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IS PARTNER VAN  

DE OPERATIE  
“UN CHEF  

À CASABLANCA”. 

De Middellandse zee heeft haar naam niet gestolen. Tussen twee werelden. Zij 
biedt Marokko een uitgelezen plaats, met name die van uitwisselingsplaats 
tussen Europa en Afrika. We bevinden ons hier op een kruispunt, een onver-
vangbare plek waar internationale betrekkingen samenvallen.

Maar de Mare Nostrum is niet de enige grens van het grondgebied. Marokko 
heeft ook een lange grens met de Atlantische oceaan. Daar bevinden zich de 
grote zeehavens. Nog meer ontmoetingsplaatsen. Casablanca neemt een uit-
zonderlijke plaats in.

Aardrijkskunde op zich is echter niets als zij geen goede economische, sociale 
en culturele samenwerking in het vooruitzicht stelt.

Van huis uit ben ik beter vertrouwd met institutionele vraagstukken dan met 
andere dossiers. Omdat ik les heb gegeven aan Marokkaanse universiteiten - 
Rabat, Fez, Casablanca - en na te hebben getracht het land te begrijpen buiten 
de reisindrukken om, kan ik zeggen dat de vooruitzichten voor samenwerking 
met België wijd open zijn.

Op alle gebieden kunnen Waalse bedrijven er nuttige en veelbelovende part-
nerschappen ontwikkelen. Wat ten goede komt aan onze beide koninkrijken.

Marokko is een kruispunt. Beschavingen en culturen worden er met open armen 
ontvangen. Het is sinds mensenheugenis een land van uitwisseling en doorreis 
geweest. Het land staat open voor samenwerkingen met Noord en Zuid. Het 
biedt Waalse bedrijven een geprivilegieerd actie- en innovatieterrein voor 
samenwerking met lokale partners.

Casablanca weet deze energie te katalyseren. Wallonië en de Walen kunnen 
waardevolle bijstand verlenen. 

Marokko, kruispunt  
van beschavingen  
en uitwisselingen 

— Francis Delpérée, Professor aan de Université Catholique de Louvain 

                                          Voorzitter van de Amis du Maroc
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Ik werd in Namen geboren en ben 45 jaar. Mijn  
graduaatsdiploma fotografie haalde ik bij Sint-Lucas 
in Luik.

Ik begon als zelfstandig persfotograaf voor verscheidene 
kranten en werkte later voor het Brusselse persagent- 
schap Isopress. Daar maakte ik vooral foto’s van politici 
en van de koninklijke familie. Ik heb ook veel portretten 
gemaakt, meer bepaald voor economische tijdschriften.

Drie jaar geleden begon ik me toe te leggen op toeristi-
sche fotografie, waardoor ik opnamen van landschappen 
kon maken, mijn grootste passie.

Ik heb ook verscheidene licenties behaald voor het 
besturen van drones.

Ik ben er dol op in de ochtend met mijn fototas de natuur 
in te trekken.

Ik beschouw mezelf als een schepper van beelden, foto’s 
en video’s voor de communicatie van grote en kleine 
ondernemingen, voor particulieren en voor overheids- 
diensten.

Ik werk eigenlijk nog alleen in Wallonië, een mooie en 
diverse streek, waar ik heel veel van hou.
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DE NAAMSE ARCHITECT
DIE IN BARCELONA  
IS GEVORMD

N A M E N

Namen

nr. 54 Star WAW
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Voor Patrick Genard begint 
architectuur waar het bouwwerk 
eindigt. Deze multidimensionale 
bouwer uit Namen verweeft over 
de hele wereld het humanisme  
en het milieu in zijn projecten.  
Een buitengewone ontmoeting.

 I Jean Fauxbert

Star WAW

BIO EXPRESS
1954 

Geboren in Namen.
•

1978
Afgestudeerd als burgerlijk ingenieur-architect 

aan de Université Catholique de Louvain.  
Na een stage van zes maanden in het 

architectenbureau van Ricardo Bofill in Barcelona, 
leert hij 15 jaar lang het vak bij hem.  

Hij werd zijn associé als project manager.
•

1989
Bouw van de Swift-kantoren in Terhulpen,  

als medewerker van het atelier van Ricardo Bofill.
•

1994
Hij richtte het architectuurbureau  

Patrick Genard & Asociados op in Barcelona. 
Talrijke woningbouw-, openbare en commerciële 

projecten over de hele wereld..
•

2009
Hij ontwierp het hoofdkantoor van de 
televisiegroep Mediapro in Barcelona,  
waarvoor hij de prijs voor Architectuur  

en Stedenbouw van de stad kreeg.
•

2014
Hij won de wedstrijd voor het Belgisch paviljoen 
op de Wereldtentoonstelling van Milaan in 2015, 
in samenwerking met architect Marc Belderbos 

en aannemer Besix-Vanhout.
•

2020
Dit paviljoen wordt herbouwd op de esplanade 

van de Citadel van Namen.

Norman Foster, Louis Kahn, Renzo Piano, 
Glenn Murcutt, Niels Torp, Ricardo Bofill, 
Manuel Nuñez, Peter Zumthor … We hebben 
het over deze grote architecten die de ruimte 

beeldhouwen en onze leefomgeving ontwerpen, deze 
verspreiders van welzijn die, zoals de Amerikaanse 
architect Louis Kahn (1901-1974) zei, de kunst van licht 
en stilte beoefenen.
Onder hen Patrick Genard, een architect die enkele jaren 
geleden in België gekend raakte toen deze inwoner van 
Namen gevraagd werd om het Belgisch paviljoen te 
ontwerpen op de Wereldtentoonstelling van Milaan in 
2015. Dit is slechts een van de stappen die hij heeft gezet 
sinds zijn verhuizing naar Barcelona.
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Van de woonwagen in Louvain-la-Neuve  
naar Barcelona
De carrière van Patrick Genard kreeg vorm in 1978, een 
mijlpaaljaar waarin hij niet alleen zijn studies als inge-
nieur-architect aan de UCL op briljante wijze afrondde, 
maar ook toetrad tot de studio Taller de Architectura 
van Riccardo Bofill, een van de grootste namen in de 
architectuur. Hij bleef er vijftien jaar om het vak te leren. 
“Ik ontdekte Bofill in 1975, tijdens mijn studies in Louvain, 
herinnert de inwoner van Namen zich. Ik was gefasci-

neerd door hem. En ik had het geluk dat ik met hem in 

Barcelona mocht samenwerken. Ik ging van mijn woonwagen 

in Louvain-la-Neuve naar een prestigieus atelier, aan de zijde 

van een grootmeester in de architectuur, bijna van de ene dag 

op de andere. Bofill is helemaal mens. Zodra hij je zijn ver-

trouwen geeft, is het totaal. Ik was nog maar net in zijn studio 

aangekomen toen hij me meteen naar Algerije stuurde om 

aan een heel groot project te werken. Ik was 24 jaar oud ! ”

Groen … met de Toearegs
Dit was nog maar het begin ! De jonge architect zette 
zijn leerperiode voort bij andere grote projecten in 
Zweden, Marokko en Japan. Met regelmatige uitstapjes 
naar het platteland, waar "de meester" het geheim van 
bezat. “Bofill is een echte teammanager. Op een dag nodigde 

hij ons allemaal uit in zijn villa op Ibiza om een paar dagen 

te praten over de vooruitzichten van de studio, toekomstige 

projecten en de filosofie daarachter … waarbij hij zijn team 

samensmeedde rond de diverse aspecten van het vak. Daarna 

bracht hij ons naar de streek van Tamanrasset, in het zuiden 

van Algerije, waar wij tien dagen lang midden in de woestijn 

woonden, met de Toearegs. Een onvergetelijke menselijke 

ervaring ! ”

Dit menselijke en professionele avontuur heeft Patrick 
Genard in staat gesteld geleidelijk zijn eigen filosofie te 
smeden, die hij zowel in de mens als in de ruimte ver-
ankerd wil zien. “In werkelijkheid verbeeldt en ontwikkelt 

de architect uitwendige ruimtes, opdat de bewoners deze zo 

aangenaam mogelijk kunnen binnentreden ; dit is de kunst 

van de tegenspraak, aangezien deze uitwendige ruimtes kun-

nen worden weerspiegeld door het inwendige geluk. Het gaat 

er dus om de leegte te creëren, zodat die door de mensen kan 

worden opgevuld …”

Leonardo da Vinci, zijn leermeester ?
Deze filosofie maakt deel uit van de lessen die uit de 
Oostenrijkse architectuur van de jaren tachtig zijn 
getrokken. In het hart van de Oostenrijkse deelstaat 
Vorarlberg, nodigde een groep architecten de inwoners 
uit tot een uitgebreide bezinning die hen ertoe bracht 
een leefomgeving met duurzame ontwikkeling te ont-
werpen, verankerd zowel in de natuur van de plaatsen 
als in het leven van de burgers. “Deze verworvenheid is 

het resultaat van de toepassing van drie fundamentele en 

elkaar aanvullende beginselen : Moderne architectuur moet 

esthetisch wenselijk, bouwkundig redelijk en maatschappelijk 

verantwoord zijn. Men zou met een metafoor kunnen zeggen 

dat deze filosofie voor de architectuur zelf is wat de Man van 

Vitruvius [Leonardo da Vinci's beroemde tekening van 
een man binnen een cirkel en een vierkant n.v.d.r.] is 
voor de menselijke architectuur.”
Dit doet ons denken aan wat Patrick Genard in 2014 op 
de website Architectura vertelde : “Ik was graag in Italië 

geboren tijdens de Renaissance en had graag Leonardo da 

Vinci als leermeester gehad ! ”

