadat we het equivalent van het hoogteverschil van lift 
nr. 4 hebben overbrugd, volgen we het nieuwe kanaal 
tot aan de kabelbaanlift van Strépy-Thieu (2). Een 
gigantische structuur die in twintig jaar tijd (1982-2002) 
is gebouwd en waardoor grote binnenvaartschepen een 
hoogteverschil van 73 meter kunnen overbruggen. 
Tijdens het bezoek kunt u de indrukwekkende 
machinekamer bewonderen. Op de top van het gebouw 
maakt een prachtig panoramisch uitzicht op de site, de 
film over de bouw en de werking van deze lift, die tot 
2016 de hoogste ter wereld was, en de bouw van de 
Drieklovendam in China (113 meter) compleet.

De ingang van de mijn 
beschermd door twee 

wachttorens en een 
guillotinepoort, die doet 

denken aan de 
Middeleeuwen en bedoeld 
was om stakers de toegang 

tot de mijn te ontzeggen.

Tijdens de terugreis naar de Cantine des Italiens komt 
u langs een ander indrukwekkend bouwwerk, de 
kanaalbrug van Sart, die het dal bij Houdeng-Aimeries 
overspant. Uiteindelijk bereikt u het historische kanaal.
U kunt deze tocht korter maken, tot zo’n 17 kilometer, 
door de oversteek van de Bois-du-Luc site te vermijden 
en door de kanalen te blijven volgen.

 (1) Zie WAW nr. 27, dec. 2014 
 (2) Zie WAW nr . 06, sept . 2009

De kabelbaanlift van Strépy-Thieu.  
Een gigantische structuur die in twintig jaar 
tijd (1982-2002) is gebouwd en waardoor 
grote binnenvaartschepen een 
hoogteverschil van 73 meter kunnen 
overbruggen.
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UITBREIDING VAN  
de Ferme  

du Biéreau 

De Ferme du Biéreau in Louvain-la Neuve is een muziekcentrum voor 
Waals-Brabant en ver daarbuiten, en heeft net twee nieuwe zalen en een 
volledig gerenoveerde binnenplaats in gebruik genomen. Dankzij deze 
veelzijdige uitbreiding bevestigt de Ferme du Biéreau haar bijzondere 
status in het Franstalige cultuurlandschap.

 I Gilles Bechet

OT T I G N I E S - L L N

Waals-Brabant
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Biéreau is met zijn oude 18e eeuwse boerderij, 
waarvan de oudste delen teruggaan tot de 12e 

eeuw, sinds meer dan 15 jaar de ontmoetings-
plaats geworden voor alle muziekliefhebbers. De 
site ligt vlakbij het centrum van de universiteits-
campus en verwelkomt zijn publiek dit najaar 
met twee nieuwe zalen en een volledig 
gerenoveerde binnenplaats. De twee afzonderlijk 
ontwikkelde projecten werden gelijktijdig uitge-
voerd en dat heeft de nodige voordelen 
opgeleverd.

De binnenplaats, een geplaveide ruimte van  
1200 m², bevond zich nog in de oorspronkelijke 
staat. De renovatie was dus zeker nodig. “We kun-

nen de binnenplaats het best vergelijken met een stads-

plein. We willen er een gastvrije plek van maken, 

maar ook een plek die gebruikt kan worden voor 

evenementen”, zegt Gabriel Alloing, directeur. 
Men koos deze keer niet voor de ouderwetse 
manier van bestrating met “halsbrekende” straat- 
stenen, maar voor een eigentijdse bekleding met 

zeventig cortenstaal platen die uit silhouetten 
van muziekinstrumenten zijn gehouwen. Deze 
platen zijn niet alleen mooi om te zien, ze dienen 
ook als ondersteuning van een originele crowd-
funding. De platen kunnen namelijk gesponsord 
worden door particulieren of bedrijven. Elke 
donateur, of in het Frans “articulteur”, kon een 
instrument kiezen dat op de plaat gegraveerd 
werd. Op de binnenplaats staat er trouwens een 
paneel met alle namen van de donateurs erop. De 
historische straatstenen worden gelukkig niet 
helemaal vergeten, ze worden nu gebruikt in de 
rand die de metalen platen omkadert.

Twee zalen in de oude stallen
De stallen waarin vroeger al evenementen 
werden georganiseerd, zijn nu uitgerust met twee 
zalen. Op de begane grond bevindt zich een 
ruimte met gewelfd plafond en onder de daken 
ligt een tweede, meer intieme ruimte die wordt 
gekenmerkt door een indrukwekkend 17e eeuws 
gebint. Deze multifunctionele ruimtes, die 
respectievelijk plaats bieden aan 180 en 60 
personen, worden ook ter beschikking gesteld 
van het publiek voor evenementen, recepties, 
concerten, voorstellingen of dansfeesten. “Dit is 

het antwoord op een reële vraag van private, publieke 

en semipublieke ondernemingen of particulieren.” 
Dankzij de transformaties die van meet af aan in 
samenwerking met de technische teams zijn 
ontworpen, is het mogelijk om ruimte te 
besparen en tegelijkertijd het comfort van het 
publiek te verbeteren. In de onderste kamer, 
onder de emblematische bakstenen gewelven, 
blijven de prachtige voederbakken in blauwe 
hardsteen aanwezig, evenals de ruiven die de 
bedrading op een slimme manier verbergen.

Een crowdfundingcampagne
De twee renovatieprojecten werden uitgevoerd 
in samenwerking met de stad Ottignies-Louvain-
la-Neuve en de UCL, met de steun van de 
provincie Waals-Brabant en het Waals Gewest. 
Op een totaal budget van 1,25 miljoen euro heeft 
de Ferme du Biéreau 250.000 euro uit eigen 
middelen en uit de crowdfundingcampagne 
bijgedragen. Een financiële draagkracht die 
wordt gevoed door een goed beheer, maar vooral 
door de unieke plaats die de Ferme du Biéreau 
inneemt in het Franstalige cultuurlandschap. “We 

worden erkend als culturele dienstverlener. Ongeveer 

45 % van onze omzet is afkomstig uit subsidies, terwijl 

de resterende 55 % uit eigen vermogen wordt gehaald 

zoals ticketverkoop, zaalverhuur, de marge op 

coproductie van shows en sponsoring. Het is een 

systeem van gemengde economie in een KMO-

dynamiek, maar dan wel met doelstellingen op het 

gebied van openbare dienstverlening en bijbehorende 

subsidies.” 

Men koos deze keer niet 
voor de ouderwetse manier 
van bestrating met 
“halsbrekende” straatstenen, 
maar voor een eigentijdse 
bekleding met zeventig 
cortenstaal platen die  
uit silhouetten van 
muziekinstrumenten  
zijn gehouwen. 



4848

nr. 50 Cultuur

Tevens een coproductielocatie
Sommigen kennen de Ferme du Biéreau van de concer-
ten in de grote schuur en het tien jaar partnerschap met 
“D6bels On Stage”. Maar de Ferme du Biéreau is meer 
dan dat. De oude boerderij produceert geluiden, ritmes 
en melodieën in al hun vormen. Afhankelijk van het 
project wordt het gebruikt om te creëren of voor opna-
mes van optredens of uitzendingen. Bovendien wordt 
de Ferme du Biéreau gebruikt voor de coproductie van 

muziekshows. “Vlaanderen telt een tiental culturele spelers, 

wij zijn de enige Franstalige die dit soort activiteiten ontwik-

kelt.” Tot de meest recente creaties behoort NinaLisa, 
van Thomas Prédour, over de relatie tussen Nina 
Simone en haar dochter Lisa, of Peter en de Wolf, van 
Prokofjev, verteld door Alex Vizorek en live geïllus-
treerd door Karo Pauwels. “Natuurlijk werken we niet 

alleen, we zijn eerder een uitvoerend producent of lijnprodu-

cent zoals we dat zien in de filmwereld.” 
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L A  F E R M E  D U  B I É R E A U

Place  Polyvalente
B-1348 Louvain-la-Neuve
+32 (0) 70 22 15 00
 
www.laferme.be

THEATER IN HET BLOED
Gabriel Alloing werd geboren in Avignon, maar verhuisde op jonge leeftijd met 
zijn ouders naar Louvain-la-Neuve, meegesleept door de unieke sfeer die er in 
de universiteitsstad heerste. Hij zag de stad groeien terwijl hij er opgroeide. Hij 
studeerde voor burgerlijk ingenieur en toonde interesse voor theater, met 
name tijdens de Son-Corps-Voix workshops van Jean Mastin. Hij had zelfs toen 
al gebruik gemaakt van de stallen van de Ferme du Biéreau voor een 
experimentele versie van Ruy Blas waarbij hij aan een ruif hing. Achteraf gezien 
een bijzondere speling van het lot. Nadat hij was afgestudeerd, werkte hij twee 
jaar als ingenieur. Maar tijdens zijn missie in Thailand kwam zijn liefde voor 
theater weer naar boven. Hij besloot terug te keren naar België om zich in te 
schrijven aan het Koninklijk Conservatorium van Luik in de richting acteur-
ontwerper. Zijn profiel wekte al snel interesse en hij kreeg verschillende 
voorstellen om een cultureel centrum te runnen. Hij wees ze allemaal af tot hij 
in 2008 werd gevraagd om de Ferme du Biéreau onder zijn hoede te nemen. 
“Dit project kwam op een interessant moment in mijn carrière en het was 
vooral een plek waar alles nog moest worden uitgevonden.” Twaalf jaar later is 
hij er nog steeds en zit zijn hoofd vol met projecten. Hij heeft een hekel aan 
routine en regels. “Zolang er nieuwe uitdagingen moeten worden ontwikkeld, 
blijf ik hier. Maar wanneer dat wegvalt, geef ik de fakkel liever door.”
Hij is een echte workaholic en heeft het podium nog zeker niet verlaten. Hij 
verdeelt zijn tijd tussen zijn werk als acteur, regisseur en auteur. "Ik moet 
gewoon kunnen creëren, dan pas voel ik me goed. Ik zou nooit een kantoorjob 
kunnen doen.” Hij ziet het ook als een onmisbare aanvulling op zijn culturele 
managementactiviteiten. “Om echt te kunnen begrijpen hoe het is om als 
kunstenaar aan de slag te zijn, is het altijd beter om er zelf ook één te zijn.” 

“ Om echt te kunnen begrijpen hoe het is om als kunstenaar aan 

de slag te zijn, is het altijd beter om er zelf ook één te zijn.”

Gabriel Alloing,  
de directeur van de 

Ferme du Biéreau

Inhuldiging op 8 oktober
De Ferme du Biéreau is permanent in ontwikkeling en 
de renovatie is nog lang niet afgerond. Gabriel Alloing 
droomt van een uitbreiding en het openen van een foyer 
van 100 vierkante meter groot aan beide zijden van de 
parkeerplaats. “Het is de eerste ruimte die mensen zien als 

ze aankomen en het zou dus mooi zijn als we een hedendaagse 

architecturale parel zouden kunnen maken die perfect bij het 

geheel past.” Het hoofdgebouw van 800 m² zal nog 
gerenoveerd worden wanneer de middelen daarvoor 
beschikbaar zijn. De invulling ervan moet nog vastge-
legd worden maar het is zeker dat het een combinatie 
zal zijn van horeca, opslag en repetitieruimte.
Voorlopig kunt u op 8 oktober de nieuwe ruimtes van 
de Biéreau ontdekken tijdens een vierdaags minifestival. 
Het programma blijft trouw aan zijn principes en draait 
om eclecticisme, met in het bijzonder de iconische 
“Gangsters d'Amour”, nu onder leiding van Philippe 
Résimont, en een akoestische siësta met “La Crapaude”, 
het vrouwelijke polyfone kwartet dat traditionele 
poëtische liederen uit Wallonië herinterpreteert en weer 
vanonder het stof haalt.
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De bierroute in Europa

Rochehaut, EEN REGIO  
VOL BIER EN PLEZIER 
Enkele maanden geleden werd er een microbrouwerij 
toegevoegd aan het toeristische en gastronomische aanbod 
van de familie Boreux in Rochehaut, niet ver van Bouillon. 
De brouwerij wordt gerund door Arnaud Boreux, die de 
derde generatie vertegenwoordigt.

 I Marc Vanel

B R A S S E R I E  D E  R O C H E H A U T

Rue du Palis 85
B-6830 Rochehaut
+32 (0) 61 86 03 66
 
www.rochehaut-attractions.be

De bestemming is erg populair bij fietsers en wan-
delaars, die voornamelijk uit het noorden van 
het land komen : het dorp Rochehaut biedt een 
prachtig 180° uitzicht over het dorp Frahan, in 

het midden van een lus van de Semois, ooit beroemd om 
zijn tabaksplantages. Het is een van de mooiste landschap-
pen in Wallonië en is zijn titel zeker waard. Om toeristen 
te verwelkomen heeft de familie Boreux sinds de jaren vijf-
tig een aanbod ontwikkeld rond de Auberge de Rochehaut, 
die ondertussen vier restaurants, vier hotels met 70 kamers 
en tien gîtes omvat, waardoor het mogelijk is om elke week 
een groot aantal mensen te verwelkomen. Dit alles wordt 
aangevuld met een dierenpark van 40 hectare dat met een 
toeristisch treintje kan worden bezocht, een educatieve 
mini-boerderij, een interactief landbouwmuseum 
(Agri-Musée), een wijngaard en, sinds 
oktober 2019, de Brasserie de 
Rochehaut.

B O U I L LO N

Luxemburg

nr. 50
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HET ASSORTIMENT 
ROCHEHAUT
•   Pilsbier : een fris bier, rijk aan smaak, zeer bloemig.
•  Blond bier : laag alcoholgehalte, eenvoudig en 

doeltreffend met aangename 
citrusvruchtenaroma's.

•  Blonde Tripe : op smaak gebracht met een 
mengsel van koriander en sinaasappelschil.  
Kruidig en dorstlessend.

•  Amberbier : lichtzoete, krachtige noten van 
karamel en gekonfijte vruchten.

•  Bruin bier : een verleidelijke combinatie van 
geroosterde granen en kandijsuiker. Verrassende 
noten van gekonfijte peer, koffie en chocolade. 
Groot favoriet !

•  Rode vruchten : met kersen-, frambozen- en 
bosbessensap. Alleen in de zomer. 

•  IPA : een bier van Amerikaanse hop, vrij bitter, met 
een troebele smaak die doet denken aan witbier, 
maar met krachtige noten van limoen. Een beetje 
atypisch. Un peu atypique.

Een project van twee jaar
In werkelijkheid is het veel meer dan een 
microbrouwerij, het is de totale herinrich-
ting van een deel van de activiteiten van 
het gezin. Arnaud Boreux geeft meer uit-
leg : “Samen met mijn ouders hebben we een 

nieuw bedrijf opgericht, Rochehaut Attractions, 

dat de brasserie, een nieuw restaurant, de Angus 

Grill, de speeltuin, het dierenpark en het Agri-Museum 

omvat. Aanvankelijk wilde ik het dierenpark, een van de belangrijkste 

delen van de Auberge, overnemen, maar ik had een aanvullende 

activiteit nodig om het te doen herleven. Nu is de brouwerij de belang-

rijkste drijvende kracht erachter.”
Het duurde twee jaar om deze tweede activiteitenpool op te 
zetten. Eén jaar voor de aanbestedingen en één jaar voor de 
bouw van deze nieuwe uitbreiding. Nogal een prestatie en een 
eerder gematigde investering in vergelijking met de uiteindelijke 
realisatie : 2,5 miljoen euro voor het hoofdgebouw (brouwerij 
en restaurant), de speeltuin en een kinderboerderij, 300 tot 
350.000 euro voor de uitrusting van de brouwzaal en 200.000 
euro voor de bottel- en fustlijn (het in vaten doen).

