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Telkens wanneer u bij een WAW-partner koopt, draagt de korting, die hij u geeft, 
automatisch bij aan zijn naamsbekendheid want voor zijn partners vertaalt. 
WAW die korting naar zichtbaarheid in het magazine, op de website, 
op sociale netwerken ...

En ook op smartphones met geolocatie. Uiteraard wordt de AVG daarbij 
gerespecteerd.

Kortom, elke keer dat u bij hen bestelt, beveelt u ze aan! En omdat iedereen in 
elke fase wint, wordt uw tegoed automatisch verdubbeld wanneer
u uw elektronische WAW-portemonnee oplaadt!

Klantenkaarten zijn altijd beperkt tot één merk of keten. 
Met WAW vindt u uw voordeel bij elke partner, ongeacht zijn activiteit. 
Een onbeperkte voordeelkaart in termen van object, tijd en ruimte in zekere zin.

Meervoudige voordelen

Een multisectorale digitale voordeelkaart

Een waardevol aanbevelingsplatform

Bekijk deze pagina in augmented reality 
of scan de QR-code

Mijn voordeel is uw zichtbaarheid !

Dan bent u zeker WAW!

Naast het papieren tijdschrift bestaat WAW ook in een digitale versie (web en 
smartphone). De redactionele lijn van het tijdschrift en webversie blijft dezelfde. 
Dat is ons DNA. Ontdekken, voorstellen, aanbevelen. En er is een nieuwigheid! 
We voeren voor elke WAW-partner een barometer in die zijn impact op 
milieu, maatschappij, ethiek en goed bestuur meet. Bij elke actie van een van zijn 
partners informeert WAW zijn lezers over de positieve evolutie van zijn score. 
De aanbeveling dient winstgevend en verantwoordelijk te zijn. En participatief.

Sinds 2008 promoot WAW Waals talent. De producenten, de bedrijven, 
de artiesten, de culturele, toeristische en historische sites, de evenementen ...
worden, elk seizoen, belicht in het tijdschrift dat u in handen hebt.
WAW heeft al veel ontdekt, voorgesteld en aanbevolen, vandaag past uw 
magazine in een globale aanpak die u de mogelijkheid biedt om Waals te kopen. 
U profiteert daarbij van economische voordelen en de producenten krijgen nog 
meer zichtbaarheid. Een positieve spiraal waarbij iedereen wint.

Wanneer u de kans krijgt om een actor van de lokale 
economie te worden, wanneer u de kans krijgt om 
voordelen en kortingen te genieten bij Waalse 
producenten, wanneer uw gedrag een gunstig effect heeft 
op uzelf en op uw omgeving.
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Eén ding is zeker. We hebben allemaal ademruimte nodig. Daarom hebben wij 
deze zomer ons tijdschrift gewijd aan allerlei activiteiten die wij buiten kunnen 
doen. Omdat wij niet konden uitgaan, omdat wij behoefte hebben aan contact 
met anderen, met de natuur, met onze geschiedenis en onze toekomst.

In de wijde natuur kunnen we genieten van de stilte. Stilte die niets te maken 
heeft met eenzaamheid, maar wel met rust, met een verandering van omgeving. 
In onze kleine wonderlijke steden stellen we niet zozeer het lawaai op prijs, 
maar wel de klank van het leven. Dat is wat wij echt gemist hebben.

Onze buurlanden worden altijd geprezen om de schoonheid van hun 
landschappen en de grootsheid van hun steden. Maar bij nader inzien is er op 
ons platteland, in onze bossen en in onze historische steden net zoveel te 
bewonderen. Het is dan wel allemaal wat kleinschaliger, maar wat dan nog ?

Wij gaan deze zomer volop genieten van al dat geluk, van al onze ervaringen 
en ontdekkingen en zullen beslist een heilzame en serene zomer doorbrengen.

Komaan, tijd om onze eigen schatten te gaan bewonderen ! 

Genieten van  
de mooie dingen ! 

— Jean-Willy Lardinoit, Hoofdredacteur
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⊳••
Delta - Martine Canneel 
(Namen)

> 01.08.2021
www.ledelta.be

▲ ••
Bam - Arne Quinze 

My secret garden
(Bergen) 

> 29.08.2021
www.bam.mons.be

⊳••
Internationale 
triënale van  
de gravure 
(Luik)

17.09 > 24.10.2021 

www.laboverie.com
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CÉCILE 
BERTRAND
TEXTIELJUWELEN

Na vijftien jaar haar vakkundig-
heid op modegebied te hebben 
bewezen, ging Cécile Bertrand 
(1964-2019) zich toeleggen op 

het creëren van textieljuwelen. Vanaf 
2005 toonde en verkocht ze haar creaties 
binnen en buiten Europa, tot in Australië 
en de Verenigde Staten toe. Als ‘textiel-
kunstsmid’ verleidt Cécile Bertrand door 
haar ongewone maar warme juwelen. 
Werk dat zowel wordt geprezen voor de 
knowhow als voor de ecologische inzet 
waarvan het getuigt. Tot 1 augustus te 
ontdekken in de Anciens Abattoirs van 
Bergen.
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Barry Baltus 

MOTORRIJDEN, 
MOTORRIJDEN EN NOG 
EENS MOTORRIJDEN !
Talent is leeftijdsloos, wordt weleens gezegd.  
En Barry Baltus wil dat vanaf dit seizoen bewijzen. 
Dit boegbeeld van Zelos, met Freddy Tacheny aan 
het hoofd, rijdt op zijn zeventiende al mee in de 
Moto2. En heeft 17.000 volgers op Facebook !

 I Benoît Noël

H É R O N

Luik
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Barry, die in Héron woont, is momenteel de jong-
ste coureur in de Moto2, wat tekenend is voor 
zijn vroegrijpheid. Hij droomt ervan om ooit 
de Spaanse kampioen Marc Marquez tegen te 

komen in de MotoGP, de hoogste klasse in de motor-
sport. Wij spraken met hem in het voorjaar, terwijl hij 
herstelde van een val met zijn motorfiets.

Barry, hoe kan het dat jij op jouw leeftijd al zulke 
racemonsters bestuurt ?
Ik ben in de motorsport beland toen ik klein was. Dat 
zit in de familie. Mijn vader en mijn broer zijn verzot 
op motorrijden en vooral op racen. Ik was pas drie jaar 
toen ik mijn eerste motorfiets kreeg. Ik begon met 
motorcrossen, maar werd kort daarna gegrepen door 
het racevirus.

Welke weg heb je bewandeld om nu al aan de Moto2 
mee te doen ?
Op mijn achtste reed ik mijn eerste race op een mini-
motor. Na twee jaar wedstrijden rijden, vooral in België, 
trok ik naar Spanje. Daar worden de meeste toekomstige 
motorsportkampioenen opgeleid. Er zijn daar enorm 
veel circuits. Maar in België train ik bijna uitsluitend in 
Mettet. Ter vergelijking zou je kunnen zeggen dat de 
motorsport in Spanje dezelfde status heeft als de wie-
lersport in België. Er is een echte traditie, een school. 
Dat verklaart waarom er in alle klassen ontzettend veel 
Spanjaarden te vinden zijn. Daarna komen de Italianen, 
dat zijn ook hartstochtelijke liefhebbers. Ik nam het op 
tegen de besten van mijn leeftijd door met name te strij-
den om het wereldkampioenschap voor junioren, de 
European Talent Cup en door Dorna Sports (de initia-
tiefnemer van de MotoGP-races, red.) georganiseerde 
wedstrijden. De weg was uitgestippeld om snel de Moto3 
te bereiken in juli 2020.

Wegens de lockdown als gevolg van de 
coronapandemie heb je maar een deel van het seizoen 
in deze klasse gereden, zonder ook maar één punt te 
halen. En toch ben je nu doorgestoten tot de Moto2. 
Hoe verklaar je dat ?
Ik weeg gemiddeld zo’n tien kilo meer dan mijn tegen-
standers. Ik weeg 69 kilo en ben 1,80 meter lang, wat 
een handicap is in de Moto3, want met een motor van 
60 pk zijn die machines niet zo krachtig. Mijn contract 
is niet verlengd, maar dankzij de Zelos-organisatie die 
door Freddy Tacheny is opgericht, had ik het geluk om 
een plek te vinden in de Moto2. Ik ben hem echt dank-
baar dat hij me heeft weten onder te brengen bij NTS 
RW Racing GP, net zoals ik dit Nederlandse team 
bedank voor het vertrouwen dat ze in me stellen. Ik heb 
een contract voor twee jaar. Dat geeft me de tijd om me 
te ontwikkelen. Als ik achttien ben, heb ik al twee jaar 
ervaring op een heel hoog niveau.

Laten we het eens hebben over Zelos. Is dat een 
belangrijke partner ?
Heel belangrijk. We werken al vijf jaar samen. Samen 
met Xavier Simeon, die schittert in enduranceraces, ben 
ik zogezegd het topje van de ijsberg van deze organisatie. 
Vergis je niet, in België is enorm veel talent aanwezig, 
maar dat wordt vaak miskend, want anders dan in 
Spanje zijn er niet altijd begeleidingsstructuren. Zelos 
heeft een keten opgezet om Belgisch talent te ontdekken 
en daarna te helpen om door te breken. Je hebt ook de 
Belgian Motorcycle Academy, die coureurs vanaf zeven 
jaar ondersteunt. De grootste beloften doen mee aan de 
races van Dorna Sports en kunnen zich zo meten met 
de beste buitenlanders.
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Komt de Moto2 niet een beetje te vroeg ?
Je bent nooit te jong om te leren. Ik voel geen bijzondere 
druk op mijn schouders. En die zwaardere, krachtigere 
motorfietsen (140 pk) passen ook beter bij mijn 
lichaamsbouw. Ik hoop daar snel de aandacht op me te 
vestigen. In deze klasse heeft iedereen dezelfde motor, 
alleen het chassis is anders. Maar ik zal een beetje geduld 
moeten oefenen, want in maart heb ik mijn pols gebro-
ken door een val tijdens de trainingen voor de eerste 
Grand Prix van het seizoen in Qatar. Dat is jammer ! Ik 
kan die val nog steeds niet verklaren. Ik heb geen fouten 
gemaakt, maar het was ontzettend warm : 42 graden 
buiten en 60 op de baan. De operatie aan mijn pols is 
goed verlopen. Eind mei, tijdens de Grand Prix van Le 
mans, hoop ik de draad weer op te pakken. Op het 
moment van mijn val had ik de veertiende tijd. Dat is 
heel bemoedigend.

Droom je ervan om uit te komen in de MotoGP, de F1 
van de motorsport ?
Dat is uiteraard de droom van alle motorcoureurs. Maar 
de plaatsen zijn duur, want wereldwijd krijgen slechts 
27 coureurs dat voorrecht. Ik moet erin geloven. Sinds 
vijf jaar word ik ontzettend goed begeleid door Zelos en 
doe ik er alles aan om dat niveau te halen. Ik heb een 
physical trainer, Eric Lambert, met wie ik elke dag werk 
(zwemmen, joggen, fietsen) en een sportpsycholoog, 
Philippe Godin, die me helpt met mijn ademhaling. Dat 
is een heel belangrijk aspect. De toeschouwer beseft niet 
altijd hoe belangrijk de lichamelijke conditie en de psy-
chologische benadering van een race zijn. Je moet op de 
juiste manier ademhalen en niet verkrampen. Wat 
betreft het sturen, ben ik meer een autodidact (lacht) 
onder het deskundige oog van Didier de Radigues 
(oud-coureur en tegenwoordig adviseur bij de RTBF, 
red.), die me heel wat tips geeft.

“ Je bent nooit te jong om te leren. Ik voel geen bijzondere druk op mijn 

schouders. En die zwaardere, krachtigere motorfietsen passen ook beter bij 

mijn lichaamsbouw. Ik hoop daar snel de aandacht op me te vestigen.”
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“ De MotoGP, de F1 van de motorsport, dat is uiteraard 

de droom van alle motorcoureurs. Maar de plaatsen 

zijn duur, want wereldwijd krijgen slechts 27 coureurs 

dat voorrecht. ”
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MIJLPALEN
2004 

Wordt geboren in Namen
•

2007
Krijgt zijn eerste motorfiets

•
2012

Rijdt zijn eerste wedstrijd op een minimotor
•

2018
Doet mee aan het CEV-kampioenschap voor 

junioren (één zege, drie podiumplaatsen)  
en de European Talent Cup (één zege) 

•
2019 

Begint aan zijn internationale carrière  
in de Red Bull Rookies Cup  

(twee podiumplaatsen)
•

2020
Wordt beroepscoureur en doet mee aan het 
WK motorracen in de Moto3-klasse op een 
KTM. Beste resultaat: 16de (Grand Prix van 

Portugal). Eindklassement : 26ste  
•

2021
Debuteert in de Moto2-klasse als lid van  

het NTS RW Racing GP-team (Nederland).  
Valt en geeft op tijdens de trainingen voor 

de eerste Grand Prix van het seizoen  
in maart in Qatar.

Star WAW

“Ik heb een physical trainer, Eric Lambert, met wie  

ik elke dag werk (zwemmen, joggen, fietsen) en  

een sportpsycholoog, Philippe Godin, die me helpt met  

mijn ademhaling.” 

Is er iemand die je als voorbeeld ziet in de MotoGP ?
Ik heb niet echt een idool. Marc Marquez is uiteraard de meest 
indrukwekkende coureur. En de lange loopbaan en het talent 
van Valentino Rossi zijn ongelooflijk !

Droom je er ook van om in Spa een MotoGP-race te rijden ?
Dat zou fantastisch zijn, ook al weet ik niet of de MotoGP op 
middellange termijn naar Spa zal terugkomen. Ik heb de kans 
gehad om vier of vijf keer op dat circuit te rijden. Dat is echt 
heel bijzonder. In Spa rijden is een ervaring die je niet vergeet 
en die levenslang een stempel op je drukt. Je moet het meema-
ken. Op een motorfiets de Raidillon nemen is echt buitenge-
woon. Qua indrukken is het uniek. Als je zegt dat Spa het mooi-
ste circuit ter wereld is, doe je de waarheid geen geweld aan. 
Ook al is het circuit van Mugello in Italië net zo fantastisch voor 
een motorrijder. Dat heeft ook iets bijzonders, iets heel eigens 
vergeleken met de andere circuits, die globaal gezien allemaal 
op elkaar lijken als het gaat om wedstrijdinzicht.

Hoe ziet het leven van een zeventienjarige coureur eruit ?
Ik heb niet echt een gewone jeugd gehad. Ik ga maar één of twee 
keer per week naar school (het CEFA in Luik, red.) en ik loop 
stage als monteur in een motorwerkplaats. Voor de rest is het 
motorrijden, motorrijden en nog eens motorrijden. Met veel 
reizen naar het buitenland. Vrienden van mijn leeftijd zijn grote 
sportliefhebbers en houden vooral van motorsport. Ik heb altijd 
volwassenen om me heen gehad. Daar ben ik aan gewend.

Heb je echt geen andere hobby’s dan motorrijden ?
Daar heb ik te weinig tijd voor en ik ga helemaal op in mijn 
huidige passie. Wanneer ik nieuwe energie moet opdoen, ben 
ik graag in de buitenlucht. Voor en na de races wandel ik graag 
door het stille natuurgebied van Sclaigneux, in de buurt van 
Andenne. Een schitterende en vredige plek. Daardoor kan ik 
ontspannen blijven.
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Zelos   

HET ANDERE KINDJE 
VAN FREDDY TACHENY

N A M E N

Namen

Zelos telt een vijftiental bedienden. Veelzijdige 
mensen die de loopbaan van motor- en autocou-
reurs begeleiden, sportevenementen organiseren, 
TV-rechten beheren, clubs en federaties advise-
ren inzake beheer en marketing, een reclame- 
regie hebben …
Concreet gesproken bezit Zelos de TV-rechten 
voor de Grote Prijzen voor snelheidswedstrijden 
met motoren (Moto3, Moto2 en MotoGP) die 
door de RTBF worden uitgezonden. Het is ook 
Zelos dat instaat voor de communicatie en de 
commercialisering van het Circuit Jules Tacheny 

 Barry Baltus en  
Freddy Tacheny

Zélos. Een naam die klinkt als een klok. De naam van 
de Griekse god van de wedijver, de rivaliteit, de 
competitie. De naam van die god vinden we terug in 
“zeloot”. Freddy Tacheny, gewezen algemeen directeur 
van RTL Belgique, een zender die hij als ‘zijn kind’ 
beschouwde, heeft die ‘klinkende naam’ gegeven aan 
de onderneming die hij een tiental jaar geleden 
oprichtte en die nu in Namen is gevestigd.

 I Benoît Noël

in Mettet, dat trots de naam draagt van zijn 
vader, een gewezen groot motorrenner die in 
1984 op zijn 77e is overleden.
In het basketbal, ten slotte, begeleiden de finan-
ciële, marketing en juridische deskundigen van 
Zelos de Sharks d’Antibes (een Franse Pro B-club) 
bij management en beheer.
Een veelzijdige firma, zoals we schreven. Met op 
de eerste plaats de motorsporten via de 
Superbiker-organisatie uit Mettet en het beheer 
van de loopbaan van de jonge Barry Baltus in 
Moto2, van Xavier Siméon voor het wereldkam-
pioenschap endurance en van de aan paraplegie 
lijdende autocoureur Nigel Bailly, die als lid van 
een 100 % handisport-renstal staat ingeschreven 
voor de 24 uur van Le Mans.

Freddy Tacheny, die volgend jaar zestig 
wordt, is dus nog altijd even begeesterd 
door communicatie en sport. 
Bovendien heeft hij zijn zin voor 
uitdagingen niet verloren.
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Weer een Belgische coureur in MotoGP brengen
Freddy Tacheny, die volgend jaar zestig wordt, is dus nog altijd 
even begeesterd door communicatie en sport. Bovendien heeft 
hij zijn zin voor uitdagingen niet verloren. Eén daarvan is snel 
weer een Belgische motorcoureur naar MotoGP brengen, de 
koninginnencategorie voor snelheid op motoren.
“Die coureur zou wel eens Barry Baltus kunnen zijn”, erkent Didier 
de Radiguès, die lange tijd sportadviseur bij Zelos was, vóór hij 
een stap opzij zette om zich aan zijn loopbaan van kunstfoto-
graaf te wijden. “Op zijn 17

e

 is hij veruit de jongste coureur van 

Moto2, de wachtkamer van de elite. Maar ondanks zijn jeugdige leef-

tijd is hij helemaal niet onder de indruk van het vermogen van die 

bolides.”
Didier de Radiguès weet waarover hij praat. Hij is immers de 
enige Belgische coureur die op het schavotje van de koningin-
nencategorie mocht staan, waar de beste zevenentwintig cou-
reurs ter wereld het tegen elkaar opnemen. “Barry heeft een 

contract van twee jaar bij een Nederlandse renstal. Twee jaar om te 

leren. Hij zal onder druk staan. Hij zal resultaten moeten voorleggen. 

Maar ik geloof sterk in zijn potentieel”, zegt daarbij degene die nog 
steeds motoradviseur is bij de RTBF.

Een investeringsfonds om jonge piloten te helpen
Een coureur naar de top brengen, dat kost natuurlijk heel veel 
geld. Maar om zijn hulpprogramma voor coureurs te spijzen, 
kent Zelos meer dan één kneep. “Ik besefte heel vlug dat, hoe kleiner 

een land is, zoals België, hoe meer je de basis voor potentiële finan-

ciering moet verbreden. Daarom doet Zelos zoveel aan diversificatie”, 
aldus Freddy Tacheny, die meer bepaald kan steunen op de 
ervaring die hij opdeed met de Télévie-rally van RTL, waarvan 
hij een van de oprichters was. “In België vind je moeilijker geld dan 

in Frankrijk. Je moet je verbeelding laten werken, vooral nu Covid het 

ons niet gemakkelijker maakt. Bij Zelos denken wij voortdurend na. »
Inkomsten haalt Zelos niet enkel uit de klassieke TV-rechten 
en de reclameregie, maar zet daarvoor ook in op de ‘meet and 
greets’ die de firma organiseert voor klanten die uit zijn op 
unieke momenten en waardoor ze de beste coureurs ter wereld 
kunnen ontmoeten op de mooiste circuits en de races in unieke 
omstandigheden meemaken.
“We hebben ook een investeringsfonds opgericht, de Motorcycle 

Investment Group, die geld heeft belegd om onze coureurs in de toe-

komst te helpen”, benadrukt Freddy Tacheny. “En onder de bescher-

ming van de Koning Boudewijnstichting hebben we een programma 

opgesteld om coureurs te ontdekken vanaf hun 7 jaar : de BMF of 

Belgian Motorcycle Foundation.” En de baas van Zelos besluit : “Zo 

geven we de middelen om snel een Belgische kampioen bij de MotoGP 

te krijgen. Dat zou wel eens Barry Baltus kunnen zijn.” 

www.zelos .be

Barry Baltus in het gezelschap van de Nederlander Jarno Janssen,  
Team Manager van NTS, en van Hafizh Syahrin, zijn Maleisische teamgenoot. 

“Barry heeft een contract van twee jaar bij een 

Nederlandse renstal. Twee jaar om te leren. Hij zal 

onder druk staan. Hij zal resultaten moeten 

voorleggen. Maar ik geloof sterk in zijn potentieel. ”
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Dit jaar viert het Circuit van Spa-Francorchamps zijn 
100-jarig bestaan, maar het blijft verder evolueren.  
De eerstvolgende werken zullen zorgen voor een 
groter contact met het publiek.

 I Marc Vanel

Highlights

Spa-Francorchamps  

EEN CIRCUIT WAAR  
GEEN PRIJS OP STAAT 

S TAV E LOT / M A L M E DY

Luik
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Het snelste circuit ter wereld
De vijftien kilometer lange racebaan werd voortdurend 
verbeterd, met een onderbreking van 1939 tot 1948, 
wegens de wereldoorlog. In 1950 worden de activiteiten 
hervat met een magistrale eerste wedstrijd voor ‘toer-
wagens’ en met het eerste wereldkampioenschap voor 
piloten, wat dus de start van de moderne Formule I 
betekende. In 1958 wordt Spa-Francorchamps het snelste 
FI circuit ter wereld.
Onder impuls van Jacky Ickx, de toenmalige gedelegeerd 
bestuurder, werd er in 1978 een nieuw raceparcours 
uitgetekend. Dat zou nog verscheidene keren worden 
gewijzigd en aangepast om ten slotte nog slechts zeven 
kilometer lang te zijn en zo te voldoen aan de normen 
van de Internationale Automobielfederatie (FIA). Van 
de racebaan ligt 80 % op het grondgebied van de 
gemeente Stavelot en de rest op dat van Malmedy.
Sinds 2007 werd het circuit versterkt als belangrijk 
Waals economisch centrum. Het organiseren van de 
Formule I-wedstrijden behoort niet meer tot de 
bevoegdheid ervan (daar staat de NV Spa Grand Prix 
voor in), maar wel het organiseren en promoten van de 
activiteiten, en vooral het beheren van de infrastructuur 
met het oog op de economische ontwikkeling ervan.

In 1920, na vijfentwintig jaar heuvelklim, die door 
de Automobielclub van België werd georganiseerd 
in Barisart en in Malchamps, op het grondgebied 
van Spa, besloten ridder Jules de Thier (CEO van 

de krant ‘La Meuse’), baron Joseph de Crawez (burge-
meester van Spa) en Henry Langlois (ACB) het Circuit 
van Francorchamps op te richten. Een jaar later vond 
daar de eerste wedstrijd plaats, namelijk een race voor 
motoren van 350 cc. In 1922 was het de beurt aan de 
auto’s. In die tijd stond het snelheidsrecord op slechts 
88,9 kilometer per uur, maar de race werd dan ook op 
onverharde wegen gereden. Pas in 1928 werd heel de 
racebaan geasfalteerd.

Er werd dertig kilometer vezelkabel 
uitgerold voor het controlecentrum. 