De jonge architect  
Patrick Genard (met groene 
jas) in Barcelona, naast 
Ricardo Bofill, de architect 
die hem het vak leerde.
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Het Belgisch paviljoen op  
de Wereldtentoonstelling van Milaan
Na als conceptueel directeur projecten te hebben 
geleid voor Ricardo Bofill, besloot de Naams-
Catalaanse architect in 1994 zijn eigen architec-
tuurstudio op te richten, omdat hij vond dat de 
tijd gekomen was om op zijn eigen benen te 
staan. Het eerste project van de jonge studio 
Patrick Genard & Asociados was de bouw van 
een hotel in Marokko, in Essaouira. Daarna volg-
den tweelingtorengebouwen in Casablanca, 
andere in Abidjan en Guinee, een hotel voor de 
Mansour-keten in Marokko …
Hoewel het concept van duurzame milieuarchi-
tectuur vandaag erg in de mode is, ging Patrick 
Genard in 2015 tot het uiterste toen hij het 
Belgische paviljoen voor de Wereldtentoon- 
stelling van Milaan ontwierp. Een ‘zero waste’- 

paviljoen ontworpen volgens het architectoni-
sche principe van de ‘kwab’-stad, waarin het 
stedenbouwkundig plan architectuur wordt, met 
de woonwijken als de gebouwde massa's van het 
paviljoen. Licht en uitzicht op de buitenomge-
ving vloeien tussen hen in … Zes jaar later werd 
dit paviljoen, dat in Milaan zeer goed werd ont-
haald, opnieuw opgebouwd zoals het oorspron-
kelijk was, op de esplanade van de Citadel van 
Namen. “Het is prachtig voor mij, want ik heb het 

grootste deel van mijn jeugd op deze plek gewoond, ” 
lacht de architect, trots op het resultaat.

Bekroond door de stad Barcelona
In feite, waar is Patrick Genard het meest trots 
op ? Op zijn carrière ? Op zijn succes ? “Vijftien 

jaar geleden ontwierp ik een villa voor een particulier. 

Toen ik hem onlangs weer zag, zei hij tegen mij : 

“Mijnheer Genard, elke morgen ben ik blij dat ik in 

dit huis wakker word ! Ik denk dat is waar ik het meest 

trots op ben. De droom van een eigenaar te hebben 

kunnen delen en hem gelukkig te hebben gemaakt in 

een omgeving die hem gelukkig maakt, dat is prachtig ! ” 

De architect is even gelukkig als trots dat hij in 
2009 de prijs voor architectuur en stedenbouw 
van de stad Barcelona heeft gekregen voor de 
bouw van het hoofdkantoor van Mediapro, het 
audiovisuele centrum van de stad en van haar 
universiteit. “Voor een ‘allochtone’ architect in 

Catalonië, was dat geweldig ! ” 

« Moderne architectuur moet esthetisch 

wenselijk, bouwkundig redelijk  

en maatschappelijk verantwoord zijn. » 

Het was voor dit gebouw, 
waar zich het audiovisueel 
centrum en de universiteit 
van de stad bevindt,  
dat Patrick Genard de Prijs 
voor Architectuur en 
stedenbouw van de Stad 
Barcelona ontving.

Het Belgisch paviljoen op  
de Wereldtentoonstelling 

 van Milaan.
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Een interieur en een ontwerp  
van de hand van Patrick Genard. 
“Je moet leegte scheppen opdat 
die zou kunnen worden gevuld 
met menselijkheid … ”
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“ 
Namen ? Voor mij is het vooral de Citadel ! ” Dit is de har-

tenkreet van Patrick Genard, de Catalaanse architect, wanneer 
hij terugkeert naar de plaats van zijn kindertijd en jeugd. En hij 
kan niet stoppen met praten over dit magische woord. “De 

Citadel ? Daar heb ik over mijn eerste rotonde onderhandeld, toen ik 

5 of 6 jaar oud was, in een trapauto op het circuit van de Koningin 

Fabiola-vlakte. Toen ik verkenner was in de scoutsgroep Pic, bevond 

ons gebouw zich in een oud fort op de Citadel. Het was ook daar, 

tegenover het kasteel van Namen, dat ik tenniste, na vijf kilometer 

fietsen vanuit Flawinne ! En toen ik 18 was, organiseerde ik in een 

kamer op dezelfde speelplaats mijn eerste feesten als diskjockey. Tot 

slot was het daar dat ik 50 jaar geleden mijn eerste ‘novia guapissima’ 

(allermooiste vriendin, nvdr) Cecile Mertens ontmoette, nu de 

echtgenote van Michel Leconte. We zijn goede vrienden gebleven  

en ik zie hen elke keer als ik naar Namen ga …” Onnodig te zeggen 
dat anekdotes het gesprek overspoelen wanneer de vrienden 
samenkomen.

PATRICK GENARD 
INTRA-(NA)MUROS 

 « Namen ? Voor mij is het vooral de Citadel ! Dit is  
de hartenkreet van Patrick Genard, de Catalaanse 
architect, wanneer hij terugkeert naar de plaats  
van zijn kindertijd en jeugd.

Wanneer hij naar Namen terugkeert, 
vergeet Patrick Genard nooit langs  

te gaan bij zijn jeugdvrienden  
Céline en Michel Leconte.
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Van Grognon … naar Milaan
Zowel geboeid door zijn geboortestad als door zijn 
beroep, had Patrick Genard al vroeg de wens om zijn 
talent ten dienste te stellen van de stad Namen. “Al in 

1978 ontwikkelde ik mijn eindwerk op de Grognon-site. 

Twintig jaar later werd mijn project tweede in een wedstrijd 

die door Mario Botta werd gewonnen.”

Niet ontmoedigd heeft de architect tussen 2000 en 2009 
veel energie en middelen besteed om de autoriteiten te 
overtuigen van de noodzaak/het nut/het belang van het 
begraven van het verkeer op deze plaats. “Ik slaagde er 

niet in hen te overtuigen, maar dit werk leverde mij de titel 

‘Inwoner van Namen van het jaar’ op van het tijdschrift 

Confluent, samen met de restauranteigenaar Benoît Gersdorff, 

met wie ik bevriend ben geraakt. En enkele jaren later belde 

diezelfde Benoît me op om me te vertellen dat er een wedstrijd 

werd georganiseerd voor het Milanese paviljoen … De rest 

kennen we. Merci, Benoît ! ”
Een groot avontuur waarvan de architect dacht dat het 
voorbij zou zijn zodra het paviljoen was ontmanteld en 
in stukken was opgeborgen. Maar hij rekende niet op 
een nieuwe speling van het lot. “Net als de Feniks, en  

buiten mijn schuld om, want het was te danken aan de visie 

van burgemeester Maxime Prévot, zou het uit zijn as herrijzen 

en herbouwd worden … op de Citadel ! ”

Het paviljoen voor de Wereldtentoonstelling  
van Milaan werd op de esplanade van de Citadel 
van Namen weer opgebouwd zoals het was.

In zijn ontwerp 
voor het 

herinrichten van 
de Grognon, 

adviseerde 
Patrick Genard 

het verkeer 
onder een 

nieuwe 
betonplaat te 

laten verlopen.
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Namen

EEN VERNIEUWENDE 
KRACHT
Hoewel de hoofdstad van Wallonië bekend staat 
om haar erfgoed, zoals de citadel en het belfort, 
om haar folklore, haar culturele rijkdom en haar 
autovrije centrum, toch ondergaat ze een 
voortdurende metamorfose. Evenzeer geeft ze 
blijk van creativiteit, zoals u op de volgende 
pagina’s kunt lezen, om een innovatieve dimensie 
toe te voegen aan haar aantrekkelijke en 
gezellige kant.

 I Gilles Bechet, Catherine Moreau en Christian Sonon   
Coördinatie : Christian Sonon
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HET NID  
OM NIEUWE IDEEËN  
TE DOEN ONTLUIKEN

De toekomst van Namen ? Die loopt zeker langs het NID. Of je van een 
oever van de Maas of van de Samber komt, of je over de fiets en 
voetgangersbrug l’Enjambée loopt of uit de lucht valt, je zult niet naast  
het futuristische gebouw aan de Confluence kunnen kijken, dat het nieuwe 
uitstalraam van de Waalse hoofdstad is.

NID betekent “Namur intelligente et durable” 
(IDN of Intelligent en Duurzaam Namen). 
Symbolisch staat dat nieuwe gebouw voor 
een ontmoetings-, bezinnings- en gespreks- 

plaats, waar burgers kunnen discussiëren over de  
toekomst van hun stad. Een broedplaats voor de “archi-
tecten” van het nieuwe Namen. Om er meer over te 
vernemen, spraken we met Sophie Marischal, het jonge 
hoofd van het NID.

Hoe ontstond het NID ?
Vanaf 2008 beseften we tijdens de weken over duurzame 
ordening dat de burgers graag in debat zouden gaan over 
de toekomst van hun stad. In 2015 hebben we een pavil-
joen voor stadsplanning opgericht, dat een ontmoe-
tingsplaats was in het Stadhuis zelf. Dat instrument 
bleek echter een maatje te klein. Tegelijkertijd werd er 
een wedstrijd uitgeschreven voor het heraanleggen van 
de Grognon-site, die de Espace Confluence is geworden. 

Een emblematische plek, aangezien ze de wieg van 
Namen en de zetel van het Waals parlement is. Het lag 
dus voor de hand dat we daar een debatruimte voor de 
burgers zelf zouden creëren en van de site het uitstal-
raam van een intelligente en innovatieve stad maken.