Van de kookpotten naar de kuipen
“Mijn vader had dit project al enkele jaren in gedachten”, legt Arnaud 
Boreux uit. “Meer dan twintig jaar lang hebben we in Péruwelz de 

"Cuvée de Rochehaut" laten brouwen door Caulier. Dat bier werd 

exclusief voor ons gebrouwen, maar we wilden graag een eigen 

microbrouwerij oprichten. Mijn vader en ik gingen kijken wat er 

elders werd gedaan en ik was direct geïnteresseerd. De sfeer in 

microbrouwerijen is echt heel boeiend. Tijdens de opstart van het 

project heb ik een opleiding tot microbrouwer gevolgd bij IFAPME in 

Luik waar Jean-Christophe Larsimont, doctor in de biochemie, een 

cursus gaf. Hij vergezelde me op het terrein om met alles van start te 

kunnen gaan. Ik had thuis zelf een paar recepten uitgeprobeerd en 

dankzij zijn kennis werd alles in balans gebracht. Ons bier moet net 

zo goed, of zelfs beter zijn dan de Cuvée de Rochehaut."

Een vliegende start
De Brasserie de Rochehaut heeft geen geheimen : de brouwzaal 
is geïntegreerd in het restaurant en iedereen kan er vragen 
komen stellen. Een traject met vijf etappes maakt het mogelijk 
om op beide niveaus van het gebouw het hele proces te volgen, 
van gisting tot botteling.
“Vroeger lieten we 600 hectoliter per jaar produceren. Hier hebben we 

na negen maanden al de grens van 2000 hl overschreden”, zegt de 
microbrouwer, die toegeeft dat hij niet had verwacht dat het zo 
een vaart zou lopen. “Het overgrote deel wordt hier verkocht, maar 

we zijn in de hele regio aanwezig en zelfs in het nabijgelegen 

Groothertogdom. Dat is erg motiverend. We gaan niet meteen groeien, 

maar we zullen eerder een centrifuge aankopen waarmee we twee 

weken wachttijd in het proces kunnen winnen en de productie kunnen 

verdubbelen. Dat verandert echter niets aan het bier, we moeten een 

constante smaak bewaren. Bij wijn worden variaties van de ene naar 

de andere jaargang getolereerd, maar bij bier niet.”
 

De Brasserie de Rochehaut heeft geen 
geheimen : de brouwzaal is 

geïntegreerd in het restaurant en 
iedereen kan er vragen komen stellen. 
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De spectaculaire spoorlijn  
van de Chemin de Fer du Bocq
Ciney, Braibant, Spontin, Dorinne, Purnode, Evrehailles, 
Yvoir. De lijn van de Chemin de Fer du Bocq werd tussen 
1890 en 1907 hoofdzakelijk gebouwd voor het bedienen 
van de vele gres- en kolenkalksteengroeven in de streek. 
In 1960 werd ze gesloten voor het reizigersvervoer en in 
1983 voor goederentreinen. Nu wordt ze uitgebaat door 
de vzw ‘Patrimoine Ferroviaire et Tourisme - PFT’ 
(Toerisme en Spoorpatrimonium - TSP) en haar legertje van 
enthousiaste vrijwilligers. Met de Chemin de Fer du Bocq 
kun je de prachtige vallei tussen Ciney en Yvoir ontdek-
ken. “Het is de spectaculairste toeristische spoorlijn van België”, 
onderstreept Jean-Pierre Désirant, de public relations 
officer van de vzw, die geregeld een autorail of een loco-
motief op de lijn bestuurt. “De lijn is in vele opzichten aantrekkelijk, vooreerst door de bruuske verandering van het landschap 

bij het verlaten van de Condroz-hoogvlakte, juist na Braibant, waarna je langs een steile helling en langs de meanders van de rivier 

naar de Bocq-vallei afdaalt. Maar het spectaculairste deel van de lijn ligt tussen het station van Dorinne-Durnal en dat van Purnode : 

een stuk van twee kilometer lang met liefst drie tunnels en vijf viaducten. Een adembenemend uitzicht ! ”
Naast de prachtige omgeving zijn er ook enkele bezienswaardigheden te bewonderen : het kasteel van Halloy en de 
vissenladder in Braibant, het rijden over een brug die zo hoog is als de huizen en dan de doorgang onder het viaduct te 
Senenne, de tunnel van Spontin (500m), waar de weerstanders in de zomer van 1944 een trein met brandstof deden 

ontploffen, het braakliggende industrieterrein van de bottelarij van de 
bronnen van Spontin, het station van Dorinne-Durnal (Chausin), dat 
prachtig werd gerestaureerd in de steen van de streek, de vroegere 
kalkovens die vóór dat station liggen …
“Beide uiteinden van de lijn zijn momenteel niet toegankelijk, want ze moeten 

worden hersteld”, legt Jean-Pierre Désirant uit. “Aan de kant van Ciney 

stopt de lijn nu in Braibant en aan de kant van Yvoir in Bauche. Volgend jaar 

zullen de treinen tot aan de lange tunnel van Yvoir kunnen rijden. De rest 

van de lijn zal niet vlug weer worden aangelegd, omdat de tunnel scheuren 

vertoont als gevolg van de explosies in de steengroeve ! …”
Wegens de lockdown kon er deze zomer enkel worden in- en uitge-
stapt in het station van Spontin.

www.cfbocq.be

THE PLACE
TO BE WAW !
—  In de voetsporen van de ‘Ambassadeurs’ 

Het station van Durnal
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De ‘Bar des Ephémères’ in Hélécine
De auteurs en regisseurs Brigitte Baillieux en Guy Theunissen sticht-
ten in 1990, in het oosten van Waals-Brabant , het toneelgezelschap 
‘La Maison Ephémère’ . Met hun producties wilden ze de toeschou-
wers wakker schudden en hun kritische geest prikkelen . “Voor ons 

is het van vitaal belang dat toneel waarschuwt tegen een steeds agressiever 

populisme en tegen allerlei indoctrinaties” , benadrukt het koppel , dat 
onlangs een nieuw onderkomen vond op het Provinciaal Domein 
van Hélécine (Heylissem) , in de vroegere stallen van het kasteel . “We 

brengen onze voorstellingen een beetje overal in de streek , terwijl we de 

‘Bar des Ephémères’ voor intiemere evenementen voorbehouden” , legt 
Brigitte uit . “Het is een zeer gezellige plek , die we gebruiken om ons 

publiek een tekst te leren ontdekken .” Zo zullen de actrices Jo Deseure 
en Anne Scmitz , begeleid door gitarist Geofrey Lesire , op 2 en 3 
oktober er Sauvez Herbert vertolken , een tekst van Jean-Marie 

Piemme . En voor wie niet kan stilzitten , zal het gezelschap begin december Les bruits de la vie brengen , een wandelend 
schouwspel in het kasteel van Heylissem , in het spoor van een reeks personages die een ‘Rondo’ vormen op de wijze 
van Schnitzler.

http : //maisonephemere.be

Het park van Mariemont,  
een kunstschrijn te Morlanwelz
Het domein van Mariemont, dat eigendom is van de 
Federatie Wallonië-Brussel, is het resultaat van een lange 
geschiedenis, die begint in 1546, wanneer Maria van 
Hongarije beslist een jachtpaviljoen te doen bouwen aan 
de rand van de bossen van Morlanwelz. De site ondergaat 
daarna de veranderingen die door de opeenvolgende 
eigenaars worden aangebracht : Albrecht en Isabella van 
Habsbourg vergroten het terrein in 1598, Lodewijk XIV 
neemt er in 1668 bezit van en Karel van Louteringen 
bouwt er in 1754 zijn kasteel. Maar het is te danken 
aan Nicolas Warocqué (1773-1838), de stichter van een 
beroemde dynastie van industriëlen en bestuurder van  
de steenkoolmijnenfirma van Mariemont, dat we nu 
het prachtige, 45 hectare grote Engels park kennen, 
met zijn afwisseling van gazons, vijvers en geblader-
temassa’s, van waaruit veel eeuwenoude inheemse bomen met de ogen de hier 
en daar verspreide exotische soorten schijnen te koesteren. En het is zijn achterkleinzoon Raoul Warocqué die het heeft 
verfraaid met veel beeldhouwwerken, waarvan sommige gemaakt werden door beroemde kunstenaars zoals Jef Lambeaux, 
Auguste Rodin en Constantin Meunier. Hij was het ook, die in het park het zogenaamde ‘Romeins badpaviljoen’ liet 
bouwen : een rechthoekig bekken met daarrond een zuilengang waarin hij zijn verzameling Griekse en Romeinse 
antiquiteiten kon tentoonstellen.
Dankzij het eclectisme in botanisch, archeologisch, historisch en esthetisch opzicht die men in het park van Mariemont 
vindt, werd het in 2003 beschermd als ‘uitzonderlijke site van Wallonië’ en wordt het vandaag beschouwd als een van 
de mooiste parken van België.

Toerisme

▲ 
De fontein van de 
aartshertog van  
Laurent Delvaux 
 
 
⊳ Les Bourgeois  
de Calais van 
Auguste Rodin
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Een duik in het Solvent  
te Verviers
“Deze ongelooflijke verzameling is opgenomen in de lijst van musea 

die door de Stad Verviers worden beheerd, maar het is zelf geen 

museum. Het is de toonbare voorraad textielmachines van de Stad”, 

legt Jacques Thonnard uit. “En bezoeken zijn uitzonderlijk, 

aangezien het gebouw, dat nu wordt gerenoveerd, zijn deuren 

slechts opent bij zeldzame gelegenheden zoals de Erfgoeddagen of 

de komst van de … Ambassadeurs.”

De vroegere voorman van de musea van Verviers blijft 
niettemin aan het werk, aangezien hij het is die, samen met 
een team vrijwilligers, zorgt voor het onderhoud van deze 

ongeveer 200 machines uit de bloeitijd van de textielindustrie te 
Verviers en die nu in de rue du Limbourg zijn opgeslagen, op de vroegere site van de NV 

Solvent belge (1899-2009), die zich onderscheidde door vanaf 1901 het nieuwe, in de Verenigde Staten 
ontwikkelde product voor het ontvetten en wassen van wol te gebruiken. “Het Solvent was de werkplaats 

waar de wol werd ontvet”, legt Jacques Thonnard uit, die eraan herinnert dat de stoom om de machines te 
doen draaien, werd aangevoerd via een ondergronds netwerk van 70 kilometer lang, namelijk het ver-
warmingsnetwerk van Intervapeur. Vijf stoommachines maken trouwens deel uit van de in het gebouw 
getoonde verzameling. “Die bevat enkele schatten van industriële archeologie uit het einde van de 19

e

 eeuw, zoals 

oplostoestellen, kaardstellen en spintoestellen, waaronder de befaamde ‘mule-jenny’ die in het begin van de jaren 

1800 door William Cockerill (de vader van John, nvdr) werd gebruikt in zijn werkplaatsen in Verviers.” 

Het laatste houtbewerkingsatelier van Paliseul
Met wouden vol beuken en harshoudende bomen binnen handbereik, was houtbewerking 
een eeuwenoude traditie in Paliseul. In de jaren vijftig vond men er nog vijf houtbewer-
kingsateliers, die samen meer dan honderd arbeiders aan het werk zetten. Vandaag schiet 
daarvan nog één over, namelijk de werkplaats van de familie De Marteleire, die slechts 
vier medewerkers heeft (een houtdraaier en personeel voor de verpakking) maar die een 
beroep doet op verscheidene onderaannemers.
“Het was in 1984 dat we de laatste in Paliseul nog in bedrijf zijnde werk-

plaats hebben overgenomen, namelijk die van de firma Wallaux”, aldus 
Jacques De Marteleire, die zijn hout aankoopt bij de zagerijen uit 
de streek. “Wij maken allerlei soorten artikelen, hoofdzakelijk keuken-

gerei zoals pepermolens, deegrollen, houten lepels en spatels, maar ook 

decoratiematerieel, presenteerbladen en manden, kaarsenhouders enz.”
In de naast de werkplaats gelegen winkel, die wordt beheerd door 
zijn dochter Isabelle, biedt het houtbewerkingsbedrijf ook tradi-
tioneel houten speelgoed aan, dat door andere fabrikanten wordt 
gemaakt, soms zelfs uit de Jura. “We leveren zowel aan grootwaren-

huizen als aan kleine winkels en aan groothandelaars”, vult Jacques 

aan, “maar we voeren ook producten uit naar onze buurlanden, hoofd-

zakelijk naar Frankrijk.”

Toerisme

De 'mule-jenny' 
van het Solvent
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FIFCL, gewoon maar films ?

Helemaal niet ! Voor de organisatoren is er maar één 
manier om het festival te beleven : samen. “Omdat ons 

publiek net zo divers als komedie zelf is, moesten we een 

planning maken die deze verschillen weerspiegelde.” Daarom 
biedt het festival naast de officiële competitie ook ver-
schillende activiteiten aan : workshops, conferenties, 
vergaderingen, signeersessies, tv-shows, photo call, 
concerten … Sinds twee jaar nodigt het evenement 
het publiek zelfs uit om zijn eigen bier ‘La Comédie’ 
te proeven en om over de “Walk of Fame” in de rue 
Pont d'Avroy op de namen van zijn meest prestigi-
euze gasten te wandelen.
En nu we het toch over namen hebben : van 6 tot 10 
november zal de 5e editie van de FIFCL onder 
andere Édouard Baer en Karin Viard verwelkomen. 
En dat is lang niet alles ...

www.fifcl.be

Cultuur

—  Lachen maar !

FIFCL
wanneer glamour en humor elkaar ontmoeten  
in Luik (van 6 tot 10 november)

Het Festival International du Film de Comédie de Liège is het 
resultaat van een mooie weddenschap. Sinds 2016, en dankzij 
het doorzettingsvermogen van Cinélabel vzw, laat het eve-
nement filmliefhebbers van een unieke competitie genieten : 
komediefilms, “een prachtig genre waar er te weinig van wordt 

gemaakt”, zegt Adrien François, directeur van het Festival, 
die er meteen ook aan toevoegt : “We zijn het enige 

festival in België dat het komediegenre 

in de kijker zet”.
Elk jaar worden er maar liefst tien 
langspeelfilms en een dertigtal kort-
films van over de hele wereld aan het 
publiek getoond. Zo worden bijna 
een week lang de theaterzalen (Le 
Forum, La Cité Miroir, L’Opéra Royal 
de Wallonie) en de bioscopen (Le 
Palace, Sauvenière, Churchill), alsook 
de opgezette tent op het place 
Cathédrale omgetoverd tot locaties 
waar u eens goed kunt lachen. Leuk 
voor het hele gezin !