“ In 2016 hadden we zeventien races of evenementen; 

nu zijn er dat vijfentwintig tijdens het seizoen dat 

van half maart tot half november loopt.”
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EEN JAAR VOL FEESTELIJKHEDEN
In pandemietijden valt een verjaardagsfeest moeilijk voor te 
bereiden, maar toch zullen er verscheidene evenementen 
plaatsvinden in verband met het Circuit van Spa-
Francorchamps. Aangezien de geschiedenis van het circuit in 
augustus 1921 begon, zal het honderdjarig bestaan ervan 
gevierd worden vanaf aanstaande maand augustus – als het 
coronavirus dat ten minste toelaat. “Verscheidene initiatieven 
zullen over een heel jaar worden gespreid”, legt Nathalie Maillet 
uit. “We hebben verscheidene partnerschappen gevormd, die 
deze zomer bekend zullen worden gemaakt, onder meer met 
het Museum van het Circuit, waar de befaamde bocht van 
Stavelot te zien zal zijn, die geen deel meer uitmaakt van het 
huidige raceparcours. Zo zullen er verscheidene panelen 
worden geplaatst om de vroegere configuratie ervan te tonen.” 
En de directrice voegt daaraan toe : “Die viering zal focussen op 
het organiseren van races, op trackdays, op de teams en de 
piloten, maar ook op het publiek. We mogen niet vergeten dat 
de geschiedenis van het circuit ook werd geschreven door onze 
fans en onze toeschouwers ! ” 

DE ‘PREMIÈRES’
1896 Eerste heuvelklim in Spa-Barisart

1921  Eerste race voor motoren van 350cc

1922  Eerste snelheidsrace voor auto’s

1924 Eerste 24u van Spa

1930  Eerste (en laatste) deelname van  
de Belgische Imperia-auto’s

1950  Eerste Wereldkampioenschap  
voor Piloten

1955  Eerste Belgisch nationaal team

1966  Eerste overwinning van Jacky Ickx 
van de 24u van Francorchamps voor 
toerwagens

1970  Eerste overwinning van een  
Porsche 917

1973 Eerste 24u voor Motoren

1984  Eerste overwinning van Jaguar in 
een endurancerace sinds 1957

1986 Eerste 24u voor 2 PK’s

1992  Eerste overwinning van  
Michaël Schumacher en eerste 
Duitse overwinning

Een nieuw keerpunt in 2016
In 2016 neemt Nathalie Maillet, een gewezen pilote, het bestuur 
over en beslist van Spa-Francorchamps een uitmuntend circuit 
te maken door middel van een nieuw en op de digitale wereld 
gericht economisch model. “Dat strategisch plan”, legt ze uit, 
“omvat drie delen : de racebaan, de infrastructuur en een geconnecteerd 

circuit onder het motto ‘het publiek is onze baas’. Ik wilde het voort-

bestaan van de bestaande kampioenschappen verzekeren, maar ook 

nieuwe en andere evenementen aantrekken. In 2016 hadden we zeven-

tien races of evenementen ; nu zijn er dat vijfentwintig tijdens het 

seizoen dat van half maart tot half november loopt.”
Er werd een nieuwe baan aangelegd, alsook een echt 
tribunestadion, terwijl de voetgangerszone van de Kemmel 
werd verbreed om de veiligheid van het publiek te verbeteren. 
“We hebben ook dertig kilometer vezelkabel aangelegd voor ons 

controlecentrum, gratis wifi geïnstalleerd en een app met veel diensten 

ontwikkeld. Dat maakt deel uit van een tienjareninvestering van  

80 miljoen, die eind vorig jaar werd aangekondigd voor de terugkeer 

van de enduranceraces voor motoren in 2022. Het in zijn geschiedenis 

verankerde en toekomstgerichte Circuit van Spa-Francorchamps levert 

winsten op die worden ge ïnvesteerd in infrastructuren en 

toekomstplannen. Om te blijven groeien, versterken we ook onze 

toeristische aantrekkingskracht.”

Een uitstalraam voor Wallonië
Het 100-jarige circuit is meer dan ooit een troef voor Wallonië. 
“De directe en indirecte economische opbrengsten zijn belangrijk voor 

de streek”, besluit Nathalie Maillet, “maar ze zijn moeilijk te 

becijferen. Het is duidelijk dat hotels, restaurants, verblijven, campings, 

lokale winkels … volop profiteren van het publiek dat naar de races 

komt kijken. Dat werd jammer genoeg nog maar eens bewezen door 

de plotse terugval tijdens de vier maanden durende sluiting van 

verleden jaar.

Op onze internationale faam staat dan ook geen prijs. Zowat iedereen 

kent ons Circuit, dat een geweldig uitstalraam is voor Wallonië. 

Iedereen is er welkom en ik moedig de liefhebbers van motorsporten 

aan om hun gezin mee te brengen, want we ontwerpen momenteel 

speciale gezinsactiviteiten die nauw aansluiten bij onze groene 

omgeving.” 

Nathalie Maillet is sinds 2016 de 
directrice van het circuit.
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In de kelder van de gerestaureerde abdij 
van Stavelot bewaart het Museum van 
het Circuit van Spa-Francorchamps een 
rijke verzameling auto’s en motoren, 
alsook video’s en een adembenemende 
rijsimulator.

STAVELOT,  
EEN RONKEND MUSEUM

Racewagens in een gewelfde kelder
In een prachtige gewelfde kelder, de zogenaamde ‘Zuilenzaal’, 
ontdekken de bezoekers vijfendertig auto’s en evenveel motoren, 
die in de loop van het jaar worden vervangen in overleg met de 
eigenaars ervan. Meertalige panelen geven uitleg over de races 
en foto’s en video’s roepen de sfeer ervan op of vertellen het 
verhaal van de grote overwinnaars. De inrichting en de archi-
tectuur van de plaats nodigen uit tot stilte en zelfs haast tot 
bezinning.

“Autoraces hebben de inwoners van Stavelot altijd geboeid”, aldus 
Herman Maudoux, de gedelegeerd bestuurder van het museum. 
“Omdat 80 % van de racebaan op hun grondgebied ligt, maar ook omdat 

de verschillende renstallen vóór de modernisering van de racebaan 

vijf garages in Stavelot gebruikten. De bolides reden dan over de open-

bare weg naar de koers. Dat zorgde voor veel opwinding in de stad en 

langs de route.”
In mei 1984 maakten enkele motorsportliefhebbers uit Stavelot 
hun droom waar door een museum van het Circuit op te richten. 
Dankzij de gulheid van de bazen van de autoclubs, van auto-ei-
genaars en verzamelaars en niet het minst van vrijwilligers, 
trekt dit originele museum elk jaar 40.000 tot 50.000 bezoekers 
van overal aan om eer te bewijzen aan de racewagens.
In 1999 geeft het restauratieprogramma voor de abdij van 
Stavelot een nieuwe impuls aan het Museum van het Circuit 
van Spa-Francorchamps, aangezien de subsidies van de Waalse 
regering het mogelijk maken 80 % – ofwel 380.000 euro – van 
een volledig nieuwe scenografie te financieren. Het museum, 
dat wordt beheerd door de gelijknamige vzw, heeft echter geen 
structurele band met het circuit, ook al bestaan er contacten, 
meer bepaald voor de viering van het 100-jarig bestaan. www.musee-circuit.be

Een zeventigtal wagens staan permanent 
tentoongesteld in de gewelfde kelder 

van de abdij van Stavelot.

“Sinds de opening”, vervolgt de heer Maudoux, “organiseert het 

museum activiteiten en tijdelijke tentoonstellingen in verband met 

auto’s : ‘40 jaar 24 uur van Spa-Francorchamps’, ‘De Formule I wereld’, 

‘De auto in stripverhalen’ en ‘De fabelachtige pedaalwagens’ … De vzw 

organiseert ook geregeld door het museum beveiligde en beheerde 

activiteiten voor iedereen, zoals de befaamde ‘Original Track 

Francorchamps’-wandelingen over het oude omlooptracé.”
Voeg daar nog de spelconsoles aan toe, alsook een reusachtig 
schaalmodel en een gelede rijsimulator met drie ‘full HD’-
schermen, en u begrijpt dat elke bezoeker ongeacht zijn leeftijd 
er iets naar zijn gading vindt en de beste herinneringen aan het 
museum bewaart.
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DIDIER  
DE RADIGUÈS : 
“SPA WERD 
NIET OP EEN 
BIERVILTJE 
GETEKEND !”

 I Benoît Noël

Is Spa-Francorchamps het mooiste circuit ter wereld ? We 
vroegen het aan Didier de Radiguès, die zowel op de motor 
(in snelheid en in enduro in 1983) als met de auto (in enduro 
in 1997) op de ‘Ardense roetsjbaan’ triomfeerde. En de 

mening van deze Belgische piloot is duidelijk : “Dit circuit is 

inderdaad uniek en alle piloten die het geluk hadden erop te rijden, 

zullen u bevestigen dat het een onvergetelijke belevenis is. Spa, dat is 

een wegomloop en het is dat gebleven, ook al is het tegenwoordig een 

permanente racebaan geworden. Dat maakt hem zo bijzonder. Het is 

geen ‘modern’ circuit dat door een ingenieur op een bierviltje werd 

getekend, zoals dat tegenwoordig gebeurt. Het is dus een snelle  

racebaan, die ook gevaarlijker is dan vele andere.”
En de motorconsultant van de RTBF voegt daaraan toe : “De 

huidige circuits (meer bepaald degene die door steenrijke emirs 
worden gewild, nvdr) zijn ontworpen om gevaar en ongevallen te 

vermijden. Ik kan dat natuurlijk begrijpen, maar motorsporten zijn 

per definitie gevaarlijk. De verhouding tot het gevaar en zelfs tot de 

dood is een parameter waarmee je altijd rekening moet houden. En 

dat is in het bijzonder het geval op circuits zoals die van Spa.”

Dat voor wat het snelheidsaspect betreft, maar hoe zit het op 
technisch vlak ? “Ook voor het sturen verschilt Spa van de traditionele 

circuits. De haarspeldbocht van ‘La Source’ met zijn brede uitrit en zijn 

moeilijke afremming, de ‘Eau Rouge’, de ‘Raidillon’ … die zijn allemaal 

magisch. Nogmaals : Spa is een zeer snelle racebaan dat omhoog en 

omlaag gaat. Met een MotoGP kan je er 350 km/u halen en 250 km/u 

in de bochten, zoals op de top van de ‘Raidillon’ of in de uitgang van 

Stavelot ! ”

Herinneringen aan Spa
Droomt DDR ervan ooit nog eens MotoGP te zien op het circuit 
waar hij zo dikwijls heeft gereden ? “Dat is mijn diepste wens. 

Financieel is het zeker mogelijk. Op het gebied van de infrastructuur 

ook, zelfs al moeten er grotere uitloopzones worden gemaakt. Er is 

gewoon politieke wil nodig, maar ik wil er wel in geloven. En als een 

promotor technisch advies vraagt, zal ik me met genoegen melden.”
In afwachting van die dagen haalt Didier de Radiguès met stra-
lende ogen herinneringen aan Spa op.
“Ik was nog heel jong toen ik mijn eerste motorkoers reed. Dat was op 

een Kawasaki, tijdens een ‘match’ België-Frankrijk. Ik reed op kop en 

voor mijn eigen publiek. Een ongelooflijk geluk ! ”
Als hij één herinnering aan Spa wil bewaren, dan is het onge-
twijfeld zijn succes in zuivere snelheid (250cc) in juli 1983. “Ik 

had een heel intense strijd geleverd met de Fransman Christian 

Sarron. We staken elkaar dikwijls voorbij en ik werd zodanig opgejut 

door het publiek, dat ik uiteindelijk won”, zegt de geboren 
Leuvenaar met een glimlach.

Didier de Radiguès

In 1983 deed Didier  
de Radiguès zich 
tweemaal gelden op  
het circuit van  
Spa-Francorchamps.
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Bernard  

Delhez

“100% VAN  
DE WINNAARS 
BEPROEFDEN 
HUN GELUK”

AU B E L

Luik
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KORTE BIOGRAFIE
1966 

Geboren te Verviers
•

1987
Oprichting van de 
onderneming DMP  

(invoer en verkoop van zwaar 
materieel en banden)

•
1993

Eerste prijs in de wedstrijd 
Jonge Europese Ondernemer 

van de Koning 
Boudewijnstichting voor zijn 

bedrijf Recygom, 
gespecialiseerd in het 

recyclen van banden en 
ander rubberafval

Laureaat van de Milieuprijs 
voor de Industrie, ingesteld 

door het Belgische 
werkgeversverbond

•
1999

Oprichting van de 
vennootschap (Seraing), 

gespecialiseerd in de 
verwerking van autobanden 

tot korrels. 
•

2001
Oprichting van Bedelco 

(Seraing), gespecialiseerd in 
de verdeling van banden voor 
de mijnsector 2010 : opening 

van een filiaal in Algerije
•

2015
Oprichting van Contipharma 

(Seraing), verdeler van 
generische geneesmiddelen, 

gevestigd in Luxemburg

“Toen ik 10 en een half jaar oud was, volgde ik op de best mogelijke manier 

een vereenvoudigde commerciële opleiding aan de HEC.” Zo begint dit 
verhaal van Bernard Delhez, die door zijn vader werd uitgedaagd 
om de 18.000 Belgische frank bijeen te krijgen die hij nodig had 
om zijn eerste motorfiets te kopen. “Ik had mijn geiten- en konijnen-

fokkerij verkocht, dus ik moest nog 7000 frank vinden. Mijn vader heeft 

me het bedrag geleend op voorwaarde dat ik er hem 8.000 terugbetaalde ! 

Kopen, verkopen, lenen : het was een snelcursus, die ik nooit zal vergeten. 

Ook vandaag nog doe ik niets zonder uitdaging of doelstelling.”
De motorcross wordt zijn passie, zijn beroep, zijn leven. En dan, 
op 19-jarige leeftijd, het ongeval. Negen dagen coma, zestien breu-
ken, hartstilstand, zeven operaties in één jaar. “Mijn droom om 

wereldkampioen te worden moest ik opbergen ; ik heb dan mijn eerste 

vennootschap opgericht. Het begin van een groot avontuur - ik hou van 

dat woord - avontuur ! Ondernemer zijn betekent uitdagingen aangaan 

en tegen de stroom in varen, vaak alleen. Achterlaten wat bekend is, wat 

iedereen doet, uit zijn comfortzone treden en het onbekende tegemoet 

gaan ! ”

“Waar zijn mensen naar op zoek ? ”
Voor Bernard Delhez zal het avontuur dus de vorm aannemen van 
een twintigtal ondernemingen, op het gebied van onderdelen voor 
motorfietsen tot banden voor mijnbouwmachines en recent, de 
verdeling van generische farmaceutische producten, met 
Contipharma. “Wanneer je iemand ontmoet die aan de HEC heeft 

gestudeerd, weet je ongeveer hoe hij denkt, dat staat zo in de boeken. Ik 

kijk naar de omgeving en naar mijn doelstelling ; in functie van die twee 

neem ik mijn standpunt in. Toen ik met mijn bedrijf Recygom tot Jonge 

Europese Ondernemer werd gekroond, had ik geen ander diploma dan 

mijn rijbewijs en ik verzon niets ; ik had er goed over nagedacht, meer 

niet. Men kan mij aanwrijven dat ik opportunistisch ben, dat ik er aanleg 

voor heb en zelfs dat ik in de loop der jaren ervaring heb opgedaan. Maar 

ik houd het vooral eenvoudig. Wat kan je daarmee doen ? Waar zijn 

mensen naar op zoek ? Wat hebben ze nodig ? … In elk project steek ik 

energie. Soms lukt het, soms niet. Maar je kent het gezegde : 100 % van de 

winnaars beproefden hun geluk ! ”

Via Wit-Rusland naar Afrika
De logica van deze route ligt meer voor de hand dan het op het 
eerste gezicht lijkt. “Ik werk al geruime tijd met Wit-Rusland samen 

voor de invoer van technische, industriële, landbouw-, vrachtwagen- en 

vliegtuigbanden. Het land is ook gespecialiseerd in de productie van 

geneesmiddelen. Toen ik Contipharma oprichtte, volgde ik gewoon de 

weg van het leven”, voegt Bernard Delhez er aan toe. In Afrika is er 
vraag. Contipharma exporteert daarom generieke geneesmiddelen 
die in Wit-Rusland worden geproduceerd met een bedoeling : 
“Concrete antwoorden geven op onopgeloste problemen op het vlak van 

de volksgezondheid, met name voor geneesmiddelen die vanwege hun 

prijs schaars of ontoegankelijk zijn. Zoveel mogelijk mensen de moge-

lijkheid bieden op een behandeling. Een dienst verlenen en ervan kunnen 

leven, maar niet om geld te verdienen aan het ongeluk van mensen. Wellicht 

zou ik rijker kunnen zijn, maar diep van binnen zou ik arm zijn.”

Zelfverklaarde hyperactieveling, kosmopoliet 
en door en door Luikenaar, zakenman en 
bevestigd autocoureur; het ontbreekt Bernard 
Delhez nooit aan projecten. Het verhaal van 
een koppig kind ... dat kandidaat-ondernemers 
op ideeën kan brengen.

 I Frédérique Siccard / CompanyWriters
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GENTLEMAN DRIVER
Bernard Delhez is een regelmatige 
autocoureur, in de 24 Uren van 
Francorchamps, en ook in het Europees 
of het Wereldkampioenschap. “Ik moet 
mezelf kunnen meten, dat is hoe ik me 
ontspan. Ik vecht om te rusten, voegt hij 
er al lachend aan toe. Ik hoop te blijven 
racen tot mijn laatste dag. Er resten mij 
overigens vijfenhalf jaar om mijn droom 
waar te maken : Formule1-piloot zijn op 
mijn 60e verjaardag ! Ik werk daar hard 
aan. Binnen de regels, uiteraard. Ik hou 
van een snelle rit, maar zonder iemand 
aan te rijden om vooruit te komen. Ik 
speel ook niet vals. In de sport en het 
leven heb ik 3 basisregels : niet stelen, 
niet vals spelen, niet doorslaan.”
En tot besluit : “Ik heb een dochter en 
het allerbelangrijkste is voor mij om 
haar zo goed mogelijk voor te bereiden 
op haar volwassen leven. Mijn rol als 
vader is gevuld met deze waarden”.

Een vrachtwagen voor COVID-tests
Contipharma was al in een vroeg stadium zeer actief in België 
om te reageren op de uitdagingen van de COVID-19-pandemie ; 
in januari 2021 lanceerde het ook snelle CE-gecertificeerde 
antigenentests, die door de Belgische en Franse overheid zijn 
goedgekeurd en zijn opgenomen in de door het RIZIV erkende 
productenlijst. Dit laatste idee volgt dezelfde weg : “Hoe de horeca, 

de cultuursector, de festivals doen herleven ? Door een snelle, massieve 

opsporing, dankzij de COVID-19 Testing Truck. Deze vrachtwagen, 

een mobiel testplatform, rijdt daar naartoe waar hij nodig is. In dertig 

minuten is hij opgesteld en operationeel. Wie zich wil laten testen 

wordt bijgestaan door erkend medisch personeel, met inachtneming 

van de geldende gezondheidsvoorschriften. Na een kwartier is het 

resultaat van de test beschikbaar, ter plaatse of op de gsm, met inacht-

neming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.”
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Les Jardins d’OO 

HET KONINKRIJK   
VAN DE BIOPOSITIEVE- 
GROENTENETERS
Zeven jaar geleden startte Xavier Anciaux het project  
Les Jardins d’OO in Fernelmont op. Het groeide uit tot 
een gemeenschap van groenteneters die de productie 
van lokaal geproduceerd kwaliteitsvoedsel op een  
stuk land van drie hectare ondersteunt.    

 I Catherine Moreau

Business

F E R N E L M O N T

Namen

Xavier Anciaux (links) 
werkt samen met 
Christophe Henry,  
een informaticus die 
zich tot de groenteteelt 
bekeerde. 
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Sla, tomaten, erwten, bonen en courgettes groeien 
in grote overdekte kassen vlak bij de weg naar 
het dorpscentrum van Noville-les-Bois. Geen 
hekken, alleen een boodschap : “Hier dragen wij 

zorg voor het leven”.
De appel valt niet ver van de boom. Als tiener hielp 
Xavier Anciaux zijn vader die klanten uitnodigde om 
groenten te oogsten op het veld van de familie, in 
Loupoigne, in Waals-Brabant. Nochtans wordt hij com-
mercieel afgevaardigde na een graduaat Internationale 
betrekkingen en buitenlandse handel. Om de toekomst 
van zijn gehandicapte zoon veilig te stellen richt hij de 
vzw Plain Pied op, een studiebureau dat de autonomie 
van personen met een beperkte mobiliteit wil 
verbeteren.
Hij zet zijn weg voort en is geïnteresseerd in de organi-
sche managementvorm gebaseerd op gedeelde vaardig-
heden en interacties, geïnspireerd door de natuur, waar 
alle elementen met elkaar communiceren. Hij schrijft 
zich in voor een houthakkerscursus in de streek van 
Libramont, die hem zo beviel dat hij Billy, een robuust 
trekpaard, mee naar huis bracht.
Wat gedaan met Billy ? In zijn adoptiedorp Noville-les-
Bois zoekt Xavier een stuk grond waar hij, volgens een 
oud gebruik, zijn robuuste werkpaard voor een eg spant. 
“Deze techniek, waarbij geen fossiele energie wordt 
gebruikt, beperkt de bodemverdichting. Dit zorgt voor 
een betere luchtdoorlatendheid waardoor het bacteriële 
en dierlijke leven in de bodem toeneemt” zo vertelt hij 
ons.
In 2014 stelt de gemeente Fernelmont hem een braaklig-
gend terrein van 30 are ter beschikking, dat paalt aan 
landbouwgrond in de plaats genaamd La Tige Cointinne. 

Business

In zijn adoptiedorp Noville-les- Bois zoekt Xavier  
een stuk grond waar hij, volgens een oud gebruik,  
zijn robuuste werkpaard voor een eg spant.

Xavier Anciaux, die de familietraditie voortzet, biedt 
er een dertigtal groenten aan om te plukken. De Jardins 
d’OO (van Organische Organisatie) zien het levenslicht. 
Geprikkeld door nieuwsgierigheid kwamen een dertig-
tal inwoners, buren, voorbijgangers langs … voor een 
eerste informatievergadering.

Eten en meer leven geven
Vier jaar later is Jardins d’OO een van de facetten van 
de Coof, wat staat voor “coöperatie van biopositieve-
groenteneters van La Tige Cointinne in Fernelmont”. 
Biopositief ? “Het betekent meer leven geven, zegt de tuinder. 

De bodem is een levend wezen dat ons groenten geeft die we 

nodig hebben om gezond te blijven en ons levensvreugde te 

schenken. Biopositieve landbouw wil niet alleen produceren 

zonder onze leefomgeving schade te berokkenen, maar ook 

de biodiversiteit vergroten en zo de biosfeer regenereren op 

basis van het evenwicht en de onderlinge afhankelijkheid 

tussen alle soorten, onszelf inbegrepen. De eters van Jardins 

d’OO zijn een deel van de natuurlijke cyclus van de aarde. 

Zonder hen bestaat deze cyclus niet. Zelf plukken vergemak-

kelijkt het proces en sensibiliseert de eter ! ”
Ongeveer 186 families uit de gemeentes Fernelmont, 
maar ook Andenne, Namen … hebben aandelen gekocht 
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(€ 260 per aandeel) en in totaal € 65.000 ingelegd. Voor 
de uitbreiding van het project kon de vereniging een 
stuk grond van 85 are kopen. Van het OCMW te 
Fernelmont huurt ze aanpalende stukken landbouw-
grond, waardoor nu meer dan 3 hectare wordt bewerkt.
 
Ontwikkeling van de biodiversiteit
Doelstellingen van de Coof ? Eerst in de Jardins d'OO 
de biodiversiteit ontwikkelen. Dit stuk land, dat omge-
ven is door bossen en woningen, wordt nu bewerkt 
zonder chemicaliën en zonder gebruik van zware land-
bouwmachines. Op de drie hectare is eind februari zes-
honderd meter haag geplant en als alles goed gaat, zullen 
volgend jaar andere projecten van start gaan : een hoog-
stamboomgaard, een weide met schapen, een kippen-
hok, een moeras (met subsidie van de gemeente) … Een 
andere subsidie zal worden besteed aan de aanleg van 
een educatief parcours. “We willen er uitleggen hoe ons 

project in elkaar zit, hoe we de grond bewerken, wat biodi-

versiteit is … Bij elke geteelde groente worden bordjes met 

uitleg geplaatst, bijvoorbeeld over het feit dat veel van die 

groenten niet inheems zijn. Tomaten, boontjes en aardappelen 

komen inderdaad uit Zuid-Amerika, uien, wortelen en bloem-

kolen uit Azië.”

Wederzijds vertrouwen
Xavier Anciaux werkt vandaag samen met Christophe 
Henry, een informaticus die tuinder is geworden en 
geïnteresseerd is in intensieve biologische teelt - waarbij 
het de bedoeling is op een kleine oppervlakte zoveel 
mogelijk te produceren - wat het gebruik van lichte 
landbouwmachines mogelijk maakt.
Een ander doel is om gezond en smaakvol voedsel te 
produceren. Er zijn vele manieren om de groenten uit 
de OO-tuinen op de borden van de eters te krijgen. Zij 
kunnen hun groenten online bestellen en hun mand op 
zaterdagochtend ophalen op de ambachtelijke markt, 
waar ook andere plaatselijke producenten (van brood, 
geitenkaas, zeep, enz.) welkom zijn. Een tiental dames 
baten er zelfs een kleine kruidenierszaak uit. Verder, 
elke dag en op elk moment, kunnen de eters zelf hun 
groenten komen plukken op het veld ; de prijzen - opge-
hangen aan de ingang - worden berekend op basis van 
de omvang van wat geoogst is en het bedrag wordt in 
een spaarpot gestort. “Geen controle, alles gebeurt in weder-

zijds vertrouwen, legt Xavier Anciaux ons uit. Meestal zit 

er meer in de spaarpot dan wat wij verwachtten. Vorig jaar 

bedroeg de omzet van de Coof 300.000 euro met daarin de 

tuinbouwproductie en de aan- en verkoop van biologische 

groenten en fruit, de kruidenierswinkel van de Coof en ook 

Business

De eters zijn niet alleen maar plukkers en schenkers. Velen zijn ook 
‘volonterres’, vrijwilligers die een handje toesteken om te planten, de 
aanplantingen te onderhouden, de ambachtelijke markt te beheren, 
nestkastjes te bouwen met de kinderen...
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alle verkopen van lokale producenten die gebruik maken van 

onze onlineverkoopsite en waarop wij geen marge nemen !”