Welke functies heeft dat gebouw ?
Het NID heeft twee bouwlagen. Op het gelijkvloers, ter 
hoogte van de kaden van Samber en Maas, bevindt zich 
al een café-restaurant dat op de korte ketens is gericht. 
Maar de verdieping, die op het niveau van de esplanade 
ligt, zal binnenkort een voor de burgers bestemde 
ruimte krijgen, die aan intelligente en duurzame inno-
vatie is gewijd. Die bestaat uit drie delen. Een ontvangst- 
ruimte waar aan de bezoekers uitleg zal worden gegeven 
over verschillende universele thema’s zoals de  
klimaatverandering en de nieuwe technologieën, om 
hun te tonen dat de steden verantwoordelijk zijn voor 
veel klimaatverstoringen, maar dat we kunnen reage-
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HET PAVILJOEN EN DE KIKK
Een andere emblematische plaats en een ander gebouw dat morgen een eersterangsrol zal spelen te Namen, is het vroegere paviljoen 
voor de Wereldtentoonstelling in Milaan uit 2015. Het werd door de Naamse architect Patrick Genard (zie pagina 10) ontworpen in 
natuurlijke en flexibele materialen en won een prijs voor zijn ecologisch design. Dat gebouw met een oppervlakte van 2500 m2 werd 
door de Stad Namen aangekocht en weer opgetrokken op de esplanade van de Citadel, waar het een tweede leven begint, aangezien 
het nu helemaal gewijd is aan de digitale overgang. Via een ludieke aanpak, met een combinatie van kunst, wetenschap en 
technologie, zal het Paviljoen tentoonstellingen, workshops en voordrachten aanbieden. Het werd deze lente ingewijd met de 
tentoonstelling “Humans/Machines”, maar nu is het weer gesloten om de inrichting ervan af te werken en om de instellingen te 
optimaliseren met het oog op de grote opening in 2022.
Het permanente tentoonstellingscentrum verkeert in goede handen, aangezien het beheer ervan werd toevertrouwd aan de vzw Kikk, 
die het al tien jaar opneemt tegen de heersende opvattingen over creativiteit, en digitale technologieën, en wel via een 
samenwerkingsruimte die voorzien is van een Fab Lab, een platform voor kunstproductie, en natuurlijk via het Kikk Festival, waarvan 
de tiende uitgave gepland is voor 4 tot 7 november eerstkomend.

Symbolisch staat dat nieuwe gebouw voor  
een ontmoetings-, bezinnings- en gespreksplaats,  
waar burgers kunnen discussiëren over de toekomst 
van hun stad.

ren. Zo komen ze in het tweede gedeelte, waar het gaat 
over thema’s die om de twee jaar zullen veranderen. Nu 
bespreekt men er stadsontwikkeling in de ruime zin. 
Met behulp van een interactieve en ludieke scenografie 
zullen de bezoekers er kennismaken met de mobiliteits- 
problemen in de stad, met de kosten voor stadsspreiding, 
alsook met digitale en menselijke intelligentie en met 
veerkracht. Door middel van virtuele werkelijkheid 
zullen ze zelf hun stad kunnen opbouwen door keuzes 
te maken. De derde ruimte is een debatruimte over het 
Namen van morgen, waar ze in een virtuele werkelijk-
heid kunnen rondgaan in het Namen van gisteren en 
van morgen, opdat ze zouden kunnen begrijpen waarom 
en hoe de stad is geëvolueerd.

Welke zijn de voornaamste uitdagingen waarvan de 
stad haar bevolking bewust wil maken ?
De mobiliteit in het centrum van Namen en op de 
invalswegen, de klimaatverandering en de voedselau-
tonomie zijn heel reële problemen, die het stadsbestuur 
hebben aangezet om samen te werken met panels van 
bewustgemaakte burgers. Er werd onderzoek gedaan 
naar plaatselijke oplossingen, zoals naar het autovrij 
maken van straten en de kwetsbaarheden van het 
Naamse grondgebied ten aanzien van de klimaatveran-
dering. En de bewoners deden concrete voorstellen of 
zullen dat doen. Over het algemeen kan men zeggen dat 
we vooral moeten leren zien hoe Namen de overgang 
kan maken door er de inwoners bij te betrekken en door 
een beroep te doen op solidariteit. In dat opzicht werkt 
het NID echt als een interface tussen de burger en het 
beleid. Tegen midden oktober zou het volledig moeten 
ingericht zijn.
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Door een deel van haar digitale data ter beschikking te stellen van de burgers,  
wil de stad Namen het openbaar bestuur transparanter maken, de inwoners beter 
informeren en de beleidsmensen helpen om beslissingen te nemen. 

DIGITALE  
INTELLIGENTIE   
VOOR IEDEREEN

Welke wegenwerken zijn er voltooid of in uit-
voering ? Hoeveel kinderdagverblijven of 
lagere scholen zijn er in elk van de zesenveertig 
districten van het grondgebied ? Hoeveel een-

oudergezinnen of kinderen tussen 5 en 18 jaar zijn er ? Welke 
graven zijn er geregistreerd op de dertig openbare begraafplaat-
sen van de entiteit ? Waar bevinden zich de bibliotheken, de 
openbare vuilnisbakken ? Waar zijn de opmerkelijke gebouwen 
en sites die men op oude foto's en ansichtkaarten aantreft ?
Dat zijn slechts enkele van de 173 geanonimiseerde datasets uit 
dertien thema's en honderd trefwoorden, die op de stadssite van 
Namen te vinden zijn. “Hoe meer data we hebben, hoe beter we ons 

grondgebied kunnen begrijpen en hoe beter we er gebruik zullen 

kunnen van maken”, stelt Samuel Nottebaert, geomaticaspecialist 
en sitemanager.
Namen is een van de eerste steden in België die sinds juni 2018 
een Open Data-platform (of portaal) heeft. Het wil daarmee de 
informatiezoekende burger bijstaan, het stadsbestuur helpen 
bij het nemen van beslissingen en datzelfde bestuur ook door-

zichtiger maken. Het is een transversaal project dat niet aan 
één afdeling gebonden is. Al die gegevens stonden reeds ter 
beschikking van de verschillende diensten en lokale besturen. 
“Andere steden hebben die informatie in de vorm van Excel-tabellen. 

Wij wilden ze echter toegankelijker maken door ze te combineren met 

de cartografie.”

Bijna 5000 bezoeken per maand
In drie jaar tijd is de lijst met beschikbare datasets flink gegroeid. 
Vandaag wordt de site 4000 tot 5000 keer per maand geraad-
pleegd. Veel architecten downloaden bijvoorbeeld 3D-informatie 
uit Namen om hun projecten beter te visualiseren in hun directe 
omgeving. Veel van het materiaal dat online wordt geplaatst, is 
een reactie op de vraag van het publiek. Zo is het naar aanleiding 
van een verzoek van een burger dat er GPS-coördinaatbestanden 
zijn toegevoegd aan de kaarten van natuurwandelingen en rou-
tes. “We weten niet hoe ver we met die gegevens kunnen gaan. We 

willen het hergebruik ervan op een creatieve manier promoten, zowel 

bij de burgers als bij het bestuur en het onderwijs.”
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Voor de toekomst van de site blijven alle mogelijkheden open. 
Samuel Nottebaert wil graag meer communicatie met de burgers 
om feedback van hen te krijgen en om beter te zien welke gege-
vens nuttig zijn voor de economische ontwikkeling.

In dienst van de mobiliteit
Als we een dienst aangeboden krijgen, raken we eraan gewend. 
En we kunnen die heel vlug niet meer missen. In september 
2020 lanceerde de stad haar intelligent vervoerssysteem. Een 
op kunstmatige intelligentie gebaseerde methode voor het 
bevorderen van de mobiliteit, die sinds januari 2019 werd uit-
getest. In het zichtbare deel bestaat het uit een reeks panelen 

die langs de acht invalswegen van de stad en de boulevards rond 
de Corbeille staan opgesteld. Die lichtpanelen geven informatie 
over de verkeerssituatie, stellen andere routes voor, geven 
inlichtingen over de parkeerruimte in het stadcentrum en bie-
den multimodale alternatieven aan. De gegevens zijn afkomstig 
van zeventien omgevingscamera's die de reistijd op verschil-
lende trajecten berekenen. “Ze voeren metingen uit en stellen sta-

tistieken over de evolutie van de reistijden op, doch ze maken geen 

voorspellingen”, aldus Michael Petit, hoofd van de gemeentelijke 
mobiliteitsdienst. Er zou bijvoorbeeld ook informatie moeten 
worden aan toegevoegd over de beschikbaarheid van plaatsen 
voor personen met beperkte mobiliteit.

Met dat systeem willen we een volledig beeld van de mobiliteit 
bieden ; het dient dan ook niet uitsluitend voor het autoverkeer. 
In de drukste bushokjes krijgt men informatie over de wacht-
tijden voor de bussen. Fietsers krijgen ook inlichtingen over 
fietsparkeerplaatsen, fietsvoorzieningen en fietsroutes. Voor 
het ogenblik hebben de systeembeheerders besloten geen spe-
ciale toepassing ter beschikking te stellen, maar de gebruikers 
liever naar de portaalsite te verwijzen. “Het systeem is nog volop 

in ontwikkeling, maar zou zich binnen zes tot twaalf maanden moeten 

stabiliseren met meer realtime data. Op langere termijn zouden we 

voorspellingen moeten kunnen maken.”