 I CompanyWriters.be
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Grand-Hornu
« Johan Muyle–No Room For Regrets »  
(van 29 november tot 18 april)

Het Mac’s of Museum voor Hedendaagse Kunst van 
Grand-Hornu, organiseert een retrospectieve tentoon-
stelling van het werk van de Belgische kunstenaar Johan 
Muyle. Hij werd in 1956 geboren in Montignies-sur-
Sambre en is sinds de jaren 1980 internationaal bekend. Zijn werk bestaat hoofdza-
kelijk uit sculpturen op basis van assemblages van heterocliete voorwerpen. Aan de hand van zijn grote 
installaties, waarin hij verwijst naar de volkskunst, werpt Johan Muyle een kritische en poëtische blik 
op de wereld rondom hem. Het lot van de mens, de oorlog in Irak, het beleid van Donald Trump, de 
radicalisering van de godsdiensten en het gebrek aan vrijheid in onze hedendaagse samenleving ont-
snappen niet aan zijn scherpe blik en vormen het uitgangspunt van veel werken die hij vanaf 2004 
maakte.
Hij is een rebel in hart en ziel, een verschijnsel dat buiten de normen van de kunstwereld valt, een 
outsider die al enkele jaren over het beeldhouwen nadenkt door het bewerken van Harley Davidsons, 
die hij als volwaardige sculpturen beschouwt en die lacht met de argwanende blik van zowel kunst-
specialisten als van ‘bikers’.
No Room for Regrets is een immersieve tentoonstelling die de bezoeker wil onderdompelen in het vol-
ledige en onklasseerbare werk van een kunstenaar die tot geen enkele categorie behoort.

www.mac-s.be

Het Euro Space Center  
mikt op Mars !
 Het centrum is zopas heropend met  
volledig nieuwe attracties

Sinds september biedt het Euro Space Center in Transinne 
zijn bezoekers de mogelijkheid om totaal nieuwe ruim-
teavonturen te beleven, met als bestemming Mars ! Meer 
dan ooit zet de rode planeet ons aan het dromen. Op het 
programma staan nieuwe verkennings- en veroverings-
plannen die uitgedokterd zijn door de grote ruimtevaart-
naties. Nooit was Mars zo dichtbij. Daarom stelt het Euro 

Space Center aan ruimtevaarders in de dop en aan hun gezin voor niet 
langer te wachten om een echt Martiaans avontuur te beleven in het Mars Village, waar ze zich helemaal ontheemd 
zullen voelen. Door kennis te maken met het woonmilieu of tijdens een ontdekkingstocht aan het stuur van een 
voortrekker, zullen ze ondervinden hoe het dagelijks leven zou kunnen zijn voor de kolonisten die op 74 miljoen 
kilometer van de aarde hun opdracht moeten vervullen.
Het ruimteavontuur stopt daar natuurlijk niet mee. In de speciale hub zullen ze oefenen om op de Maan te lopen en 
om te testen of ze geschikt zijn als lid van een team ruimtevaarders. In de Free Fall Slide zullen ze een vrije val van 
acht meter maken om te voelen wat de Martiaanse microzwaartekracht is en in de Space Rotor zullen ze testen of ze 
bestand zijn tegen de geweldige versnelling bij het opstijgen van een raket. Snoer de gordels al maar vast …

www.eurospacecenter.be

Cultuur

—  Verbluffend !

Johan Muyle, 
L’Impossibilité  
de régner 1991 
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Beheerders van elektriciteits- 
netwerken, landmeters, 
landbouwers, vastgoed-
makelaars, militairen, politie, 
brandweer, journalisten ... Sinds 
het KB van 2016 het gebruik 
ervan regelde, vergemakkelijken 
drones het leven van heel wat 
vakmensen. Een kijk op een in 
volle ontwikkeling verkerende 
technologie. 

Drones

VOOR WIE ?
VOOR WAT ?
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ESPACEDRONE,  
DE EERSTE PILOTENSCHOOL 
IN BELGIË

EspaceDrone werd gesticht in Liernu en is  
nu gevestigd op het vliegveld van Namen.  
De school heeft al meer dan 1300 piloten 
opgeleid. Maar wie zijn die knotsgekke kerels 
met hun ... onbemande vliegtuigjes ?
 I Christian Sonon

N A M E N

Namen
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Foto’s nemen op moeilijk 
bereikbare plaatsen, in het 
oog houden van gevaar-
lijke plekken en zones, ori-

ginele opnames maken voor films 
en doc u ment a i res ,  n ieuwe 

gezichtsvelden zoeken ... Een tiental 
jaar geleden was het al duidelijk dat 

drones heel wat mogelijkheden boden op 
uiteenlopende gebieden. Maar hoewel men er veel over 
sprak, was het gebruik ervan heel bescheiden wegens 
een vleugellamme wetgeving. Het koninklijk besluit 
van 10 april 2016 schiep klaarheid en regelde het dro-
negebruik, dat snel toenam dankzij het geven van ver-
gunningen. Want terwijl eender wie in zijn tuin kan 
spelen met een toestelletje van een paar honderd gram, 
heeft men voor zware krachtige drones een vergunning 
nodig. En sinds de eerste Belgische school voor drone- 
piloten in 2014 haar deuren opende in Liernu, hebben 
Renaud Fraiture en zijn instructeurs er al meer dan 1300 
opgeleid. We ontmoetten de baas van de school 
EspaceDrone, die nu in Temploux, op het vliegveld van 
Namen, gevestigd is.

Eerst wat uitleg over drones ...
Je kunt ze onderverdelen in twee grote groepen: de mul-
ti-copters, met hun zeer uiteenlopende omvang en 
gewicht, die door verscheidene motoren worden aange-
dreven, en de fixed wing drones, die op kleine vliegtuigjes 
lijken. Ze bestaan in alle maten en in alle prijzen, van 
speeltjes van 100 gram die 50 euro kosten, tot luchtvaar-
tuigen met prijzen van verscheidene duizenden euro, 
naargelang de prestaties en de uitrustingen (bestand tegen 
regen en wind, geschikt voor nachtvluchten enz.). Een 
professionele drone kost al vlug 1500 tot 15 000 euro. 
Voor sommige toepassingen, zoals drones met een 
camera, is er een tweede speciale bediening nodig. 

Welke vergunning heb je nodig en hoe kan je 
die verkrijgen ?
Om met een drone te spelen in je tuin of op een privé 
eigendom, heb je, behalve de toestemming van de eige-
naar, geen enkele vergunning nodig. Maar zulk een 
drone moet dan minder dan één kilogram wegen en 
minder dan 10 meter hoog vliegen. Om een drone voor 
commerciële doeleinden te gebruiken, moet je eerst bij 
een erkende en vergunde school een opleiding volgen 
om een vliegbewijs te krijgen. Naargelang de speciale 

Renaud Fraiture, 
de baas van 

EspaceDrone
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MANNELIJKE BIJ
In het Engels (en ook in het Oudnederlands) betekent 
“drone” mannelijke bij (of dar). In de jaren 1930 werd 
die bijnaam door de Engelse artillerie gegeven aan 
een traag vliegtuig dat als doel bij schietoefeningen 
werd gebruikt en waarvan het geluid op dat van een 
hommel leek.

kenmerken van het toestel en het gebruik dat je er wilt 
van maken, moet dat een vergunning van klasse 1 of 
van klasse 2 zijn. Momenteel zijn er in België 2000 tot 
2500 piloten die in het bezit zijn van een vergunning 
van klasse 1 – die de volledigste is – terwijl ongeveer de 
helft van dat aantal een vergunning van klasse 2 heeft. 
Er bestaan ook specialisatieopleidingen, die echter niet 
verplicht zijn, zoals voor thermografie (het meten van 
warmteverlies in gebouwen), fotogrammetrie 
(3D-opmeting in het kader van stedenbouwkundige 
projecten), video’s, onderhoud, hulpverlening …

De regelgeving die werd vastgelegd door het 
Koninklijk Besluit van 10 april 2016, bepaalt 
ook de vliegvoorwaarden …
Die regelgeving werd opgesteld in samenwerking met 
het DGLV (Directoraat-Generaal Luchtvaart) en met 
Skeyes, de luchtverkeersleider. Om te vliegen, moet je 
naar een internetplatform surfen, momenteel naar dro-
neguide.be. Naargelang de gekozen zone, zal de gebrui-
ker zien of de daarbij horende vliegvoorwaarden over-
eenstemmen met die van zijn vergunning. Hij moet die 
natuurlijk in acht nemen. Wanneer het om een moeilijke 
zone gaat, bijvoorbeeld omdat ze gelegen is in de nabij-
heid van zones waarover niet mag worden gevlogen, 
kunnen de houders van een vergunning van klasse 1 
een uitzondering aanvragen, die zal worden onderzocht 
en al dan niet toegestaan. Uit veiligheidsoverwegingen 
moeten piloten van klasse 1 de controleurs verwittigen 
wanneer ze gaan opstijgen.

En de nieuwe Europese wetgeving ?
Die wordt verwacht tegen 1 januari 2021 en ze gaat het 
systeem helemaal veranderen. Er werd een nieuwe 
luchtvaartkaart voor drones getekend en, in samenwer-
king met de burgemeesters, de politie, het leger, de 
luchtverkeersleiders, de natuurgebieden, de gevange-
nissen, de kerncentrales ...  zal elke lidstaat open zones 
moeten creëren – met weinig risico op de grond en in 
de lucht – alsook speciale zones – met meer risico. De 
vereiste bekwaamheden moeten in verhouding staan 
tot de risico’s. Die wetgeving wil het kader eenvormig 
maken en het systeem liberaliseren om de business bin-
nen de Europese Unie te bevorderen. Hoewel de classi-
ficatie heel ingewikkeld belooft te worden, zal een 
gebruiker die over een Europese vergunning beschikt, 
toch merken dat het leven hem heel wat gemakkelijker 
werd gemaakt. Bij EspaceDrone zijn alle opleidingen al 
geschoeid op de leest van die nieuwe wetgeving.

U zegt dat u al 1300 leerlingen hebt opgeleid 
bij EspaceDrone. Wie zijn dat ?
Ongeveer 55% van onze klanten zijn heel grote onder-
nemingen zoals Infrabel, RTL-TVI, RTBF en 
Greenpeace, alsook de diensten van het kadaster en Elia; 
deze laatste gebruikt drones om de staat van de elektri-
citeitspylonen te controleren. Tussen 40 en 45% zijn 
kleine KMO’s en zelfstandigen, die een drone gebruiken 
voor hun beroepsactiviteiten. Bijvoorbeeld installateurs 
van zonnepanelen om de staat van de cellen ervan na te 
gaan, landbouwers, landmeters, architecten, vastgoed-
bedrijven die de staat van gebouwen controleren met 
behulp van een drone … Sommige gebruiken ook drones 

“ Ongeveer 55% van onze klanten zijn heel grote ondernemingen 

zoals Infrabel, RTL-TVI, RTBF en Greenpeace, alsook de diensten 

van het kadaster en Elia; deze laatste gebruikt drones om de staat 

van de elektriciteitspylonen te controleren.”

voor het organiseren van evenementen voor onderne-
mingen of gezinnen. Ten slotte bestaat 2% uit particu-
lieren voor wie drones een hobby zijn. Ze zouden zich 
kunnen aansluiten bij modelbouwclubs, maar dan zou 
hun ruimte veel beperkter zijn. Al die leerlingen worden 
opgeleid met onze drones met dubbele bediening en, 
wanneer ze hun vergunning op zak hebben, helpen we 
hun bij het kiezen van het product dat het meest geschikt 
is voor het gebruik dat zij er willen van maken. Een 
drone om les te geven, is natuurlijk anders dan een drone 
om scheurtjes op te sporen …

Hoe zit het met het vervoer van goederen ?
In België is goederenvervoer nog steeds verboden, 
behalve voor wie een vergunning van klasse 1 heeft en 
betaalt voor die uitzonderlijke toelating. Om de risico’s 
zoveel mogelijk te beperken, moet de gebruiker uitleggen 
waarom hij die aanvraag indient. Zo is het al gebeurd dat 
medische of hulpdiensten bloed, geneesmiddelen, defi-
brillatoren vervoeren en zelfs om boeien op zee af te 
werpen. In die gevallen is dat verantwoord, want het 
dient om levens te redden. Maar, gelet op het grote aantal 
burgerlijke en militaire vliegvelden in België, zou het 
daarentegen absurd zijn het luchtverkeer te willen reor-
ganiseren om een paar schoenen of pizza’s door de lucht 
te kunnen vervoeren. Hoe zou men die trouwens moeten 
afwerpen: met een valscherm of een net?
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“ Maar, gelet op het grote 

aantal burgerlijke en militaire 

vliegvelden in België, zou het 

daarentegen absurd zijn het 

luchtverkeer te willen 

reorganiseren om een paar 

schoenen of pizza’s door de 

lucht te kunnen vervoeren. ”

In de Verenigde Staten heeft Wing, een 
dochteronderneming van Alphabet (Google), 
toestemming gekregen om, in samenwerking 
met FedEx, drones in te zetten in Virginia. Ook 
de Noord-Amerikaanse postonderneming UPS 
heeft onlangs groen licht gekregen, terwijl 
Amazon en Uber van ongeduld staan te 
trappelen om hun drones te gebruiken voor 
heel specifieke leveringen. Een dienstverlening 
die heel nuttig zou zijn geweest tijdens de 
lockdown …
Hoewel dergelijke aankondigingen dikwijls viraal gaan 
om mensen nieuwsgierig te maken, worden er in veel 
landen toch testen uitgevoerd en massaal aanvragen 
ingediend. In België kan men bubbels vormen om dat 
soort tests te verrichten. Zelf ben ik “provider” bij Skeyes 
geworden. Ik kreeg toestemming om in Liernu een 
geprivatiseerde bubbel met een diameter van 4 kilome-
ter en een hoogte van 1500 voet te maken. Wanneer ik 
toelating krijg om die te activeren, mag er niemand 
(vliegtuigen, helikopters, ultra lichte vliegtuigen met 
motor …) meer binnen in die bubbel. Zo kan ik die zone 
gebruiken om drones te laten vliegen buiten het wette-
lijk kader, bijvoorbeeld om te vliegen tijdens de nacht of 
op een driemaal grotere hoogte en over langere afstan-
den. Ik kan er ook tests in uitvoeren, zoals voor het 
vervoeren en afwerpen van voorwerpen, voor verstui-
vingen, om iets te slepen ...

U organiseert ook Drone Days voor 
vakmensen ?
De zesde uitgave zou op 22 oktober moeten plaatsvinden 
in Tour & Taxis. Ze zal gaan over de professionele wet-
geving en de veiligheid, een terrein dat volop in evolutie 
is. Zelf leg ik me momenteel vooral toe op veiligheid en 
inspectie. Ik ben een partnerschap aangegaan met Engie 
en we zijn bezig een autonome drone te maken die voor-
zien is van speciale sensoren met 60 miljoen pixels voor 
het controleren van de wieken van windturbines, om 
eventuele microscheurtjes te ontdekken …

www.espacedrone.be
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GÉO DRONE  
STAAT TEN DIENSTE 
VAN DE LANDMETERS

In het kader van het restaureren van 
gebouwen of van het opvolgen van 
bouwwerken kunnen drones worden 
gebruikt voor fotogrammetrie. Een 
architecten- en landmetersbureau uit 
Florennes heeft die techniek zelfs op 
zijn naamkaartjes vermeld.
 I Christian Sonon

      Ongeveer vijftien jaar geleden heb ik foto-
grammetrie geleerd volgens de oude methode, 
waarbij je – bijvoorbeeld van een gebouw – 
opnames maakte met een analoog fototoestel 
en die foto’s daarna, met behulp van een 
3D-bril, overtrok met Oost-Indische inkt om er 
werkplannen van te maken. Sindsdien is deze 
meettechniek, die door landmeters en topogra-
fen werd gebuikt, aanzienlijk geëvolueerd, eerst 
door het verschijnen van digitale fotografie en 
computersoftware, en vervolgens dankzij de 
drones. Drie hulpmiddelen die ons het werk veel 
gemakkelijker hebben gemaakt … ” 
Quentin Burton is landmeter bij Equilateral in 
Florennes, een bureau voor architectuur, ste-
denbouw, landmeting en fotogrammetrie. Het 
is op dit laatste gebied dat deze jonge huisvader 

zich zodanig heeft gespecialiseerd, dat hij er 
zelfs les over geeft aan landmeters en ingeni-
eurs. Om te kunnen profiteren van de nieuwe 
technieken, heeft hij met zijn vennoten de firma 
Géo Drone opgericht en enkele luchtvaartuigen 
gekocht om zijn opdrachten tot een goed einde 
te brengen. “Het is beter er een of twee op voor-
raad te hebben, voor het geval een drone zou 
crashen”, zegt degene die zijn vliegvergunning 
in Temploux behaalde. Uit onhandigheid? 
“Veeleer door de risico’s van het vak. Een van 
mijn drones werd immers neergehaald door een 
buurman, die niet wist dat we metingen uitvoer-
den: hij dacht dat we hem aan het bespioneren 
waren! Sindsdien gaan we aan alle deuren aan-
bellen om uit te leggen wat we komen doen.”