Dit wederzijds vertrouwen maakt deel uit van de orga-
nische organisatie, gebaseerd op hulp voor elkaar en 
samenwerking, de grondslag van het project. Xavier 
Anciaux benadrukt nogmaals : “Op de Algemene vergade-

ring worden geen democratische maar sociocratische beslis-

singen genomen. Wij nemen de tijd om een project uit te 

leggen voor het al dan niet wordt goedgekeurd. In het laatste 

geval denken wij na over hoe wij het kunnen verbeteren, 

rekening houdend met de opmerkingen van degenen die terug-

houdend zijn, tot wij een consensus bereiken.” Deze zelfde 
procedure wordt toegepast in de komende Algemene 
vergadering Kids (kinderen en jongeren).

Een gemeenschap van ‘volon-terres’
Uiteindelijk wil de coöperatie ‘een gemeenschap maken’. 
De eters zijn niet alleen maar plukkers en schenkers. 
Velen zijn ook ‘volonterres’, vrijwilligers die een handje 
toesteken om te planten, de aanplantingen te onderhou-
den, de ambachtelijke markt te beheren, nestkastjes te 
bouwen met de kinderen …
“Zelfs in de lockdown vormden wij een gemeenschap, voegt 

Xavier Anciaux eraan toe. Door de lockdown in maart 2020 

kon onze lokale marktdag niet meer plaatsvinden. Om onze 

telers te helpen hebben we in vijf dagen een systeem van  

thuisbezorging opgetuigd. Andere ‘volonterres’ hebben een 

onlinebestelsysteem op poten gezet, nog andere hebben de 

routes hiervoor uitgezet ; elke zaterdag hebben een twintigtal 

chauffeurs bij 130 families geleverd. Een schenking was ook 

mogelijk door 'hangende manden' te kopen, wat zo'n 2.000 

euro opbracht die het OCMW aan mensen in nood gaf in de 

vorm van waardebonnen.”
Andere projecten liggen nog op de plank, zoals de her-
vatting van de opleiding in biopositievegroenteteelt, 
met ‘aandrijving’ door paarden, sociocratie … En een 
nieuwbouw om de stagiairs en de zaterdagmarkt in 
betere omstandigheden te kunnen huisvesten. Maar 
ook, zo zeggen de telers, om elkaar te ontmoeten en te 
feesten ! ” 

www .coof .be 
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Deltrian 

VIRUSDODENDE  
MONDMASKERS
Deltrian International, de specialist van de 
luchtfilters, is bij het begin van de pandemie het 
Waals Gewest te hulp geschoten met de productie 

van mondmaskers in grote hoeveelheden. De 
onderneming heeft daarvan gebruik gemaakt 

om haar activiteiten te diversifiëren.      

 I Florence Thibaut

F L E U R U S

Henegouwen

Het Deltrian-avontuur begint in de 
zomer van 1967, in de buurt van 
Charleroi. Na de oprichting door de 
Duitse industrieel Klaus Alexius spe-

cialiseert deze kmo zich in filtratie-ventilatie 
voor de industrie. In 1996 nam de geschiedenis 
een nieuwe wending met de komst van de tweede 
generatie in de onderneming. Het bedrijf diver-
sifieert, lanceert een eigen gamma filters en gaat 
internationaal. Rond de millenniumwisseling 
richtte het familiebedrijf verschillende vestigin-
gen op in Frankrijk, Slowakije, Italië, Duitsland, 
China en Marokko. De laatste maanden heeft de 
gezondheidscrisis het bedrijf in staat gesteld zijn 
toptechnologieën te gebruiken voor de productie 
van filtermaskers en de lancering van nieuwe 
producten, zoals het Deltripur-gamma filtratie-
kolommen. Ontmoeting met de jonge CEO, 
Timothée De Greift.

Timothée De Greift
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U hebt uw functie in januari van dit jaar opgenomen. Hoe 
waren de eerste maanden?
Ik had de gelegenheid de teams te ontmoeten en een 
paar keer naar het buitenland te reizen, met name naar 
Frankrijk, Duitsland en Spanje. Deltrian International 
is een snelgroeiende kmo. Ik sta nu midden in de actie 
en ik leer veel. Wij leveren zuivere lucht aan de wereld. 
Dat is een geweldige bestaansreden.

Wat gaf u de zin om in deze onderneming te komen 
werken?
Ik heb het grootste deel van mijn loopbaan doorgebracht 
in grote industriële groepen, in de automobiel- en de 
logistieke sector. Toen ik een MBA deed in Louvain-la-
Neuve, vroeg Jürgen Alexius, de eigenaar, me om in het 
bedrijf te komen werken, dat toen uitsluitend actief was 
in filtratie. Na veel ervaring te hebben opgedaan in 
internationale structuren, wilde ik iets anders gaan 
doen. Het was een kans om bij te dragen tot het leven 
van een Belgisch bedrijf en om boeiende werkervaring 
op te doen.

COVID-19 heeft uw activiteiten dooreengeschud. 
U hebt eind maart 2020 de aanbesteding van het 
Waals Gewest gewonnen voor de productie van 
mondmaskers ...
Uitgangspunt was de wens van de voormalige CEO om 
bij te dragen aan deze algemene mobilisatie. We moes-
ten snel zijn en ons aanpassen, ook al was het basisma-
teriaal grotendeels hetzelfde. We vonden leveranciers 
van geblazen polypropyleen, dat de basis vormt van alle 
filters, we gingen naar Duitsland om twee machines te 
vinden en hebben onze processen aangepast ... De pro-
ductie startte in juni. We brachten onze voorraden over 
naar Châtelet om in Fleurus ruimte te scheppen. In 
totaal was onze productie verdeeld over drie locaties, 
wat natuurlijk gevolgen had voor het personeelsbeheer. 
Op kruissnelheid produceren we een miljoen maskers 
per week.   

Wat betekent deze nieuwe activiteit?
Deze ommekeer werkt nog door in de organisatie. Het 
heeft ons een enorm elan bezorgd en het onderzoek erg 
gestimuleerd. Voor het eerst hadden wij een specifiek 
R&D-team. De productie van mondmaskers kwam ook 
onze naamsbekendheid ten goede en heeft geleid tot 
meer digitalisering en het opzetten van een eigen web-
shop. Daarnaast liepen onze filtratie-activiteiten 
gewoon door. Ze zijn zelfs blijven groeien. 

Wat was de impact op de teams?
We hebben allemaal nieuwe vaardigheden ontwikkeld. 
We hebben bijna dertig uitzendkrachten in dienst geno-
men, o.a. in de productie om de machines te laten 
draaien. Ons R&D-departement is uitgebreid met twee 
wetenschappers. Qua cohesie, engagement en gemeen-
schappelijke uitdagingen is het effect voor iedereen zeer 
positief geweest.  

Blijft er nog plaats over voor de productie van 
mondmaskers?
Het is een eerder lokale productie die een beetje aan het 
verminderen is. We hebben ingeschreven op andere 
aanbestedingen maar moeten opboksen tegen buiten-
landse, goedkopere concurrenten. Hoewel wij samen 
met de regering aan deze nieuwe productie zijn begon-
nen, zijn er nu geen echte criteria meer voor de steun 
aan plaatselijke bedrijven bij overheidsopdrachten, wat 
echt te betreuren valt. Onze laatste grote bestelling komt 
van de Nederlandse regering, die haar behoeften over 
verschillende leveranciers heeft verdeeld.

Wat voor type maskers produceren jullie?
DeltriGex is ons gewone, herbruikbare mondmasker. 
Het kan acht uur lang gedragen worden en 25 keer wor-
den gewassen. We produceren ook 2 types chirurgische 
maskers van type II en IIR. Meer recent hebben wij 
samengewerkt met de Luxemburgse spin-off Molecular 
Plasma Group om virusdodende maskers te maken die 
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 filialen wereldwijd

medewerkers  
wereldwijd

arbeiders in Fleurus 

EEN PAAR CIJFERS
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het Covid-19-virus voor 99,9% deactiveren. Aan het 
masker is een molecule citroenzuur gehecht om het 
virus te bestrijden, wat ongevaarlijk is voor de mens; 
het doodt het virus niet maar deactiveert het; dat is een 
revolutie! De productie is midden maart opgestart. Wij 
hopen dat dit een norm zal worden voor maskers 
bestemd voor de medische wereld. 

Wat kunnen de toekomstige ontwikkelingen zijn?
We hebben deze maskers getest op verschillende virus-
sen. Het gebruik ervan zou kunnen bijdragen tot de 
bestrijding van kruisbesmetting van nosocomiale ziek-
tes (ziekenhuisinfectie, n.v.d.r.). We zouden ons ook een 
toepassing kunnen voorstellen voor blouses, handschoe-
nen... Deze innovaties gaan veel verder dan COVID-19. 
Naast de maskers hebben we ook andere nieuwe pro-
ducten gelanceerd: desinfecterende gels, brillendoekjes 
die direct condens verwijderen en een jaar lang werk-
zaam zijn, 'plug and play'-filtratiekolommen Deltripur ... 
Ze zijn makkelijk te installeren in openbare ruimtes, 
scholen, theaters of bioscopen, filteren de lucht in een 
ruimte en zuiveren deze tot vijf keer per uur. De eerste 
verkopen vonden eind april plaats.

Waar liggen de komende maanden de prioriteiten?
De historische activiteiten gaven Deltrian een markt-
aandeel in Europa van 5%. Een van mijn opdrachten is 
dit percentage te verhogen en de groei te begeleiden, 
met meer aandacht voor de banden tussen onze doch-
terondernemingen. We hebben dit jaar een echte ver-
snelling meegemaakt en we moeten die goed beheren. 
Ons volgende groeigebied buiten Europa zal waarschijn-

lijk Noord-Afrika zijn. Marokko, waar wij een vestiging 
hebben, ontwikkelt volop zijn automobielindustrie en 
zijn farmaceutische sector. We zullen er de eersten zijn 
met een productie-eenheid. Er wacht ons daar een 
wereld van opportuniteiten.

www.deltrian.com

“ Op kruissnelheid 

produceren we een miljoen 

maskers per week.”

“ Ze zijn makkelijk te 

installeren in openbare 

ruimtes, scholen, 

theaters of bioscopen, 

filteren de lucht in een 

ruimte en zuiveren deze 

tot vijf keer per uur. ”
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Boogle House 

DE GEZELLIGHEID   
VAN SMART PETANQUE

Een partijtje petanque 
op een synthetische, 
modulaire mat die je  
in minder dan tien 
minuten uitrolt en 
zachte petanqueballen ? 
Ontdek het originele 
parcours van Patrick 
Neuville, psycholoog 
van opleiding, die met 
het Boogle House in 
Herve petanque heeft 
omgetoverd tot een 
middel om gezelligheid 
te creëren.    

 I Violaine Moers

H E R V E

Luik

Patrick Neuville
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Patrick Neuville heeft jaren gewerkt in de HR op het 
gebied van de rekrutering van personeel. Mettertijd 
ontstond de wens om public relations-instrumenten te 
creëren om voor zijn klanten evenementen te organi-

seren. In die tijd waren het meer de sportieve uitdagingen die 
populair waren. Maar hardlopen, 2000 meter zwemmen in een 
meer of mountainbiken is echt niet voor iedereen weggelegd. 
Patrick, organisator in hart en nieren en gepassioneerd door 
petanque, heeft de codes door elkaar geschud door een meer 
toegankelijke en klantvriendelijkere activiteit aan te bieden.
Zo ontstond de eerste intercompany-petanquewedstrijd.  
“Het event was een regelrecht succes. Voor integratie is petanque een  

geweldig sociaal instrument”, onderstreept Patrick die, dankzij 
zijn rekruteringsbedrijf en zijn contacten, goede connecties had 
die hem in staat stelden sponsors te vinden, waaronder Thierry 
Luthers, de beschermheer van deze eerste editie. De door onze 
psycholoog georganiseerde evenementen namen vervolgens een 
hoge vlucht en brachten Belgische en Franse petanque-sterren, 
maar ook persoonlijkheden en het grote publiek samen. Het 
worden echte, niet te missen netwerk- en fun-events.

Henri Salvador als beschermheer
In 1996 kon hij dankzij zijn netwerk de ‘Petanque Trofee voor 
personaliteiten en beleidsmakers’ in het leven roepen ; Henri 
Salvador aanvaardde het peterschap voor verschillende edities. 
Van het een kwam het ander, de petanquekampioenen raakten 
geïnteresseerd in Patrick en vroegen hem om voor hen events 
te organiseren. Dit is het begin van de ‘Trofee van de Uitblinkers’ 
een competitie waar amateurs uitkomen tegen de beste spelers 
ter wereld. Patrick organiseert nu jaarlijks edities, in Luik, 
Agadir, Marrakech en Cancale in Bretagne
Tijdens een van deze events ontmoette hij Jean-Pierre Albertini, 
die bezig was zijn eigen soepele petanqueballen te ontwikkelen 
voor binnen, zonder schade of lawaai te maken.

Een modulaire design petanquebaan
Na deze ontmoeting ontstond het idee om een petanquebaan 
aan te leggen die zowel mooi, makkelijk (de) monteerbaar en 
leuk is. “Ik wilde geen petanquemateriaal verkopen, mijn ding is het 

creëren van concepten en events. Na rijp overleg vroeg ik dus mijn 

schoonbroer, een timmerman, om een prototype van een baan te 

maken. Boogle
®

 was geboren : een synthetisch rode mat met een zwart 

design frame in gelakt hout of cortenstaal, modulair en binnen en 

buiten demonteerbaar in slechts tien minuten.”
Helaas ! Net voor de COVID-pandemie en de eerste lockdown. 
“Ik wilde me richten op hotelketens en cruiseschepen, midden in de 

crisis … Ik heb het geluk gehad nog een tiental banen te kunnen ver-

kopen, o.a. aan twee grote namen : RTL Belgium en het Belgian 

Football Center in Tubeke, nadien is mijn omzet snel teruggelopen. 

De Rode Duivels en de Red Flames petanquen in hun vrije momenten, 

tijdens hun verplaatsingen.”

130 banen voor de woonzorgcentra
Tegen alle verwachtingen in deed zich in deze context een grote 
kans voor, toen Sophie Wilmès, belast met de gezondheidscrisis 
binnen de regering, petanque heeft opgenomen als toegestane 
activiteit (samen met kajakken). “De verantwoordelijken van de 

uitzending Système B op Bel RTL belden me om over het concept te 

praten. Ik stelde hen voor een wedstrijd te organiseren met het aanbod 

als prijs een Boogle-baan met een waarde van € 1 750 te schenken aan 

een woonzorgcentrum. Wzc's werden tijdens de eerste golf het zwaarst 

getroffen, ik wilde een geste doen voor deze mensen.” Tijdens de 
uitzending gebeurde er iets ongelofelijks : “Een milde schenker uit 

Brussel, die verleid werd door ons concept en geraakt was door de 

situatie van de bejaarden, besloot zich bij onze actie aan te sluiten. 

Uiteindelijk hebben we in de zomer van 2020 130 Boogle-banen geïn-

stalleerd in Waalse woonzorgcentra”, vertelt Patrick Neuville ons.
Tussen de twee mannen is een mooie band ontstaan. “Ik heb de 

schenker overgehaald om samen een vennootschap op te richten om 

de verschillende afdelingen van Boogle
®

 in onder te brengen.”

“ Een synthetisch rode mat met een zwart design frame in gelakt hout  

of c ortenstaal, modulair en binnen en buiten demonteerbaar  

in slechts tien minuten.”
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KLANTEN  
TOT IN AMERIKA

Als klein bedrijf met vier werknemers heeft Boogle® momenteel  
drie afdelingen : Boogle House, in Herve, dat dient als showroom 
en waar je petanque kunt spelen, Boogle Business, dat instaat 
voor de verkoop en Boogle Events dat zich bezighoudt met de 
verhuur van banen en de organisatie van events.
“In mijn dromen wilde ik een Boogle House oprichten, een uniek plekje 

in Europa”, zo vertelt ons Patrick Neuville. “Hier, in Herve, in dit 

herenhuis, vinden we deze warme, vriendelijke sfeer, waar we ons 

goed voelen.” Op deze plek ontvangen we een club petanque- 
spelers maar niet alleen hen ; het is ook de ideale plaats om 
seminaries, workshops en teambuildingactiviteiten voor onder-
nemingen te organiseren. We kunnen er tot 40 personen  
ontvangen, met terras en een aanbod van snacks.

“Boogle on Ice” in Luik
De afdeling Verhuur zet op haar beurt de events verder die een 
deel zijn van dit mooie verhaal. “Onze banen komen op onwaar-

schijnlijke en prestigieuze plaatsen te liggen, tijdens VIP-events met 

Benoît Poelvoorde of Jose Garcia en op uitzonderlijke locaties zoals het 

Palais Vivienne in Parijs. Op de schaatsbaan in Luik hebben we zelfs 

een ‘Boogle on ice' ingericht.”
De verkoop gaat vooral richting buitenland want Vlaamse, 
Nederlandse, Duitse, Engelse en zelfs Amerikaanse klanten 
tonen interesse voor onze modulaire banen. “Ik hoop eigenaars 

van hotelketens en cruiseschepen te kunnen overtuigen om een Boogle-

baan bij hen aan te leggen. Het concept van een modulaire designbaan 

is voor hen uitgedacht, kan zowel een binnen- en als buitenactiviteit 

zijn en is eenvoudig aan te leggen. Ook dames houden van deze acti-

viteiten, want ze kunnen met hoge hakken en in avondkleed spelen, 

indien zij dat wensen (lacht).”
We mikken ook op woonzorgcentra, ziekenhuizen en revali-
datiecentra. “We krijgen positieve feedback van kinesitherapeuten 

die ons laten weten dat het hun patiënten goed doet en dat zij er mooie 

momenten door beleven”.

Partnerschap met Saint Tropez ?
De toekomst ? Het ontbreekt Patrick Neuville niet aan ideeën. 
“We denken eraan om onze eigen petanqueballen uit gerecycleerd 

plastic te gaan produceren. Een van onze dromen is om het proces van 

A tot Z te beheren. Wij zijn reeds in gesprek met bedrijven om mallen 

te produceren. Zo kunnen wij een gamma ballen en koffers voorstellen 

die 100 % personaliseerbaar zijn, in de kleuren en het logo van onze 

klant.”
Zonder te vergeten dat, zodra de gezondheidscrisis voorbij is, 
een samenwerking met het kledingmerk Saint Tropez in het 
verschiet ligt. “De eigenaars willen graag dat de Boogle-baan deel 

uitmaakt van hun aanbod …” 

www.boogle.eu

Het Boogle House,  
in Herve, ontvangen  
we een club 
petanquespelers maar 
niet alleen hen;  
het is ook de ideale 
plaats om seminaries, 
workshops en 
teambuildingactiviteiten 
voor ondernemingen  
te organiseren.
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WHO IS
WAW !
— Gezondheid

 I Gilles Bechet

PureOn Spray,  
voor een comfortabel masker
Zonder gaan we niet meer buiten. Het masker, dat even 
onontbeerlijk is om de verspreiding van het virus af te rem-
men en dat ons leven al sinds meer dan een jaar vergalt, 
veroorzaakt nogal wat ongemakken, zeker als we het vele 
uren aan een stuk moeten dragen. Consultant Paul Petit Jean, 
een ondernemer met ideeën, vond dat hij daar iets moest aan 
doen. “Het idee kwam de voorbije maand augustus bij me op, toen ik op bedevaart naar 

Compostella was. Terwijl ik meestal met een masker op neus en mond voortstapte, had ik de 

tijd om de ongemakken ervan onderzoeken. Die zijn hoofdzakelijk dat ze de ademhaling 

bemoeilijken, soms onaangename geuren voortbrengen en na enkele uren jeuk en roodheid op 

de huid veroorzaken.” Na zijn terugkeer in België nam hij contact op met een firma uit 
Bergen die gespecialiseerd is in de ontwikkeling van welzijnsproducten. “Ik wilde met 

essentiële oliën werken ; die zijn in de mode en ook de enige die op natuurlijke wijze aan het 

bestek voldoen.”
Begin oktober kon hij de eerste monsters testen van een product op basis van gepeperde 
munt, eucalyptus en ravintsara. Na enkele weken bleken de resultaten overtuigend : 
het mengsel maakt de sinussen vrij, voorkomt eventuele jeuk en laat enkele goede 
geuren achter. Er werd een octrooi op genomen en de PureON Spray kon in productie 
worden genomen. Hij zou in België worden gemaakt op basis van extracten uit in 
Europa geproduceerde essentiële oliën. Begin oktober worden de eerste sprayflesjes 
van 15 milliliter tegen de prijs van 12 euro per stuk verkocht vanop de site en door 
enkele apotheken uit Brussel, Namen en Vresse-sur-Semois. “De reacties zijn heel positief, 

meer bepaald bij verplegend en medisch personeel”, stelt Paul Petit Jean met genoegen vast.
Hoewel het product op de eerste plaats is ontworpen om het dragen van een masker 
comfortabeler te maken, kan het ook voor andere doeleinden worden gebruikt. 
Sommigen spuiten het op hun hoofdkussen om goed te slapen, anderen spuiten het op 
fauteuils. “Ik heb een vriend die aan emfyseem lijdt en die het al niet meer kan missen. En een 

dame die niet kon buitenkomen zonder risico op een syncope, schept nu opnieuw plezier in 

wandelen …”
Natuurlijk kijkt iedereen uit naar het moment waarop maskers niet meer zullen moeten, 
maar ondertussen kunnen we ze draaglijker maken dankzij een parfum van munt en 
eucalyptus. En er is veel kans dat dit een blijvertje wordt.

www.pureonspray.eu

T U S S E N  1  J U N I  

E N  3 1  A U G U S T U S  

K R I J G T  U  1 5 %  K O R T I N G 

O P  E L K E  B E S T E L L I N G  V I A 

D E  S I T E  D I E  V E R G E Z E L D 
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Vêves 

  HET KASTEEL  
VAN DOORNROOSJE

H O U Y E T

Namen

Wist u dat het kasteel van 
Vêves, in Celles, het huis is 
van Doornroosje ?  
Het kasteel dat op een rots  
is opgetrokken, werd als 
uitzonderlijk erfgoed van 
Wallonië geklasseerd. Het 
verbaast ons geenzins dat  
het in 2019 verkozen werd  
tot favoriete bouwkundig 
erfgoed van Wallonië ?

 I Catherine Moreau

Tot voor enkele jaren floreerden grote borden aan de 
randen van de Waalse autowegen. Op één ervan 
stond: “Drie potloden tekenen de hemel”. Zo beschreef 
de dichter-zanger Julos Beaucarne het kasteel van 

Vêves, dat geflankeerd wordt door torens met kegelvormige 
daken, en op de beboste valleien van de Mirande en de Ry de 
Vêves uitkijkt.

Het is deze ligging, die de oude weg van Dinant naar Rochefort 
domineert en beheerst, die de bouw van een kasteel in de 7e en 
8e eeuw verklaart. Het was Pepijn van Herstal, overgrootvader 
van Karel de Grote, die er in de 8e eeuw zijn leengoed van 
maakte, waarschijnlijk ook aangetrokken door de nabijheid van 
de hermitage van de heilige Hadelinus, een monnik uit 
Aquitanië die de streek kwam evangeliseren.
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Goede en slechte tijden
Zoals zovele andere heeft het kasteel zijn momenten van glorie 
en ongenade gekend en werd het in de loop der eeuwen getrans-
formeerd. Het was eerst een houten, fragiel bouwwerk, dat werd 
verwoest en vervolgens in de 12e eeuw in steen werd opgetrok-
ken. In het begin van de 15e eeuw werden de gebouwen door 
een brand vernield voordat ze door de Heren van Beaufort 
werden heropgebouwd.
Het middeleeuwse kasteel was een verdedigingsfort, met een 
stevige buitenmuur die de vijfhoekige binnenplaats omsloot en 
tot halverwege de torens reikte. Het hoofdgebouw leunde tegen 
de zuidwestelijke muur aan en een steile toegangsweg leidde 
naar een kasteeltje dat schuin van de buitenmuur af stond.
Tijdens de Renaissance werd het omgevormd tot een residen-
tieel kasteel. Op de binnenplaats werd een vakwerkgalerij 
gebouwd en aan de ommuring werden stevige kalkstenen con-
structies bevestigd. Later, in de 18e eeuw, werd de toegangshel-
ling verbouwd om de doorgang voor koetsen mogelijk te maken. 
Binnen werden de ruimtes opnieuw ingedeeld om plaats te 
bieden aan luxueuze appartementen, ingericht in de stijl van 
Lodewijk XV en Lodewijk XVI.