Binnenkort intelligente verlichting
Ook voor de verlichting van wegen zijn er veranderingen op 
til. Maar zelfs als er sensoren zijn aangebracht, kunnen we de 
verlichting nog niet aanpassen aan de drukte van het autover-
keer. Het stadsbestuur opteerde liever voor een veralgemeende 
dimming van de verlichting tussen 22 uur en 6 uur, wat nu 
dankzij de nieuwe LED-lampen al een besparing van 50 % 
mogelijk maakt. Uiteindelijk zou een beperkt aantal plaatsen, 
zoals de site van de Confluence en die van de Citadel, moeten 
worden uitgerust met een verlichting met variabele intensiteit 
op basis van het aantal wandelaars.

In de drukste 
bushokjes krijgt men 
informatie over  
de wachttijden voor 
de bussen. 

Dossier
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In Namen wordt de overgang transversaal aangepakt 
om de acties en projecten in één dienst onder te 
brengen en er zo meer efficiëntie en zichtbaarheid 
aan te geven. Een model op basis van 
burgerparticipatie.

DE ECOLOGISCHE 
OVERGANG,  
EEN ANDER MODEL  
VOOR DE TOEKOMST

Zoals de tragische gebeurtenissen van juli er ons 
aan hebben herinnerd, is de ecologische over-
gang, als reactie op de klimaatverandering, een 
van de grootste uitdagingen van onze eeuw. 

De overheid moet in de tijd op duurzaamheid inzetten 
door transversaal te handelen. Daarom heeft het Naamse 
stadsbestuur in 2018 besloten een schepenambt voor 
ecologische overgang te creëren.
“We moeten alleszins onze leefomgeving, onze manieren van 

reizen, consumeren en eten aanpassen. Als we niets verande-

ren, gaan we regelrecht de vernieling in”, bevestigt men van 
de kant van het nieuwe kabinet. Terwijl die materies 
vóór de creatie van dit schepenambt werden behandeld 
door gespecialiseerde diensten en afdelingen (zo werd 
de meting van de luchtkwaliteit vroeger bijvoorbeeld 
beheerd door de dienst voor het wegennet) en er slechts 
één persoon halftijds ter beschikking stond voor het 
overgangsbeleid, kan de Stad nu rekenen op bijna zes 
voltijdse equivalenten om projecten in verband met die 
materie uit te voeren.

Lucht, klimaat en energie vergen een 
maatschappelijke aanpak
Als die krachtenbundeling tot een grotere bestuurlijke 
doelmatigheid leidt, zal ze ook leiden tot een betere her-
kenbaarheid van en tot meer begrip voor die acties bij 
de bevolking. Bewustmaking en participatie vormen de 
kern van de aanpak van de ecologische overgang. Dat 
is een van de doelstellingen van de nieuwe Lucht, 
Klimaat en Energiedienst (Service Air, Climat et Energie 

- S.A.C.É). Om het toekomstige Lucht-, Klimaat- en 
Energieplan voor 2030 (Plan Air, Climat, Energie à l’hori-

zon 2030 - PACE 2030) te helpen opstellen, zal het College 
de mening vragen van een burgerpanel dat uit twintig 
inwoners van Namen bestaat. “Om zo dicht mogelijk bij 

het dagelijks leven te blijven van de mensen die als eersten 

met die veranderingen te maken krijgen, zal de leeftijdsgroep 

van 18 tot 35 jaar het meest vertegenwoordigd zijn.” In het 

Om Namen veerkrachtiger te maken op het gebied  
van voeding en energie, moeten we andere gewoonten  
en levenswijzen aankweken en iedereen daaraan  
doen meewerken. 

najaar zal er een oproep worden gedaan om zich kan-
didaat te stellen. Voor de rekrutering en de leiding van 
de negen geplande werkgroepen zal de vzw Namur 
Ecoconso instaan. Het departement wil hand in hand 
werken met verschillende burgerinitiatieven die al 
bestaan, zoals de Naamse Energiekring (Ceinture 
Énergétique Namuroise - CEN), dat is de plaatselijke 
afdeling van de burgercoöperatie voor nuluitstoot, die 
de lokale productie van hernieuwbare wind, water en 
zonne-energie stimuleert.

Een nieuwe “duurzame wijk” in Jambes
Aangezien ruimtelijke ordening een van de hefbomen 
is van de ecologische overgang, werd de daarvoor 
bevoegde dienst nauw betrokken bij de nieuwe bestem-
ming van het voormalige terrein van de Geniekazerne 
in Jambes. In maart werd dat voor een bedrag van  
25,5 miljoen euro verkocht aan de Waalse vastgoedreus 
Thomas & Piron. Het project voorziet in het bouwen 
van 445 woningen op een oppervlakte van 8,7 hectare, 
dus met een kleinere woningdichtheid dan in een ste-



25

nr. 54Dossier

delijk kader gebruikelijk is. De wil is dat die wijk wordt ont-
wikkeld als een bewoond park. In het kader van die verkoop-
procedure hebben we zeer specifieke eisen gesteld, die gebaseerd 
zijn op de vijfentwintig doelstellingen van de Waalse referen-
tietekst voor duurzame wijken.

Lokale producenten steunen
Duurzame voeding is een ander thema waaraan de schepen 
sinds het begin van de legislatuur werkt. Ze stelde voor en 
maakte het mogelijk om een bezinningskader te creëren, name-
lijk de Duurzame Naamse Voedingsmiddelenindustrie (Conseil 
Agro-alimentaire Durable Namurois - CADNamurois), die 
bestaat uit zestien burgers uit de acht categorieën van het voed-
selsysteem, van producenten tot consumenten, met inbegrip 
van de verwerkers en de verkopers.
Binnen het kader van CADNamurois wil men plaatselijke pro-
ducenten helpen om hun waren te verkopen, zodat ze er kunnen 
van leven en zodat duurzaam voedsel binnen eenieders bereik 
komt. Een van de partners op het terrein is de Naamse 
Voedingsmiddelenkring (Ceinture Alimentaire Namuroise - 
CAN), een structuur voor studie, bewustmaking, netwerking 
en ondersteuning van de belanghebbenden uit de sector.  
“Een van onze activiteiten is het bestuderen van de verschillende 
ketens voor kaas, brood en groenten, om te komen tot een  
zo juist mogelijk evenwicht tussen vraag en aanbod”, zegt 
opdrachthoudster Geneviève Malherbe. Volgend jaar wil die 
kring een netwerk vormen om de zes stedelijke gemeenschaps-
keukens te bevoorraden met tuinbouwproducten voor 2500 
maaltijden per dag !
Voedselautonomie omvat méér dan spectaculaire acties en 
bestaat ook uit kleine initiatieven die kunnen bijdragen tot een 

andere manier van produceren en consumeren. Dat is het geval 
met de operatie On a maraîché sur la terre (We kweekten groen-
ten op eigen bodem), die zoekt naar stukken land die er doelloos 
bijliggen omdat de eigenaars geen zin, mogelijkheid of tijd heb-
ben om ze te bewerken, en die dan worden aangeboden aan jonge 
tuiniers die op zoek zijn naar land om iets op te verbouwen.
Om Namen veerkrachtiger te maken op het gebied van voeding 
en energie, moeten we andere gewoonten en levenswijzen aan-
kweken en iedereen daaraan doen meewerken.

De daken van de brandweerkazerne 
van Jambes werden voorzien 

 van zonnepanelen.

De voedingswarenhal van de (in opbouw 
zijnde) Kazernenwijk zal voorrang verlenen 
aan producten uit de korte ketens. 
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De opening van de Grand Manège, de renovatie van de Abattoirs de 
Bomel, de lifting van het Huis van Cultuur dat nu Delta heet, stedelijk 
kunstparcours ... Het cultureel leven is rijk en overvloedig in Namen !

CULTUUR HEEFT   
DE WIND IN DE ZEILEN

Vroeger hoorde je er hoefgetrappel en gehinnik, het 
geluid van voetstappen en applaus. De Grand Manège, 
die in het midden van de 19e eeuw werd gebouwd, 
was een plaats waar ruiters met hun paarden kwamen 

oefenen, maar er werden ook bals, concerten, prijsuitreikingen 
en dergelijke meer georganiseerd. Na het einde van de kazerne-
ring, in 1977, kwam er een gemeentelijk magazijn en daarna een 
cultuurzaal, tot de stad in 2013 een groot renovatieproject met 
een budget van 15 miljoen euro aanpakte. Om het historisch 
karakter van de plaats te behouden, zijn de vier gevels bewaard 
gebleven. En vandaag herbergt de Grand Manège op een opper-
vlakte van 6000 vierkante meter een grote zaal (de Namur 
Concert Hall), de kantoren van de vereniging À Cœur Joie (die 
zangkoren uit Wallonië en Brussel samenbrengt), alsook het 
Centrum voor Vocale Kunst en Oude Muziek (CAV & MA).

De Waalse Flagey
Het centrum, dat in 1984 werd opgericht, biedt een onderkomen 
aan het Naamse Kamerkoor en aan twee orkesten (het 
Millennium Orchestra, onder leiding van Leonardo García 
Alarcón, en Les Agréments waarvan Guy Van Waas de dirigent 
is). Het leidt jonge zangers en instrumentalisten op.
“De Namur Concert Hall biedt een nieuwe omgeving voor muzieklief-

hebbers, wat een boodschap van hoop is na deze heel moeilijke maan-

den ! ”, zo luidt de commentaar van Jean-Marie Marchal, de 
artistiek directeur van CAV & MA. Met een akoestiek die doet 
denken aan die van de beroemde Studio 4 van Flagey en met 
haar 800 plaatsen, kan de nieuwe zaal internationaal befaamde 
ensembles verwelkomen. “Namen staat bekend voor de kwaliteit 

van zijn kamerkoor ; straks kunnen we zien waar de stad zich op de 

kaart bevindt.”
De nieuwe zaal werd op 3 september, naar aanleiding van de 
opening van de Grand Manège, ingewijd door het Millennium 
Orchestra en het Naamse Kamerkoor, dat samen met de jonge 
sopraan Julie Roset een Haendelconcert ten beste gaf. Wanneer 
de zaal afgewerkt zal zijn en het team uitgebreid, zal CAV & 
MA er haar nieuwe programma vanaf de lente van 2022 aan-
bieden. De Namur Concert Hall zal niet in lethargie verzinken, 
aangezien er vanaf deze herfst al een tiental concerten zijn 
gepland in het kader van het seizoen 2021-2022 van het Théâtre 
de Namur.