F LO R E N N E S

Namen

“
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Op de millimeter nauwkeurig
En wat doet hij ? Hij stuurt de drone rond het gebouw 
en laat hem een hele reeks foto’s nemen, waarmee hij 
een 3D kopie kan maken om op basis daarvan zeer 
nauwkeurige plannen te verkrijgen. “We leggen eerst een 

hele reeks ijkpunten vast met behulp van een traditionele 

“ Een van mijn drones werd immers neergehaald door 

een buurman, die niet wist dat we metingen uitvoerden : 

hij dacht dat we hem aan het bespioneren waren! 

Sindsdien gaan we aan alle deuren aanbellen om uit te 

leggen wat we komen doen.”

Voor restauraties, steengroeven,  
videogames …
Het Naamse bureau voerde of voert de restauratie uit 
van erfgoed zoals de school van het seminarie van 
Floreffe, van het kasteel en de tuinen van Annevoie (een 
groot werf dat in 2016 begon), en van de Touriste IV, 
een schip in privébezit dat aan het begin van vorige 
eeuw de verbinding tussen Dinant en Namen onderhield 
en dat ongetwijfeld voorgoed zal aanmeren te Namen, 
ter hoogte van de nieuwe loopbrug. Maar fotogramme-
trie en drones kunnen ook heel nuttig zijn voor het 
opmaken van de plaatsbeschrijving van een bouwplaats 
of voor het opvolgen van de evolutie van een steen-
groeve, dat wil zeggen voor het beheren van de ontgin-

ning en het berekenen van de voorraden. Die techniek 
kan bovendien worden gebruikt voor toeristische en 
culturele doeleinden. Zo zou er een model kunnen wor-
den gemaakt van de ruïnes van de abdij van Villers-la-
Ville, zodat de bezoekers met behulp van een bril met 
toegevoegde werkelijkheid de indruk zouden hebben 
dat ze rondwandelden in de abdij vóór die in verval 
kwam. “De ontwerpers van videogames gebruiken ook die 

techniek”, benadrukt Quentin Burton. “Bijvoorbeeld om 

de indruk te geven dat men een auto bestuurt op het echte 

circuit van Francorchamps … Maar in dergelijk geval leveren 

wij slechts de bestanden. Verder hangt het af van de deskun-

digheid van de computergrafici … ”

www.geo-drone.net

theodoliet of een GPS. Met onze drone maken we dan in de 

lucht en op de grond foto’s die met die punten overeenkomen. 

Die foto’s steken we daarna in een computerprogramma dat 

op basis van die ijkpunten en die foto’s een op de millimeter 

nauwkeurig 3D model van het gebouw gaat maken. Alsof we 

het terrein in ons kantoor hadden gebracht ! Op basis daarvan 

kunnen we een orthofoto maken, dat wil zeggen een recon-

structie met textuur van het beeld van het model volgens het 

gekozen projectievlak. Let wel : dat is geen herstelde foto. De 

details zijn ongelooflijk nauwkeurig : elke steen staat op zijn 

plaats en heeft het juiste reliëf. Met behulp van de orthofoto 

kan de architect daarna een juist plan van het gebouw 

tekenen.” 

Voor de Touriste IV, 444 door 
een drone genomen foto’s  

– de blauwe zones – waren 
nodig om heel de buitenkant van 

het schip weer te geven.

Met fotogrammetrie werd 
een model gemaakt van 
een industriesite te 
Mont-Saint-Guibert.
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EEN AGRIDRONE 
OM LANDBOUWERS 
TE HELPEN

Zelfs al laat de concurrentie van 
satellieten zich overal meer en meer 
voelen, toch maakt de landbouw ook 
gebruik van foto’s die door drones 
worden gemaakt, bijvoorbeeld om een 
betere kijk te krijgen op de hoeveelheden 
van meststoffen die de gewassen  
nodig hebben.
 I Christian Sonon

Het was uit het verlangen om te innoveren dat de 
Société Coopérative Agricole de la Meuse (SCAM) 
in 2014 een drone aankocht. Die maatschappij heeft 
ongeveer 200 werknemers in dienst en biedt haar 

diensten (aan- en verkoop van graangewassen, handel in zaai-
goed en meststoffen, productie en verkoop van veevoeder …) 
aan meer dan 5000 landbouwers aan. Ze besloot een agridrone 
(of landbouwdrone) aan te kopen, waarmee haar klanten het 
verspreiden van meststoffen op hun velden beter kunnen 
beheersen, hoofdzakelijk voor tarwe en koolzaad.
“Vroeger spreidden de landbouwers de mest gelijkmatig over hun 

velden uit”, aldus Charles Thewis, die lid is van de SCAM en de 
agridrone bestuurt. “Dankzij de beelden die door de drone worden 

geleverd, weten ze nu welke de reële behoeften van de planten op elk 

perceel zijn en kunnen ze daar de geschikte hoeveelheid stikstofhou-

dende mest over uitspreiden. Dankzij die betere verdeling verbruiken 

ze niet enkel minder mest, maar die techniek heeft ook een gunstige 

invloed op het milieu, aangezien men er overdosering en doorsijpeling 

in het grondwater mee kan vermijden.”

Een multispectrale sensor
Eigenlijk registreert de multispectrale sensor van de op de drone 
gemonteerde camera de reflectie van de teelt, dat wil zeggen de 
hoeveelheid licht die door de bladeren wordt weerkaatst. 
Dankzij de vastgestelde golflengte, kan men de ontwikkeling 
van de biomassa (de planten) kennen, alsook het bladgroenge-
halte en de bladdichtheid van de planten ; dat zijn allemaal agro-
nomische indicatoren waardoor de dienstverlener – tegen een 
prijs van 10 tot 12 euro per hectare – aan de landbouwer een 
nauwkeurige cartografie van de ontwikkeling van zijn teelten 
kan bezorgen. Aangezien steeds meer tractoren zijn uitgerust 
met een computer en met geolocatie, kan de hoeveelheid uit-

gestrooide mest automatisch worden geregeld naargelang de 
zone waarin men zich bevindt.
“Toch staat er momenteel een rem op die techniek”, onderstreept de 
piloot. “Naast de moeilijkheden in verband met de vluchtomstandig-

heden, heeft de drone ook te maken met de concurrentie van satellieten 

zoals Sentinel 2A & 2B, die tegenwoordig meer en meer overvliegen. 

De opeenvolgende opnames van die satellieten leveren beelden met 

voldoende resolutie en nauwkeurigheid om tegemoet te komen aan de 

behoeften van de landbouwers, en wel tegen een lagere prijs.”

www.scam-sc.be/Innovation/Field-up ! /Agridrone .aspx

Voorbeeld van een veld waarvan de cartografie aantoont 
dat het om een zeer heterogene grond gaat: de 
donkerblauwe zones (18 kilogram/ha) vragen achttien keer 
minder stikstof dan de felrode zones (320 kilogram/ha).
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HEEL NUTTIGE BEELDEN 
VOOR DE 
HULPDIENSTEN

Het leger en de politie, alsook de hulpdiensten maken meer en meer 
gebruik van drones. Luchtfoto’s kunnen immers kostbare informatie  
geven vóór, tijdens en na een ramp.
 I Christian Sonon

Terwijl Defensie al heel vlug drones inzette 
voor verkennings- en bewakingsopdrachten 
en terwijl de douane en de federale politie 
hetzelfde doen, bijvoorbeeld om bewegingen 

aan de grenzen in het oog te houden, schepen te ont-
dekken die verboden producten in zee storten of zich 
schuldig maken aan illegale visserij, alsmede om bewe-
gingen van groepen mensen te volgen …, zijn ook de 
hulpdiensten zich aan het uitrusten met speciale een-
heden voor het op afstand besturen van drones.
Kapitein Thomas Depaepe behoort tot het tiental brand-
weerlieden van de zone Henegouwen-Centrum, dat 
onlangs tot dronepiloot werd opgeleid. Als officier heeft 
hij de leiding van de USI-drone van die zone, namelijk 
de speciale eenheid die drones gebruikt voor uiteenlo-
pende opdrachten, zowel vóór als tijdens en na 
interventies.

Om brandhaarden te ontdekken
“In het kader van het uitwerken van een urgentieplan of de 

voorbereiding ervan op belangrijke plaatsen, wordt een drone 

gebruikt voor het opsporen van de risicozones, de mogelijke 

toegangswegen voor de brandweer, de watervoorzieningspun-

ten en de plaatsen waar het personeel of de geëvacueerde 

burgers kunnen worden bijeengebracht”, vertelt de brand-
weerman, die gekazerneerd is in de hulppost van 
Zinnik. “Tot nog toe gebruikten we beelden van Google Maps, 

maar die zijn niet noodzakelijk up-to-date en de invalshoek 

is dikwijls te verticaal om nuttig te zijn.”

Vervolgens zal de drone tijdens de interventie luchtfoto’s 
van de plaats maken, waardoor de brandweer zich het 
best kan opstellen en zo efficiënt mogelijk kan ingrijpen. 
Bij overstromingen kunnen de beelden helpen bij het 
bepalen van de omvang van de schade en het opsporen 
van de strategische plekken. Bij brand zullen de warm-
tecamera’s ook helpen om de brandhaarden te vinden.
“Na een interventie gebruiken we drones om een overzicht te 

krijgen van het verloop van de gebeurtenissen”, legt Thomas 
Depaepe uit. “De beelden dienen dan om de draad van de 

interventie terug te vinden en daar de nodige besluiten uit te 

trekken. Voor een brand die bijvoorbeeld ’s nachts ontstond, 

wanneer de drone niet kan vliegen, gebruiken we die de 

volgende dag om een duidelijker beeld te krijgen. Dankzij de 

overdag genomen beelden zullen we onze werkwijze kunnen 

blootleggen, nagaan of er geen fouten werden gemaakt en of 

de brand vanop de juiste plaats werd bestreden … ”

De kapitein haalt nog andere gevallen aan : “Wanneer 

een gebouw dreigt in te storten, sturen we een drone naar 

binnen of naar buiten om te zien waar de scheuren zich 

voordoen. Tijdens een groot festival, zoals dat van Dour, 

gebruiken we een drone om een overzicht van de camping te 

krijgen en met de thermische camera’s eventuele hete plekken 

zoals barbecues op te sporen …”

 

Ook de hulpdiensten zijn 
zich aan het uitrusten met 
speciale eenheden voor  
het op afstand besturen  
van drones.
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“ MET EEN DRONE 
KAN EEN REPORTAGE 
ADEMEN ”

Omdat drones nuttig kunnen zijn voor zijn producties, 
heeft de RTBF verscheidene van zijn technici al heel vroeg 
een opleiding tot dronepiloot laten volgen. Die luchtfoto’s 
vormen een verrijking voor het Nieuws en voor veel sport  
en ontspanningsprogramma’s. Reportage aan de oevers 
van de Ourthe.
 I Catherine Moreau

Vandaag hebben we een afspraak in Maboge 
(La Roche-en-Ardenne) : twee avontuurlijke 
gezinnen, een gids van de firma ‘Trek Atout’, 
sportjournalist David Bertrand en camera-

man en dronepiloot Christophe Zenko. Samen gaan we 
een tweedaags microavontuur beleven, waarover een 
kleine reportage zal worden gemaakt voor het Nieuws.
Op kop vliegt een op de drone bevestigde camera, die 
een panoramische opname maakt van het in het Ardense 
woud genestelde gehucht met zijn leistenen huizen. De 
camera neemt steeds grotere beelden van de Ourthe, die 

de leidraad van de reportage zal zijn. “Om te tonen waar 

iets ligt, is een dronebeeld tien camerabeelden waard”, zegt 
Christophe Zenko.
Terwijl de gids het programma van het microavontuur 
uitlegt, neemt de camera enkele beelden van de kinder-
gezichten, die zowel opwinding als vrees uitstralen. 
Onze avonturiers beginnen aan een mars van tien kilo-
meter langs bospaden. Opeens komt er een verrassing. 
Volgens de door de kinderen bediende GPS moeten ze 
de rivier oversteken. De dronepiloot filmt de avontu-
riers terwijl ze de waterloop oversteken. “Met luchtopna-
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Op weg naar afgelegen oorden met Tanguy Dumortier. 
Voor de presentator van ‘Le jardin extraordinaire’, 
is een drone een onmisbaar instrument geworden, 
dat hem heel wat diensten kan bewijzen.

“Vóór je op reportage vertrekt, moet je natuurlijk informatie inwinnen 

over de plaatselijke wetgeving op het gebruik van drones : is het vrij 

of min of meer aan banden gelegd ? In sommige landen, zoals Marokko, 

zijn drones verboden. Elders, zoals Schotland, geniet je veel vrijheid, 

afgezien van enkele beperkingen in verband met de veiligheid van 

personen en van het luchtruim”, legt de beeldenjager uit.
Tanguy Dumortier herhaalt het steeds : een drone is een uit-
zonderlijk instrument, dat heel toegankelijk is en gemakkelijk 
te gebruiken. Om het sociale en privéleven van veel dieren mee 
te observeren. Denk bijvoorbeeld aan de beluga’s of witte dol-
fijnen in het maritieme park van Saguenay, aan de monding 
van de Sint-Laurensrivier in Québec. Of om de krater van de 
Stromboli-vulkaan, op de Eolische Eilanden van dichtbij te 
filmen tijdens een uitbarsting.
Een markante herinnering ? Op een eiland, dat een natuurre-
servaat is geworden, in het Enriquillo-meer in de Dominicaanse 
Republiek, konden we dankzij luchtopnames de plek vinden 
waar de ‘cyclura ricordi’ of ringstaartleguaan leeft en konden 
we van heel dichtbij kiekjes van hem nemen. Die met uitsterven 
bedreigde leguaan heeft de speciale eigenschap dat hij zich voedt 
met cactusvruchten en dat die granen, eens ze verteerd zijn, 
vlugger ontkiemen dan de andere !
Een drone heeft soms meer ongewone functies. Tijdens een 
reportage in Senegal, stelde hij het team van ‘Le jardin extraor-
dinaire’ in staat om er zich van te vergewissen dat de voor de 
opnames gekozen plaatsen niet ten prooi vielen aan bosbranden. 
En je kunt er ook een verbroken verbinding mee herstellen. “In 

het Nationaal Park van Niokolokoba, in Senegal – waar we mochten 

filmen in de onmiddellijke nabijheid van de kobben (antilopen) en de 

melkwitte ooruilen (bubo lacteus) – konden we geen verbinding meer 

maken met het mobiele telefoonnetwerk”, herinnert de reporter 
zich. “Maar dankzij de luchtfoto’s hebben we opgemerkt dat de 

parkwachters de heuvels beklommen en dan zo hoog mogelijk in de 

bomen klauterden om… contact met het netwerk te zoeken. Iemand 

van ons team kwam toen op het idee onze telefoon aan de drone te 

bevestigen – en met succes ! ”

HET VERBORGEN LEVEN VAN 
LEGUANEN EN ANTILOPEN 

mes kan je natuurlijk wat variatie in de reportage brengen, maar ze 

ook lichter maken en doen ademen”, zegt David Bertrand.
De groep is amper uit het water, of hij begint al aan het beklim-
men van de Hérou, een rotspiek van 90 meter : een gelegenheid 
om die beelden af te wisselen met luchtopnames van de vallei 
en het natuurpark van de Twee Ourthes.