Restauratiewerken gedurende tien jaar
Het kasteel werd door de revolutionairen in 1793 vernield en 
ook door de soldaten die het bij de bevrijding in 1945 bezetten, 
werd het beschadigd. De lethargie duurde voort tot Graaf 
Christian de Liedekerke Beaufort, vader van de huidige eige-
naar, een non-profit organisatie oprichtte met als doel het kas-
teel open te stellen voor het publiek. Tussen 1969 en 1979 wer-
den door deze vereniging belangrijke restauratiewerken 
uitgevoerd. Met de hulp van de Staat werd bijvoorbeeld de 
wapenzaal hersteld met prachtige zandstenen tegels afkomstig 
uit de oude steengroeven van Spontin en Chevetogne. Die was 
in de 18e eeuw verdeeld in appartementen en de schoorsteen 
was bedekt met planken. De renovatiewerken maakten het ook 
mogelijk om in een kamer achter een dichtgemetselde deur een 
trap te vinden die naar een van de torens leidde.

Toerisme

Een familiegeschiedenis
De geschiedenis van het kasteel van Vêves, in Celles, één van 
de mooiste dorpen van Wallonië, is ook die van een lange fami-
liale afstamming. Vanaf de 12e eeuw werd de geschiedenis van 
de heerlijkheid van Celles-Vêves verward met die van de heren 
van Beaufort. Deze machtige familie nam deel aan de meeste 
feodale conflicten in de regio. Zoals de Oorlog van de Koe, die 
het graafschap Namen en het prinsdom Luik teisterde tussen 
1275 en 1278, en het beleg van Dinant, in de 15e eeuw, toen de 
stad met de grond gelijk werd gemaakt door Karel de Stoute. In 
1609 ontdekte een houthakker in het hart van een eik die hij 
juist had geveld, het beeld van een terracotta Maagd, dat naar 
het oratorium van het kasteel van Vêves werd overgebracht en 
zoveel enthousiasme wekte dat het wonderbaarlijk werd ver-
klaard. Op de plaats waar de boom stond, lieten de Beauforts 
een sanctuarium bouwen, dat later werd vervangen door de 
huidige kerk Notre-Dame de Foy, een bedevaartsoord in de 
buurt van Dinant.
Na een huwelijk in 1761 kwam het kasteel in handen van de gra-
ven van Liedekerke Beaufort de Celles, die het vandaag nog steeds 
bezitten. Sommigen van hen schreven geschiedenis, zoals 
Augustin de Gavre die ambassadeur van de Pauselijke Staten was. 
Zijn vrouw, Charlotte, was de dochter van de Markiezin de la 
Tour du Pin Savenet. Dezelfde vrouw die het Dagboek van een 

vijftigjarige vrouw schreef, met haar herinneringen als hofdame 
van koningin Marie-Antoinette, de donkere uren van de Terreur 
en haar immigratie naar Amerika. Het moet gezegd worden dat 
haar beide grootvaders op het schavot gestorven zijn !

Gewelfde gangen, ciderpers … 
Het is dus zowel de geschiedenis van het kasteel als die van de 
familie die de bezoeker aanschouwt aan de hand van 18e eeuws 
meubilair, wapenschilden, porselein, schilderijen, gravures en 
tekeningen die de kastelen van de streek voorstellen … Een reis 
door de tijd die langs trappen en gewelfde gangen voert om 
elegante salons te ontdekken, de gewelfde kapel, de grote eetzaal 
of de veel rustiekere keuken, gelegen in het oudste gedeelte, met 
zijn broodoven, vijzel, ketelhaak en ciderpers. En dan is er nog 
de slaapkamer van … Doornroosje met de slapende prinses, het 
spinnewiel en zijn schuldige spinklos.

Een reis doorheen de tijd, die 
u langs trappen en gewelfde 
doorgangen naar de grote 
eetzaal, de elegante salons 
en de binnenkoer met haar 
vakwerkgalerij voert. 
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OP ZOEK NAAR DE GRAAL
Mao, 6 jaar, en zijn kleine broertje Thaïs, 3 jaar, zijn helemaal enthousiast 
om de degens te kruisen op de grasvelden van het kasteel. Voor deze 
kinderen, die met hun familie uit de streek van Bergen zijn gekomen, is 
het geen alledaagse gelegenheid om een helm en een tuniek op te zetten 
en een zwaard en een schild te hanteren in een echt kasteel, terwijl ze 
(heel) jonge prinsessen in hun prachtige kleren ontmoeten ! De ouders 
daarentegen hebben enige moeite om een monogram te herkennen op 
een reproductie van een verlichting op een muur.
Gezinnen worden uitgenodigd voor een schattenjacht met zeven vragen 
die leiden naar niets minder dan de Heilige Graal die in 1229 door een 
ridder werd meegebracht van de kruistochten en vroom wordt bewaakt, 
beschermd en verdedigd binnen de muren van het kasteel van Vêves. 
Met andere woorden : DE schat die Lancelot, Parzival en de beste ridders, 
alsmede vele edelen, heren, schurken en bedriegers hardnekkig hebben 
gezocht in de hoop het eeuwige leven te verkrijgen !
“We beseften dat gezinnen terughoudend waren om een kasteel binnen 
te gaan, dus besloten we de trend te keren door deze speurtocht aan te 
bieden,” legt Laura Moreau, de manager van de site, uit.
Deze bezoeken aan het kasteel en de omgeving ervan komen nog 
bovenop de andere voorgestelde activiteiten. Interactieve rondleidingen 
in vier talen (Frans, Nederlands, Engels en Spaans) of rondleidingen 
gereserveerd voor families en aangepast aan kinderen (verkleed) met 
animaties : ridderslagen, kennismaking met middeleeuwse dansen, mini 
kruisboogtoernooi …www.chateau-veves.be
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Napoleon  

in Luik

TERUGKEER VAN DE ADELAAR 

Ter gelegenheid van de twee-
honderdste verjaardag van zijn dood 
is Napoleon levendiger dan ooit. In 
Luik wordt zijn heerschappij in een 
uitgebreide tentoonstelling, verrijkt 
met reconstructies en authentieke 
voorwerpen, in de juiste context 
geplaatst. Tot 9 januari 2022.

 I Gilles Bechet

LU I K

Luik

Hoe vertel je het verhaal van Napoleon ? 
Van deze “rockster uit de geschiedenis” 
zoals hij beschreven wordt door Bruno 
Ledoux, de verzamelaar die een groot 

aantal stukken heeft uitgeleend aan de tentoon- 
stelling De mythe voorbij, die door Europa Expo in 
het station Luik-Guillemins is opgezet. Het bewind 
van deze ambitieuze visionair was doorspekt met 
wapenfeiten en politieke beslissingen, die soms 
autoritair waren. Al deze elementen zijn aanwezig 
in de tentoonstelling, die de tweehonderdste 
verjaardag viert van de dood van een politicus en 
militair, die zowel bewonderd als gehaat werd. 
Driehonderdvijftig authentieke stukken, waarvan 
sommige nog nooit eerder te zien waren, vertellen 
op bijna 3000 m² het verhaal van een uitzonderlijke 
lotsbestemming.



45

©
 E

ur
op

a 
Ex

po

©
 C

ol
le

ct
io

n 
Br

un
o 

Le
do

ux

nr. 53Cultuur

Napoleon  

in Luik

TERUGKEER VAN DE ADELAAR 

Longwood House
De regeerperiode van Napoleon was kort maar zijn invloed op 
Europa is enorm gebleken. Hij stierf op Sint-Helena en het is 
daar dat de mythe is gegroeid, gevoed door de memoires waaraan 
hij een groot deel van zijn laatste levensjaren wijdde. De ten-
toonstelling begint op dit stukje rots dat ergens in het midden 
van de Zuid-Atlantische Oceaan ligt. De eerste voorwerpen zijn 
bedoeld om het verblijf van de afgezette vorst in Longwood 
House op te roepen, een verblijf op een vochtig, winderig plateau 
waar hij en zijn gevolg een eerder comfortabel leven leidden. De 
hagiografische voorstellingen van de keizer die zijn memoires 
dicteert, worden geëvenaard door karikaturen van een man met 
een dikke buik, geschetst door een van zijn Engelse cipiers.

Kind van de Revolutie
Napoleon Bonaparte was nog geen 20 jaar oud toen de Revolutie 
uitbrak en zijn weg naar de top was het rechtstreekse gevolg 
van het nieuwe regime dat in 1789 werd ingesteld, en waaraan 
de rest van de tentoonstelling gewijd is. Het lemmet van een 
guillotine, dat tussen de dertig en zestig kilo woog, schittert in 
dit gedeelte, waar wij ook het hemd vinden dat Lodewijk XVI 

droeg op de dag dat hij naar het schavot werd 
gebracht, een indrukwekkende sleutel van 
de Tour du Temple, een Frygische muts en 
een carmagnole (wat niet alleen een dans 
was, het verwees ook naar een jasje met 
plooien en grote knopen dat door de 

sans-culottes werd gedragen).
De familie Buonaparte, zijn broers 

en zussen en hun kinderen, hiel-
pen Napoleon de gebieden die hij 
met geweld veroverde onder 
controle te houden. Hij maakte 
koningen van zijn broers en 
zwagers en plaatste ze als stra-
tegische jetons op de kaart van 
Europa. Aan de hand van de 
tijdlijn leren we wie wie is in 
deze familie met ontelbare 

allianties.

Een oorlogsmachine
Als we de rondleiding voort-
zetten, duiken we in een 
meeslepende reconstructie 
waar Europa Expo bekend 
om staat. Dit is de bivak van 
het leger. Wij doorkruisen een geplaveid erf, waar soldaten hun 
ratatouille opwarmen, Bonaparte en zijn adviseurs de komende 
troepenbewegingen plannen, de paarden rusten, een mammeluk 
de wacht houdt en een paar straathonden naar eten zoeken. Het 
leger van Napoleon, dat tot 600.000 man telde, was een echte 
oorlogsmachine. Alleen de officieren hadden een paard, de 
soldaten moesten lopen. Voor de ogen van de dorpelingen, die 
verdeeld waren tussen angst en bewondering, kon het voorbij- 
trekken van de troepen verscheidene uren duren. Talrijke stuk-
ken van hun uitrustingen en wapens stellen het leger tijdens 
hun mars voor. Aan de ene kant hebben we de rugzak van de 
soldaat, een goede vijfentwintig kilo, aan de andere kant de 
velduitrusting van de keizer, met zijn opklapbed, toiletartikelen, 
draagbare bibliotheek, verrekijkers en landkaarten. Tussen 1792 
en 1815 voerde Napoleon het zwaard en het kanon door Europa 
in zeven veldtochten tot de nederlaag bij Waterloo. Er zijn 
wapens en uniformen te zien, waaronder die van de Waalse 
Garde die in 1808 tegen de troepen van Napoleon vocht in de 
Slag bij Burgos.
Napoleon was op 30-jarige leeftijd meester van Frankrijk en 
werd vier jaar later tot keizer gekroond. De kroning, die onder 
het gewelf van de Notre-Dame plaatsvond, ging over 
communicatie en propaganda voor het eigen volk en voor de 
buitenlandse vorstenhuizen. Dit is het moment om de pracht 
en praal van het Keizerrijk op te roepen met het servies, de 
meubels en garderobe, met een mix van antieke stukken en 
reconstructies.
Velen zien in het Burgerlijk Wetboek en al de openbare instel-
lingen die het oprichtte, de kwintessens van de Napoleontische 
erfenis. Een gedeelte is hieraan gewijd in een neo-klassiek decor 
dat vooral naar een gesublimeerde oudheid verwijst.

Twee “Luikse” erelegioenen
Napoleon kwam tweemaal naar Luik, vanwaar Franse troepen 
in 1794 de Oostenrijkers verdreven hadden. Bij zijn terugkeer 
vroeg hij een jonge winnaar van de Prijs van Rome, Jean-
Auguste-Dominique Ingres, om hem te schilderen in het gewaad 
van een consul tegen de achtergrond van de toen vervallen 
kathedraal Saint-Lambert. Wij vermelden ook de twee ‘Luikse’ 
erelegioenen. De eerste werd gegeven aan André Modeste 
Gretry, een musicus die Napoleon erg waardeerde en die ook 
eregast was bij de kroning. De tweede wordt toegeschreven aan 
Hubert Goffin, een bescheiden mijnwerker die met zijn 12-jarige 
zoon het leven redde van 70 arbeiders die door een overstroming 
in de val waren gelopen.

Tussen 1792 en 1815 voerde 
Napoleon het zwaard en het 
kanon door Europa in zeven 
veldtochten tot de nederlaag  
bij Waterloo. 

De bezoekers 
duiken in een 
meeslepende 

reconstructie 
waar Europa 
Expo bekend 

om staat.
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Van Waterloo 

NAAR SINT-HELENA

Cultuur

Dit jaar, waarin de tweehonderdste verjaardag van de dood 
van Napoleon Bonaparte wordt gevierd, is het Museum 
Memoriaal van Waterloo 1815 natuurlijk een plaats die u 
niet mag missen. Tot 17 oktober is er een nieuwe tentoon-

stelling te zien. Onder de titel Van Waterloo tot Sint-Helena, de geboorte 

van de legende, concentreert het zich op de cruciale periode tussen de 
nederlaag bij Waterloo in 1815 en de dood van Napoleon op Sint-
Helena in 1821. Zes jaren om van Napoleon een legende te maken. 
Verbannen en zonder wapens bleef de keizer strijden met zijn woor-
den en zijn pen, en bracht hij zijn waarheid, zoals die in zijn beroemde 
memoires ‘Mémorial de Sainte-Hélène’ is opgenomen. 

Een badkuip op het platteland
Een van de opmerkelijke stukken in deze sectie is de 
zinken badkuip die Jean-Jacques Dony aan Napoleon 
schonk. De stichter van de firma La Vieille Montagne 
was een kanunnik en scheikundige en had een octrooi 
aangevraagd voor een procedé van zinkproductie. Hij 
schonk de keizer deze badkuip om de waterafstotende 
eigenschappen en de vormbaarheid van zijn nieuwe 
legering aan te tonen. Hij kon de keizer overtuigen en 
die zou een identiek exemplaar hebben meegenomen 
tijdens zijn Russische veldtocht.
De tentoonstelling eindigt met teke-
ningen van de laatste reis van de Belle 
Poule, een fregat met zestig kanon-
nen dat in 1840 de as van Napoleon 
naar Frankrijk terugbracht.
Uiteindelijk zal iedere bezoeker onge-
twijfeld de Napoleon vinden waar-
voor hij of zij gekomen is. Bonaparte 
was er van meet af aan op bedacht 
zijn imago te controleren en begreep 
de propagandamogelijkheden ervan, 
maar de tentoonstelling bevat ook 
talrijke voorwerpen die helpen om 
het personage en zijn daden in hun 
historische context te plaatsen.
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Het eerste deel behandelt de periode tussen de terugkeer 
van Napoleon in Parijs en het vertrek naar zijn eind-
bestemming. Een van de meesterwerken is het grote 
schilderij van Paul Delaroche, om precies te zijn 
een kopie van het doek, waarop Napoleon, 
gelaarsd en onderuitgezakt in een stoel, in 1814, 
een paar dagen voor zijn troonsafstand in 
Fontainebleau, overweldigd lijkt door zijn lot.
Daarna wordt zijn ballingschap op Sint-Helena 
getoond. Het bergachtige eiland is te zien zoals 
het eruitzag voor de passagiers van de HMS 
Northumberland, op een gravure gemaakt door 
een Britse scheepsofficier. Er is ook de koperen 
badkuip waar hij 's morgens negentig minuten in 
lag, en zijn beker waarmee hij zijn maagzweer 
behandelde en waaraan hij uiteindelijk zou 
bezwijken.

De constructie van de mythe
De derde ruimte is gewijd aan de literaire con-
structie van de mythe, gevoed door zijn memoires 
die hij aan zijn verbanningsgenoten dicteerde. 
We kunnen er verschillende originele werken uit 
de bibliotheek van Sint-Helena zien, die door het 
Museum van Châteauroux uitgeleend zijn.
Het laatste gedeelte gaat over de held, toen Napoleon 
na zijn dood tot een mythische figuur verheven werd. 
De voorwerpen hier vereeuwigen de glorie van 
Napoleon, als keizer en martelaar. We kunnen er het bron-
zen dodenmasker zien, dat zijn arts Antommarchi maakte, 
of het beroemde schilderij van Maurice Dubois, waarop een 
jong meisje bij zonsondergang bloemen legt bij de Gewonde 
Adelaar, het monument ter ere van de keizerlijke garde. De legende 
was geboren …

Schilderij van Maurice Dubois, waarop een 
jong meisje bij zonsondergang bloemen legt 
bij de Gewonde Adelaar, het monument ter 
ere van de keizerlijke garde. 

Tussen de nederlaag in Waterloo 
in 1815 en het overlijden van 
Napoleon op Sint-Helena in 1821, 
liggen zes jaar die gaan bijdragen 
tot het ontstaan van de 
napoleontische legende. 

Het bronzen  
dodenmasker, dat zijn  
arts Antommarchi maakte.

Cultuur

www.waterloo1815.be
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Deze route van bijna  
500 kilometer verbindt de 
belangrijkste plaatsen van 
Wallonië, die op de Unesco-lijst 
staan, met elkaar en biedt u  
de gelegenheid om vele 
bezienswaardigheden te 
ontdekken. De route wordt in  
elf etappes voorgesteld.

De Unesco- 

FIETSROUTE 

Eeuwenoude belforten, grandioze kathedralen, liften op 
het Centrumkanaal, grote mijnsites, de archeologische 
site van Spiennes, het geopark Famenne-Ardenne, het 
carnaval van Binche … Verschillende van die Waalse 

juweeltjes staan op de Unesco-werelderfgoedlijst en zo kreeg 
Wallonië-België Toerisme het idee om een fietsroute uit te stip-
pelen die deze plekken van west naar oost met elkaar verbindt, 
van Doornik tot het Land van Herve, door de vlakten van 
Henegouwen, de oevers van de Samber en de Maas, de heuvels van 
de Condroz, de geheime valleien van de Ardennen en de Hoge 
Venen. Om iedereen de kans te geven in zijn eigen tempo te kunnen 
fietsen en de tijd te nemen om het erfgoed en de bezienswaardig-
heden langs deze route te ontdekken, worden er elf etappes met 
verschillende afstanden en moeilijkheidsgraden voorgesteld. 
Moeten we er nog bij zeggen dat de etablissementen met het label 
"Bienvenue Vélo" deel uitmaken van het landschap ? 
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1. Doornik – Bergen (68 km – gemakkelijk)
Een eerste lange etappe tussen de twee grote steden van 
Henegouwen, waarbij u de knooppunten en trajecten van de 
RAVeL volgt.
Unesco-erfgoed : de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van 
Doornik, de belforten van Doornik en Bergen, de site van de 
Grand Hornu en de Ducasse van Bergen (museum Doudou).
Onderweg : de moerassen van Harchies, het kasteel van Boussu, 
de Grote Markt van Bergen en de kapittelkerk van Sainte-Waudru.

2. Bergen – Binche (39 km – gemakkelijk)
Deze korte etappe verbindt de Doudou met de beroemde gilles. 
De route volgt een tijdje het Centrumkanaal voordat u de 
RAVeL naar Binche volgt.
Unesco-erfgoed : de Silex’s Mons (de neolitische mijnen van 
Spiennes), de hydraulische liften van het Centrumkanaal, de 
mijnsite van Bois-du-Luc, het carnaval en het belfort van Binche.
Onderweg : de militaire begraafplaats van Saint-Symphorien, 
het kasteel van Havré, de kabelspoorbaan van Strépy-Thieu, de 
stadswallen van Binche.

3. Binche – Thuin (34 km – gemakkelijk)
Een rustige etappe op de RAVeL. Eerst van Binche naar de 
Samber, dan langs het jaagpad en de sluizen naar het stadje Thuin.
Unesco-erfgoed : het belfort van Thuin en de Stoeten van 
Tussen-Samber-en-Maas.
Onderweg : de abdij Notre-Dame De Bonne Espérance in 
Estinnes, het kasteel van Solre-sur-Sambre, de kapittelkerk 
Saint-Ursmer in Lobbes en de hangende tuinen van Thuin.

4. Thuin – Charleroi (24 km – gemakkelijk)
De route, die de RAVeL volgt, laat u van de sfeer van het plat-
teland van Thuin naar de industriële landschappen van het 
Zwarte Land gaan !
Unesco-erfgoed : het belfort van Charleroi en de mijnsite Le 
Bois du Cazier (vlakbij).
Onderweg : de abdij van Aulne.

5. Charleroi - Dinant (63 km - gemiddeld)
De Samber tot Tamines, dan de RAVeL vanuit Fosses-la-Ville. 
Een route om de prachtige vallei van de Molignée tot aan de 
Maas te ontdekken.
Onderweg : het meer van Bambois, de abdijen van Maredsous 
en Maredret, de draisines, de ruïnes van het fort van Montaigle, 
de citadel van Dinant.

6. Dinant – Ciney (18 km – gemiddeld)
Perfect om de fabelachtige landschappen van de vallei van de 
fonds de Leffe te ontdekken ! Een rustige streek die bekend staat 
om zijn bieren en zijn zachte reliëf.
Erfgoed : De productie en het genot van bier maken deel uit van 
het door de Unesco erkende Belgische levende erfgoed.
Onderweg : de abdij van Leffe.

7. Ciney – Durbuy (41 km – gemiddeld)
Een schitterende tocht door de romantische en afwisselende 
landschappen van de Condroz. Van de RAVel tot het stadje 
Durbuy, met haar charmante steegjes en het Vormsnoeipark.
Unesco : het Geopark Famenne-Ardenne

8. Durbuy – Spa (63 km – moeilijk)
Voor echte sportlui ! Volgt de Ourthe tot Comblain-au-Pont, 
overbrugt Remouchamps (vanaf de top van de côte de La 
Redoute), gaat dan door de bossen tot aan de poorten van de 
Ardennen en het kuuroord van Spa.
Onderweg : het domein van Palogne, het dierenpark Monde 
sauvage in Aywaille.

9. Spa – Waimes (40 km – gemiddeld)
Deze etappe gaat over de Hoge Venen en verbindt, zonder de 
RAVeL te verlaten, Spa met Waimes via Stavelot en Malmedy.
Erfgoed : het natuurpark van de Hoge Venen-Eifel.
Onderweg : het circuit van Spa-Francorchamps, de abdij van 
Stavelot.

10. Waimes – Raeren (56 km – gemakkelijk)
De route volgt de Vennbahn, de aangelegde voormalige spoor-
lijn die door Oost-België loopt. Vanuit Waismes loopt ze tussen 
de meren van Robertville en Butgenbach, om dan in de Hoge 
Venen uit te monden in Raeren.
Onderweg : Monschau en haar historisch centrum, het kasteel 
van Raeren.

11. Raeren – Blegny (47 km – gemiddeld)
Deze laatste etappe loopt door de Duitstalige gemeenten Raeren 
en Kelmis, doorkruist de zinkmijnen van Plombières alvorens 
de RAVeL te volgen tot Froidthier en via landelijke wegen het 
Land van Herve te doorkruisen.
Unesco : de voormalige kolenmijn van Blegny-Mine.
Onderweg : het viaduct van Moresnet en de abdij van Val-Dieu.

Erfgoed
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De lodges   

van Waillimont 

  ONTSPANNING EN   
ONGEREPTE NATUUR 
Het domein van Waillimont, dat in 2018 door 
Patricia en Michel Boreux werd gekocht, zet zijn 
metamorfose voort en biedt sinds half juni 
ontspannende verblijven in “lodges” op palen 
aan. Frisse lucht en rust gegarandeerd.

 I Marc Vanel

Het domein van Wa l l imont in 
Herbeumont, tussen Neufchâteau en 
Bertrix, kreeg veel publiciteit in de 
jaren '80 toen het gebouwd werd, 

maar al snel volgde de veroordeling van de eige-
naar wegens belastingfraude. Het luxueuze land-
goed bleef lange tijd onder verzegeling en was 
nooit echt bewoond, het baadde zelfs in een zeker 
mysterie. 
In mei 2018 besloten Patricia en Michel Boreux, 
eigenaars van een uitgebreid complex van hotels, 
restaurants en attracties in Rochehaut (Bouillon), 

de plek, die hen altijd al had geïnteresseerd, over 
te nemen. “Wij waren helemaal overtuigd en onder 

de indruk van de schitterende natuur van dit land-

goed, met de rivier, de vijver en het bos, allemaal vrij 

van geluidsoverlast ”, zo vertellen Patricia en 
Michel. “De site is uitzonderlijk vanwege zijn rijke 

biodiversiteit. Wij waren niet geïnteresseerd in de 

gebouwen, die omvangrijk, slecht aangelegd en ener-

gieverslindend zijn, maar in de vijver en de beboste 

gebieden die in het sectorplan tot het recreatiegebied 

worden gerekend.”
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H E R B E U M O N T

Luxemburg

TOERISTISCHE RIJKDOM
Het domein van Waillimont is ook ontworpen om seminaries 
te organiseren op het platteland en is geschikt voor een 
groot aantal particuliere klanten van alle leeftijden. Er 
worden fietsen en visuitrusting ter beschikking gesteld en 
er is geen gebrek aan toeristische attracties in de streek : 
bewegwijzerde wandelingen in het domein, te voet of aan 
boord van een go-cart of met een elektrische fiets, een 
bezoek aan een leisteenmijn, het dierenpark en de 
brouwerij in Rochehaut, de karting in Bouillon, het kasteel 
van Herbeumont, Cap Nature in Bertrix… alles ligt binnen 
handbereik.