In de nieuwe zaal met 800 plaatsen kunnen 
internationaal befaamde gezelschappen optreden.
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NAMUR  
STREET  
ART CITIES,
EEN OPEN- 
LUCHT- 
MUSEUM Op een muur aan de Boulevard du Nord kijkt 

een jonge man in de verte, maar hij wordt 
verblind door de zon, die symbool staat voor 
de ecologische en technologische moeilijk-

heden die hem nog wachten. Onderaan de nieuwe fiets- 
en voetgangersbrug L’Enjambée, wordt de Villa Balat 

Een toevluchtsoord voor het Conservatorium
Eric François, de directeur van het Conservatorium van 
Namen, is vooral opgetogen omdat het nieuwe gebouw 
plaats biedt aan 70 leraren en ongeveer 1600 studenten 
voor muziek, dans en toneel, die voordien waren ver-
spreid over verscheidene plaatsen en gebouwen in de 
stad. “Dit is goed voor interdisciplinaire projecten. Vroeger 

voelden dansdocenten zich een beetje eenzaam, terwijl die 

opleiding toch door 400 studenten wordt gevolgd. Aangezien 

we ons in de buurt van verschillende scholen bevinden, hopen 

we ons publiek te diversifiëren”.
Het nieuwe gebouw biedt plaats aan de muziekklassen, 

aan de danszalen en aan twee zalen voor toneel, waarvan 
de meeste met een volledige apparatuur (projectoren) 
zijn uitgerust. Een auditorium met 150 zitplaatsen zal 
worden gebruikt voor opvoeringen en conservatorium- 
examens. En er werd speciaal aandacht besteed aan de 
akoestiek, vooral in de slagwerkklas. “Vroeger hoorde ik 

het geluid van het slagwerk vanop drie verdiepingen boven 

mijn bureau ! ”, zegt Eric François. “Om de trillingen te 

dempen, werd er tapijt gelegd, werden er akoestische plafonds 

geïnstalleerd en panelen tegen de muren geplaatst … Als kers 

op de taart heeft de Stad ons toegestaan om tien keer per jaar 

gratis gebruik te maken van de Namur Concert Hall”. 

Leonardo Garcia 
Alarcon dirigeert het 
Millenium Orchestra … 

… en Jean-Marie Marchal  
is de artistiek directeur  

van CAV & MA
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DE HEROPLEVING VAN  
DE ABATTOIRS DE BOMEL
De vroegere slachthuizen in modernistische stijl, die zich op 
de grens tussen Bomel en Saint-Servais bevonden, werden 
vlak voor de Tweede Wereldoorlog gebouwd. Na de sluiting 
in 1988 en vóór de sloop ervan, huisvestten ze de 
Ressourcerie Namuroise en de nachtopvang van de stad.
Op initiatief van het Buurtcomité Bomel hebben de Stad 
Namen en de Waalse Regering de site nieuw leven 
ingeblazen. In het centrale gebouw bevindt zich sinds 2015 
het regionaal cultureel actiecentrum. Je vindt er een 
tentoonstellingszaal (270 m²), een voorstellingszaal met  
150 zitplaatsen, een zaal voor verenigingen en acht 
workshops (dans, theater, muziek, filmfotografie, digitale 
ruimte, beeldende kunst ... ), vijf kunstresidenties en een 
cafetaria. En vergeet de ‘Baie des tecks’ niet, een bibliotheek 
met stripverhalen.

DE DELTA,  
EEN ONTMOETINGSPLAATS
Zeg niet langer Cultureel Huis van de Provincie Namen,  
maar Delta. De provincie heeft grote renovatie- en 
uitbreidingswerken aangevat voor de site die aan de 
samenvloeiing van Samber en Maas, aan de voet van de 
Citadel gelegen is. 
Op 21 september 2019 is de Delta officieel geopend. Voor heel 
die renovatie werd alles opnieuw ontworpen en verbouwd als 
een ontmoetingsplaats. Met drie aanpasbare theaterzalen, 
verscheidene tentoonstellingsruimtes, drie repetitie- en 
opnamestudio's, evenementen- en opleidingsruimten, 
kunstenaarsresidenties en gezellige plekken, bevordert de 
Delta een interdisciplinaire aanpak. Het programma omvat 
zowel film als toneel, dans, animaties, muziek, beweging en 
beeldende kunst. 

versierd door een plantaardig fresco dat de plantenrijkdom en 
het wisselvallige humeur (!) van de Maas weergeeft. Icarius, van 
Jimmy Michaux, en de muurschildering van Démosthène Stellas 
(Drash-collectief), zijn twee van de vele fresco's die de muren 
van de Waalse hoofdstad sieren.
Met de online-applicatie Street art cities kunnen die fresco’s 
worden opgeslagen en gevolgd. Want de stad heeft samenge-
werkt met dit platform, dat nu al stadskunstwerken in een acht-
honderdtal steden in meer dan negentig landen op zijn actief 
heeft. Met behulp van foto's kunnen Street Art-fans de fresco's 
in de stad en de makers ervan vinden. Ze kunnen ook thema-
tische routes volgen, zoals het pad met minisculpturen van Isaac 
Cordal, en meer ongewone plaatsen ontdekken, zoals de ach-
terkant van een winkel, een bar of een tuin … en ze kunnen de 
app een “like” geven of nieuwe plaatsen voorstellen, die de 
moeite waard zijn. 

www.namur.streetartcities.com

De Villa Balat werd 
ingericht door 
Démosthène Stellas.

Dossier
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In 2019 kreeg de Citadel  
van Namen meer dan  
60.000 bezoekers. Een 
aantal dat nog zou moeten 
toenemen met de komst van 
de kabelbaan. Maar de stad 
heeft nog andere charmes, 
zoals het autovrije 
stadscentrum en de oevers 
van de Maas en de Samber.

EEN TOERISTISCHE 
ONTMOETINGSPLAATS

De Citadel van Namen, die in de middeleeuwen 
de woonplaats van de graven van Namen 
was, werd een echte vesting tijdens de 
Spaanse bezetting en een Hollands bastion 

aan het begin van de 19e eeuw. Door haar strategische 
ligging aan de samenloop van Maas en Samber, was ze 
altijd een begeerde plek. Nu zijn het echter legers toe-
risten die naar de Waalse hoofdstad komen, niet meer 
om ze in te nemen, maar om ze te zien, te beklimmen 

en de ingewanden ervan te bezoeken. En om haar prach-
tige burcht nog aantrekkelijker te maken, heeft de Stad 
Namen geen moeite gespaard : restauratie van de muren, 
intelligente verlichting langs de voornaamste wandel-
paden die er naartoe leiden, renovatie en opwaardering 
van een deel (450 meter) van het vier kilometer lange 
ondergrondse netwerk dat de Citadel van Namen vol-
gens Napoleon de “termietenheuvel van Europa” was.
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EEN NIEUW LEVEN VOOR  
DE ‘HALLE AL’CHAIR’

De terugkeer van de kabelbaan
Een ander ambitieus project is de verbouwing van de 
Terra Nova-kazerne, die tussen 1631 en 1675 werd 
gebouwd als het vlaggenschip van de citadel en vertrek-
punt van het bezoek aan de ondergrondse galerijen en 
van de rondrit met het treintje door het versterkte 
domein. Maar er ontbrak nog een echte ontvangst- 
ruimte waar men de site en de geschiedenis ervan kon 
uitleggen. Om die leemte te vullen werd er in 2015 een 
renovatie van de kazerne aangevat. Vandaag schetst het 
Bezoekerscentrum Terra Nova twintig eeuwen militaire 
en stedelijke geschiedenis in Europa.
Een ander tekort was een folkloristische en praktische 
toets : een kabelbaan zoals er een in 1957 werd geopend 
om de bezoekers naar de uitzichttoren te brengen, maar 
die in 1997 om veiligheidsredenen werd gesloten. Sinds 
8 mei jongstleden is die verbinding tussen het stadscen-
trum en de citadel weer in gebruik. De nieuwe kabel-
baan vertrekt vanop het Maurice Servaisplein, over-
brugt de Samber, geeft vanuit de hoogte uitzicht op de 
grootse wallen en eindigt op de 650 meter verder gele-
gen esplanade. Een reisje van 3 tot 4 minuten tussen 
hemel en aarde, dat de site nog aantrekkelijker maakt.

Voornaamste attractie : het autovrije 
stadscentrum
“Op de hitparade van de meest succesvolle toeristische plaatsen 

van Namen, staat het autovrije stadscentrum echter nog vóór 

de citadel en haar ondergrondse gangen”, benadrukt Amélie 
Lefèvre, directrice van de Toeristische Dienst. “De ple-

ziervaarten op de Maas en het bezoek aan de Parfumerie 

Delforge, ook in de flanken van de citadel gelegen, komen 

ex-aequo op de derde plaats. Dan volgen de lekkerbekken-wan-

delingen met proeverij van streekproducten. Bij de musea 

staat dat van Félicien Rops als eerste.”