Terwijl de avonturiers een bivak maken in een wei in de buurt 
van Houffalize, maakt de drone luchtopnames van de tenten in 
het door het avondlicht overgoten decor van weiden en bomen. 
De volgende dag, tijdens het afdalen van de Ourthe in kajakken, 
zal de reportage close-ups van de bewegingen van de roeiers 
afwisselen met luchtopnames die de wilde schoonheid van de 
door het groen stromende rivier tot haar recht doet komen … 

Voor Tanguy Dumortier, de presentator van 
‘Le jardin extraordinaire’, is een drone een 
onmisbaar instrument geworden, dat hem 
heel wat diensten kan bewijzen.

Dankzij luchtopnames 
konden we de plek vinden 
waar de 'cyclura ricordi' of 
ringstaartleguaan leeft en 
van heel dichtbij kiekjes van 
hem nemen.
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Een nieuwe verharde baan, een nieuwe loods van 2300 m2, nieuwe 
restaurant- en receptieruimtes … Als er één vliegveld een volledige 
metamorfose ondergaat, dan is het wel dat van Namen, in Temploux.  
En dit dankzij een investeerderstrio dat de zaak in 2017 in handen nam.
 I Christian Sonon

HET VLIEGVELD  
VAN NAMEN, 
EEN NIEUW WAALS 
ECONOMISCH CENTRUM

N A M E N

Namen

De voornaamste investeerder is burggraaf 
Olivier de Spoelberch, die in het kasteel van 
Flawinne woont en tot de familie van de 
historische aandeelhouders van AB-InBev 

behoort. Hij is dol op schaalmodellen en op vastgoed. 
Hij is ook piloot. In 2017 stelde hij aan de gewezen RTL-
journalist Benjamin de Broqueville een partnerschap 
voor om nieuw leven te geven aan het vliegveld van 
Namen, dat tijdens de tweede wereldoorlog werd 
aangelegd door de Amerikanen en in 1983 werd 
geprivatiseerd. De derde partner is ook een bekende, 
namelijk Vanina Ickx, autocoureurster en houdster van 
een masterdiploma in de marketing. Zij zou zorgen voor 
de plaatselijke vastgoedontwikkeling.
“We hebben de installaties overgekocht in juli 2017 en een 

maand later hadden we het geluk te vernemen dat Sonaca 

nr. 50
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Aircraft een plaats zocht voor het bouwen van zijn les- en recreatie-

vliegtuig, de Sonaca 200 ”, vertelt Benjamin de Broqueville, die 
gedelegeerd bestuurder en zaakvoerder van het vliegveld is. 
“Nadat we de school voor dronepiloten hadden verwelkomd en glas-

vezelkabels hadden aangelegd, was dit een nieuwe en onverhoopte 

kans om te groeien en onze activiteiten verder te ontwikkelen. Vanaf 

december 2017, waren we in staat om deze Belgische leider op het gebied 

van de luchtvaartindustrie een onderkomen te bieden in voorlopige 

installaties.”

Een loods voor het bouwen van de Sonaca 200
Tussen 2017 en 2018 zou het trio 8 miljoen euro investeren. En 
het ene werf volgde het andere op : een nieuwe verharde baan 
van 690 meter, nieuwe brandstofpompen, een nieuwe parking, 
het verwijderen van het asbest uit de daken van de gebouwen, 
een opvangsysteem voor regenwater voor het wassen van vlieg-
tuigen, en, vooral, het voorbereiden van de komst van Sonaca, 
waarvoor in 2019 een moderne loods van 2300 m2 werd 
gebouwd, opdat de firma de certificeringsstappen, het assem-
bleren en het leveren van 80 vliegtuigen per jaar tot een goed 
einde zou kunnen brengen. En voor het ontwikkelen van 
‘groene’ en geluidsarme activiteiten, kocht het team een lier 
voor zweefvliegtuigen.
“Vliegtuigen, helikopters, zweefvliegtuigen, valschermspringers en 

drones : in Temploux ontstaat echt een klein economisch centrum voor 

algemene luchtvaart”, aldus een tevreden Benjamin de Broqueville. 
“En de tewerkstelling volgt : sinds onze overname steeg het aantal 

werknemers van 9 naar 85. Tegen 2023 streven we naar 200 

medewerkers.”
Om daarin te slagen, zetten de verantwoordelijken veel in op 
het organiseren van bedrijfsevenementen van het ‘incenti-
ve’-type (rond vliegtuigen, helikopters, zweeftoestellen …). 
Daarom wordt het hoofdgebouw tegen februari 2021 voorzien 
van drie nieuwe zalen voor catering en recepties. Als kers op 
het dak van het vliegveld komt er een zaal voor 300 personen, 
dat het mooiste terras ter wereld zal krijgen ! 

www.aerodromedenamur.be

DRONES IN DE 
STRATOSFEER ?
Olivier de Spoelberch, de hoofdinvesteerder in het 
vliegveld van Namen, is een hartstochtelijke 
liefhebber van motorzweefvliegtuigen. Daarom is hij 
meerderheidsaandeelhouder van Stemme AG, 
bestuurt hij zelf de motorzweefvliegtuigen S10 en 
S12 van die in Duitsland gevestigde firma en stichtte 
hij in mei 2018 de dochteronderneming Stemme 
Belgium op het vliegveld van Namen. In 2021 wil hij 
vanuit Wallonië een drone naar de stratosfeer sturen! 
Het plan kreeg de naam Sunrise en wordt gesteund 
door het Waals Gewest. “Elf ingenieurs werken 
momenteel aan dat stratosferisch vluchtproject, dat 
in partnerschap met Sonaca wordt uitgevoerd”, 
bevestigt Benjamin de Broqueville, die trouwens de 
CEO van Stemme Belgium is. “Als die vluchten 
slagen, zullen we Wallonië wereldwijde bekendheid 
geven.”
Een woordje uitleg over de stratosfeer: die laag van 
de atmosfeer ligt boven de troposfeer – waarin 
vliegtuigen en helikopters kunnen vliegen – en 
onder de mesosfeer – die onder toezicht van de 
satellieten is geplaatst. Die tussenlaag zou dus door 
drones kunnen worden gebruikt voor het uitvoeren 
van waarnemings- en bewakingsopdrachten in het 
kader van militaire operaties.

De nieuwe Sonaca-loods 
van 2300m². 

“ Vliegtuigen, helikopters, zweefvliegtuigen, 

valschermspringers en drones: in Temploux 

ontstaat echt een klein economisch centrum 

voor algemene luchtvaart. ”
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VAL UBAYE
EEN STUKJE HENEGOUWEN  
IN DE ALPEN

Het in de Hoge Alpen gelegen domein 
van Val Ubaye is eigendom van de 
Provincie Henegouwen. Dankzij de 
infrastructuur die door de vzw Teralis 
wordt beheerd, kunnen kinderen uit de 
provinciale instellingen, scholen, senio-
ren en gezinnen er al sinds bijna 50 jaar 
vakanties doorbrengen in de bergen.

Les Orres, een dorpje van dertien in een dozijn, ligt boven de 
hoge Durance-vallei, op enkele kilometer van het beroemde 
meer van Serre-Ponçon, in de Zuidelijke Alpen. In de jaren ’70 
kwam men op het idee om er een wintersportoord aan te leggen. 
De bouw daarvan begon in november 1970. Rond dezelfde tijd, 
in 1971 om precies te zijn, maar zonder dat het ene verband 
hield met het andere, kocht de Provincie Henegouwen een ter-
rein in het 12 kilometer verder gelegen Baratier, om er een 
vakantiekamp met tenten aan te leggen voor gehandicapten. Er 
was toen nog geen sprake van een skiverblijf.
“Die camping was immers slechts twee maanden per jaar open, in de 

zomer”, zegt Damien Craisse, die het domein sinds 1989 beheert. 
“Er werd toen besloten kleine chalets te bouwen en een (Belgische) 

zaakvoerder en (Frans) personeel aan te werven om ook in de winter 

open te blijven. Om sneeuwvakanties aan te bieden, ging men logistiek 

samenwerken met het nabijgelegen Les Orres.”
In 2011-2012 zette men een nieuwe stap met het optrekken van 
twee prachtige gebouwen, ‘Les Écrins’ en ‘Le Morgon’ die, in 
hun twee- en eenpersoonskamers, plaats boden aan 110 gasten. 
Men kan er ook volledig nieuwe appartementen voor zes tot 
acht personen huren, met of zonder volpension.
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Toerisme en handicap
Het domein van Val Ubaye kan bogen op een uitzonderlijk mooi 
natuurgebied van tien hectare en het is nu haast heel het jaar 
open : skivakanties in december en januari in Les Orres (zie 
kaderstuk) en dan voor gezinnen en scholen (sneeuw- of berg-
klassen) tijdens de krokus of paasvakantie, fietsuitstappen en 
wandelingen in de zomer, waarvan haast enkel kinderen uit de 
provinciale instellingen gebruik maken in juli, en ten slotte 
wandelingen voor senioren aan het begin van de herfst.
De infrastructuur van Val Ubaye kreeg al enkele jaren geleden 
het ‘Toerisme en Handicap’-label. “Het was logisch dat we dat label 

zouden aanvragen en krijgen”, legt Damien Craisse uit. “Het bete-

kent dus dat Val Ubaye geschikt is als verblijf voor personen die aan 

een (of meer) van de vier voornaamste handicaps lijden : visuele, moto-

rische, mentale en auditieve. Sommige kamers zijn voorzien van zie-

kenhuisbedden en van aangepast meubilair.”

Voordelige prijzen
De tarieven weerspiegelen de bedoeling van de plaats en schom-
melen, voor een volwassene tussen 600 en 650 euro, alles inbe-
grepen, voor een week skiën. Val Ubaye biedt een volledige of 
aan de wensen van de klanten aangepaste dienstverlening : een 
all in-verblijf, met overnachting, een buffet met streekspecia-
liteiten (er zijn zelfs een twaalftal Belgische bieren !), het huren 
van skimaterieel (ski’s, helm) en een vast bedrag voor het 
gebruik van de skiliften voor de pisten van Les Orres.
In de zomer biedt het domein ook sportmaterieel aan, zoals 
kajakken, surfplanken, mountain bikes, tennisrackets en bivak-
materieel. Ten slotte kunnen bezoekers die liever fietsen, naar-
gelang het jaargetijde de streek en het plaatselijk erfgoed ver-
kennen in het kader van verscheidene ‘fietsuitstappen’ … met 
elektrische mountain bikes en onder begeleiding van een pro-
fessionele gids. De abdij van Boscodon, het meer van Serre-
Ponçon, de Vauban-site van Mont-Dauphin en veel andere 
verrassingen staan op het programma !

www.teralis.be 

( K A N T O R E N  I N  C H A R L E R O I  E N  D O O R N I K )

Leven in een kasteel
De Provincie Henegouwen heeft aan de vzw Teralis ook het 
beheer toevertrouwd van een tweede vakantiedorp in de 
Drôme, op twintig minuten van de beroemde wijngaarden van 
Tain-L’Hermitage, in de Rhonevallei.
Het uit de 17e eeuw daterende kasteel van Collonges bevindt 
zich op een terrein van drie hectare te midden van beboste 
heuvels. Het dient hetzelfde doel als het domein van Val Ubaye. 
Het is voorzien van een uitgebreide sport- en vrijetijdsinfra-
structuur. Het vakantiedorp en de streek zijn geschikt voor 
culturele en toeristische uitstappen per autocar, die zeer op prijs 
worden gesteld door senioren.
De Provincie kocht het goed in 1977 en voerde er diverse ver-
bouwingen aan uit. Nu is het open van 1 maart tot 10 november 
en voor de eindejaarsfeesten. Het verleden jaar aangelegde 
zwembad en de dit jaar gerenoveerde kamers geven deze plaats 
een comfort dat bijzonder wordt gewaardeerd.
In kasteel van Collonges, dat in 2011 ook het ‘Toerisme en 
Handicap’-label kreeg, kunnen gezinnen kiezen uit allerlei soor-
ten korte of middellange verblijven. Voor groot en klein zijn er 
heel het jaar zeer volledige sport- en vakantievoorzieningen : 
klassen in een andere omgeving, groeps- en aangepaste verblij-
ven met een gevarieerde dienstverlening. Er zijn ook individuele 
verblijven mogelijk vanaf 80 euro per overnachting.

Op enkele minuten van Val Ubaye, biedt Les Orres 
een skioord met 100 kilometer piste voor beginnende 
tot ervaren skiërs.
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Gaëlle Mievis

  ROCKMUZIEK IN  
HET BLOED 

De getalenteerd rockster Gaëlle 
Mievis fladdert vrij door het leven. 
Op het programma van haar band, 
"The Banging Souls”, staat het 
volgende: rock, bier ... en een 
vleugje revolutie !

 I Muriel Lombaerts

N A M E N

Namen
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Ook al werd Gaëlle in Brussel geboren, toch 
voelt ze zich vooral thuis in Namen. Ze 
woonde er van de kleuterschool tot de mid-
delbare school. Ze begon als danseres, maar 

haar passie lag toch bij het zingen. Op 16-jarige leeftijd 
richtte ze haar eerste project “Velvet Shine” op met 
“LUD Et PITT”, een rockband vol boze tieners met wie 
ze op tournee ging in cafés en op festivals in België. Drie 
jaar later trad ze toe tot de groep “La Teuf” onder leiding 
van Alec Mansion en maakte ze haar eerste opnames in 
studio's, op tv en op de radio.

Ze leidt dit trio met Ludwig Pinchart en 
Pierre Abras, met wie ze al 20 jaar 
bevriend is en met wie ze haar eerste 
scènes en haar eerste composities deelde.

is dankzij haar dat ik dit instrument heb ontdekt. Ik heb 

mezelf ook keyboard en gitaar leren spelen, waarop ik  

trouwens mijn liedjes componeer.” Joe Cocker, Toto,  
Sinclair … Gaëlle kan terugdenken aan heel wat ope-
ningsacts op mythische plekken (Olympia, Bataclan …), 
maar ook aan fantastische artistieke ontmoetingen en 
prachtige ervaringen.
In 2010, na een ontmoeting die geregeld werd door haar 
goede vriendin BJ Scott, kwam er een keerpunt in het 
leven van Gaëlle : samen met de twee Franse artiesten 
Claire Joseph en Skye vormde ze het ruige maar elegante 
trio “Sirius Plan”. Na drie albums, concerten in België, 
Frankrijk en de Verenigde Staten, samenwerkingen met 
Rick Hirsch, Sophie Tith, Aldebert, openingsacts voor 
Laurent Voulzy, Emmanuel Moire, Bertignac en Alex 
Lutz, stopte “Sirius Plan” in 2018. Gaëlle ging alleen 
verder.

Een album “Rock'n Roll Terroir”
Daarnaast neemt Gaëlle als zangeres ook deel aan vele 
projecten voor de televisie (The Voice Belgium, Télévie) ; 
ze is ook de stem van vele jingles op onze radio's en 
probeerde het zelfs als Belgische columniste op TV5 
Monde voor het Franse programma “300 millions de 
critiques”.
Vandaag kunnen we haar met “The Banging Souls” 
horen of op het podium zien. Ze leidt dit trio met 
Ludwig Pinchart en Pierre Abras, met wie ze al 20 jaar 
bevriend is en met wie ze haar eerste scènes en haar 
eerste composities deelde. Hun muziek gaat over losla-
ten, over de gevechten die we in ons eentje voeren, over 
de kalmte na de storm, over revolutie, over de schoon-
heid die in ieder van ons zit. Hun eerste album Rich to 

the bone, is echt “Rock'n Roll Terroir”.