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

Route de Waillimont 2 
B-6887 Saint-Médard (Herbeumont)
+32 (0) 61 46 10 00
 
www.leslodgesdelavierre.com 

Scandinavische natuurtrend
Op het eerste gezicht was het niet de bedoeling om hier 
een hotelbedrijf uit te baten, of zelfs maar een restau-
rant. Nadat de familie Boreux de plaats ontruimd had, 
kregen ze al snel de wens om kleine onderkomens te 
creëren rond de uitgestrekte vijver die de Vierre door-
kruist. Veertien lodges die de natuur weerspiegelen, 
gedeeltelijk op de oever van de rivier en op palen 
gebouwd door Ardense ambachtslieden, werden half 
juni ingehuldigd. Ze bieden elk de voorzieningen van 
een klein appartement voor twee tot zes personen en 
zijn gemaakt van hout, voornamelijk eikenhout, maar 
ook larikshout.

Go-carts bij de ingang
“Het is geen vakantiepark”, zegt Patricia. “Wij willen onze 

gasten een andere vakantie-ervaring bieden dan die in 

Rochehaut, in een heel rustige en zen omgeving. Bij aankomst 

laten onze gasten hun auto achter bij de ingang van het land-

goed en rijden ze in een go-cart naar hun accommodatie, om 

geluidsoverlast te vermijden en te genieten van de ongerepte 

natuur. Tussen de lodges, in omheinde gebieden, leven enkele 

wilde diersoorten in tamelijk grote aantallen en in harmonie 

met de biotoop samen.”
Van juli tot oktober 2020 hebben Jordan Boreux, de 
jongste telg van de familie, en Gaëlle, zijn partner, een 
tijdelijk restaurant, ‘L'Episode’, opgezet in het hoofdge-
bouw van Waillimont. Tussen twee lockdowns in 
maakte de plaats het mogelijk een deel van het personeel 
van Rochehaut weer aan het werk te zetten, omdat het 
er, gezien de ruimte, ook gemakkelijker was de sanitaire 
maatregelen te respecteren. Het was afgelopen winter 
gesloten en is begin mei weer opengegaan.
“Wij denken dat wij open zullen houden tot eind november, 

misschien nog iets langer, er staat nog niets vast. Een winkel 

bij de ingang van het domein biedt lokale en andere producten 

aan. Een pendelbus geeft onze gasten de mogelijkheid om in 

Rochehaut te komen eten, of zelfs om een verblijf in beide 

plaatsen te combineren. Wij passen ons aan de vraag aan.”

Veertien lodges  
die de natuur 
weerspiegelen, 
gedeeltelijk op de 
oever van de rivier en 
op palen gebouwd 
door Ardense 
ambachtslieden.

“ Bij aankomst laten onze gasten hun auto achter bij 

de ingang van het landgoed en rijden ze in een 

go-cart naar hun accommodatie, om geluidsoverlast te 

vermijden en te genieten van de ongerepte natuur.”

In de woonkamer is een kachel aanwezig en de inrich-
ting is in lijn met de Scandinavische natuurtrend, met 
Deense meubels in zachte kleuren. Het terras is even 
ruim als de binnenkamers, waar u kunt eten of even tot 
rust kunt komen. Een privéspa met vierentwintig mas-
sagestralen heeft plaats voor vijf personen, terwijl een 
omheinde privétuin voorzien is van een houten schuur-
tje met een barbecue met vuurkorf.
Aan elke ponton ligt ook een boot, waarvan de gasten 
gebruik kunnen maken. Ze kunnen dus inschepen om 
op de vijver te ontbijten of om de riviergrondel te 
kwellen.
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Misery Beer Co

EEN SMELTKROES  
VAN IDEEËN
Goed verborgen in een plooi van een vallei in de Luikse 
Ardennen, ligt, afgezonderd van de weg naar Werbomont, 
in de kromming van een krappe bocht, een klein landhuis 
genesteld aan de voet van een beboste steile helling. Dit is 
de thuisbasis van Misery Beer Co, een nieuwe brouwerij die 
barst van ideeën.  

 I Alain Voisot

AY WA I L L E

Luik

Het eerste brouwsel werd in juni 2020 gemaakt. 
Daaruit zijn tijdens de gezondheidscrisis dertien 
bieren in blik ontstaan.
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Het is daar, in de gemeente Aywaille, 
in Harzée, dat Samia Patsalides en 
Rémy Perée hun miser ie 
kwamen verbergen. Hun 

landhuis heef t zijn authentieke, 
historische karakter behouden. Het 
oorspronkelijke gebouw was kleiner en 
werd in het midden van de 19e eeuw 
vergroot om een kuuroord te worden. 
Dankzij een bron kon men er van de 
heilzame werking van het water komen 
genieten. Vandaag wordt er bier geschonken. 
Aan de muur van één van de kamers herinneren 
enkele foto's eraan dat het Amerikaanse leger hier halt 
hield tijdens de Slag om de Ardennen. En vóór de 
Geallieerden er zich vestigden, gebruikte het Duitse 
leger het gebouw als zijn telecommunicatiecentrum.

Geïnspireerd door Stephen King
Samia en Rémy hebben er een originele brouwerij van 
gemaakt. De inwoners uit de streek en fijnproevers 
komen van ver om er voor een paar centen een collectie 
bieren te vinden die geïnspireerd is op de fusie van 
Angelsaksische invloeden en Belgische tradities. De 
brouwerij ligt in het beschermde Bru-watergebied, maar 
krijgt haar water uit het waterleidingnet van Spa ! Een 
ijzerhoudend water dat vóór het brouwen moet worden 
klaargemaakt. Bier maken met bronwater blijft een 
voorrecht dat gedeeld wordt door enkele micro-brou-
werijen in het oosten van Wallonië (de Lienne, de 
Lupulus, de Chouffe …). Het team van  

de brouwerij Misery.

In feite werd de naam Misery gekozen als verwijzing 
naar de gelijknamige roman van de succesvolle 
Amerikaanse schrijver Stephen King. Maar het is ook 
de staat waarin dit project begonnen is … Het Misery 
brouwerijteam. Samia en Remy werken al zeven jaar 
aan de site en nu pas wordt alles in gereedheid gebracht 
om te “bestaan” te midden van een gezondheidscrisis. 
Het noodlot slaat werkelijk toe, en dat is geen grapje.

De brouwerij ligt  
in het beschermde  
Bru-watergebied,  

maar krijgt haar water  
uit het waterleidingnet 

van Spa !
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M I S E R Y  B E E R  C O

Pouhon 22
B-4920 Harzé
+32 (0) 498 59 10 48
 
www.miserybeerco.be

Een Ardense bar met een internationale visie
Het principe van de micro-brouwerijen die in de jaren '90 in 
Noord-Amerika bedacht werden, omvat vaak een degustatiebar, 
of zelfs een speciale taverne, zoals die overal te vinden is in de 
dorpen en steden in Franken, of in Keulen en Düsseldorf. Die 
dynamiek heeft aanleiding gegeven tot een wedijver in de his-
torische bakermat van de brouwkunst (België, Noord-Frankrijk, 
Rijnland, Franken en Bohemen). De brouwerij Misery heeft dit 
model ook overgenomen want haar bieren kunnen worden 
gedronken in de bar die in het landhuis is ingericht.
Samia benadrukt het familiale karakter van hun onderneming. 
“Wij wonen op de eerste verdieping van het landhuis, wat een bijzon-

dere sfeer geeft aan deze brouwerij. De crisis is uiteindelijk heilzaam 

gebleken. Wij leerden snel onafhankelijk te zijn en een zekere com-

merciële autonomie te verwerven.” Ze voegt er nog het volgende 
aan toe : “Omdat ik in Californië ben opgegroeid, is het voor mij een 

stuk comfortabeler om in het Engels te communiceren. Daardoor hoe-

ven wij niet vast te houden aan een exclusief regionaal of nationaal 

cliënteel.” Sinds 2017 wordt er op sociale netwerken in het Engels 
en Frans gecommuniceerd. En 50 % van onze klanten is 
Nederlandstalig. Deze liefhebbers zijn ontvankelijker voor 
Angelsaksische bieren.

Op vat gerijpte bieren
Het eerste brouwsel werd in juni 2020 gemaakt. Daaruit zijn 
tijdens de gezondheidscrisis dertien bieren in blik ontstaan. 
Maar het ontwikkelingsplan is een op de Angelsaksische traditie 
geïnspireerd gamma, dat hoofdzakelijk op vat wordt gerijpt en 
af en toe in blikjes wordt aangeboden. Dit zijn bieren die snel 
geconsumeerd moeten worden.
Maar de parels van brouwerij Misery zijn de bieren die gerijpt 
zijn in eiken vaten van witte wijn uit Bordeaux of in 

Amerikaanse eiken vaten waarin Bourbon of 
Cognac werd bewaard. Zo wordt 15 tot 20 % van 
de productie aangeboden in f lessen met een 
muselet.
Momenteel bedraagt de productie 500 hectoliter 
per jaar. Het gamma bieren omvat IPA's, stouts, 
op vat (van eikenhout) gerijpte bieren, pale ales 
en meer. Er zijn ook bieren in beperkte oplage, 
geïnspireerd door het seizoen en bosproducten, 
en bieren gebrouwen volgens de stemming van 
de brouwer. Een unieke versie van de Imperial 
Stout wordt zes maanden gerijpt in eiken vaten 
die eerst Bourbon en dan Cognac bevatten !
Een brouwerij rijk aan creativiteit, projecten en 
internationale ontwikkelingsmogelijkheden ? 
Zoek niet verder ! U vindt deze brouwerij in 
Harzée, in een klein landhuis, een oord van 
miserie …

Het brouwerij heeft zijn eigen bar.

Een Noord-Amerikaanse tocht
Om de grillen van het lot te trotseren, heeft Rémy, brouwer van 
beroep, solide referenties. Hij keerde terug naar België, nadat 
hij door heel Noord-Amerika gereisd had, voornamelijk door 
Vermont en Quebec (in Montréal en de Gaspé), om zijn vak-
kennis te perfectioneren. “Het was in Quebec dat ik echt leerde hoe 

ik het water moest bereiden voordat ik een brouwsel maakte, ” zegt 
hij. Een verrassend parcours ? De uitleg is eigenlijk simpel. De 
kunst van het brouwen werd door de Europeanen ingevoerd, 
en dwong tot een vruchtbare kruising, die de brouwers van het 
oude continent versteld deed staan. Europa heeft zich pas laat 
door deze creativiteit laten inspireren want de brouwtradities 
zijn om redenen van cultureel en commercieel erfgoed te geslo-
ten. Vandaag is de cirkel rond. De terugkeer naar het historische 
grondgebied van de brouwkunst kan het concept alleen maar 
versterken. De waarde van dat imago werd versterkt met de 
oprichting van een brouwerij, opgericht door een Belg in Fort 
Collins, ten noorden van Denver, Colorado. Hij koos de naam 
New Belgium Brewing Company. De waarde van de bekendheid 
van de Belgische brouwkunst wordt erkend tot op het punt dat 
het een commercieel label wordt. Het is miljoenen dollars waard 
in communicatie en marketing.

Er zijn ook bieren in beperkte oplage, 
geïnspireerd door het seizoen en 
bosproducten, en bieren gebrouwen 
volgens de stemming van de brouwer. 

De bierroute in Europa 



PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES SITES TOURISTIQUES… 

ET PROFITEZ DE RÉDUCTIONS !

ONTDEK DE TOERISTISCHE TREKPLEISTERS… 

EN GENIET VAN KORTINGEN!

www.visitespassion.info

SITES TOURISTIQUES… 
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THE PLACE
TO BE WAW !
—  Ondergronds Wallonië  

Onder de Citadel van Namen  

“Een termietenhoop” zou Napoleon hebben gezegd over dit immense fort en zijn 
netwerk aan ondergrondse gangen waarvan de bouw zich uitstrekte van de 
16e tot de 19e eeuw. Maar hoewel ze verscheidene kilometers lang zijn, zijn 
enkel de ongeveer 500 meter gerestaureerde galerijen toegankelijk voor het 
publiek. Meer dan genoeg om zich over te verbazen. Vanuit het 
Bezoekerscentrum Terra Nova zal het publiek tijdens de rondleiding een 
duik nemen in de ingewanden van het fort en in de geschiedenis van de 
citadel. Tijdens heel de rondleiding zullen 3D-animaties, projecties en geluidseffecten de door 
de gids gegeven uitleg en vertelde anekdotes onderstrepen. Men zal leren hoe de gangen werden gemaakt en waar-
voor ze dienden (opslag, schuilplaats, logistiek …) en zien hoe soldaten langs de schietgaten de vijand bestookten.
Onderweg zullen de bezoekers leren dat zich in een (ander) deel van de gangen de werkplaatsen van Parfumerie Guy 
Delforge bevinden en dat de wijnen van Grafé-Lecocq verouderen in vaten die zijn opgeslagen in tunnels die tot 1953 
werden gebruikt door de tramlijn tussen het station van Namen en het ‘Grand Hôtel de la citadelle’.

https://citadelle.namur.be/fr/grands-souterrains-citadelle-namur

De Cyclerie in Luik 

Thomas, Gilles en Yves. Vijf jaar geleden besloten deze drie Luikse fietsfanaten hun 
gezamenlijke kennis te gebruiken om een fietsatelier te openen. Die in Outremeuse 
gelegen werkplaats biedt verscheidene diensten aan : basisherstellingen en -onderhoud, 
alsook het restaureren en individualiseren van fietsen, maar bovendien – en daar 
schuilt het originele van deze onderneming – het van A tot Z op maat bouwen van 
fietsen die aan de morfologie en het gebruik zijn aangepast ! De drie fietsenmakers 
hebben elk hun specialiteit : Thomas maakt kaders, Gilles wielen (spaken, assen,  
velgen …) en Yves doet de eindmontage en de herstellingen.
Ze zijn kortom ouderwetse fabrikanten die in het centrum van Luik een ruim gamma 

van diensten willen aanbieden voor de zo nuttige, zuinige en duurzame fiets. En het 
succes overtreft de stoutste verwachtingen van het trio : “Onze werkplaats draait goed”, zei Thomas in de lente, 

“maar gelijk vele anderen hebben we te weinig onderdelen. Haast 90 % van de componenten van een fiets (kettingen, tandwielen, 

remmen, kabels …) komt immers uit Azië ! ”

http://lacyclerie.be 

—  Wallonië per fiets

Toerisme
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Aprile en de Wolvenhoeve in Trooz
In het Land van Herve, op de hoogte tussen Olne en Trooz, in het dorpje Forêt, ligt de ‘Ferme 
des Loups’ of Wolvenhoeve, een plaats die de jonge zanger Aprile inspireert. “Ik ga me er graag 

herbronnen”, legt de in de streek geboren kunstenaar uit. “Ik heb daar trouwens een sequens opge-

nomen van mijn ‘Giving Up Time’-clip, die werd geregisseerd door mijn broer Maxime Donnay.”
Waarom oefent die oude kasteelhoeve zulk een aantrekkingskracht uit op Aprile ? Omdat ze 
werd aangekocht en volledig gerenoveerd door mensen uit de streek, de familie Crahay, en 
ze tot een ‘zytho-bistro-naturo-toeristische’ gelegenheid werd omgevormd zonder iets van 
haar ziel te verliezen ! Hoewel ze inderdaad ‘magische’ rugzakken aanbiedt als gids voor 
uitstappen vol verhalen en lekkernijen, is de Wolvenhoeve ook een degustatieruimte waar 
je met streekproducten kan kennismaken onder het drinken van een Louve, een 
van de bieren die door de op de benedenverdieping gevestigde 
microbrouwerij worden gemaakt. Sinds april 
biedt de hoeve ook ruimte voor biologische roo-
mijs en chocoladeworkshops. Aan het hoofd staat 
Valéry Juprelle, een landbouwerszoon die in het 
dorp is opgegroeid en zijn opleiding kreeg bij Jean-
Philippe Darcis in Verviers. Een jonge wolf in 
opgang, zoals Aprile ! 

www.lafermedesloups.com/ 

Youssef Swatt’s en de kalkovens van Sint-Andries in Doornik
Youssef Swatt’s, een fan van teksten en rap, heeft niet lang geaarzeld om de oude kalkovens van 
Chercq te kiezen voor de uitzending. “Ik ben van Doornik en deze plek intrigeert me al van toen ik 

klein was …”
De acht ovens, die vanaf 1840 werden gebouwd, hebben een eeuw lang plaatselijke kalksteen 
verhit om er onafgebroken natuurlijke waterkalk van te maken. Zo hebben ze geholpen om van 
Doornik de voornaamste kalkproducent ter wereld te maken. De vroegere, aan de oever van de 
Schelde langs de jaagpaden gelegen oude ovens van de ‘Rivage Saint-André’, zijn nu overwoekerd 
door planten, maar hun grootsheid en poëzie hebben ze niet verloren. Daarom zet de Stichting 
FaMaWiWi zich al sinds 1997 in voor het behoud van de site. Ze wil daar een cultureel en creatief 
project ontwikkelen, dat ook evenementen organiseert (er is 60 meter aan gewelfde zalen), alsmede 
herdenkingen dankzij de ‘Passeurs de mémoire’ of ‘Herinneringensmokkelaars’. “De ruimte boven 

de ovens is een grote tuin geworden, waarin degenen die dat willen, berichten over onze tijd kunnen ach-

terlaten voor de toekomstige generaties”, aldus Eric Marchal, een van de vier gangmakers die 
de stichting hebben opgericht. Die mensen kunnen ook vragen dat 

hun as daar wordt uitgestrooid. Zo wordt de site een origineel 
graf ! 

www.famawiwi.com

—   Ambassadeurs met liedjes 

Toerisme
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Textilités

De Anciens Abattoirs van Bergen brengen een grote tentoonstelling van uitsluitend 
Belgische kunstenaars. Onder de titel Textilités vinden dertig hedendaagse kunstenaars 
zich rond één thema : textiel. Met meer dan zestig speciale, recente en oude werken, 
biedt Textilités een brede kijk op de hedendaagse Belgische creativiteit.

De tentoonstelling wil doen nadenken over het begrip, de zin en 
de relevantie van textiel, dat wil zeggen over de relatie tussen 
materie en krachten, die daardoor zelf een vorm van ‘textiliteit’ 
wettigt.
Ter illustratie werden er werken gekozen van in België wonende 
creatieve kunstenaars die door textiel aan het werk worden 
gezet en waarbij de creatieve energie even belangrijk is als de 
uiteindelijke vorm. De geëxposeerde werken getuigen van 
symbolische, culturele en esthetische waarden van makers 
die zowel beeldende kunstenaars als ambachtslieden zijn.

Textilités wordt georganiseerd in samenwerking met de Stad 
Bergen en met Les Drapiers, onder het commissariaat van 
Denise Biernaux. Het is een initiatief van BeCraft, een 
beroepsvereniging die de beroepen van makers van toege-
paste kunst uit Wallonië en Brussel tot hun recht willen 
doen komen. Keramiek, glas, juwelen, papier, textiel en 
design zijn, onder andere, creatieve sectoren waarin de 
gekozen en gepromote kunste-
naars actief zijn.

De Galerij van BeCraft is een vitrine 
voor de jongste, altijd even innoverende en gedurfde creaties 
van de aangesloten kunstenaars. De ernst waarmee de wer-
ken werden gekozen en voorgesteld, doet echter geen 
afbreuk aan de gezelligheid van de plek, waar men thee kan 
drinken uit handgemaakte mokken. 

www.becraft.org

Cultuur

—   In de Anciens Abattoirs van Bergen  

tot 1 augustus

Mâchoire,  
Esther Babulik 
2019 
© J. Poezevara

Rangement ordinaire , 
Marianne Berenhaut - 2013 

© Ludovic Jaunatre  
en Nicolas Leroy

Arlequin,  
Jot Fau 
2017
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—   Twee boeiende tentoonstellingen   

in de Grand Hornu tot 29 augustus

In het vroegere ‘ingenieurshuis’ van het Museum voor 
Hedendaagse Kunst nodigt deze tentoonstelling u uit 
voor een poëtische en kritische meditatie rond ‘ruïnes’ 
op basis van een installatie van Oriol Vilanova, een 
dubbele filmvertoning van Fiona Tan en een beeld-
houwwerk van Daniel Turner.
De uit verscheidene beeldenmozaïeken bestaande Vues 

imaginaires (2017) is een verzameling van honderden 
postkaarten met daarop afbeeldingen van ruines, die 
Oriol Vilanova op vlooienmarkten op de kop heeft 
kunnen tikken. De tegenhanger Ruins (2020) bestaat 
uit twee films die door Fiona Tan werden opgenomen 
in de vroegere machinezaal van de Grand-Hornu en 
die worden geprojecteerd op schermen die op enige 
afstand van elkaar staan. Het verbindingsteken tussen 
die twee installaties is het beeldhouwwerk RH2 (2012) 

van Daniel Turner, dat, vertrekkende vanuit die ruïnes, aanzet tot een kritiek van de kapita-
listische economie en van het ‘creatieve afbraakproces’ ervan, doordat de kunstenaar van oude 
koelkastklinken een archeologisch artefact maakt.
De tentoonstelling suggereert dat de uitrustingen en de gebouwen die we op duurzame wijze 
maken, minder ‘bestand zijn tegen de tand des tijds’, dan wel ‘de schuilplaats van de tijd’ zijn, 
net zoals de samenlevingen en de instellingen van een tijd die uiteindelijk minder definitief 
voorbij is, dan wel teruggevonden wordt in de resten en de archieven ervan.

Cento - James Welling
Het MACS vroeg aan James Welling om zijn huidig fotowerk over de architectuur en 
de beeldhouwkunst uit de Grieks-Romeinse Oudheid te tonen. Deze nieuwe reeks, 
die Cento heet, vindt in 2018 haar oorsprong in het Met (Metropolitan Museum of 
Art) van New York, toen de Amerikaanse kunstenaar foto’s nam van de buste van een 
Romeinse keizerin, Julia Mamaea, en die in verschillende kleuren afdrukte met behulp 
van collotypie, een oude druktechniek.
Onder de indruk van de vloeiende kleurstoffen die het gezicht opnieuw zijn vleeskleur 
schonken, beseft James Welling dat die gewassen en doorschijnende weergave op twee 
manieren teruggaat in de tijd : naar de polychrome beelden uit de Oudheid en naar de 
zwart-witfotolithografie (of lichtsteendruk) van de eerste albums die werden gewijd 
aan de 19e eeuwse archeologische zendingen. Zijn nieuwsgierigheid brengt hem naar andere plaatsen en 
musea, meer bepaald naar Athene en Eleusis, en doet hem de kleurentheorieën uit de Oudheid en vooral 
die van Aristoteles bestuderen.
Sinds 1998 gebruikt James Welling ook digitale technieken en kleurenpaletten zoals Photoshop. Zo 
‘bevrijdt’ hij kleur uit het dwangbuis van het onderwerp en de geschiedenis. “Intense kleuren en bladgoud 

deden textiel, haar en carnatie tot hun recht komen”, legt hij uit in verband met Cento en zijn eerbetoon aan 
de Griekse beeldhouwkunst.

www.mac-s.be

Comme le mur qui attend le lierre 
Fiona Tan / Daniel Turner / Oriol Vilanova

Ruins, Fiona Tan, 2020.  
Courtesy van de kunstenaar,  
Peter Freeman Inc,  
New York en Frith Street Gallery, 
Londres. © SABAM Belgium 2021

Bronze de 
l’Artémision, 

James Welling, 
20192021
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7 charmante 

WAALSE STEDEN
Waarom zou u er deze zomer niet 
eens op uit trekken in onze mooie 
landstreek? WAW heeft voor u zeven 
Waalse steden met uiteenlopende 
toeristische charmes uitgekozen. Voor 
iedere stad biedt ons magazine u vijf 
goede plannen aan om het mooie 
erfgoed, de rijke musea, de charme 
van de oude stenen en de groene 
hoekjes, de sportieve uitstappen en 
de streekproducten te ontdekken.
Hoewel iedere stad haar eigen 
identiteit koestert, toch hebben  
ze allemaal leuke verrassingen in 
petto om u zin te geven om  
Wallonië beter te leren kennen.  

 I Christian Sonon
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T O E R I S T I S C H E  D I E N S T 

V A N  C H I M A Y

Rue de Noailles 6  
6460 Chimay
+32 (0) 60 21 18 46 
info@si-chimay.be
 
visitchimay.be

CHIMAY   
OVER PRINSEN   
EN TRAPPISTEN

Chimay, dat befaamd is 
voor zijn trappistenbieren 
en  kazen, werd in 1486 
tot vorstendom verheven. 
Zijn kasteel, wallen, oude 
trappen, verharde 
straten en krappe huizen 
verwijzen naar de 
geschiedenis van deze 
duizend jaar oude stad 
die zich genesteld heeft 
in de Henegouwse 
laars, op het kruispunt 
van de RAVeL en de 
wandelweg van de 
‘Grande Traversée’ van 
het Land van Chimay.