Ook al is het niet hun voornaamste functie, toch speelt 
het Belgisch paviljoen voor de Wereldtentoonstelling 
van Milaan, dat werd heropgebouwd op de esplanade 
van de citadel, alsook de nieuwe ‘Espace Confluence’ die 

“ Op de hitparade van de meest succesvolle 

toeristische plaatsen van Namen, staat het 

autovrije stadscentrum echter nog vóór de citadel 

en haar ondergrondse gangen.”

op de Grognon-site werd aangelegd en door een nieuwe 
voetgangersbrug met Jambes werd verbonden, een 
belangrijke toeristische rol. “De ‘Espace Confluence’, met 

zijn prachtig uitzicht op de Maas en op de citadel, is de echte 

attractie van onze stad geworden. Een ruimte om zich te ont-

spannen en om te wandelen, maar ook een plek voor infor-

matie en ontdekkingen, aangezien het NID (IDN of ‘Intelligent 

en Duurzaam Namen’) plaats zal bieden aan tentoonstellingen 

die de bezoekers zullen informeren over de vroegere en toe-

komstige ontwikkeling van de stad.”

Om de oevers van de Samber aantrekkelijker te maken, 
maar ook om het plaatselijke erfgoed op te waarderen,  
werd er besloten de Toeristische Dienst, die nu op het 
stationsplein is gevestigd, te verhuizen naar een prachtig 
gebouw dat alle Namenaars kunnen bewonderen wanneer 
ze de Museumbrug oversteken : de ‘Halle al’Chair’.
Dit aan het einde van de 16e eeuw opgetrokken gebouw was 
oorspronkelijk een hal waar men vlees sneed en verkocht ; 
later werd het een school, een arsenaal en een ziekenhuis. 
Sinds 1855 bewaarde men er de verzamelingen van het 
Archeologisch Museum, dat nu verhuisd is naar de vroegere 
Schippersschool.
Momenteel wordt de ‘Halle al’Chair’ gerenoveerd.  
De nieuwe Toeristische Dienst zal er vier verdiepingen in 
beslag nemen. In de kelder komt een ontvangstruimte voor 
groepen, op het gelijkvloers een onthaalbureau, een boetiek 
en ontspanningszones, op de eerste verdieping een 
tentoonstellingsruimte en op de tweede een ontvangstzaal. 
Alles zou operationeel moeten zijn tegen het zomerseizoen 
van 2022.
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Segrijnslakken, aardbeien, 
bonbons, bieren … Om de 
diverse gastronomische 
specialiteiten van Namen te 
proeven, moet u tijd nemen. 
Maar dat komt goed uit :  
de slak is immers het 
symbool van de stad.

VAN HET LAND  
TOT OP HET BORD   
VIA DE 
GESCHIEDENIS

Bij wijze van “blijde inkomst” in 
de Waalse hoofdstad, kunt u 
beginnen met segrijnslakken, 
met hun bruingrijs gestreepte 

schelp en hun zacht en heerlijk vlees. U 
kunt ervan genieten in de vorm van 
Bourgondische bladerdeeg met room en 
kleine groenten of op de wijze van Tussen 
Samber en Maas (met tomaten en dragon).  
De “escargots Petit-Gris de Namur®” zijn 
segrijnslakken van de hoeve “du Vieux Tilleul” 
in Bierwart (Fernelmont).
Een andere zeer gegeerde specialiteit is de “avisance”, 
met gehakt gevuld bladerdeeg, die teruggaat op de 
bedevaarten van de Namenaars naar Onze-Lieve-Vrouw 
van Halle. De bedevaarders “avisaient”, d.w.z. vulden hun 
pelgrimszak met dat gerecht.
Als dessert kunt u tijdens het seizoen niet buiten de aardbeien 
van Wépion. Hun heerlijke smaak is te danken aan de vele ijzer-
houdende zouten en de humus in de kweekbodem, alsmede aan 
de zonnige heuvels van de Maasvallei.

Jean Biétrumé en de Blanche de Namur
Een ander Naamse zoetigheid is de “biétrumé”, een zachte kara-
mel op basis van gebakken verse room en geroosterde noten, 
die in 1954 werd uitgevonden door de familie de Hucorne, die 
ze noemde naar Jean Biétrumé Picar, een beroemde Naamse 
grapjas uit de 18e eeuw. Vandaag wordt die familiale traditie 
voortgezet in het Maison des Desserts in het stadscentrum.
De karamel – die niet aan de tanden kleeft – heeft, dankzij de 
Gilde van de Biétrumé en de Blanche van Namen, nauwe banden 
met een ander Naams product. Dit witbier, dat vooral in de 
zomer op prijs wordt gesteld, is een brouwsel van de “Brasserie 
du Bocq”, in Purnode (Yvoir), die het zo noemde ter herinnering 

aan de schoonheid, de verfijning en de zachtheid van prinses 
Blanche, dochter van Graaf Jean van Namen, die later de gema-
lin werd van de koning van het 14e eeuwse Zweden en 
Noorwegen.
Om nog even bij het bier te blijven : in de buurt van het centrum 
zijn er twee jonge brouwerijen waarvan we nog meer zullen 
horen. De “Brasserie de Namur” maakt de “Houppe”, terwijl de 
“Brasserie du Clocher” de “Philomène” voortbrengt, twee bieren 
met een goed gedoseerde bitterheid.
Hebt u liever een digestief ? Drie geboren Namenaars (“natèfs 
di Nameur”) hebben onlangs een gin samengesteld die doet 
denken aan de wilde planten langs Samber en Maas en aan de 
vruchten van de omliggende boomgaarden : de “Gin de Namur”, 
die u bij voorkeur langzaam drinkt, zoals u kunt lezen op de 
slak die de fles tooit.

31
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Het multimodale station, het Leopoldplein, de Kazernenwijk, de openbare 
ruimtes ... De stedenbouwkundige aanpak ten noorden van de Naamse 
“Corbeille” is begonnen. Wat de aantrekkelijkheid van de stad weer in 
evenwicht brengt. Na de inspanningen die werden geleverd rond de Citadel 
en de Grognon-site, moet de stad er nog aantrekkelijker door worden.   

STEDENBOUWKUNDIGE 
PROJECTEN  
BIJ HOPEN

Een inwoner van Namen die de stad zou hebben verlaten 
en er binnen een jaar of tien per trein zou naar terug-
keren, zou er waarschijnlijk nog moeilijk zijn weg kun-
nen vinden. Van de Mélotboulevard tot aan de 

Kazernenwijk zullen er immers een hele reeks projecten worden 
uitgevoerd, die het uitzicht van de Waalse hoofdstad aanzienlijk 
zullen veranderen.

Achter een station kan er nog een ander schuilgaan
Het multimodale trein-bus-station is de meest gevorderde 
bouwplaats en zou aan het begin van 2022 operationeel moeten 
zijn. Nadat men plannen had gemaakt om een bioscoop en een 
winkelcentrum te bouwen op de plaat die het NMBS-station 
afdekt, werd uiteindelijk besloten er een nieuw busstation voor 
de TEC aan te leggen omdat het oude, dat onder de Leopold-
parking ligt, gevaarlijk en oncomfortabel was geworden. Dat 

nieuwe station zal heel han-
dig zijn voor reizigers die 
een aansluiting nodig heb-
ben, aangezien het een 
knooppunt wordt van alle 
buitenstedelijke lijnen, ter-
wijl de eigenlijke stadslijnen 
zullen samenkomen rond 
het stationsplein. Men zal 
het kunnen bereiken langs 
een helling vanaf de Leopold- 
rotonde en de luifel ervan 
zal worden voorzien van 
zonnepanelen.

Op de betonplaat 
boven het NMBS-
station zal het  
TEC-station 
uitstekend gelegen zijn 
voor reizigers die 
moeten overstappen. 
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Een winkelcentrum in de Leopoldwijk
Het idee voor een nieuw commercieel aanbod ten noor-
den van de Corbeille, vlakbij het station, ontstond uit 
de wens om de handel in het centrum van Namen te 
versterken, in plaats van in de rand, waar de Stad de 
plannen voor een groot winkelcentrum heeft afgewe-
zen. In de Leopoldwijk zullen de toekomstige winkels 
elkaar aanvullen en direct aansluiten op die uit de 
IJzerstaat en omgeving. Beide zones zullen elkaar 
versterken.
Het project, dat in juni aan een openbaar onderzoek 
werd onderworpen, is gemengd : 18.000 m² winkel-
ruimte, 10.000 m² kantoren en 11.600 m² woningen. 
Om deze laatste te kunnen bouwen, moest er voor die 
sector een nieuwe stadplanning worden gemaakt, die 
in het voorjaar werd goedgekeurd.

Herinrichting van de openbare ruimte
Dat het stadsbestuur vasthoudt aan de grote uitdaging 
van dat multifunctionele project, komt ook doordat het 
de noordelijke zone van de Corbeille een nieuwe 
dynamiek wil geven. Het komt erop aan die nieuw leven 
in te blazen, om er een aantrekkelijke tegenhanger van 
te maken voor alle investeringen in de zuidelijke zone 
(Citadel, Grognon en Delta). Een project dat ook het 
imago van de Waalse hoofdstad zal verbeteren in de 
ogen van reizigers die uit het station komen.
Men wil alle openbare ruimten heraanleggen in de zone 
tussen de Rogierstraat en de Cauchyboulevard, vanaf 

de Melotboulevard en het stationsplein, en tot aan de 
Maas en de Saint-Nicolaswijk. De voetgangers zullen 
er meer plaats krijgen, vooral door het verbreden van 
de trottoirs en de omgeving zal worden verfraaid door 
er zo'n driehonderd bomen en struiken aan te planten.