Beverly Jo Scott
In 2002, na het behalen van haar diploma public relati-
ons, stelde Beverly Jo Scott aan Gaëlle voor om zich aan 
te sluiten bij haar koor. “Ik werk nog steeds samen met deze 

grote zangeres die me alles heeft geleerd, van het correct 

gebruiken van mijn stem tot de artistieke intentie. Ik heb nooit 

notenleer gevolgd, maar door op het ritme te slaan en op mijn 

dijen te tikken, heeft ze me naar de drums geleid. Ik heb haar 

begeleid op de tournee van het Franse album ‘Dix vagues’. Het 
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DE EERSTE  
CO2-NEUTRALE GROEP 
IN BELGIË
“The Banging Souls” houden zich niet alleen 
bezig met het verdedigen van alles wat lokaal 
is, ze zijn ook uitgeroepen tot de eerste 
koolstofneutrale Belgische groep. “In 
augustus 2019 hebben we met behulp van  
de CO2 Strategy, die bedrijven en 
gemeenschappen aanspoort om een 
actieplan op te stellen om de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen, besloten om 
na de release van ons album onze 
ecologische voetafdruk te berekenen. We 
hadden bijna 12 ton CO2 uitgestoten, wat 
overeenkomt met twee keer de wereld 
rondrijden, vijf retourvluchten van Brussel 
naar New York of 17.700 pinten bier van 25 cl ! 
Deze CO2-voetafdruk heeft ons geholpen te 
begrijpen wat belangrijk is als we onze 
uitstoot willen verminderen. Maar we wilden 
nog verder gaan en de planeet teruggeven 
wat we haar hebben afgenomen. Twaalf ton 
CO2 komt overeen met wat 1.400 bomen 
kunnen opnemen. Het planten hiervan, via de 
NGO "Graine de vie", compenseert onze 
CO2-uitstoot.”

ROCK EN HOP
• Seeds

La IV Saison  
(Brasserie de Jandrain Jandrenouille)

“ We delen dit nummer met Beverly Jo Scott die de meter van de band 

is ! We zijn beiden heel rechtuit en draaien niet rond de pot, net als 

dit natuurlijk blond bier van 100 % gerstemout, ongefilterd, ongepas-

teuriseerd, enkel gebrouwen met de vier basisingrediënten (water, 

mout, hop, gist) en verkozen tot favoriet van het Belgische label “La 

Bière des Femmes”. Alexandre, die de brouwerij in het Waals-Brabantse 

Jandrain runt, is een kunstenaar die echt een bezoekje waard is. We 

denken nog vaak terug aan ons uitzonderlijk concert in zijn schuur, 

vlak naast de vaten ! ”

• Rage Racer

La Houppe  
(Brasserie L’Echasse, in Namur)

“We konden dit album niet maken zonder in één van onze liedjes te 

verwijzen naar een bier uit onze woonplaats, La Houppe. Het is een 

blond bier met koperen accenten en een alcoholgehalte van 7,5 °. La 

Houppe staat synoniem voor finesse, perfect dus om Rage Racer te 

illustreren. François Collard, die de brouwerij runt, is een echte mu-

ziekliefhebber en een groot fan van rock en vinyl. Achter dit bier 

ontdekten we een geweldige kerel die klaar staat om het lokale talent 

te verdedigen ; hij werd onze partner voor onze ‘Rock 'n beers home 

sessions’, concerten die we thuis organiseren en waarbij we lokale 

producten en natuurlijk ook bier proeven.”

De bandleden zijn gek op bier. Een frisse pint mag zeker 
niet ontbreken wanneer ze elkaar zien. Het is dan 
ook niet meer dan normaal dat de band Madame in 
hun LP wou opnemen. Elke titel verwijst naar een 

moment, een anekdote overgoten met hop die geassocieerd 
wordt met een ambachtelijk Belgisch bier. “Brouwers zijn 

ambachtslieden zoals wij, het zijn dromers en enthousiastelingen”, 
zegt Gaëlle. Tien Belgische bieren, tien rocknummers en even-
veel anekdotes, hier leest u er twee.

Infos : thebangingsouls.com

Elke titel verwijst naar een 
moment, een anekdote overgoten 
met hop die geassocieerd wordt 
met een ambachtelijk Belgisch bier.
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“ Tijdens de coronacrisis voelde ik het leed van de culturele 

gemeenschap. De geannuleerde contracten, het gebrek aan 

zichtbaarheid, de onzekerheid over onze toekomst, het gevoel 

dat we in de steek worden gelaten door de overheid ... ”

Tendens

SOLIDARITEIT TUSSEN ARTIESTEN 
Als geëngageerd milieuactiviste is Gaëlle ook begaan met haar eigen sector die 
momenteel in gevaar is. “Tijdens de coronacrisis voelde ik het leed van de culturele 
gemeenschap. De geannuleerde contracten, het gebrek aan zichtbaarheid, de 
onzekerheid over onze toekomst, het gevoel dat we in de steek worden gelaten door de 
overheid ... Ik moest gewoon iets doen. Ik maakte een video op YouTube waarin ik 
artiesten opriep om solidair met elkaar te zijn, elkaar te ontdekken, zich te abonneren 
op elkaars accounts. Karin Clercq deed dit al, ze deelde één Belgische artiest per dag 
op haar Facebook-pagina. Van het ene op het andere moment besloten we een 
gemeenschap te creëren die we ‘Solidarité entre artistes’ hebben genoemd.”

www.facebook.com/solidariteentreartistes
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Textiel en alchemie

 EEN POËTISCHE  
 SMELTKROES

Geneviève Levivier pendelt tussen kunst en 
textielvernieuwing. Haar creaties, die erg geliefd zijn 
in de Haute Couture, vallen op door hun uitzonderlijke 
look en artistieke invalshoek.

 I Carole Depasse

G E N A P P E

Waals-Brabant

Tapijtwerk Synesthesia. 
Installatie in situ in de 
boomgaard van het 
museum Van Buuren – in 
het kader van het project 
‘Van Buuren Solidair’ – als 
onderdeel van vier, speciaal 
voor die plaats gemaakte 
textiel  en plantaardige 
werken, die de bomen een 
ander uitzicht geven.



80

©
 A

+Z
D

es
ig

n 
St

ud
io

©
 A

+Z
D

es
ig

n 
St

ud
io

nr. 50 Tendens

Geneviève werd in 1963 
geboren in Brussel. Na 
haar kindertijd waarin 
schilderen centraal stond, 

begon de jonge vrouw aan een 
klassieke academische carrière. Ze 

besloot filosofie te gaan studeren en 
zei daarover : “volgens mijn vader zou een 

goed diploma heel wat deuren voor me openen”. 
Ze beschikte wel over de nodige intellectuele 

bekwaamheden, maar haar hart helde al naar de 
beeldende kunst. Geneviève zat in de knoop met 
zichzelf en besloot daarom haar artistieke 
opleiding (schilderkunst, zeefdruk, keramiek, 
textieldesign) verder te zetten om aan haar eigen 
behoeftes te voldoen. Ze combineerde dat met 
haar carrière als journaliste, een weg die zich aan 

haar opdrong. Deze periode heeft haar gevormd 
tot wie ze is. Het was de perfecte kans om te 
netwerken en te leren hoe culturele en artistieke 
kringen functioneren. Op haar veertigste, als 
getrouwde vrouw en moeder, werd ze opnieuw 
betoverd door de schoonheid van het ontwerpen. 
Dit kan gezien worden als haar grote intellectuele 
omwenteling en het begin van haar artistieke 
carrière.
Als journaliste maakte Geneviève kennis met 
textielontwerp. “Ik wist toen nog niet dat textiel op 

zichzelf een artistieke sector kon zijn.” Het was liefde 
op het eerste gezicht ! “Ik dacht, dit is het, ik heb 

mijn roeping gevonden. Ik zag dit medium als een 

smeltkroes waarin ik vrij zou kunnen experimente-

ren. Textiel is sensueel, materialistisch, picturaal en 

grafisch. Ik kan het ophangen, er sculpturen mee 

“ Op deze manier slaag ik erin om de 

voorbijgaande aard van de natuur 

vast te leggen. Het is mijn doel om die 

momenten te vereeuwigen.”
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Beeldende jurk geselecteerd in 2015 voor de 
Wereldtentoonstelling in Milaan door het 
Franse Paviljoen. Op verzoek van TextiFood 
heeft Geneviève Levivier een innovatieve vezel 
afgeleid van restjes uit de voedingsindustrie, 
gewonnen uit maïs en bieten.

maken, ruimtes mee decoreren en ik kan het als een 

commercieel ontwerp of als een kunstwerk benaderen. 

De diversiteit en de vele toepassingen betoverden me.” 
Een ontdekking die de weg vrijmaakte voor heel 
wat zakelijke kansen. “Ik ging terug naar La 

Cambre en ging studeren aan een technische hoge-

school om mijn kennis bij te schaven.”

Chemie en textielkunst, een bijzondere 
en milieuvriendelijke combinatie
Geneviève deed, terwijl ze bezig was met haar 
omscholing, beroep op de expertise van haar 
man, Pierre-Yves Herzé, een chemisch ingenieur 
gespecialiseerd in polymeren. Hij ontwikkelde 
en testte nieuwe formules zodat zij nieuwe 
creatieve effecten kon creëren. “Het was meer dan 

gewoon verf op stof aanbrengen ! ”

De innovatieve producten die dankzij de geavan-
ceerde wetenschap van polymeren werden ont-
wikkeld, werden vervolgens door de ontwerpster 
gebruikt op haar favoriete materiaal.
Chemie, ja, maar wel zuivere chemie. “Mijn man 
ontwikkelde de polymeeringrediënten milieu-
vriendelijk, zonder solventen, zonder weekma-
kers en niet-allergeen. Op die manier kon er 
niemand giftige producten aanraken of inade-
men. Samen hebben we een nieuwe niche gecre-
eerd, een mix van hoogwaardig traditioneel 
textiel, versterkt met innovatieve chemische 
technieken. Ik wilde uiteraard mijn kost hiermee 
kunnen verdienen, dus stelde ik mezelf de vraag 
hoe ik de stof op een creatieve en innovatieve 
manier kon gebruiken. Voor wie is het bedoeld ? 
Welke sector ? Het antwoord lag voor de hand : 
Haute Couture.”
Het duo ontwikkelde vervolgens een reeks tex-
tielproducten met opvallende materialen, met 
reliëf- en kleureffecten. Ze gooiden al hun troe-
ven op tafel en presenteerden het resultaat aan 
de bekendste namen uit de sector. De polymeer 
borduurwerken waren een schot in de roos. Eén 
van de meest gerenommeerde Franse Haute 
Couture huizen in Parijs was meteen overtuigd. 
“Mijn droom werd werkelijkheid : ik kon eindelijk 

mijn passie voor beeldkunst uitdrukken op de edelste 

materialen, zoals zijde en wollen tule, kasjmier, zui-

vere vezels … door samen te werken met de allergroot-

sten. Ik voelde me bevrijd. Onze technische kennis gaf 

ons meteen voet aan wal ! ”

“ Geneviève, je bent een kunstenares ”
De eerste bestellingen voor capsulecollecties 
stroomden binnen. Het koppel huurde meteen 
drie tijdelijke productiewerkplaatsen, nam 
personeel in dienst en registreerde de naam van 
hun bedrijf, A+ZDesign®, waarvan de werkplaats 
zich nu in Genappe bevindt. “We deden alles zelf 

van onderzoek & ontwikkeling, testen, het maken van 

collecties en de productie tot de aanlevering.”
Geneviève bleef acht jaar lang gefocust op Haute 
Couture en nam sporadisch deel aan projecten 
voor tentoonstel lingen of beurzen voor 
textielinnovatie en -design. Dit was de periode 
van de polymeer-wandtapijten en houten 
kantwerk. “De uitdaging bestond erin om op beide 

fronten aan de top te staan, zowel in de Haute Couture 

als op tentoonstellingen. In 2016 nam ik de beslissing 

om mijn artistieke werk een kans te geven onder mijn 

eigen naam. Ik werd begeleid door het Waalse Gewest 

op het gebied van de positionering van ondernemers. 

Aan het einde van de training vertrouwde de groep 

mij het volgende toe : “Geneviève, je bent een 
kunstenares, je maakt geen stof, je maakt 
kunstwerken, je moet ze dus als zodanig 
presenteren en jezelf zichtbaar maken.”
In 2017 werd Geneviève voor het eerst als 
kunstenares tentoongesteld in een Zwitserse 
galerij. Er volgden heel wat uitnodigingen van 
andere galerijen en musea, waaronder onlangs 
het Van Buuren Museum in Brussel.
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Textielramen in Villers-la-Ville
“Kunstenares” is geen zelfverklaarde status. Ondanks 
oprechte aanmoediging en sterke stimulansen had 
Geneviève tot 2018 nog steeds twijfels over haar uit-
zonderlijke creatieve kwaliteiten. Tot aan haar ontmoe-
ting met de Abdij van Villers-la-Ville tijdens de 
Incidences Trophies, die in Waals-Brabant vernieu-
wende en milieuverantwoorde praktijken beloont. “De 

Abdij van Villers-la-Ville is een waanzinnige plek, ik bood 

hun de mogelijkheid om mijn nieuwste werken in situ te expo-

seren. In die tijd maakte ik grote textiele panelen van gere-

cupereerde eierschalen. Een monumentaal kunstwerk in de 

ruïnes van de abdij ! Ze gingen akkoord en gaven me carte 

blanche. Dankzij hen nam ik eindelijk mijn rol als beeldend 

kunstenares op me. De ‘textielramen van de abdij ’ zorgden 

ervoor dat ik mezelf helemaal bloot durfde geven. Dit was het 

begin van een lopend proces. Mijn werken gaan een wissel-

werking aan met de natuur en hun omgeving, ik werk meer 

en meer in situ en op maat. Mijn abstracte wandtapijten of 

sculpturen in textiel bestaan uit bloemen, planten, eierschalen, 

natuurlijke of biologische vezels. Op deze manier slaag ik erin 

om de voorbijgaande aard van de natuur vast te leggen. Het 

is mijn doel om die momenten te vereeuwigen.”

“ De Abdij van Villers-la-Ville is een 

waanzinnige plek, ik bood hun de 

mogelijkheid om mijn nieuwste 

werken in situ te exposeren. In die 

tijd maakte ik grote textiele panelen 

van gerecupereerde eierschalen.”

In 2018 werd een groot werk van de kunstenares, dat in 
de Abdij van Villers-la-Ville werd tentoongesteld, 
aangekocht door de Kunstcollectie van de Provincie 
Waals-Brabant. Andere werken maken deel uit van 
privécollecties over de hele wereld, waaronder 
recentelijk een op maat gemaakt werk in New York.

www.apluszdesign.be
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MECATECH

ENGINE OF INNOVATION 
IN MECHANICAL ENGINEERING 
Mechanical engineering relies on various sciences and technologies (materials, shapes, 

embedded intelligence…) to implement a wide range of consumer and industrial products.

Precision
engineering
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Musée de la

PHOTOGRAPHIE
TWEE BOEIENDE TENTOONSTELLINGEN TOT 17 JANUARI 2021. 

YVES AUQUIER
L’ I N S TA N T  Q U I  F U I T

C H A R L E R O I

Henegouwen

Uit de serie Bruxelles  
1974 © Yves Auquier 

De Belgische fotograaf Yves Auquier werd in 1934 in 
Brussel geboren. Hij groeit op in “le Pays Noir” en ver-
trekt daarna naar Brussel waar zijn professionele car-
rière start. In 1965 richt hij samen met andere belgische 
fotografen de groep “Photo Graphie”op. In 1969 wordt 
Yves Auquier docent aan de Ecole Supérieure des Arts 
“Le 75” in Brussel. Naast conferenties, geschreven 
bijdragen aan boeken en tentoonstellingscurator, sticht 
hij in 1980 ook nog “Le Patrimoine photographique” 
voor het beheer van de fotocollecties van de staat.