Het oude centrum
Om u kennis te doen maken met deze charmante oude stad vol historische 
monumenten, biedt de vzw Chimay Promotion het spel ‘Het geheim van 
Chimay’ aan. Een gordel waarvan de zakken met hangsloten dichtgemaakt zijn, 
een oriëntatieboekje en enkele toebehoren, zijn de instrumenten waarmee de 
spelers op zoek gaan naar de geheimen van Chimay ! Om hun weg te vinden 
in de stad, moeten ze onderweg raadsels oplossen. Tijdens het spel kan men 
een bezoek brengen aan de collegiale Sint-Petrus-en-Pauluskerk – met haar 
uivormige torenspits – en ten slotte enkele plaatselijke producten gaan proeven 
op een terras aan de Grote Markt.
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Het kasteel van Chimay
Het is ondenkbaar dat wie naar Chimay komt, geen bezoek zou 
brengen aan het prachtige kasteel dat op een vooruitstekende 
rots in het dal van de rivier Eau Blanche staat. Dat het kasteel 
in zulk een goede staat verkeert, komt doordat de eigenares, 
prinses Elisabeth van Chimay, een deel van haar fortuin 
besteedde aan het onderhoud ervan en ook voor de nodige 
uitstraling zorgde door een festival voor barokmuziek te orga-
niseren. Tot haar 85 jaar leidde ze zelf de bezoeken aan de voor 
het publiek openstaande delen, waaronder de prachtige toneel-
zaal die uit de tijd van de Restauratie stamt. Vandaag gebeurt 
het bezoek met behulp van een mobiele app en wordt de geschie-
denis van de prinsen van Chimay verteld door de Franse acteur 
en journalist Stéphane Bern, aan de hand van een film die 
getoond wordt in het Kunstenaarshuis.

De abdij van Scourmont en de Espace Chimay
De abdij van Onze-Lieve-Vrouw van Scourmont, die haar sta-
tige vleugels uitspreidt over de gemeente Forges, zeven kilome-
ter ten zuiden van Chimay, is een abdij van de Cisterciënzerorde 
van de Strikte Observantie. De communiteit telt ongeveer vijf-
tien monniken, die een leven van gebed en werk leiden, waar-
onder het beheer van het beroemde trappistenbier, dat ter 
plaatse wordt gebrouwen. De buitengebouwen, de begraafplaats, 
de tuinen en de kerk kunnen vrij worden bezocht. De abdij geeft 
uit op de Espace Chimay, een kilometer verder gelegen, waar 
de bezoekers een duik kunnen nemen in de interactieve ten-
toonstelling ‘Chimay Expérience’ om er de geheimen van de 
geschiedenis en de productie van de trappistenbieren en kazen 
te ontdekken. Daarna kunnen ze de theorie in de praktijk 
omzetten in de ‘Auberge de Poteaupré’ die ook enkele kamers 
verhuurt.

Lompret
In een schrijn van groen, op enkele kilometers ten oosten van 
Chimay, op de RAVeL naar Mariembourg, ligt Lompret, een 
van de Mooiste Dorpen van Wallonië. Het is niet alleen aan-
trekkelijk omwille van de pracht van het landschap, maar ook 
wegens de resten van een feodaal kasteel, een brug met drie 
bogen en het kleine religieuze erfgoed. Bovendien is er de Eau 
Blanche, die eraan herinnert dat de streek tot in de 20e eeuw 
haar glorietijd beleefde dankzij de activiteiten van de smidsen. 
Natuurliefhebbers kunnen volop van de prachtige omgeving 
genieten door de 6,6 kilometer lange wandeling langs de Eau 
Blanche te maken, die lange tijd de bochten volgt van de rivier 
die haar naam te danken heeft aan de kalkhoudende bodem 
waarin ze haar bedding groef.

De Aquascoop van Virelles
Op drie kilometer van Chimay, aan een van de mooiste vijvers 
van Wallonië, ligt de Aquascoop, die een ludieke en didactische 
kennismaking met de natuur aanbiedt in een reservaat van 134 
hectare. Aan de ene kant is er de ludieke ruimte met haar speel-
tuin en barbecuehoek, en aan de andere kant de ruimte om de 
natuur te leren kennen tijdens een toeristische wandeling met 
een ‘ontdekkingspad’, observatieplekken, een tuin met wilde 
planten, een didactisch bijenhuis … Een paradijs voor kinderen 
en een must voor scholen ! 
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T O E R I S T I S C H E  D I E N S T  V A N  T H U I N 

Place Albert 1er 2  
6530 Thuin
+32 (0) 71 59 54 54
 
tourismethuin.be

THUIN   
HANGT AAN 
ZIJN BELFORT

Waar de Samber en de Biesmelle samenvloeien, daar 
ligt de middeleeuwse stad Thuin op een rotsachtige 
uitloper en wordt ze gedragen door meer dan 
tweehonderd tuinen. Het hoofd ervan is het belfort,  
dat tot het Werelderfgoed van de Unesco behoort, 
terwijl de voeten in de Samber hangen, tussen twee 
andere trekpleisters: de kapittelkerk van Sint-Ursmarus 
van Lobbes – de oudste kerk van België – en de abdij 
van Aulne. 

Het belfort en de Hangende Tuinen
Het belfort in het centrum van de bovenstad is het enige overblijfsel van een 
kapittelkerk die in 1811 werd gesloopt. Het uitzicht op de top is even adembe-
nemend als het beklimmen van die toren ! Minder uitputtend is een wandeling 
door de straatjes tussen de Hangende Tuinen. Die 230 terrassen hangen aan 
steile delen van de middeleeuwse stad en maken deel uit van de vestingen 
ervan. Het door de toeristische dienst voorgestelde plan bestaat uit verscheidene 
wandelingen langs de tuinen, de bezienswaardigheden – zoals de wijngaard 
van Thuin – en de openbare hedendaagse kunstwerken in openlucht. Vanop 
verschillende plaatsen heeft men uitzicht op al die tuinen, zoals op het pano-
rama van de ‘Chant des Oiseaux’. 

Dossier
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De Thudo en de geschiedenis van de 
binnenscheepvaart
Aan het begin van de 20e eeuw telde Thuin op een bevolking 
van 5000 inwoners meer dan 1100 gezinshoofden die binnen-
schippers waren ! Maar die langdurige liefde is nog niet helemaal 
voorbij, aangezien er in de Rivage-wijk – een vroegere vrije 
gemeente die om de 6 jaar nog altijd symbolisch haar burge-
meester kiest ! – nog veel gepensioneerde schippers wonen. 
Tijdens een wandeling in die typische buurt kunt u ook een 
bezoek brengen aan de ‘Thudo’. Dat aan de rechteroever van de 
Samber gemeerde museumschip, zal u vertellen over het schip-
persleven in Thuin, over de wijze waarop een binnenschip werd 
gebouwd, over het communicatiesysteem enz. Wilt u nog meer ? 
Scheep dan in op de ‘Sir Lancelot’ voor een cruise op de Samber 
tot aan Lobbes, Merbes-le-Château of de abdij van Aulne.

De historische tram Thuin-Lobbes
Dit Europees jaar van het spoor is ideaal voor een bezoek aan 
het ‘Centre de Découverte du Chemin de Fer vicinal de Thuin’. 
Het museum, dat wordt beheerd door de ‘Association pour la 
Sauvegarde du Vicinal (ASVi) ’, biedt onderdak aan een dertigtal 
voertuigen die de geschiedenis vertellen van de Belgische 
Buurtspoorwegen – ooit het grootste tramnet ter wereld ! 
Tijdens het weekend nodigt de ASVi haar bezoekers uit op een 
rit met een tram die vanuit Thuin aan de ene kant langs het dal 
van de Biesmelle tot aan Biesme-sous-Thuin rijdt en aan de 
andere kant door de Sambervallei tot aan Lobbes. Een geres-
taureerde historische tramlijn en unieke uitzichten ! 

De abdij van Aulne
Wanneer u de RAVeL van de Samber naar Charleroi volgt, ziet 
u na 9 kilometer de indrukwekkende ruïnes van de abdij van 
Aulne, die in de 7e eeuw werd opgericht door een berouwvolle 
bandiet. In haar glorietijd was ze bewoond door cisterciënzer-
monniken, maar tijdens de Franse Revolutie werd ze in brand 
gestoken. U kunt daarna een wandeling maken rond de abdij of 
een idyllische uitstap op de Samber aan boord van een elektrisch 
bootje dat u zelf bestuurt (vertrek aan café Leblon) of gewoon-
weg ter plaatse rustig genieten van een van de bieren van de 
abdijbrouwerij.

Ragnies, de distilleerderij van Biercée en het kasteel 
van Fosteau
Ragnies, een van de Mooiste Dorpen van Wallonië, valt op door 
zijn grote, in kalksteen en baksteen opgetrokken hoeven, zoals 
de ‘ferme de la Cour’ waar zich de distilleerderij van Biercée 
bevindt, die bekend is voor haar brandewijn op basis van verse 
vruchten, waaronder het befaamde ‘Eau de Villée’. Om dit dorp 
te ontdekken, is niets beter dan een fietstocht vanuit Thuin en 
langs de RAVeL naar Beaumont (tot aan Dontiennes). Na een 
bezoek aan de distilleerderij en eventueel een maaltijd in de 
‘Grange des légendes’, kunt u terugkeren naar Thuin of verder 
fietsen naar het kasteel van Fosteau. Dat prachtige gebouw – 
typisch een middeleeuws kasteel dat tijdens de renaissance werd 
verbouwd – met zijn ridderzaal, zijn apotheekmuseum en zijn 
Franse tuinen, is ook een bezoek waard. Terugkeren kunt u 
langs Fontaine-Valmont en via de RAVeL van de Samber via 
Lobbes tot in Thuin (in totaal : 33 km ).
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NIJVEL   
VAN SINT-JACOBS   
NAAR DJAN-DJAN

Ten zuiden van 
Brussel, halfweg 
tussen Waterloo en 
La Louvière en in de 
buurt van Villers-la-
Ville, ligt Nijvel, een 
stadje met een rijke 
geschiedenis en een 
indrukwekkende 
kapittelkerk. Van het 
historisch en 
religieus verleden 
van dit Brabantse 
stadje is er nog een 
overvloed aan 
getuigen waar u niet 
naast kunt kijken 
wanneer u door de 
straten en steegjes 
wandelt.

De kapittelkerk van Sint-Gertrudis
Deze aan de Grote Markt gelegen kerk is een van de grootste (meer dan 
100 m lang) en van de oudste (11e eeuw) Romaanse kerken van Europa. 
Tijdens de bombardementen van 1940 verloor ze haar gotische toren-
spits, maar werd prachtig gerestaureerd in de daaropvolgende decennia. 
Tijdens een rondleiding van twee uur kunt u kennismaken met haar 
geschiedenis en onder de indruk komen van haar geweldige omvang 
en haar rijke meubilair. En wanneer u rond de meesterlijk heraangelegde 
Grote Markt wandelt, kunt u de bogen aan de buitenkant (koorafslui-
ting, voorgevel, abside en tegenabside) bewonderen en tegelijk luisteren 
naar het bewegende messingfiguurtje aan de zuidgevel. Die ‘ jacquemart’ 
werd beroemd toen hij in de 17e eeuw door de inwoners van Nijvel (of 
‘Aclots’) werd aangenomen en ‘Jean de Nivelles’ werd gedoopt – of Djan-
Djan voor de vrienden ! 
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De ‘tarte al Djote’
Deze culinaire specialiteit van Nijvel is een sterk 
geurende taart van snijbiet en kaas, die warm 
wordt gegeten en onder de bescherming staat van 
de gelijknamige broederschap, die elk jaar labels 
uitreikt aan de fabrikanten. Brasserie-restaurant 
‘de l’Union’, aan de Grote Markt, is een van de 
weinige gelegenheden van de stad die de taart 
maakt en opdient volgens de regels (waarvoor de 
broederschap haar 5 sterren gaf in 2019) ! Geniet 
ervan op het terras tegenover de kathedraal. 

De Sint-Jacobswijk en het Dodaine-park
Pittoreske straten, beschermde huizen, historische resten … Ten zuiden van 
de Grote Markt bevindt zich de vroegere buurt van de Compostella-
bedevaarders, die later die van de brouwers werd en nu een alleraardigst 
dorpje in de stad vormt, waar u gezellig kunt wandelen met of zonder gids. 
Nadat u voorbij de Simone-toren bent, die een restant is van een 13e eeuwse 
vestingmuur, komt u in de Marlet, de Bayard, de Gillard d’Heppe, de 
Coquernestraat en in de ‘rue du Coq’ … Soms ziet u een van een sint-ja-
kobsschelp voorziene deur of een mooie stadswoning met een hangende 
tuin. Langs de Wichetstraat en de trap met 24 treden naast de oude wal, 
verlaat u het middeleeuwse centrum om te genieten van de tuinen en de 
vijvers van het Dodaine-park, die echt de groene long van Nijvel vormen 
en waar gezinnen maar al te graag ontspanning zoeken. 

De abdij van Villers-la-Ville
Wie kent niet deze ruïnes, die nog bewonderd 
werden door Victor Hugo ? Op de 30 hectare 
grote site van deze 900 jaar oude cisterciënzer- 
abdij liggen ook verscheidene tuinen (sier-,  
kruiden- en fruittuinen), een meditatiepad en, 
sinds een dertigtal jaar, een wijngaard, de ‘clos 
de Villers-la-Vigne’ ! In de zomer worden er ver-
scheidene stages voor jongeren georganiseerd op 
de site, die ook een prachtig kader biedt voor 
nachtelijke toneelopvoeringen.

Het kasteel van Seneffe
Hebt u zin in een fietstocht ? Het Domein van Seneffe ligt maar op een tiental 
kilometer buiten Nijvel en u kunt er gemakkelijk met de fiets naartoe rijden. 
Daarvoor volgt u de RAVeL tot aan Arquennes, daar slaat u linksaf aan de 
draaibrug en volgt dan het oude kanaal Brussel-Charleroi tot in Seneffe. 
Het jaagpad loopt langs veel sluizen en is ook een paradijs voor wandelaars. 
Dan ziet u het domein voor u liggen : rechts staat het 18e eeuwse kasteel in 
neoklassieke stijl, dat de mooiste verzameling kunstsmeedwerk uit België 
bevat, en links ligt het 22 hectare grote Engelse park met de schouwburg, 
de oranjerie, het vogelverblijf, de vijver en het eiland met zijn romantische 
brug. Deze zomer kunt u er ook kennismaken met het werk van de Belgische 
beeldende kunstenares Tinka Pittoors, die haar artistiek traject heeft aan-
gelegd op het domein.

T O E R I S T I S C H E  D I E N S T 

V A N  N I J V E L

Rue de Saintes 48 
1400 Nivelles
+32 (0) 67 84 08 64
 
tourisme-nivelles.be
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Een cruise op de Maas
Aangezien Dinant een van de meest trotse dochters 
van de Maas is, mag u zeker geen begeleide of thema-
tische cruise op de stroom missen, ofwel tussen de 
sluizen van Anseremme en Bouvignes, ofwel tot aan 
het kasteel van Freÿr. De ‘Croisières Mosanes’ bieden 
een formule met citadelbezoek aan, terwijl ‘Dinant 
Evasion’ zowel groepscruises als intiemere uitstappen 
met elektrische boten (zonder vaarbewijs) aanbiedt.

Dinant, de stad van de beroemde uitvinder van de saxofoon, biedt een hele  
waaier toeristische activiteiten. Aan merkwaardige sites is er geen gebrek, zoals  
(van boven naar onder) de citadel, de Maas en de grot ‘La Merveilleuse’.  
Liefhebbers van erfgoed en geschiedenis zullen genieten van de omliggende 
kastelen, terwijl avontuurlijke bezoekers hun gading zullen vinden in de afwisselende 
en overvloedige natuur. 

DINANT   
DOCHTER VAN DE MAAS 
EN MOEDER VAN 
ADOLPHE SAX
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Afdaling van de Lesse per kajak
Dit is de ‘must’ van de streek, voor gezinnen en voor groepen. 
U kunt kiezen tussen de halve afdaling vanuit Gendron (12 km) 
en de volledige vanuit Houyet (21 km). Die activiteit wordt 
georganiseerd door ‘Dinant Evasion’, in Anseremme, dat for-
mules aanbiedt waarbij de afdaling van de Lesse wordt gecom-
bineerd met aan andere sportieve activiteit, zoals de Ardenne-
challenge, een tocht tussen bomen en rotsen met oversteken op 
bruggen van touw of planken en het maken van dieptesprongen 
terwijl men aan kabels hangt ! 

Uitstappen met een elektrische step
Zoekt u een leuke gezins- of groepsactiviteit ? In Anseremme 
biedt ‘Trot-e-Fun’ elektrische steps aan om de streek te verken-
nen ; dat zijn een soort mountainbikes zonder zadel, die speciaal 
aangepast zijn aan het reliëf van de Maasstreek. De trajecten 
worden uitgestippeld naargelang de vraag bij vertrek uit ver-
schillende plaatsen (Dinant, Anseremme, Bouvignes …). Deze 
activiteit duurt ongeveer 1,5 uur en wordt omkaderd door een 
monitor. Op afspraak, natuurlijk.

De RAVeL van de Molignée en de abdij  
van Maredsous
De uitstap begint op een vlak stuk van de RAVeL van de Maas, 
maar in de vallei van de Molignée moet men al steviger trappen 
om naar Maredsous te klimmen. De tocht gaat langs de slak-
kenkwekerij van Warnant, de ruïnes van het kasteel van 
Montaigle, het dorp Sosoye (een van de Mooiste Dorpen van 
Wallonië) en natuurlijk met de befaamde draisines langs de 
RAVeL van Warnant naar Maredsous via het vroegere station 
van Falaën. Wanneer u de abdij hebt bereikt, kunt u er een 
plaatselijk bier drinken en/of boterhammen met kaas eten. 
Indien u langs Maredret terugkeert, ga dan eens naar de abdij-
winkel om te kijken naar de illumineringen die door de abdis 
en de benedictijnerzusters worden gemaakt en die internatio-
nale faam genieten. 

T O E R I S T I S C H E  D I E N S T  V A N  D E  M A A S V A L L E I  N A M E N - D I N A N T

Avenue Colonel Cadoux 8  
5500 Dinant
+32 (0) 82 22 28 70
 
valleedelameuse-tourisme.be

De citadel
Dit monument heeft sinds de 11e eeuw verscheidene levens 
gekend, maar het uitzicht ervan dateert van de wederopbouw 
tussen 1818 en 1821, tijdens de Nederlandse bezetting. De bezoe-
kers kunnen er naartoe gaan langs de parking aan de achterkant 
van de site of gebruik maken van de kabelbaan (of van de trap 
met 408 treden !). Het uitzicht is uniek. De citadel is een wapen 
en geschiedenismuseum en de sterke momenten zijn het bezoek 
aan de kazematten van de soldaten uit de Eerste Wereldoorlog 
en dat aan een loopgraaf via een ingestorte schuilplaats. Na uw 
terugkeer op de begane grond, kunt u een wandeling maken 
door de stad en een bezoek brengen aan de kapittelkerk, aan het 
Huis van Mijnheer (Adolphe) Sax (vrije toegang) en aan het 
Huis van de Patafonie (op afspraak). Wanneer u voldoende 
cultuur en geschiedenis hebt gehad, kunt u naar de ‘croisette’ 
gaan om er te genieten van een Dinantse preitaart, een Caracole-
bier of een Dinantse koek.

Dossier
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T O E R I S T I S C H E  D I E N S T  

V A N  R O C H E F O R T

Rue de Behogne 5  
5580 Rochefort
+32 (0) 84 21 25 37
 
www.famenneardenne.be

ROCHEFORT   
ZIJN GROTTEN  
EN ZIJN LESSE

Rochefort zal sommigen 
doen denken aan 
trappistenbier, anderen aan 
het beroemde Lachfestival 
en nog anderen aan een 
grote Belgische 
tennisspeelster. Maar dan 
vergeten we dat Rochefort 
ook het Domein van de 
Grotten van Han heeft, de 
echte toeristische parel 
van deze historische 
stad, die in het Geopark 
Famenne-Ardenne ligt 
en het ideale vertrekpunt 
is om kennis te maken 
met de rijkdommen van 
een streek met een 
prachtige natuur en een 
hele resem kastelen.

Het gravenkasteel en de grot van Lorette
Het niet ver van het stadscentrum gelegen gravenkasteel, dat vroeger 
het grootste kasteel van de Famenne was, is een belangrijke historische 
en archeologische plaats die eraan herinnert dat de stad haar naam te 
danken heeft aan die vesting (rocha fortis), die door de eerste heren 
van Rochefort, de Montaigus, werd gebouwd op een rotsachtige berg- 
uitloper. De grot van Lorette ligt dan weer zestig meter onder de grond 
(600 treden). Hoogtepunt van het bezoek is de Sabbatzaal, die zo ver-
ticaal is (65 m hoog) dat je er het opstijgen van een lichtgevend ballon-
netje kan volgen. 
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Het 'Archéoparc' en het ‘Centre du Rail  
et de la Pierre’
Op minder dan twee kilometer van het stadcentrum, in de 
richting van Jemelle, zal het Archéoparc van Malagne u de 
resten van een indrukwekkende Gallo-Romeinse villa onthul-
len. Stap voor stap kunt u de resultaten van de aan de gang 
zijnde archeologische opgravingen volgen, de Romeinse tuinen 
en moestuinen, het kweken van oude rassen en de ambachten 
uit die tijd. In Jemelle treft u het ‘Centre du Rail et de la Pierre’ 
aan, dat heel de geschiedenis van de spoorweg en de weerstand 
van de spoormannen tijdens de oorlog van 40-45 wil tonen. 
Het centrum biedt ook een tentoonstelling aan van de slaapwa-
genmaatschappij en de legendarische treinen ervan, alsook een 
miniatuurspoorweg en een simulator van een stuurpost. 

De RAVeL en het kasteel van Lavaux-Sainte-Anne
Op de RAVeL van de lijn Houyet-Jemelle, ligt het aangenaamste 
stuk tussen Villers-sur-Lesse en Wanlin. Om dat te ontdekken, 
kunt u een fietstocht maken vanuit Han-sur-Lesse en via het 
kasteel van Lavaux-Ste-Anne, een van de symbolen van de 
Famenne. Wanneer u de dorpen Eprave en Lessive achter u hebt 
gelaten, klimt u naar Ave-et-Auffe, bij voorkeur via de bosrijke 
plattelandsweg in plaats van langs de straatweg. Zodra u de 
autosnelweg ondergronds hebt gekruist, hoeft u nog enkel een 
landweg te volgen naar Lavaux-Ste-Anne, waar u een bezoek 
kunt brengen aan het kasteel en aan de drie musea. Terugkeren 
doet u langs de RAVeL vanaf Wanlin. Onderweg ziet u het 
kasteel van Vignée, de oase ‘Li P’tit Bambou’, het koninklijk 
kasteel van Ciergnon (bij het oversteken van de Lesse) en de 
dorpen Vresse-sur-Lesse en Lessive.

De abdij van Rochefort
Behalve de kerk, staat de site van de beroemde abdij waar de 
monniken toezicht blijven uitoefenen op het brouwen en bot-
telen van ‘hun’ trappistenbieren, niet open voor bezoekers. Maar 
de plek en de omgeving zijn een wandeling waard ! De 
Toeristische Dienst stelt een tocht voor tussen het stadscentrum 
van Rochefort en de abdij ; het gratis door het ‘Maison du 
Tourisme Famenne-Ardenne’ ter beschikking gestelde roadbook 
zal u de weg tonen via het dorp Havrenne.

Het Domein van de Grotten van Han
Een rondleiding in de grotten loopt langs twee kilometer gale-
rijen die fantastische zalen doorkruisen, zoals de Koepelzaal en 
de Wapenzaal, waar u een indrukwekkend klank en lichtspel 
kunt bijwonen. Het dierenpark van het domein is liefst 250 
hectare groot. Het is het enige dierenpark in België waar de vijf 
emblematische soorten uit ons werelddeel bij elkaar zijn 
gebracht : grijze wolven, lynxen, beren, Europese bizons en 
veelvraten. Het kan worden bezocht op de wijze van een safari 
(met een panoramische autobus) of langs wandelpaden. Langs 
een traject tussen de bomen kunt u de woudluifel binnendringen 
en zelfs slapen in een van de ‘Tree Tents’ op platformen die 
verscheidene meters boven de grond zijn aangebracht ! In het 
‘PrehistoHan’-museum zal u dan weer de historische sporen van 
de holbewoners kunnen volgen.
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Bouillon ligt op de oevers van de Semois en heeft twee grote troeven : de versterkte 
burcht waar Godfried van Bouillon woonde vóór hij aan het hoofd van het leger van 
de Lotharingers op kruistocht vertrok, en de Semois, de meest kronkelende 
genodigde, waarvan de aantrekkingskracht op verliefden inwerkt als de sirenenzang 
op Odysseus en die ze met haar stroming de diepe natuur insleurt. 