De Kazernenwijk onder het toeziend oog van 
Justitie
In die heroplevingszone zal de Kazernenwijk, een van de 
kankers van het stadscentrum, een hele reconversie 
ondergaan. De werken zijn al aan de gang : deze 1,3 hec-
tare grote site tussen de Eerste Lansiers, de Burghers en 
de Generaal Michelstraat, zal nieuw woon-, dienstverle-
nings- en handelsgebouwen (markthal voor voedings-
waren uit de korte keten) op maat krijgen, alsook een 
stadsbibliotheek, een café-restaurant, een park van  
35 hectare en een ondergrondse parkeergarage, allemaal 
rond het oude wachthuis. Met dit project wil men het 
stedelijk weefsel in dit lege gebied herstellen door het om 
te vormen tot een gezinsvriendelijke plaats, waar het goed 
wonen en werken is.
Deze wijk zal onder het toezicht van een speciale bewaker 
staan, aangezien de Staat beslist heeft om het nieuwe 
Gerechtshof, dat nu al in aanbouw is, op de hoek van de 
Cauchyboulevard en de Generaal Michelstraat te vesti-
gen. Het toekomstige complex zal voornamelijk uitzien 
op het stadspark, dat zich op de aslijn van het gerechts-
gebouw bevindt en de voetgangersverbinding met het 
stadscentrum van Namen vormt.

Het toekomstige 
gerechtshof.

Een kijk op het 
handelscentrum aan 

de Leopoldsquare.

De Kazernenwijk  
(in aanbouw). 
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TEGENONTWERPEN   
ALS VISUEEL WAPEN  

De ‘Table Ronde de l’Architecture’ (of 
‘Gespreksgroep voor Architectuur’) 
verzet zich tegen het monopolie van 
de wereldwijde modernistische 

architectuur voor grote overheidsprojecten. Ze 
maakt uit de losse hand ‘tegenontwerpen’ die 
tonen dat er menselijke, mooie en duurzame 
alternatieven bestaan. De traditionele archi- 
tectuur, die geworteld is een geschiedenis en een 
landstreek, pleegt geen brutale stijl-breuken. Ze 

Kijk bijvoorbeeld naar het 
tegenontwerp dat P. Herman 
Stinia, een student burgerlijk 
ingenieur, maakte in 
samenwerking met de 
architecte Nadia Everard,  
een van de stichtende leden 
van de Gespreksgroep. Het 
biedt een traditioneel 
alternatief voor het ontwerp 
van Besix Red voor het 
heraanleggen van de 
Leopoldswijk in Namen.  
De tekeningen tonen een 
klassieke Naamse stijl met 
een combinatie van woningen 
en handelszaken, waarbij heel 
het kleine stadspark met 
honderd jaar oude bomen 
gevrij-waard blijft. 

Een voorbeeld van hedendaagse traditionele 
architectuur voor Heulebrug (Knokke-Heist).

is duurzaam door het gebruik van natuurlijke en 
plaatselijke materialen en ze is intelligent dankzij 
ambachtelijke technieken die passen in het kader 
en trouw blijven aan de architecturale tradities 
en codes van het land of de streek. Ten slotte is 
ze mooi, wat van belang is, want Schoonheid is 
een bron van Welzijn.
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Waalse Feesten 
17-18-19 sept. 21

▼••

••
FIFF (Namen)  
Internationaal Festival  
van de Franstalige Film 
01 > 08.10.2021

••
Namur en Lumières 
december 2021
(eindejaarsfeesten)

••
Festival du Film 
Nature
15 > 24.10.2021

••
Circusfestival
30.10 > 07.11.202

KIKK Festival
Digitale culturen 
04 > 07.11.2021

▼••

••
Salon Antica
13 > 21.11.2021

Chambres avec Vues
Kunstbiënnale
12-13 en 19-20.03.2022

••▼

••
Festival Namur en Mai
Kermiskunsten
26-27-28.05.2022

▲••
Festival des Solidarités
Concerten
26-27-28.08.2022

Grote evenementen die  
de volgende twaalf maanden 
het leven in Namen  
zullen bepalen.
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Levita

MEER DAN 
HOCUS POCUS
Kunnen twee Luikse goochelaars de nieuwsgierigheid 
wekken van de retailmanagers van een van de 
grootste luxeconcerns ter wereld ? Dat is wat de 
oprichters van Levita in elk geval is overkomen.  
Focus op een project dat poëzie en technologie met 
elkaar verbindt.

 I Marie Honnay LU I K

Luik

Clément Kerstenne is 30 jaar. En Philippe 
Bougard 34. Beide Luikenaren hebben 
elkaar ontmoet in goochelclubs, waar ze 
regelmatig optraden naast hun studie. Hun 

credo, illusionisme gekoppeld aan ondernemerstalent, 
brengt hen ertoe om shows te verzorgen tijdens pro-
fessionele of semi-professionele bijeenkomsten, maar 
ook om optredens te organiseren voor andere goo-
chelaars. Met In The Air, het bedrijf dat de twee 
ondernemende studenten in 2012 oprichten, maken 
ze een spectaculaire entree in de wereld van de pro-
motionele goochelkunst. Of het nu gaat om feestelijke 
openingen, productintroducties, teambuildings of 
video’s, ze deinzen nergens voor terug. Wil de CEO 
van een groot concern dat de sfeer ontspannen is op 
het moment dat hij de jaarlijkse ondernemingsresul-
taten presenteert ? Het duo krijgt het voor elkaar. In 
hun shows en diensten voor zowel bedrijven als par-
ticulieren maken de Luikenaren gebruik van digitale 
elementen, maar zonder de fout te maken van optre-
dens zonder enig menselijk aspect.
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Zwaartekrachtprincipe
Op basis van deze eerste 

ervaring starten Clément 
Kerstenne en Philippe 
Bougard in 2018 met 
Levita, een bedrijf dat zich 
richt op één product om 

het principe van de gewicht- 
loosheid (een klassieke goo-

cheltruc) te automatiseren. Het 
resultaat is een product dat overal ter 

wereld gebruikt kan worden, zelfs als er geen 
goochelaar aanwezig is. Drie jaar na de oprich-
ting van Levita staan vier medewerkers de twee 
grondleggers terzijde om dit project verder te 
ontwikkelen. Net als In The Air heeft Levita 
overigens nog steeds zijn hoofdkantoor in Luik. 
De Gravity Display berust op een technologie die 
uniek is in de wereld. De Luikenaren hebben 
hiervoor hun eigen goocheltrucs benut, maar ook 
engineeringtechnieken toegepast om een met 
internet verbonden kastje te kunnen aanbieden : 
ideaal om een luxeproduct te presenteren in een 
winkel. In tegenstelling tot andere vergelijkbare 
producten bevat deze vitrine één of meer zwe-
vende voorwerpen (een horloge, een bril, een 
sieraad of een smartphone). Sinds enkele maan-
den is het concept zodanig verbeterd dat ook 
zwaardere voorwerpen, zoals een champagnefles 
van Moët Hennessy van ongeveer één kilo, in het 
kastje passen.

Clément Kerstenne  
en Philippe Bougard,  
twee goochelaars die de 
wereld willen veroveren.

Van Tokio tot Dubai
Dankzij de steun van het Awex is het kleine team 
rond Clément Kerstenne en Philippe Bougard in 
staat om deze Gravity Display binnen acht maan-
den te ontwikkelen. Alles, van het houten pro-
totype tot de ontwikkeling van de software, is in 
Luik bedacht en gerealiseerd. Het product valt 
meteen in de smaak bij de grote namen in de 
wereld van de luxe, waaronder het Zwitserse 
horlogemerk Roger Dupuis (eigendom van de 
groep Richemont), dat na een eerste geslaagd 
experiment al veertien extra kastjes heeft besteld. 
Ondanks de pandemie en de winkelsluiting heeft 
Levita ook de aandacht getrokken van Audemars 
Piguet, een andere grote naam in de horlogewe-
reld. In dit stadium is de Gravity Display het 
enige product van het Luikse bedrijf, maar de 
oprichters van Levita willen het daar niet bij 
laten. Hun kracht is dat ze een unieke ervaring 
bieden die iedereen fascineert en toch iets 
geheimzinnigs houdt. Wanneer Levita op inter-
nationale beurzen staat, lukt het zelfs ingenieurs 
niet om het geheim ervan te doorgronden. Het 
voorwerp bevindt zich recht voor hen. De ver-
koper kan het uit de vitrine halen, in zijn handen 
nemen en zelfs door een klant laten uitproberen. 
Met dit voorwerp, dat op enkele centimeters van 
het publiek om zijn eigen as draait, liggen de vir-
tuele en aseptische ervaringen van het corona-
tijdperk dus ver achter ons.

Een zwevend 
luxehorloge :  
een goocheltruc die 
blijft fascineren.
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in-the-air.be
levita-magic.com

Wanneer Levita op internationale beurzen 
staat, lukt het zelfs ingenieurs niet om het 
geheim ervan te doorgronden. 