De tentoonstelling “L’instant qui fuit” schetst het par-
cours van Yves Auquier. Als fotograaf van het intieme 
interesseert hij zich voor wat leeft, voor de tijd die voor-
bijgaat, voor het vertrouwde en het vluchtige moment. 
Gedurende heel zijn carrière werkt hij in zwart - wit en 
op een seriële manier. Minutieus klasseert hij zijn nega-
tieven in thematische classeurs en hiervan vertrekkend 
stelt hij nieuwe overzichten samen. Zijn reeksen publi-
ceert hij voornamelijk onder vorm van portfolio’s die 
hij zelf analoog afdrukt.

In zijn portfolio Bruxelles, gepubliceerd rond 1970, dompelt hij ons 
onder in een stedelijk universum : de lichtsaturatie op de wegen, 
de snelheid, de massa, de alomtegenwoordige beweging. De 
beelden volgen elkaar op en nodigen uit doorheen de stad te 
reizen gezeten op de voorste zetel van een auto verloren in het 
verkeer of zich vastgrijpend aan de verticale stang van een tram. 
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« Rassemblement wallon »,  
uit de serie Pays Noir  

1968-1970 © Yves Auquier 

In Pays Noir, zijn eerste boek, gepubliceerd in 1970, 
schetst hij het portret van de streek van Charleroi. Hij 
ziet er grandeur en schoonheid terwijl anderen, de 
inwoners van “Le Pays Noir” inbegrepen, er donkerte 
en ruïne zien. Hij wil zijn visie overbrengen, deze delen 
via het beeld, en hij slaagt daarin dank zij de subtiele 
eenvoud en de gevoeligheid van zijn benadering. 
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Uit de serie Les Mineurs  
1972-1973 © Yves Auquier 

De reeks Les Mineurs, in 1975 gepubliceerd onder vorm 
van een bundel, plaatst de Mens in het centrum van de 
foto’s. De eenzaamheid, de camaraderie, de mijn, de 
donkerte en de hardheid van het werk zijn even zovele 
onderwerpen van zijn foto’s. Yves Auquier maakt enerzijds 
spontane beelden terwijl andere meer geposeerd zijn. 
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PETER MITCHELL
N O U V E A U  D É M E N T I  D E  L A  M I S S I O N  S PAT I A L E  V I K I N G  4

In 1943 geboren in Eccles, Greater Manchester, begint 
Peter Mitchell als tekenaar op het Ministerie van 
Huisvesting. Enkele jaren later wordt hij toegelaten op 
het Hornsey College of Art van Londen en vestigt hij 
zich in Leeds, waar hij werkt als graficus en typograaf. 
In 1973 vindt hij in een onderneming werk als vracht-
vrachtwagenchauffeur en doorkruist hij regelmatig de 
stad Leeds en beslist hij die te fotograferen. “Nouveau 
démenti sur la mission spatiale Viking 4” groepeert 
deze beelden, opgenomen tussen 1974 en 1979, en 
ontsluiert een stad die zich tracht te handhaven door-

heen de economische veranderingen en het bouwen 
en afbreken dat daar het gevolg van is. Peter Mitchell 
fotografeert de kleinhandel, de verwaarloosde winkel-
panden, de mislukte bedrijven en de gewone mensen 
van wat eerder een arbeidersklasse is. Geen ironie 
noch minachting in zijn beelden; wel integendeel, op 
een zeer formele manier gefotografeerd met de hulp 
van een trapladder, poseren de eigenaars of de bedien-
den er voor hun handelszaak en toont Mitchell hen als 
helden van een modern sprookje.

“Edna, George en Pat. Zaterdag 30 april 1977. 
Middag. Waterloo Road, Leeds. Drie vrolijke 
slagers die de vandalen en het onweer trotseren.”   
© Peter Mitchell / RRB Photobooks
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“ Dhr. en Mevr. Hudson. Woensdag 14 augustus 1974.  
11 uur. Seacroft Green, Leeds. Ik houd van de manier 
waarop het kraampje tegen de ladder leunt. Ze zijn 
zopas verhuisd naar een nieuw winkeltje op dezelfde 
plaats en de kerkgevel wordt opgekalefaterd om beter 
bij het geheel te passen.”    
© Peter Mitchell / RRB Photobooks

Die foto’s van Leeds vormen uiteraard een 
bijzondere echo van de industriële land- 
schappen van de stad Charleroi. Maar welk 
is het verband tussen beelden en een 
ruimtemissie Viking? De britse humor ? 
Inderdaad, Peter Mitchell wordt geïnspireerd 
door de samenzweringstheorieën die toen 
in zwang waren en presenteert zijn reeks als 
resultaat van een missie op Mars als reactie 
op de sondes Viking I en Viking 2, die 
respectievelijk gelanceerd werden op 20 
augustus en 9 september 1974. De foto’s van 
Mitchell worden toegeschreven aan kleine 
groene mannetjes die een stad zouden 
ontdekken met een vergelijkbare indruk als 
die van de Mens (met een hoofdletter “M”) 
die de Rode Planeet ontdekt. 
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“ Twee onbekende dames. Uur onbekend. Leeds.  
Ik herinner me dat ze weigerden zich te verplaatsen, 
zolang ik hun niet zou hebben uitgelegd waarom ik een 
lege muur wilde fotograferen. In dergelijke 
omstandigheden vinden we geen woorden ...”     
© Peter Mitchell / RRB Photobooks
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EEN ‘MAX  
DE GOÛT’  
MET
Maxime 

Zimmer   
Maxime Zimmer woont sinds september 
2018 in Comblain-au-Pont, waar hij 
samen met zijn partner Erika het 
restaurant ‘Un Max de Goût’ uitbaat. In 
de Guide Belux 2019 van Gault&Millau 
werd hij bekroond tot ‘Jeune Chef de 
l’Année pour la Wallonie’. Het verhaal 
van een roeping.

 I Muriel Lombaerts // V Laurent Henrion

nr. 50Smaken

C O M B L A I N -AU - P O N T 

Luik
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Interesse voor koken gaat vaak over van gene-
ratie op generatie, en in het geval van 
Maxime Zimmer was het bovendien een 
heuse roeping. Al toen hij 9 was, stond hij 

tijdens het weekend regelmatig samen met zijn 
vader in de keuken. “Ik at graag en ging dolgraag 

op restaurant. Ik kon met gemak drie uur aan tafel 

blijven zitten, terwijl dat voor de meeste kinderen niet 

vanzelfsprekend is. Al gauw wilde ik me aan dat 

beroep wijden. Daar bleef ik bij. Toen ik 13 was, stelde 

mijn vader me voor om samen met een van zijn vrien-

den-restauranthouders een paar dagen in de keuken 

door te brengen, zodat ik zou beseffen hoe zwaar het 

beroep wel is. Je begint heel vroeg, werkt tot laat en het 

is niet makkelijk te combineren met een gezin … Maar 

uiteindelijk sterkte me dat alleen maar in mijn over-

tuiging : ik wilde het nog meer ! Koken, dat is een 

roeping voor mij.”

Zes jaar in Sprimont
Tijdens zijn studie aan de hotelschool in Luik, 
optie keuken en zaal, liep hij stage in het drie- 
sterrenrestaurant van Georges Blanc in Vonnas, 
Frankrijk. Zodra hij zijn diploma op zak had, 
werkte hij twee jaar in ‘La Vita è Bella’, in Tilff, 
een restaurant gericht op de Italiaanse keuken, 
en ging vervolgens helpen in de zaal in een res-
taurant in Sprimont. “Ik was nog maar 21 toen de 

eigenares besliste om haar restaurant door te verko-

pen, en ik stelde haar voor het handelsfonds over te 

nemen en het gebouw te huren. Daar opende ik ‘Un 

Max de Goût’ en ik ben er zes jaar lang gebleven. Ik 

ontmoette er ook Erika, die een leercontract had en in 

de zaal werkte.”
In september 2018 besliste hij samen met zijn 
partner om het restaurant te verhuizen naar ‘Les 
Roches Grises’ in Comblain-au-Pont. Alles ging 
heel snel, en op het eind van het jaar al kreeg 
Maxime Zimmer de titel ‘Jeune Chef de l’Année 
pour la Wallonie’ van de Guide Belux 2019 van 
Gault&Millau. Hij ontving tevens de Delta d’Or 
Wallonie in de Guide Delta 2019 en werd boven-
dien ‘Young Master 2019’. “Dat zorgt inderdaad wel 

voor een grotere zichtbaarheid, des te meer daar we 

nog maar pas onze intrek hadden genomen in 

Comblain. De grootste beloning blijft toch het cliënteel, 

trouwe klanten of nieuwe klanten, die over ons ver-

tellen en weer terugkomen. Zonder hen zou het hele-

maal anders zijn, want de beste reclame is 

mond-tot-mondreclame. De andere onderscheidingen 

strelen uiteraard ons ego en zijn een beloning voor de 

talloze werkuren.”

Een wedstrijd, een crisis, een kind
Toen Maxime eind 2019 werd gecontacteerd door 
de productie van ‘Top Chef ’ stapte hij zonder al 
te veel enthousiasme mee in het verhaal. “Eerst 

wilde ik niet echt deelnemen. Vervolgens nam ik deel 

aan de ‘praktische’ casting in Parijs, en dat liep heel 

vlot. Op hetzelfde moment vernam ik dat ik vader zou 

worden. Dat ik wekenlang niet bij mijn partner kon 

zijn, vond ik dus uiteraard niet fijn.” Hij valt al gauw 
af en keert terug naar België, waar hij een maand 

In september 2018 besliste hij samen 
met zijn partner om het restaurant 
te verhuizen naar ‘Les Roches 
Grises’ in Comblain-au-Pont. 
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U N  M A X  D E  G O Û T

Quai de l’Ourthe 17
4170 Comblain-au-Pont
+32 (0) 4 369 17 08
 
https://maxdegout.be

later dan weer wordt geconfronteerd met een ongeziene crisis, 
maar ook met een nieuw leven.
“Toen de eerste maatregelen en de lockdown werden aangekondigd, 

vond ik dat erg moeilijk. Ik maakte me bijzonder veel zorgen … Maar 

we hadden geen keuze, en na twee weken van intense stress ging ik 

het anders bekijken. Omdat mijn kind bijna geboren werd, probeerde 

ik alles te relativeren en te genieten van die periode. Maar Louis, onze 

zoon, bleef liever lekker warm in mama’s buik zitten en uiteindelijk 

heb ik hem niet zoveel kunnen zien als ik had gehoopt, omdat ik weer 

moest beginnen te werken …”. Het koppel begon de gevolgen van 
de crisis immers hard te voelen. De beloofde hulp volgde niet 
en de facturen bleven binnenkomen … “Ik besliste dan ook om te 

beginnen met afhaalmaaltijden, hoewel ik gezworen had dat niet te 

zullen doen. Ik kook voor het moment, en mijn gerechten laten zich 

niet echt in dozen opdienen. Maar we hebben enorm hard gewerkt, 

met minder personeel, omdat het financieel niet mogelijk was om het 

anders te doen. Nauwelijks twee weken na de geboorte van onze zoon 

kwam mijn vrouw me weer helpen in de zaak. Ook mijn familie en 

schoonfamilie staken een handje toe.”

Franse keuken met Japanse toetsen
Maxime Zimmer laat zich inspireren door chefs als Peter Goossens 
(‘Hof van Cleve’) en is aanhanger van de filosofie van Sang Hoon 
Degeimbre (‘L’Air du Temps’). Hij staat voor een Franse keuken 
met Japanse toetsen en lokale producten, met name groenten, 
specerijen (kruiden en bloemen), vlees van een Vlaamse slager en 
producten uit de Noordzee. Hij geeft de voorkeur aan verantwoor-
delijke leveranciers die hij kent, zoals Walter, bij wie Max kreeften 
aankoopt en langoustines uit Bretagne, waarmee hij bijzonder 
graag werkt.
Max hoopt dat de toekomst er mooier zal uitzien dan het heden, 
en denkt daarbij vooral aan zijn kind. “Wij, restauranthouders, moeten 

heel wat hygiëneregels respecteren. Mensen zijn soms bang om op restau-

rant te gaan, terwijl het even gevaarlijk – of nog gevaarlijker – kan zijn 

om boodschappen te doen in een warenhuis waar heel veel volk rondloopt 

en iedereen alles aanraakt …” De chef besluit : “De kleine zelfstandigen 

worden het zwaarst getroffen. Door de crisis moesten we de capaciteit 

van ons restaurant verlagen van 34 tot 26 couverts. En omdat we met 

weinig personeel werken, moest ik soms de keuken verlaten om in de zaal 

te gaan helpen … Maar laten we positief blijven : we houden van onze job 

en hebben het geluk dat onze structuur klein is en ons cliënteel trouw.” 

Maxime Zimmer laat zich inspireren door 
chefs als Peter Goossens (‘Hof van Cleve’) en 
is aanhanger van de filosofie van Sang Hoon 
Degeimbre (‘L’Air du Temps’). Hij staat voor 
een Franse keuken met Japanse toetsen en 
lokale producten.
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BelRive

VOOR EEN LUNCH  
OP HET WATER 

BelRive, het bootrestaurant van Gianni Loggia, herken je aan het 
uithangbord in de vorm van een dikke witte bol, bevestigd op het dek.  
Het ligt aan de voet van de citadel van Namen, ter hoogte van de Grognon. 
Elk gerecht wordt gedegusteerd met op de achtergrond het zachte geklots 
van de Maas.

 I Jean Fauxbert
N A M E N

Namen

Als de ‘BelRive’ inmiddels niet meer weg te 
denken is uit het Naamse landschap, net als 
de citadel, het hospice Saint-Gilles en de 
beelden Djoseph en Francwès op de place 

d’Armes, dan was dat zeker niet het geval in 2016, toen 
Gianni Loggia en zijn vennote Agnès Collet dit 
‘restaurant op het water’ openden. Op die manier wilden 
ze de rust en de charme aan de oevers van de Maas in 
de verf zetten. “Daarom kwam die grote witte bol er ook”, 

lacht Gianni. “ We wilden de aandacht van de voorbijgangers 

trekken met een kunstwerk dat de boot vanaf de boulevard 

zichtbaar maakt.” 
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B E L R I V E

Quai des Chasseurs Ardennais 4
B-5000 Namur
+32 (0) 81 22 65 79
 
www.lacuisinedubelrive.be

Van Givet tot Grasse en Club Med
Het parcours van de patron lag misschien niet in de lijn van een 
dergelijk avontuur. De familie Loggia, die zoals haar naam het 
aangeeft Italiaanse wortels heeft, vestigde zich in Givet, waar 
de kleine Gianni werd geboren. Maar … er was niet voldoende 
zon in het noorden voor de vader van het gezin, die dan ook 
mediterraner oorden opzocht. Zijn zoektocht naar de zon bracht 
hem in Grasse, de wereldhoofdstad van de parfums, gelegen 
tussen de zee en de bergen in, waar hij een café zou openen, dat 
zowel door zijn naam als zijn kenmerken de aandacht trok: 
‘Manneken Pis’, waar meer dan 200 bieren worden opgediend, 
hoofdzakelijk Belgische natuurlijk! 
Gianni bleef in Givet en liep school in Doische. Toen hij 15 was, 
reisde hij zijn vader achterna, en omdat het bloed kruipt waar 

het niet gaan kan, ging hij hotelwezen studeren – hij wordt 
sommelier – waarna hij tijdens zijn reizen professionele en 
persoonlijke ervaring opdeed. “Ik was seizoensmedewerker bij Club 

Med ”, vertelt hij. “ Ik bracht de zomers door in badplaatsen en de 

winters in skigebieden, met verschillende chefs. Op die manier leerde 

ik ontzettend veel, zowel op menselijk als op professioneel vlak. Ik 

leerde ook tal van smaken en culturen kennen via de verschillende 

keukens”.
Na tien jaar van ontdekkingen voelde Gianni de behoefte om 
terug te keren naar zijn wortels. Naar het Belgische deel ervan 
althans, want de chef en sommelier breidde zijn palet uit met 
de brasserie van het Casino van Dinant. Hij was tevens actief 
in het restaurant ‘Le Couvent du Bethleem’, ook in Dinant, en 
vervolgens ook in het voormalige hotel Novotel, in Wépion.