De versterkte burcht van Bouillon
Hij werd opgetrokken in de tweede helft van de 11e eeuw en kwam later in 
handen van Godfried van Bouillon, die hem aan het bisdom Luik doorverkocht 
om zijn deelname aan de eerste kruistocht te financieren. Die versterkte burcht 
is het oudste restant van het leenstelsel in België. Ondanks zijn grote ouderdom, 
staat hij nog steeds op uitkijk op een rotspunt boven de Semois en verwelkomt 
de bezoekers met trommels en trompetten. Voor het (vrije) bezoek aan de site, 
moet men twee kilometer afleggen tussen erepleinen, prestigieuze zalen en 
kelders. Verscheidene keren per dag zijn er ook valkerijdemonstraties, terwijl 
er op zomeravonden klank en lichtspelen worden georganiseerd. Het traditi-
onele middeleeuwse feest staat gepland op 7 en 8 augustus. 

BOUILLON   
WAAR DE SEMOIS  
EEN KRUISTOCHT WAARD IS

Dossier
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De ‘Archéoscope Godefroid de Bouillon’  
en het hertogelijk museum
Aangezien het bezoek ervan een aanvulling is op dat van de 
versterkte burcht, maken ze alle drie deel uit van de ‘Bouillon 
City Pass’. In de ‘Archéoscope’, waar men nu de Playmobil-
tentoonstelling over de middeleeuwse geschiedenis kan bezoe-
ken, vormt de aangeboden multimediavertoning een goede 
inleiding tot de eerste kruistocht. In het hertogelijk museum, 
dat zich in een prachtig gebouw uit de 17e eeuw bevindt, kan 
men het vroegere hertogdom Bouillon leren kennen door de 
afdelingen geschiedenis, middeleeuwse kunst, wapens en 
smeedwerk, een activiteit die zeer belangrijk was in de regionale 
nijverheid uit die tijd.

Het dierenpark van Bouillon.
Het park ligt in de buurt van de stad en bevat ongeveer  
500 dieren die gespreid zijn over een honderdtal soorten uit de 
streek (herten, hinden, damherten, moffeldieren, everzwijnen…) 
en uit exotische dieren (bizons, jacks, makaken, bavianen, gie-
ren, beren, tijgers, witte leeuwen, giraffen …) en begint meer 
en meer te lijken op een reusachtige zoo die men bezoekt via 
een afgebakend traject van drie kilometer. Op de site bevindt 
zich ook een brasserie-restaurant en een aan de rand gelegen 
speelplein.

Afdaling van de Semois per kajak en wandelroutes
Twee firma’s bieden uitstappen per kajak aan : ‘Les Epinoches’ 
organiseert stroomopwaarts van Bouillon afdalingen op de 
Semois vanuit Dohan (14 km) en Cugnon (28 km), terwijl 
‘Semois Kayaks’ meer stroomafwaarts werkt, hoofdzakelijk 
tussen Bouillon en Poupehan (15 km). Wandelaars zullen  
hun geluk niet opkunnen met de 160 kilometer bebakende  
routes – waaronder de ‘ladder’ of ‘hoogtevrees’-wandeling in 
Rochehaut, voor liefhebbers van straffe belevenissen ! – te meer 
daar de onlangs aangebrachte loopbrug van de ‘Epine’-molen 
op de Semois, hen in staat stelt de Botassart en de Corbion-
wandeling met elkaar te combineren en ook veel stukken weg 
af te snijden bij het vertrek uit Bouillon.

Rochehaut
Het aan de oever van de Semois gelegen dorp Rochehaut heeft 
de nodige charme en troeven om de toeristen te verleiden. 
Vooreerst een dierenpark dat men met een toeristentreintje 
bezoekt en grotendeels gewijd is aan dieren uit het Ardense 
woud. Een beetje verder behandelt het ‘Agri-musée’ op ludieke 
wijze de oude beroepen van de dorpelingen. In de buurt is er 
een klein pretpark, een boerderijtje en ook een nieuwe ambach-
telijke brouwerij, een restaurant en logementen die een verrij-
king zijn voor de plaatselijke horeca.

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

Esplanade Godefroid 1  
6830 Bouillon
+32 (0) 61 46 42 02
 
bouilloninitiative.be 

Dossier



7474

©
 W

BT
 - 

JL
 F

lé
m

al

© WBT - David Samyn

nr. 53

7474

Dossier

MALMEDY   
HET VORSTENDOM   
VAN DE ZOENEN

Dit levendige en 
hartelijke stadje in 
de Oostkantons is 
een van de 
toeristische toppers 
uit de provincie Luik. 
Hoewel het 
Malmundarium een 
schat aan cultuur en 
geschiedenis bevat, 
worden de 
bezoekers toch 
vooral aangetrokken 
door het nabije 
natuurreservaat van 
de Hoge Venen en 
door de RAVeL die 
de bedding van de 
Vennbahn volgt. 

Het Malmundarium
In 1985 kreeg de stad Malmedy het in een 18e eeuwse klooster gevestigde 
Malmundarium om er een uitstekend cultureel en toeristisch instrument van 
te maken. Het beslaat twee verdiepingen en 3000 m². Het museumbezoek loopt 
door verscheidene workshops waarin de twee activiteiten weer tot leven komen, 
die ooit de roem van de stad uitmaakten : het looien van leder en het maken 
van papier. Een derde workshop is gewijd aan de Cwarmé, het befaamde carnaval 
van Malmedy, dat via de folklore duidelijk maakt dat de Waalse wortels van de 
stad levendiger zijn dan ooit ! Vergeet ook niet de Kathedraalschat en het 
Historium te bezoeken. Dit laatste zal u leren dat Malmedy nooit tot de 
Nederlanden behoorde en evenmin onder het Bourgondische juk moest buigen 
en de Spaanse overheersing verduren had. Sinds het ontstaan van Malmedy in 
648 en tot in 1794, viel de geschiedenis ervan samen met die van het prinsdom 
Stavelot-Malmedy. Vervolgens werd de stad bij Frankrijk gevoegd en later bij 
Pruisen. Ten slotte werd ze na de Eerste Wereldoorlog een Belgische stad.
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Het meer van Robertville en het kasteel van 
Reinhardstein
Die vormen een charmant duo in de buurgemeente Waimes, 
op enkele kilometers ten noordoosten van Malmedy. Het meer 
van Robertville trekt zwemmers, kanovaarders, vissers en lief-
hebbers van strandspelen aan. Het kasteel van Reinhardstein, 
dat boven het dal van de Warche uitsteekt, maar dat men bereikt 
door ... af te dalen langs een pad dat aan de andere kant van de 
stuwdam begint (en dat van Malmedy komt), is een oord voor 
geschiedenisfanaten. Het kasteel dateert uit de 14e eeuw, werd 
vernield tijdens de Franse Revolutie en dan gedurende bijna 150 
jaar aan zijn lot overgelaten, tot het werd gekocht door een 
enthousiaste man die het weer liet opbouwen en er een museum 
van maakte. In de zalen treft u wapenrustingen, wapenverza-
melingen, wandtapijten en antieke meubelen aan.

Wandelingen rond Malmedy
Wilt u de benen eens strekken na een bezoek aan het 
Malmundarium ? Beklim dan de heuvel van Livremont tot aan 
het Kruis van Malmedy, een prachtige plaats die een panora-
misch uitzicht op de stad biedt. Indien u een ervaren wandelaar 
bent, kun u kiezen voor een moeilijker wandeling, zoals de 
‘Crêtes de la Warche’ (17 km) of de Bayehon-wandeling (16km) 
die u vanuit Xoffraix (bijvoorbeeld) langs de steile rotsen en de 
bergriviertjes van de Warchevallei tot aan het meer van 
Robertville en het kasteel van Reinhardstein brengt. Of de 
panoramische wandeling naar de Rots van Falize en de Rots 
van Warche, langs het dorp Bellevaux, waar u een glas kunt 
drinken in de ambachtelijke brouwerij met dezelfde naam. 
Gezien de vele wandelmogelijkheden in het natuurpark van de 
Hoge Venen en de Eifel, kunt u best informatie inwinnen bij de 
Toeristische Dienst.

De Baisers de Malmedy
Nadat u het mooie Châteletplein hebt bewonderd en vóór u zich 
neerzet op een van de vele terrassen in het stadscentrum, kunt 
u genieten van een lekker banketgebakje. De Baiser de Malmedy 
is een gebakje dat bestaat uit twee met slagroom, boter of room 
aan elkaar gehechte schuimtaartjes. Die plaatselijke specialiteit 
zou eerst zijn verkocht onder de naam ‘blankès mèringues’ (witte 
schuimgebakjes) en later, vanaf de jaren 1930, onder die van 
‘baiser’ (zoen) – de twee tegen elkaar gedrukte schuimgebakjes 
doen immers denken aan twee monden die elkaar zoenen.

Het Baugnez 44 Historical Center
Liefst honderdtwintig vitrines en vijftien nagemaakte taferelen 
uit het dagelijks leven van de soldaten – waarvan er twee zijn 
voorzien van een ‘klank en lichtsysteem (een unicum in België) 
– voertuigen en historische en emotionele foto’s en films uit die 
tijd … Dat 850 m² grote museum brengt het Ardennenoffensief 
heel realistisch weer in beeld. Het brengt ook de slachtpartij 
van 17 december 1944 in herinnering, toen de Waffen-SS meer 
dan zeventig Amerikaanse gevangenen doodschoten aan het 
kruispunt van Baugnez, vier kilometer ten zuiden van Malmedy.

T O E R I S T I S C H E  D I E N S T  

V A N  D E  H O G E  V E N E N

Place Albert 1er 29 A 
4960 Malmedy
+32 (0) 80 33 02 50
 
ostbelgien.eu
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Schrijnwerker en ontwerper Adrien Moscato besloot 
om zich in Itter te vestigen. Vanuit zijn nieuwe 
thuisbasis bestudeert en ontwerpt hij op maat 
gemaakte projecten voor leefruimtes, meubels en 
voorwerpen. Dit alles met het oog op ecologisch  
en duurzaam denken en creëren.

 I Catherine Moreau

GEEST EN HANDEN
Adrien Moscato

Tendens

I T T E R 

Waals-Brabant
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Zijn atelier, in de ambachtelijke zone van 
Hennuyères, waar hij tevens twee leerlingen 
opleidt, is als het ware een laboratorium. 
Meubelen, voorwerpen in wording, maar ook 

ruw materiaal, zoals deze tafelpoot die, na bewerking 
op een draaibank, de sport van een trapleuning zou 
kunnen worden.
De geur van het hout doet hem denken aan zijn kinder-
tijd. Als kind hield deze Bourgondiër ervan de adering 
van dit edele materiaal te observeren in het atelier van 
zijn grootvader, waar hij graag vertoefde. Adrien 
Moscato heeft in 2004 een hoger diploma van technicus 
in industriële vormgeving behaald en heeft een prak-
tijkstage in meubelmakerij en houtdraaierij voltooid. “Ik 

had meer praktijk nodig, om het materiaal beter te kennen, 

om oude technieken aan te leren”, legt hij uit.

De Compagnons du devoir
Om ervaring op te doen, bleef hij nog verscheidene jaren 
bij de Compagnons du Devoir, een vereniging waarvan 
de oorsprong teruggaat tot de bouw van kathedralen. 
Hij ontdekte een levenswijze die reizen, samenleven en 
een professionele carrière combineert. Zijn persoonlijke 
Ronde van Frankrijk bracht hem van Angers naar 
Brussel, via Pezenas, Nice en Rijsel, waar hij veel 
ervaring opdeed bij verschillende werkgevers. “In 

Pezenas heb ik voor een onderneming van schrijnwerkerij 

die historische monumenten restaureerde, de deuren van een 

17
e

 eeuws kasteel en een Frans plafond in hun oorspronkelijke 

staat kunnen herstellen”, herinnert hij zich. De vakman 
werd op zijn beurt de verantwoordelijke van een 
ambachtscorporatie en leraar. In 2021 won hij, samen 
met zijn leerlingen, in Rijsel de Trofee voor Cultuur en 
die voor Innovatie voor de creatie van een totempaal 
van hout en inlegwerk, met geheime lades, voor 
kinderen met een beperking.
Adrien Moscato vertelt het volgende : “Ik heb veel ervaring 

opgedaan door met andere ambachtslieden te werken, en ik 

heb mijn aanpassingsvermogen ontwikkeld, wat goed van pas 

kwam toen ik besloot voor mezelf te beginnen. Ook al kun je 

veel uit boeken leren, er gaat niets boven observatie en 

rechtstreekse overdracht.”

Van Brussel naar Itter
Hij gooide zijn anker uit in Brussel. “Deze stad trok mijn 

aandacht. Ik werd overtuigd door de openheid van de men-

sen.” De ontmoeting met zijn partner die afkomstig is 
uit Itter, bracht hem ertoe zich in dit kleine Brabantse 
stadje te vestigen. En om zijn eigen bedrijf op te richten, 
Atelier Moscato. Met een helpende hand van de solidaire 
financieringscoöperatie Credal en een lening van het 
Participatiefonds voor de aankoop van een bedrijfsvoer-
tuig en gereedschap voor zijn werkplaats. En begeleiding 
om zijn project op te zetten. “Zeer handig in een bedrijf 

Adrien Moscato heeft in 2004 een hoger diploma van technicus in 
industriële vormgeving behaald en heeft een praktijkstage in 
meubelmakerij en houtdraaierij voltooid. “ Ik had meer praktijk nodig, 

om het materiaal beter te kennen, om oude technieken aan te leren.”
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dat veel investeringen vergt”, zegt de jonge ondernemer.
Adrien Moscato heeft van meet af aan zijn pad gekozen : 
het ontwerpen van mooie en functionele voorwerpen 
of inrichtingen. Hij bestudeert en realiseert interieur-
projecten op maat om te voldoen aan verzoeken voor 
opbergsystemen, het indelen en aankleden van woon-
ruimtes, de creatie van meubels (bureaus, fauteuils, 
tafels … in unieke modellen of beperkte series), of objec-
ten (lampen, fotohouders, juwelendoosjes …). Bovendien 
geeft hij daarbij de voorkeur aan duurzame en ecologi-
sche materialen. “Ik ben niet geïnteresseerd in goedkope 

materialen die na enkele jaren al versleten zijn. Ik geef de 

voorkeur aan massief, onafgewerkt hout boven spaanplaat of 

andere houtproducten die te veel formaldehyde bevatten, een 

schadelijke stof die in lijm zit.”

Duurzaam, ecologisch duurzaam of innovatief
In zijn atelier stelt hij drie concepten voor. Zijn duur-
zame creaties houden rekening met de beperkingen van 
de klanten en maken gebruik van aangepaste materialen. 
Voor het ecologische concept kiest de ambachtsman 

ecologische materialen en recycleert en valoriseert hij 
oude voorwerpen. En voor innovatie creëert hij unieke 
stukken en beperkte oplagen voor privéverzamelaars 
en decorateurs, prototypes voor professionals. Dit resul-
teert soms in ongewone producten : een tafel gemaakt 
van een luik, designstoelen gemaakt van oude stoelen …
Zijn klanten ? Voornamelijk particulieren uit Brussel en 
Waals-Brabant. “Ik ben een beetje huiverig voor interieur-

ontwerpers omdat ze vaak niet op het terrein staan en te veel 

verbeelding hebben. Ik ontmoet klanten en peil hun behoeften 

en beperkingen alvorens oplossingen voor te stellen. Over het 

algemeen ben ik zen ; ik geef de voorkeur aan kleine ruimtes, 

met een elegante, sobere, tijdloze stijl.”
De ondernemer ontwikkelt ook partnerschappen met 
aannemers, architecten en binnenhuisarchitecten die 
zijn werkfilosofie delen. Hij ontwierp en vervaardigde 
displays voor Lutea, een bedrijf dat in Lathuy werd 
opgericht door Anne-Sylvie Godeau en gespecialiseerd 
is in de extractie van kleurstoffen en extracten voor verf 
en verfstoffen.

Adrien Moscato 
heeft van meet af 

aan zijn pad 
gekozen : het 

ontwerpen van 
mooie en 

functionele 
voorwerpen of 

inrichtingen.
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Een moderne “materiaalbibliotheek”
Adrien Moscato geeft de voorkeur aan materialen van 
lokale en duurzame oorsprong. Dit brengt hem ertoe bij 
houtzagerijen in de Ardennen te kopen, maar ook de 
voorkeur te geven aan gerecupereerd materiaal. “Er zit 

een schat aan grondstoffen in het meubilair dat mensen weg-

doen, ” zegt hij. “Maar om gerecycleerde bouwmaterialen in 

ecologische designprojecten te kunnen opnemen, moeten er 

voldoende beschikbaar zijn om de bestellingen te kunnen uit-

voeren.” Vandaar het idee om gerichte samenwerkingen 
tot stand te brengen en samen te werken om ‘grondstof-
netwerken’ op te sporen en te benutten.
Dat is het doel van het RessourceLab-project, een proef-
project van de solidaire financieringscoöperatie Crédal. 
Het is de bedoeling een “materiaalbibliotheek” van gere-
cycleerde materialen op te richten, een collectieve pro-
ductiewerkplaats waar meubelelementen zullen worden 
ontworpen en geproduceerd op basis van de materialen 
(planken van verschillende houtsoorten, voorgevormd 
hout, deuren, laden, enz.) en een verkoopruimte. De 
Ressourcerie Restor (in Tubize en Genappe) zal de 
grondstoffen en de opslag- en verkoopruimte ter 
beschikking stellen, terwijl Adrien Moscato (en andere 
ecodesigners) prototypes zal maken en meubelelementen 
zal produceren die op basis van de beschikbare grond-
stoffen worden ontworpen.
Adrien Moscato mikt daarnaast nog op een andere 
niche. Als vader van Samuel, 3 jaar oud, werkt hij aan 
meubels voor jonge kinderen, gemaakt met hout van 
plaatselijke zagerijen en materiaalcentra. Zoals een bed 
in een houten hut of een modulaire kast die kan worden 
omgebouwd tot theater, bibliotheek of keukentje, en die 
daarna makkelijk opgeborgen kan worden. “Ik maak ze 

op basis van een prototype, enkel op bestelling, en verkoop ze 

online”, zo legt hij uit. “Ik ga niet over tot massaproductie. 

Ik wil een vakman blijven.” 

http ://ateliermoscato.com

De ontmoeting met zijn partner  
die afkomstig is uit Itter, bracht hem 
ertoe zich in dit kleine Brabantse 
stadje te vestigen. En om zijn eigen 
bedrijf op te richten, Atelier Moscato. 
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 Bausol

  EEN STERKE DRAAD   
TUSSEN WALLONIË   
EN HET OOSTEN 

 I Perrine Mertens / CompanyWriters

B L E G N Y

Luik



8282

nr. 53 Tendens

R obert Schinckus, afgestudeerd in bedrijfskunde 
en reserveofficier in het Belgische leger, trad 
in 1974 toe tot het familiebedrijf dat zo'n twin-
tig jaar eerder door zijn vader was opgericht. 

Een ontmoeting met de CEO van Bausol, die nauwe 
banden heeft geweven tussen Europa en Azië, van oos-
terse tapijten tot uitzonderlijke tapijten.

Waarom hebt u zich tot het Oosten gewend ?
Zodra ik klaar was met mijn universitaire studies, wilde 
ik reizen en ik vertrok liftend naar het Oosten, om uit-
eindelijk in Katmandu te belanden. Drie maanden lang 
ontdekte ik een vredig, geduldig en hartelijk volk met 
een onvergelijkbare beheersing van het weefgetouw. Ik 
bezoek deze fabrikanten en de dorpelingen nog steeds 
twee of drie keer per jaar. India is levendig, dynamisch, 
en zijn ambachtslieden produceren er in recordtijd werk 
van uitstekende kwaliteit. China daarentegen heeft een 
zeer hoog kwaliteitsniveau ontwikkeld, dat het mogelijk 
maakt complexe tapijten te vervaardigen. Natuurlijk 
passen wij ethische milieu- en sociale normen toe, met 
respect voor de uitzonderlijke knowhow van de wevers.

Hoe is deze samenwerking met de Waalse 
kunstenaars tot stand gekomen ?
Toen ik van mijn reis terugkwam, en na mijn militaire 
dienstplicht vervuld te hebben, begon ik met mijn vader 
te werken. Het concept van op maat gemaakte tapijten 
ontstond op natuurlijke wijze toen de klanten zich gelei-
delijk van de traditionele tapijten afwendden. En, op 
avant-gardistisch advies van Fernand Flausch, heb ik in 
1993 een beroep gedaan op het talent van Luikse kun-
stenaars om de collectie nieuw leven in te blazen. Het 
plan, hoewel het zeer geprezen werd, heeft helaas niet 
het verwachte succes gehad. Wij zijn dus blijven werken 
aan projecten op maat voor grote namen uit de mode-
wereld, 5-sterrenhotels en particulieren, zowel in België 
als in het buitenland. Pas in 2018 werd dit verlangen 

Bausol is een familiebedrijf 
dat prestigieuze, op maat 
gemaakte tapijten aanbiedt 
die door de beste wevers in 
India, Nepal en China 
vervaardigd worden.  
Het bedrijf is in Blégny 
gevestigd en werkt samen 
met Waalse ontwerpers en 
kunstenaars om exclusieve 
en originele collecties aan 
te bieden.

 I Perrine Mertens / CompanyWriters

naar artistieke samenwerking weer aangewakkerd en 
kwam het eindelijk van de grond. Als kunstliefhebber 
omringde ik mij met een grote gemeenschap van kun-
stenaars wier werk mij raakte. Tijdens bezoeken aan 
tentoonstellingen aarzelde ik niet om deze kunstenaars 
te benaderen om banden te leggen. In de loop der jaren 
is deze lijst met namen gegroeid. In het algemeen is de 
feedback zeer positief wanneer ik een samenwerking 
voorstel.

Hoe worden de ontwerpen van de kunstenaars 
doorgegeven aan de wevers ?
Het is zeer boeiend om een bestaand werk op een doek 
over te zetten of om voor de gelegenheid iets geheel 
nieuws te creëren. De uitdaging ligt in het feit dat een 
tapijt de nuances en kleurgradaties van de verf niet kan 
reproduceren. Het oorspronkelijke schilderij moet dus 
aangepast worden om met deze dimensie rekening te 
houden. Wij voeren het ontwerp in een computerpro-

Met een theelepeltje  
als uitrusting, de meester 
verver, de spil van het 
werk, oefent zijn 
toverkunsten uit in  
een ketel die boven  
een houtvuur hangt.
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VIER LUIKSE KUNSTENAARS 
Anne Truyers
Haar universum bestaat uit geknoopte tapijten met plantaardige en 
organische motieven, verstrengelde lijnen, afdrukken, een kronkelig pad naar 
zichzelf toe. Een oneindig aantal paden, vezels en groeven, uitgesneden in 
levendige en rustgevende natuurtinten.

Moshi Moshi
Philippe Knoops creëert getufte, geknoopte of geweven 
tapijten, vlak of in reliëf, unieke stukken of in beperkte oplagen, 
die totaal niet alledaags zijn. Een knotsgekke tekening, net zo 
overdadig als meesterlijk, in een nogal stedelijke, stripachtige 
stijl die er vrij en uitgelaten uitziet.

Tendens

Françoise Gresse
Als schilderes, beeldend kunstenares en binnenhuisarchitecte creëert zij diepe, 
getextureerde en boeiende ontwerpen, waarbij zij zich uitdrukt door middel van 
repetitieve geometrische plantenmotieven, met een voorliefde voor natuurlijke tinten, 
Chinese kalligrafie en ruwe pigmenten.

Philippe Waxweiler
De kunstenaar weigert banaliteit en gaat er prat op dat hij doet wat hij wil.  
Zijn scheppingen springen met beide voeten in de wereld van betovering, 
dagdromen, het spel van licht en textuur, humor en ironie.

gramma in dat in Nepal werd ontwikkeld en door alle 
fabrikanten wordt gebruikt om een uitvoerbaar project 
te verkrijgen. De knoopspanning wordt bepaald, evenals 
de 10, 12 of 15 garenkleuren die gebruikt zullen worden. 
Kunstenaars zijn vaak verrast door het eindresultaat. 
Dan beslissen we welke textuur we gaan gebruiken : 
zijde, wol, linnen of bamboe-viscose ? Ten slotte kunnen 
we met onze software het tapijt visualiseren in een com-
pleet virtueel interieur. Aan het eind van deze vier stap-
pen vertrouwen wij de uitvoering toe aan een van onze 
werkplaatsen in India, China of Nepal.

Wat zijn de productiefasen in Azië ?
Het ontwerp wordt aan de uitgekozen fabrikant ver-
strekt om de productie te beginnen op een even oude 
als indrukwekkende machine. In Nepal zitten soms 
negen mensen naast elkaar, met de hand draad na draad 
te knopen, met een nauwgezetheid en een know-how 
die van generatie op generatie wordt doorgegeven. De 
meester verver, de spil van het werk, stelt geheimzinnige 
recepten samen op basis van pigmenten, om kleuren op 

maat te verkrijgen. Met een theelepeltje als uitrusting 
oefent hij zijn toverkunsten uit in een ketel die boven 
een houtvuur hangt. Eenmaal geknoopt, geweven of 
getuft, wordt het werk gewassen, geborsteld en lange 
tijd gedroogd in de zon en de wind. Wij verwachten dus 
altijd tragere leveringen tijdens de moessontijd ! Deze 
stappen zorgen voor zachtheid, glans en soepelheid in 
het tapijt. Deze wordt dan geschoren, en soms gebeiteld, 
om de scherpte van de tekeningen te onthullen.