Op het dek in de Naamse zon
Zijn carrière nam een nieuwe wending wanneer hij toetrad tot 
het team van traiteur Pierre Paulus, die een woonschip in 
Namen had aangekocht. Dat huurde hij om er banketten te 
organiseren. Maar Gianni werd al snel verliefd op deze boot, 
die nog niet volledig was ingericht, omdat hij alleen als recep-
tiezaak werd gebruikt. Gianni zag het potentieel er echter van 
in, en besloot hem om te vormen tot permanent restaurant. Op 
die manier werd het binnenste van de aak een polyvalente 
ruimte die ook voor privégebruik of vergaderingen kan worden 
gehuurd. Het bovendek werd ingericht als bijzonder licht en 
gezellig panoramisch restaurant.
Sinds mei 2016 kunnen gasten die houden van een etentje op 
het water genieten op het prachtige terras op de ‘pont Soleil’, 
met aan de ene kant de rechteroever van de Maas en de schit-
terende art-nouveauvilla Villa Balat en aan de andere kant het 
Elysette, zetel van de Waalse regering en het voormalige 
Hospice Saint-Gilles, waar het Waals Parlement gevestigd is.

Streekgerechten op het water 
Deze filosofie komt volledig terug in de multiculturele kaart 
die Gianni en zijn team aanbiedt, naast de schitterende wijnen, 
met een Burrata Pugliese naast tartaar op Thaise wijze of kip-
filet teriyaki. Dat alles tegen redelijke prijzen. “Ik probeer zoveel 

mogelijk te werken met lokale producten en de rijkdom van onze streek 

te benadrukken”, vertelt hij. “Daarom vind je bij Le BelRive nooit 

een overvolle kaart met 40 of 50 gerechten. Al onze gerechten worden 

bereid met zoveel mogelijk seizoensproducten en een tiental schotels 

volstaat om te genieten van een fijne maaltijd en een gezellig moment.” 
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Mede

EEN GODENDRANK
In Wallonië is Christian Paimparet een van de laatste 
producenten van mede. In zijn kelders te Boussu-lez-
Walcourt zet de ambachtelijke brouwer de familiale 
traditie voort, op basis van aardappelen en 
bloemenhoning. Welkom op het Domaine de La Ruchette.

 I Didier Albin

F R O I D C H A P E L L E

Henegouwen

Christian Paimparet, een van de laatste 
producenten van mede in Wallonië.
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De Grieken en Romeinen beschouwden het als 
een geschenk van de goden. Mede, naast wijn 
een van de eerste alcoholische dranken, zou 
zijn uitgevonden in het neolithicum, zo’n 

7000 jaar voor Christus. Deze zoete, euforiserende 
drank was dus al populair lang voordat het bier zijn 
intrede deed. Al twee generaties lang sleutelt de familie 
Paimparet aan het recept om het aan te passen aan  
de smaak van de consument. In Boussu-lez-Walcourt, 
aan de oevers van de Lacs de l’Eau d’Heure, maakte 
Christian er een streekspecialiteit van onder de naam 
‘Domaine de la Ruchette’, tevens de naam van zijn 
brasserie-restaurant.
Zijn geschiedenis met de drank is in de eerste plaats een 
familiale aangelegenheid. Ze begon bij zijn grootvader 
in het dorpje Berzée, in het hart van de Entre-Sambre-
et-Meuse. Die was bijzonder geïnteresseerd in de bijen-
teelt en plaatste een bescheiden bijenstal. Een project 
dat zou … uitzwermen. Zijn zoon Robert besliste 
immers om de activiteit voort te zetten. Dat deed hij in 
een uithoek van Henegouwen en de provincie Namen, 
in Boussu-lez-Walcourt, in de huidige gemeente 
Froidchapelle. We bevinden ons op slechts driehonderd 
meter van een vijver die later het meer van Féronval 
zou worden, waar liefhebbers van motorwatersport hun 
hart kunnen ophalen, aan de rand van een bos waar het 
fijn wandelen is. Daar begon Robert vol enthousiasme 
met de productie van mede. In het hutje dat hij optrok 
onder het gebladerte nodigt hij vrienden uit om van zijn 
drank te komen proeven, met daarbij een paar heerlijke 
boterhammen, bereid door zijn vrouw. Dat is het begin 
van La Ruchette, dat zijn zoon Christian vanaf 1982 zal 
overnemen en uitbouwen tot het alom bekende huis 
voor fijnproevers.

Boskoop-appelen
Al zo’n veertig jaar lang stelt hij samen met zijn 
vrouw alles in het werk om de locatie aan-
trekkelijker te maken voor toeristen, waar-
bij hij de mede tot ambassadeur verhief. 
Het recept zal hij niet met u delen, dat is 
een familiegeheim, maar hij kan de gas-
ten wel vertellen dat de drank het resul-
taat is van natuurlijke fermentatie op 
basis van Boskoop-appelen, gecombi-
neerd met aromatische bloemenhoning 
en een dosis suiker, om zo een alcoholge-
halte te bereiken van 12,5 tot 13 %. Terwijl 
de productie van zijn vader in de jaren 70 nog 
erg beperkt bleef, trok Christian ze op tot zo’n 
20.000 liter per jaar. Dat alles gebeurt onder strikte 
fabricatievoorwaarden, onder de dubbele controle van 
het FAVV, het Federaal Agentschap voor de veiligheid 
van de voedselketen, en de accijnzen. Het gamma is 
opgebouwd rond twee hoofdproducten : bruisende en 
niet-bruisende mede. De versie met bruis bestaat in drie 
smaken : framboos, perzik en viooltje.

De kunst van het fermenteren
Vanaf de levering van de grondstoffen, over alle trans-
formatiefases heen tot bij het bottelen, onze ambachts-
man doet alles alleen, soms bijgestaan door een assistent. 
Eerst moeten de appels worden gesorteerd : je hebt vijf-

entwintig ton nodig voor de seizoensoogst. Ze worden 
schoongemaakt en vervolgens geplet alvorens ze in de 
pers verdwijnen waar het sap eruit wordt gehaald. Dat 
wordt in de veertien kuipen van 2.600 liter gegoten die 
op de bodem gist bevatten. Dit is de start van de wijn-
verzorging. Vervolgens wordt met behulp van een sui-
kersmelter en mengtoestel een siroop gemaakt die met 
de honing wordt vermengd en op die manier het alco-
holpercentage doet stijgen. Tijdens dat nauwgezette 
proces wordt niets aan het toeval overgelaten en wordt 
alles nauwkeurig gemeten en gereguleerd voor een opti-
male gisting met eerbied voor de knowhow die door de 
ouders werd doorgegeven. Tijdens de volgende fase 
wordt de drank in vaten gegoten. “We kochten echte eiken-

houten vaten aan in Schotland, bij een whiskybranderij. Die 

geven de mede, die er tot twee jaar lang in rijpt, een subtiel 

aroma”, vertelt Christian Paimparet. Na die lange pro-
ductieperiode is de mede klaar om te worden gebotteld, 
en dat gebeurt afhankelijk van de vraag.
Daarvoor wordt de temperatuur van de vaten in een 
koude kamer op 1 of 2 graden gebracht. “De warmte zorgt 

er immers voor dat de honing gaat bezinken, waardoor de 

drank in de fles opnieuw zou kunnen gisten. Wij willen echter 

de stabiliteit en bewaarduur van het product garanderen.” 
Vervolgens wordt er natuurlijk koolzuurgas geïnjecteerd 
door een machine, waarbij de belletjes ontstaan. Na het 
kurken wordt het draadkorfje met de hand aangebracht. 
De mede van La Ruchette wordt gekoeld gedronken, op 
koelkasttemperatuur, net als cava of méthode champe-
noise. Een tip voor het aperitief of het dessert. “Hij wordt 

alleen verkocht in onze brasserie-restaurant”, vertelt de pro-
ducent. “ Kom dus zeker eens langs !”

Vijfentwintig ton Boskoop-
appelen zijn er nodig voor 
het maken van de 
seizoensproducten.
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EEN BRASSERIE  
MET LOKALE SMAKEN 
De brasserie-restaurant bevindt zich aan een 
doodlopende weg, aan de rand van een bos. Welkom in 
La Ruchette, een pittoresk en overheerlijk adresje vlak 
bij de Lacs de l’Eau d’Heure. Je kunt er, zowel op het 
terras als binnen, genieten van de Franse en de Waalse 
keuken, en er is ook een mooie wijnkaart. Maar je kunt 
hier ook terecht voor tussendoortjes, cocktails, bieren, 
frisdranken, warme dranken en zelfbereide desserts 
(pannenkoeken, ijscoupes, crème brûlée …), zonder 
uiteraard de overheerlijke mede van Christian te 
vergeten, de aartsvader. Een van de specialiteiten van 
het huis is de ‘charbochette’, een tafelbarbecue met 
echte houtskool voor een grillfeestje vanaf twee 
personen. Je kunt kiezen uit verschillende 
vleessoorten: kip, rund of een mix met eend.
La Ruchette besteedt veel aandacht aan plaatselijke 
producenten: er staan tal van streekproducten op de 
kaart, zoals foie gras en magret de canard, afkomstig 
van de ferme de la Sauvenière, in Hemptinne-Lez-
Florennes, bereid met acaciahoning of sinaasappel. De 
brasserie-restaurant heeft een paddock voor 
paardeneigenaars die er even halt willen houden.

Smaken

D O M A I N E  D E  L A  R U C H E T T E

Rue des Carrières 4
B-6440 Boussu-lez-Walcourt
+32 (0) 71 63 35 11

De mede van La Ruchette wordt 
gekoeld gedronken, op 
koelkasttemperatuur, net als cava of 
méthode champenoise. Een tip voor 
het aperitief of het dessert. “Hij wordt 

alleen verkocht in onze brasserie-

restaurant”, vertelt de producent. 
Kom dus zeker eens langs!

Brasserie-restaurant La Ruchette



Brasserie ceres belgique sprl

Rue du Travail 5 - 1400 Nivelles
+32 (0)67 33 99 17 - contact@belgosapiens.be

www.belgosapiens.be

du plaisir à partager
ALC. VOL. UNITES OG IBU EBC/SRM VOLUME SERVE

5% 2,0 11,8°P 30 8 / 4 500 ml 4 – 6°C

Polarius
P R E M I U M  L A G E R  B E L G E

20 et 30 l500 ml750 ml330 ml

Nos bières sont disponibles 
dans ces différents formats.

Sèche et désaltérante, polarius est une pils blonde dorée 
possédant une amertume franche et nette, enrobée des 
fameux arômes du malt Carablond© et des houblons al-
lemands utilisés. Mélange entre une pils belge comme il 
y en avait beaucoup à une certaine époque et une Pilsen 
allemande reconnaissable par ses houblons fins et aroma-
tiques de la région Hallertau. Polarius est désaltérante 
tout en ayant du caractère. Bière de style, mais hors style.

Brasserie Ceres Belgique sprl
5, rue du Travail - 1400 Nivelles, Belgique

T. +32 (0)67 33 99 17 - contact@belgosapiens.be 
www.facebook.com/belgosapiens - www.belgosapiens.be

qui soNt les Belgo sapieNs Brewers ?

Nous sommes 5 partenaires investisseurs, dont 3 ingénieurs 
et brasseurs passionnés et expérimentés. Cumulant plus de 
25 ans d’expérience dans le monde brassicole, nous avons 
eu l’occasion de voyager à travers le monde et de découvrir 

différentes cultures de la bière.

Nous sommes fiers de notre patrimoine brassicole belge. 
Forts de notre passé et basés sur un ancrage local et régio-
nal, nous avons pour but d’offrir des bières de qualité et 
de caractère destinées à un développement international.

Brasserie Ceres Belgique sprl

5, rue du Travail – 1400 Nivelles – Belgique 
T. +32 (0)67 33 99 17 – contact@belgosapiens.be 

www.facebook.com/belgosapiens – www.belgosapiens.be

Egalement disponible en fûts en inox one-way de 20 litres 
Also available on one-way drums of 20 liters in stainless steel  

20 l

Le Cheval Godet, partie intégrante du folklore Aclot, trouve son 
origine au 17ème siècle.

La bière Solarius Blonde du Cheval Godet est brassée en collabora-
tion avec le Domaine viticole du Chapitre à Baulers. 2 producteurs 
nivellois partagent leur passion pour créer une bière hybride à base 
de jus de raisin. Le cépage Solaris est un raisin blanc d’origine ger-
manique comme le houblon phare de la brasserie, le houblon Polaris.

Sa robe est blonde dorée. Son nez fruité, des arômes de raisins 
blancs, sa bouche sèche et désaltérante, procurent une combinai-
son aromatique équilibrée tout en rappelant les origines viticoles 
de cette bière hybride. 

Une dégustation Collégiale doit rester un moment de Plaisir à Partager.

The “Cheval Godet”, which is an integral part of the Aclot folk-
lore, i.e. from the town of Nivelles, goes back in history to the 
17th century.

The blond beer Solarius Cheval Godet has been brewed in collab-
oration with the local winery “Domaine viticole du Chapitre”. 
2 craft producer share their passion and create an hybrid beer 
with the german white grape juice called Solaris.

It has a golden blond color. Fruity nose, white grape aroma, good 
drinkability and dry mouth are providing an equilibrated and aro-
matic combination, and at the same time remember you the origin 
of the incredible hybrid beer.

Its Collégiale tasting must remain a moment of pleasure to be shared.  

De “Cheval Godet”, onderdeel van de Aclot Folklore, vindt zijn 
oorsprong in de 17° eeuw.

Het Solarius Blonde-bier van Cheval Godet wordt gebrouwen in sa-
menwerking met de wijnmakerij “Domaine Viticole du Chapitre” in 
Baulers. 2 producenten uit Nijvel delen hun passie voor het maken 
van een hybride bier op basis van druivensap. De Solaris-druif is 
een witte druif van Germaanse oorsprong, zoals de vlaggenschip-
hop van de brouwerij, de Polaris-hop.

Haar jurk is blond verguld. De fruitige neus, aroma’s van witte 
druiven, droge en dorstlessende smaak, zorgen voor een uitgeba-
lanceerde aromatische combinatie terwijl de wijnoorsprong van 
dit hybride bier wordt herinnerd.

Een collegiale degustatie moet een moment zijn van gedeeld plezier.

VOLUME ALC. VOL. UNITS OG IBU EBC/SRM SERVE

330 ml 7,1% 1,9 15,4°P 19 12 / 6 6 – 8°C

EAN PACKAGING UNIT WEIGHT WEIGHT X 24

5 425039 110370 Caisse de 24 bouteilles
63 caisses / palette euro 0,585 Kg 15 Kg

VOLUME ALC. VOL. UNITS OG IBU EBC/SRM SERVE

330 ml 7,1% 1,9 15,4°P 19 12 / 6 6 – 8°C

EAN PACKAGING UNIT WEIGHT WEIGHT X 24

5 425039 110387
Tray de 24 cannettes

90 trays / palette 
100x120

0,343 Kg 8,5 Kg
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Brassée en collaboration avec le domaine viticole du Chapitre / 
Gebrouwen in samenwerking met de wijnmakerij Domaine viticole 
du Chapitre / Grape juice – brewed in collaboration with the winery 
Domaine viticole du Chapitre / Traubensaft – Gebraut in Zusammenarbeit 
mit dem Weingut Domaine viticole du Chapitre / Succo d’uva prodotta in 
collaborazione con cantina Domaine viticole du Chapitre / Zumo de uva 
– preparado en colaboración con Bodega Domaine viticole du Chapitre
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