Mogen wij de prijs van deze tapijten weten ?
Voor de verwezenlijking van een luxueus, uniek en 
handgemaakt tapijt moet men rekenen op enkele maan-
den wachttijd en een prijs die gaat van 300 tot 900 euro 
per vierkante meter. Dat kan overdreven lijken, maar 
een Tibetaans tapijt kan tot 230.000 knopen per vier-
kante meter hebben ! Maar de wereld van op maat 
gemaakte producten is grenzeloos, en mijn team gaat 
graag nieuwe uitdagingen aan …

www.bausol.com
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Musée de  

la photographie

EEN TENTOONSTELLING OM TE ZIEN TOT 19 SEPTEMBER.

NOOR/PULSE 

C H A R L E R O I

Henegouwen

“Wij zijn een onafhankelijk collectief van auteurs, journalisten, fotografen, 
kunstenaars en cineasten. Met integriteit, passie en respect 
documenteren en onderzoeken wij onze wereld en getuigen we ervan 
om tot actie te inspireren. Wij vertellen geschiedenissen die een impact 
hebben op onze mensheid. Met kracht benadrukken wij de macht van 
ons visuele verhaal om bij te dragen aan een betere kennis van de 
wereld, sociale veranderingen uit te lokken en ons begrip van de huidige 
wereld en zijn uitdagingen aan te passen.”

Yuri Kozyrev  
© Yuri Kozyrev / NOOR



8686

nr. 53

NOOR, wat Licht betekent in het 
Arabisch, werd in 2007 opgericht. Met 
Amsterdam als basis, heeft deze col-
lectief de wil fotografen te verenigen 
(maar eveneens cineasten, visuele 
kunstenaars, enz.) die gemeenschap-
pelijke waarden delen om te getuigen 
van de toestand van de wereld door 
visuele reportages te maken – die 
vaak weerklinken als klokkenluiders 
– en door collectief en actief promotie 
te maken voor het werk van zijn leden.

Tendens
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Kadir van Lohuizen, Groenland, 
Kangerlussuaq, July 2018,  

uit de serie Arctic : New Frontier  
© Kadir van Lohuizen / NOOR

Tendens
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NOOR is verenigd door het verlangen samen te wer-
ken rond kritische vragen zoals de klimaatwijziging, 
de overconsumptie, de gedwongen migratie, de 
toename van het autoritarisme of ook nog het 
onrecht van het patriarchaat. De onderliggende uit-
dagingen van de actualiteit grondig trachten te 
begrijpen, het levendige en het menselijke in het 
centrum van de vraagstelling behouden, aanklagen 
om, geconfronteerd met het onrecht, te handelen, 
zijn enkele van de door NOOR genomen paden.
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De tentoonstelling NOOR/PULSE stelt een overzicht voor van 
de werken van veertien fotografen van het collectief, terwijl 
het een van de primordiale ideeën uit het Manifest van zijn 
oprichting voor ogen houdt : “Some things simply need to be 
seen” (“Sommige dingen moeten eenvoudigweg gezien wor-
den”), Stanley Greene 

Alixandra Fazzina,  
Al-Baida, Yemen, Mei 2007,  

uit de serie Million Shilling  
© Alixandra Fazzina / NOOR

In het licht van een fakkel wordt het levenloze 
lichaam van een man gevonden in het ondiepe 
water aan het strand van Al-Baida. Uit de bloed-
sporen rond zijn gezicht blijkt dat hij zwaar werd 
geslagen voor hij in zee werd gegooid.

Stanley Greene,  
Tchétchénie,  

Grozny, Januari 1995,  
uit de serie Open Wound  

© Stanley Greene / NOOR
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Stéphane  

Diffels

EEN UITERMATE   
‘NATUURLIJKE’ CHEF   
IN FONTIN 

Stéphane Diffels is sinds de zomer van 2020 
gevestigd aan de place du Tilleul, nog steeds in 
Fontin, waar hij een oude boerderij renoveerde 
in een stijl die zowel eigentijds als rustgevend 
aandoet. In het midden bevindt zich achter glas 
de open keuken van het restaurant. Een portret 
van de atypische chef van ‘L’Air de Rien’.

 I Violaine Moers

E S N E U X

Luik

nr. 53Smaken
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Stéphane Diffels ontdekte zijn passie pas op latere 
leeftijd, na een carrière in de supermarktsector. 
“Het duurde tot ik 33 was voor ik begon te koken. Na 

mijn eerste stagedag zag ik het licht : dit was iets voor 

mij ! Ik opende dan ook meteen mijn eerste restaurant.” Een 
enorm risico dus voor een chef die met helemaal niets 
begon. Omdat hij ook zijn gezin meesleurde in zijn 
avontuur, moest hij wel slagen : mislukken was geen 
optie. En, goed nieuws voor uw smaakpapillen, dit 
mooie avontuur zet zich al bijna twaalf jaar door. “Ik heb 

alles zelf geleerd en heb altijd mijn uiterste best gedaan. Als 

ik erop terugkijk, zou ik starters zoals ik toch één à twee jaar 

ervaring aanraden, zodat je beginnersfouten kan vermijden. 

Ik heb veel geluk gehad, denk ik.”

ativiteit de vrije loop te laten.
Het menu bestaat uit verschillende gangen, want hij 
werkt dan wel met weinig producten, maar die worden 
op verschillende manieren bereid. “Ik wil de klant een reis 

laten maken met producten van bij ons. Mijn keuken is vrij 

ruw en ziet er eenvoudig uit, maar de smaak is bijzonder 

subtiel, verfijnd, genuanceerd en verrassend. Het daglicht valt 

volop binnen in de keuken, en op die manier kunnen we de 

seizoenen echt volgen, dat is bijzonder fijn. Er zijn geen gren-

zen. In de tuin hebben we bomen geplant, en op de binnen-

plaats aromatische kruiden. We werken met plaatselijke wilde 

kruiden, en dat zet ons ertoe aan op een andere manier te 

koken.”
Een andere nieuwigheid : de keuken met houtvuur. 
Stéphane plaatste een barbecue om terug te keren naar 
de basis, de essentie, “want er bestaat geen natuurlijker 

manier om te koken”. Ook dat is weer een beperking, die 
hem ertoe aanzet creatief te denken. Al die keuzes ade-
men de passie van de chef voor zowel het koken als voor 
zijn streek. “Ik hoef niet per se mijn techniek te laten zien, 

maar ik wil schoonheid tonen, in zijn pure vorm, eenvoudig, 

zonder al te veel opsmuk.” Die visie geldt ook voor de sfeer 
in het restaurant en de ontvangst van de klanten. In 
L’Air de Rien voelen die zich thuis. Als je binnenkomt, 
ruik je het houtvuur, er hangt een warme sfeer die doet 
denken aan kampvuren, warmte, … Je voelt dat je hier 
welkom bent. 

Een familiale geest
Het is geen makkelijk vak, maar het past wel bij 
Stéphane, die eerder teruggetrokken van aard is en pas 
later op de avond echt loskomt. “Ik hou van een familiale, 

gezellige sfeer, waarin iedereen werkt alsof het voor zichzelf 

was. Ik geef veel verantwoordelijkheid en delegeer in een 

participatieve geest. Ik bepaal de richting, maar geef iedereen 

veel vrijheid. Als ik over een nieuw gerecht nadenk bijvoor-

beeld, leg ik het aan het team voor en mag iedereen erover 

nadenken, zijn mening laten horen, voorstellen doen, enz.” 
Op die manier kan iedereen zich thuis voelen en zich 
optimaal ontplooien in zijn werk.
Een stijl die zichtbaar vruchten afwerpt, want er zit geen 
groot verloop in het team van Stéphane, en dat is in deze 
sector uitermate zeldzaam. De vier personen die met 
hem samenwerken, in de keuken en de zaal, waaronder 
Bertrand die zijn vennoot is geworden, werken er al 
jarenlang. “Ik stop heel veel energie in een goede dynamiek 

en in een team dat gelukkig is op het werk. Dat is erg belang-

rijk voor me.” 

Het jaar 2020 en de lockdown waren voor onze chef al 
bij al gunstig, want hij kon L’Air de Rien op de nieuwe 
locatie openen, ondanks de vertraging die de werken 
hadden opgelopen. Het gaat om een boerderij die werd 
gerenoveerd met natuurlijke materialen, zoals hout en 
klei, in rustgevende kleuren en met een warme uitstra-
ling. Bij de heropening in juni 2020 was het een over-
rompeling : het restaurant was drieënhalve maand lang 
een voltreffer, en toen ging de sector dicht. “De lockdown 

heeft me echt goed gedaan. De werken aan de boerderij had-

den vertraging opgelopen, en we werden stilaan gek in de 

kleine keuken van het oude restaurant. We hadden wat 

afstand nodig. Ik kon dan ook stoppen met werken zonder me 

schuldig te voelen, en mijn batterijen opladen zodat ik me 

volledig op mijn nieuwe project kon storten”.
De verhuizing heeft vandaag het grote voordeel dat er 
meer bewegingsruimte is, want de chef kan zijn talent 
voortaan recht aandoen in een grotere keuken. 
Binnenkort komt er ook een terras bij.

De lokroep van de natuur en van  
lokale producten
Eerst had het restaurant een klassieke kaart, maar al snel 
vond het idee ingang om slechts één menu aan te bieden 
met lokale producten. Vandaag ligt de keuken erg dicht 
bij de natuur, in een gebouw dat is opgetrokken uit hout 
en klei. “De inspiratie kwam vanzelf, ik voelde automatisch 

wat ik moest doen.” Voor Stéphane is het essentieel om 
met seizoensproducten te werken. Hij maakt gebruik 
van het gistingsproces en gaat op zoek naar de techniek 
of cuisson die het product centraal plaatst. Het verlangen 
om met lokale producten te werken, vormt tegelijkertijd 
natuurlijk ook een beperking en dwingt je ertoe je cre-

“Ik heb alles zelf geleerd en heb altijd mijn uiterste best gedaan. 

Als ik erop terugkijk, zou ik starters zoals ik toch één à twee 

jaar ervaring aanraden, zodat je beginnersfouten kan 

vermijden. Ik heb veel geluk gehad, denk ik.”
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L ’ A I R  D E  R I E N

Place du vieux Tilleul 14
B-4130 Fontin
+32 (0) 4 225 26 24
 
https://lairderien.be/fr

Score 16/20 van Gault & Millau
In de lente van vorig jaar begon Stéphane Diffels tijdens 
de lockdown met take away onder de naam ‘Menu à 4 
mains’. Hoewel hij daarmee niet op dezelfde manier kon 
koken en ook niet dezelfde inkomsten genereerde, was 
het voor hem toch een verrijkende ervaring. “Dat soort 

dienstverlening zorgt voor een nieuwe dynamiek. We brengen 

een hele week samen door om het menu samen te stellen en 

de gerechten te perfectioneren. We verdienen weliswaar min-

der, maar het is wel aangenamer en het biedt je de kans 

nieuwe werkwijzen te ontdekken.”

2020 was dus niet alleen maar negatief, want het was 
ook het jaar waarin het restaurant de bijzonder mooie 
score van 16/20 kreeg van de guide Gault & Millau.
“Ik ben natuurlijk erg blij met die erkenning. Wat de toekomst 

betreft zal ik al heel blij zijn als mijn team en mezelf weer 

van ons vak kunnen leven, onze klanten weer kunnen ont-

vangen en het succes voortzetten dat we op ons vorige adres 

hadden. Dat zou de mooiste overwinning zijn.”
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Les fromages 

de Julie   

SMAKEN  
EN GEUREN  
UIT DE WEIDEN  
VAN DE CONDROZ

In het dorpje Durnal, gelegen 
in de groene Naamse Condroz, 
is Julie verliefd geworden op 
haar geiten en schapen, 
waarvan de rijke melk kazen 
en yoghurt voortbrengt die de 
fijnproever verwennen met de 
heerlijkste, bloemrijke smaken.

 I Jean Fauxbert

Y V O I R

Namen
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L E S  F R O M A G E S  D E  J U L I E

Rue Bonny d’Au Ban 12A
B-5530 Durnal
+32 (0) 484 03 75 00
 
juliegilain@hotmail.com

Wat kan een jonge lerares Nederlands, getrouwd 
met een man uit de Condroz en moeder van 
twee pubers, ertoe brengen om geiten en scha-
pen te gaan fokken en kaasmaakster te wor-

den ? Zoals vaak is dat het onwaarschijnlijke huwelijk tussen 
passie, noodzaak en welzijn, in combinatie met een verlangen 
om ongebreideld te delen. “Ik ben dol op de natuur, maar ook op 

dieren, en ik hou ook van ‘lekker eten’. Daarmee bedoel ik dan gezond 

eten, producten die goed voor je zijn, goed voor de natuur en de dieren 

die ze ons schenken.”
Daarnaast was de aandacht voor gezondheid ook enigszins een 
noodzaak geworden. “Een paar jaar geleden stelden we vast dat een 

van onze zonen tal van allergieën ontwikkelde”, vertelt de jonge 
moeder. “Als hij verwerkte producten at, kreeg hij daar soms zelfs 

zweren in zijn ogen van. We raadpleegden een arts, lieten verschillende 

tests en analyses uitvoeren en hij bleek allergisch te zijn voor additie-

ven en zelfs een intolerantie voor koemelk te hebben ontwikkeld. Van 

geitenmelk bleek hij dan weer geen last te hebben ! ”

La Ruche du Chêne de Naninne
Door het vele werk dat gepaard gaat met het bereiden van de 
kazen, yoghurt en kaaswrongel – stuk voor stuk met volle melk 
- kan Julie niet elke dag in de winkel aanwezig zijn, zodat die 
op dinsdag en woensdag gesloten is. Ze verkoopt haar producten 
dan ook via de vereniging van lokale producenten, La Ruche 
du Chêne de Naninne.
Deze bijenkorf heeft echter niets met bijen te maken, maar des 
te meer met lokale producenten, die producten uit de duurzame 
veeteelt of landbouw aanbieden en samen een distributiecen-
trale vormen. De formule is eenvoudig : de klant vult zijn win-
kelmandje op de website van de vereniging en komt zijn pro-
ducten ophalen. “Een bijzonder interessante formule, want ze is erg 

eenvoudig en flexibel, en ze maakt ook een uitwisseling met de klanten, 

maar ook met andere producenten mogelijk. Indien nodig kunnen we 

onze productie dus op de vraag afstemmen.”
La Ruche du Chêne de Naninne werd opgericht in 2020 en telt 
al een vijftiental lokale producenten, die stuk voor stuk binnen 
een straal van achttien kilometer rondom het verkoop- en ver-
deelpunt actief zijn. Naast de kazen van Julie kan je er ook 
terecht voor vlees, zuivelproducten en groenten, maar uiteraard 
altijd seizoensgebonden ! De vereniging maakt deel uit van het 
netwerk van gemeenschappen ‘La Ruche qui dit Oui’, dat op dit 
moment 46 leden telt, waarvan vreemd genoeg slechts twee 
gevestigd zijn in de provincie Namen en twee in de provincie 
Luxemburg, provincies die nochtans uitermate geschikt zijn 
voor de landbouw. Als je dus eens in de buurt van het mooie 
dorpje Durnal komt, vergeet Julie dan zeker geen bezoekje te 
brengen. De lekkere kazen zijn de omweg meer dan waard ! 

Geitenkaas, schapenkaas, zachte  
en harde kazen staan er naast 
kaaswrongel en yoghurt met  
geiten- of schapenmelk. 

Terug naar … de landbouwschool
Omdat het niet makkelijk was om dat product in de omgeving 
te vinden, besliste Julia om de nodige kennis op te doen, en daar 
was haar passie natuurlijk, niet vreemd aan. “Ik ging les volgen 

aan de Ecole provinciale d’Agronomie et Sciences de Ciney (EPASC) 

en startte met zes geiten en daarna ook schapen. Vervolgens begon ik 

kaas te maken. Inmiddels heb ik al meer dan zeventig geiten en scha-

pen ! ” Het resultaat van haar omscholing wordt zichtbaar in de 
winkel naast de garage van haar man Michaël. Geitenkaas, 
schapenkaas, zachte en harde kazen staan er naast kaaswrongel 
en yoghurt met geiten- of schapenmelk. “Geitenmelk smaakt 

bloemrijker, want een geit eet gevarieerder dan een schaap, die alleen 

gras eet. Schapenmelk heeft daarentegen een rijkere smaak, waardoor 

ook de yoghurt krachtiger smaakt”.
Alle producten van Julie zijn natuurlijk en vrij van additieven 
en bewaarmiddelen. Dat vereist een doorgedreven organisatie, 
zowel voor de bereiding ervan als wat de zorg van de dieren 
betreft. “De dag begint doorgaans rond zes uur ’s ochtends en loopt 

af tussen acht en negen uur ‘s avonds. De dieren moeten één keer per 

dag gemolken worden, en dan zijn er natuurlijk nog de bereidingen. 

Tegelijkertijd moet ook de winkel beheerd worden. Ik heb eigenlijk 

drie verschillende beroepen : ik ben met de dieren bezig, maak de 

producten en sta in de winkel, zonder natuurlijk de kinderen te ver-

geten ! Maar ze helpen me uiteraard ook”, voegt Julie er lachend 
aan toe, “bijvoorbeeld wanneer ze de lammetjes de fles geven …”
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Chez Bobbi   

EEN PLEK  
OM TE LEVEN  
        EN TE DELEN 

Chez Bobbi is vooral een uiterst veelzijdige plek.  
Op de markt, in de microbrouwerij, op het podium voor 
concerten, stand-up of improvisatie, maar ook in de 
‘tap room’: overal staat de mens centraal op deze 
locatie in Itter, waar delen het sleutelwoord 

 I Muriel Lombaerts

I T T E R

Waals-Brabant
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Cédric Gérard is een hyperactieve creatieveling 
die al meer dan twintig jaar actief is in de 
horeca- en evenementensector. Hij is oprichter 
van MiamStramGram (begraafplaats van 

Elsene), van Païdia (sportcentrum in het Zoniënwoud) 
en, ietwat recenter, van de Brusselse bars-restaurants 
CaliCheZap, Be My Stoemp, maar ook van Cali Club 
(Drogenbos) waar concerten en stand-up worden 
georganiseerd.
Tijdens zijn parcours liet het verlangen om bier te brou-
wen en het brouwproces van A tot Z te doorgronden 
hem niet los. “Nadat ik een microbrouwerij had ingericht 

in de Sint-Gorikshallen en er een bier had ontwikkeld, wilde 

ik graag meer en een grootschaliger project opstarten, dat toch 

de menselijke schaal bleef behouden.”
Cédric ging dan ook op zoek naar een huurpand in 
Brussel, maar het werd uiteindelijk in Itter, waar hij nu 
vijf jaar woont, dat hij een hangar vond. Hij besliste er 
veel meer dan de zoveelste brasserie in onder te bren-
gen : het werd een ruimte waar leven en uitwisseling 
centraal staan, met een markt, een podium voor con-
certen, stand-up en improvisatie, maar ook een ‘tap 
room’. “Ik wilde Itter in de eerste plaats een gezellige plaats 

bieden om samen te komen. Het is een geweldige gemeente, 

met een culturele en politieke beleving die sterk op de mens 

is gericht.”
Deze gepassioneerde man wilde de producenten op die 
manier de kans bieden om in dezelfde filosofie te werken 
en mensen te ontmoeten. “Ik wilde hen graag kunnen uit-

leggen waar de producten vandaan komen en hoe ze verwerkt 

worden, zodat ze begrijpen waarmee ze bezig zijn. Het is voor 

ons essentieel om mannen en vrouwen in het middelpunt te 

plaatsen.”

Elke dag een lokale markt
In het licht van de circulaire cultuur viel de keuze voor 
de dagelijkse markt dan ook vanzelfsprekend op lokale 
producenten. Cédric, die zich omringde met een team 
van acht medewerkers, vertrouwde François de selectie 
toe van de kruidenierwaren (in bulk of niet), groente 
en fruit, en ook van de kazen. Deze jongeman van  

DE GEZONDHEIDSCRISIS
“Chez Bobbi, dat is vooral een ruimte waar geleefd wordt, via de 
markt, het podium en de tap room”, vertelt Cédric. “Door corona is 
alles natuurlijk stilgevallen, en we hebben niemand meer gezien ! 
Voorstellingen mochten niet meer, catering en degustaties waren 
verboden, we moesten het terras sluiten … Niet alleen economisch, 
maar ook moreel en sociaal ging het slecht. De markt deed het 
daarentegen wel goed, mogelijk omdat mensen zin kregen om te 
koken en graag weten waar hun producten vandaan komen. Op die 
manier konden we de huur betalen en hielden we vol. Maar wat me 
vooral droevig stemt, is dat de culturele sector aan zijn lot wordt 
overgelaten. We mogen niet meer creëren, geen voorstellingen 
meer geven, dat is een ramp ! Cultuur is essentieel.”

26 jaar oud weet alles van de herkomst van de producten 
die hij aanbiedt. Hij wil ook verspilling tegengaan. “Onze 

groente en fruit zijn afkomstig van een boerderij uit de buurt 

en andere worden aangeboden via het provinciale platform 

‘Made in BW’. Als het fruit er niet al te best uitziet, geven we 

het weg, eerder dan het weg te gooien. Ik heb gekozen voor 

Belgische, Franse en Zwitserse kazen, hoofdzakelijk met rauwe 

melk, maar er zitten ook gepasteuriseerde kazen bij. We blij-

ven zoveel mogelijk in België en gaan nooit buiten Europa” 
vertelt François.
Op de markt kan je ook eieren en melkproducten kopen, 
afkomstig van de naburige boerderij waar de koeien 
deels worden gevoed met de gerstmout van het bier dat 
wordt gebrouwen in de Bobbi Brewery. Van de bloe-
menhoning van Charles Docquir in Ramillies, over de 
bloem van boerderij Gala in Genappe, de spreads van 
Bocolibri in Tubize, de Waverse confituur met 100 % 
vruchten of de pasta op basis van Brabantse bloem, de 
klant vindt er alles wat hij nodig heeft. De slager, die 
ook charcutier is, fokt zelf zijn vee dat hij begeleidt tot 
in het slachthuis. De bakker komt uit Lillois, het buur-
dorp, en biedt een mooi assortiment smakelijke broodjes 
aan waartussen het moeilijk kiezen is. De visboer, een 
visser uit Bretagne, komt elke vrijdag langs met zijn 
bestelwagen, en deelt zijn passie met de klanten.
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C H E Z  B O B B I

Chaussée de Nivelles 37a
B-1461 Haut-Ittre
+ 32 (0) 2 343 04 52
 
www.chezbobbi.be

Gerst uit Itter voor de brasserie
In deze gezellige ruimte vallen de schitterende bar bij 
de ingang en de grote biervaten achterin meteen op. 
Ook bij het brouwen van dat bier geeft Cédric Gérard 
voorrang aan kwaliteit boven kwantiteit. De ter plaatse 
gebottelde bieren worden, volgens het ritme van de sei-
zoenen, bereid met gerst uit Hoog-Itter. Afhankelijk van 
de inspiratie wordt er geëxperimenteerd met nieuwe 
recepten, zoals pils, een van de moeilijkste bieren om te 
maken door de koude gisting.  “Deze brasserie, vlak naast 

het podium, weerspiegelt op een bepaalde manier de geest  

van Chez Bobbi”, benadrukt Cédric. Hij legt uit: “We stellen 

deze ruimte ter beschikking van, de artiesten. De etiketten 

van de flesjes zijn voor hen een communicatiemiddel gewor-

den. Eerst boden we de tegenetiketten aan schilders en illus-

tratoren aan, daarna aan streetart-kunstenaars en binnenkort 

ook aan Dj’s, die al meer dan een jaar stilzitten. Vierentwintig 

Dj’s krijgen op die manier de kans zich uit te drukken via een 

QR-code, zodat mensen naar hun muziek kunnen luisteren 

terwijl ze een biertje drinken.”

Welkom, kunstenaars!
Chez Bobbi, dat is ook een evenementenzaal met een 
enorm podium waarop in normale tijden een nauwkeu-
rig samengestelde programmatie te bekijken valt. Het 
team specialiseert zich al meerdere jaren in stand-up, 
maar het is vooral de originaliteit van de artistieke pres-
taties die doorslaggevend blijkt. “We organiseren zowel 

concerten als improvisatie- en poëzie-optredens. We bieden 

bekende artiesten, maar ook nieuw talent een podium.” 
Op de eerste verdieping kunnen verenigingen, gezinnen 
of vrienden terecht in de ‘tap room’ voor vergaderingen 
of om samen kaart te spelen, een glas te drinken of een 
hapje te eten.

De ter plaatse gebottelde bieren worden, 
volgens het ritme van de seizoenen, 
bereid met gerst uit Hoog-Itter. 
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