Andere goocheltrucs
Omdat merken behoefte hadden aan een compacter 
product, is een miniversie van de Gravity Display uit-
gebracht, maar de ontwerpers willen nog andere con-
cepten introduceren om hun aanbod te verbreden. Want 
niets lijkt dit kleine team te kunnen afschrikken. Het 
profiteert van zijn geringe afstand tot de markt en zijn 
grondige kennis van de goochelsector om zich succesvol 
te verweren tegen eventuele kopieën uit China. En dan 
zijn er natuurlijk nog de trucs die Clément en Philippe 
laten zien wanneer ze hun product presenteren aan de 
managers van de grote luxeconcerns. Om de magie te 
laten werken, proberen de ontwerpers van Levita elkaar 
te overtreffen in creativiteit. Zo hebben ze onlangs de 
Travel Box uitgebracht. Met dit product kan een voor-
werp van het ene kastje naar het andere worden over-
gebracht op basis van teleportatie, een concept dat even-
eens op mentalisme gebaseerd is.

Gespot door LVMH
Aan het einde van de tweede lockdown werd Levita 
opgemerkt tijdens de Innovations Awards van het 
luxeconcern LVMH. En hoewel het Luikse bedrijf als 
een van de elf finalisten (op bijna duizend kandidaten) 
geen prijs won in deze wedstrijd, werd het toch gese-
lecteerd om deel te nemen aan het Maison des Startups, 
een programma van LVMH om initiatiefnemers van 
projecten in contact te brengen met de retailmanagers 
van de vijfenzeventig merken van het concern. Dacht u 
dat de goochelwereld enigszins stoffig was ? Dat de oude 
goocheltrucjes last hadden van een stereotypisch en 
oubollig imago ? De vier medewerkers van Clément 
Kerstenne en Philippe Bougard zijn allemaal jonger dan 
35 en helpen om van Levita een dynamische, ambitieuze 
en kleinschalige start-up te maken. Een start-up die met 
de kunstwereld f lirt door zijn entree te maken in 
bepaalde galeries en, als alles loopt zoals verwacht, in 
het prestigieuze Louvre in Parijs. Een rookgordijn aan-
leggen. Opduiken waar je niet wordt verwacht. De gren-
zen van het mogelijke en het geloofwaardige verleggen, 
dat is het motto van Levita. En zelfs wanneer ze dit 
najaar hun producten presenteren in het Belgische pavil-
joen in Dubai, beperken de twee Luikenaren zich niet 
tot het promoten van hun magische vitrines. De bezoe-
kers van de wereldtentoonstelling verrassen met een 
paar goocheltrucs en een vleugje poëzie, maakt ook deel 
uit van hun strategie. Een strategie die het succes van 
Levita verklaart : een eigentijds concept waar we zeker 
nog meer van zullen horen.

Een jong en enthousiast 
team dat goochelkunst  
en technologie met  
elkaar verbindt.

Horloges, brillen, sieraden, 
champagneflessen : de wereld van 

de luxe zoekt het hogerop.

De Levita-vitrine in klein 
formaat is een innovatie 
die haar weg vindt  
in luxeboetieks.
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Galan Group

IS DE ZEECONTAINER  
HET BOUWSYSTEEM VAN 
DE TOEKOMST ? 
Het concept is simpel en tegelijkertijd revolutionair.  
Een zeecontainer, een plan voor een zwembad, kantoor,  
woning of foodtruck, en veel fantasie. Voor de rest zorgen  
de 26 medewerkers van Galan in Waremme.

 I Frédérique Siccard - Voor CompanyWriters

WA R E M M E

Luik

“ 
Alles begon acht jaar geleden, toen we evenementen 

van hoog niveau organiseerden voor de autosportwereld”, zegt 
Sébastien Grosjean, een van de drie bestuurders van de 
groep. “Een vriend bood ons een container aan waarin zich 

alles bevond wat we nodig hadden en die we gewoon op locatie 

konden openen, net als een gezellig chalet. Dat was onze eerste 

‘ fan zone’-module ! Het idee vond vervolgens ingang. Het aan-

tal containers aan de rand van de circuits nam elk jaar toe, 

zodat er ware dorpen ontstonden waar één dag bedrijvigheid 

heerste. Daarna wilden we het concept op een andere manier 

aanbieden. Zo zag Galan Group het levenslicht ! ”

Het bedrijf, dat sinds drie jaar op het bedrijventerrein 
van Waremme (provincie Luik) is gevestigd, heeft steeds 
meer afdelingen en partners. Galan Box (ijzerwerk), 
Galan Swim (zwembaden), Galan Immo (gebouwen en 
constructies), Galan F&B (evenementen) en Galan 
Consulting, die onder dezelfde vlag opereren, komen zo 
tegemoet aan alle directe of indirecte aanvragen in ver-
band met de aanpassing en het gebruik van 
containers.

Samenwerking  
met ambachtslieden
“Tegenwoordig kunnen we ze in 

elkaar zetten, stapelen, snijden, 

inrichten, schilderen en voorzien 

van ramen en deuren, technische 

voorzieningen, een bar, kantoor, 

trap of terras. Maar toen we begon- 

nen met het aanpassen van containers, waren we niet op elk 

gebied deskundig. Daarom hebben we niet alleen vakmensen 

in dienst genomen, maar ook de activiteiten gescheiden. We 

boeken ook vooruitgang door nauw samen te werken met 

betrouwbare en getalenteerde ambachtslieden. We zijn er 

namelijk van overtuigd dat niemand gebaat is bij een oorlog. 

Zo is Container Paradise, aanvankelijk onze concurrent bij 

de aanleg van zwembaden, onze vennoot geworden binnen 

Galan Swim. Wij brengen talenten samen om installaties op 

maat, een complete service en een perfecte afwerking te bieden 

voor onze klanten. Kortom, we kunnen alles maken en zijn 

van plan om nog veel verder te gaan. Galan Group staat nu 

op een kruispunt, want we zijn zowel te groot als te klein voor 

onze orderportefeuille.”
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Een zwembad dat 
uit de hemel valt.
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DOEL :  
EEN HONDERDTAL 
MEDEWERKERS

Binnen de teams, die momenteel over twee vestigingen 
zijn verdeeld, bevinden zich betimmerings- en afbouw- 
experts, een autospuiter, staal- en membraanlassers, 
groenvoorzieners, grondwerkers, elektriciens en ver-

warmingsmonteurs, maar ook een groot aantal horecamede-
werkers (flexwerkers en werkstudenten) die de F&B-afdeling 
ad hoc versterken.
“Over het algemeen zoeken we veelzijdige, meervoudig inzetbare men-

sen, zoals een timmerman die enkele jaren ervaring heeft opgedaan 

bij een zwembadbouwer”, verduidelijkt Sébastien Grosjean. “Daar 

staat tegenover dat we nog geen vrouwen in ons team hebben. 

Vrouwelijke lassers zijn bijvoorbeeld veel bekwamer in hun werk dan 

mannen, dus die zouden we er graag bij hebben ! ”
Galan Group werkt sinds kort met een bedrijvencoach en wordt 

ondersteund door een mentor om de strategische en menselijke 
uitdagingen van zijn exponentiële groei het hoofd te bieden. 
“Sébastien Ryon, medeoprichter van Coretec, werd ons voorgesteld 

door het Réseau Entreprendre Wallonie, Sowalfin en de Waalse 

kamers van koophandel. Het is echt buitengewoon om op deze manier 

van gedachten te kunnen wisselen en te profiteren van de adviezen 

van een ervaren iemand, die bovendien in staat zou zijn om onze 

misstappen te zien aankomen ! Drie jaar na onze oprichting willen 

we het welzijn van onze teams versterken en bevorderen door een 

flexibel schema te volgen dat lijkt op dat van Eloy. Over vijf jaar hopen 

we een honderdtal medewerkers te hebben, plus een derde vestiging 

met ruimte voor een hal van 10.000 vierkante meter en de hele Galan 

Box-afdeling. Daarna kunnen we serieus overwegen om onze knowhow 

te exporteren.”  

“ De tragische gebeurtenissen van deze 

zomer hebben aangetoond dat beton niet 

goed bestand is tegen slecht weer en de druk 

van natuurverschijnselen. Staal stort 

daarentegen niet in. Wanneer wij beweren 

dat onze containers en stalen constructies 

sterk en degelijk zijn, praten we  

over eeuwen ! ”

Een volle agenda tot de zomer van 2022 !
Voor vastgoed en zwembaden is de agenda al gevuld tot de 
volgende zomer ! “We hebben dertig zwembaden en vijf woningen 

op de wachtlijst staan en op sommige dagen krijgen we meer aanvragen 

dan we telefonisch in behandeling kunnen nemen ! Maar we proberen 

alert te blijven. Wanneer een bedrijf als John Cockerill vraagt om drie 

ingerichte containers volgens specifieke technische voorwaarden, 

kunnen we niet verlangen dat ze drie jaar geduld hebben. Daar staat 

tegenover dat we een project voor een zwembad van elf containers in 

Val Thorens (Frankrijk) hebben geweigerd, want dan zouden we onze 

teams een maand lang daar moeten stationeren zonder dat ze hier 

kunnen werken”, vervolgt Sébastien Grosjean, die heilig gelooft 
in de toekomst van stalen constructies. “De tragische 

gebeurtenissen van deze zomer hebben aangetoond dat beton niet goed 

bestand is tegen slecht weer en de druk van natuurverschijnselen. Staal 

stort daarentegen niet in. Wanneer wij beweren dat onze containers 

en stalen constructies sterk en degelijk zijn, praten we over eeuwen ! ”

De toekomst ziet er rooskleurig uit. Galan F&B heeft voor vijf 
jaar de horecaconcessie voor het circuit van Spa-Francorchamps 
verworven : de caravans en andere kiosken zijn vervangen door 
containers en de traditionele hamburgers met friet hebben 
plaatsgemaakt voor streekproducten. “Wanneer de gezond- 

heidssituatie het toelaat, zullen we ook aanwezig zijn op festivals en  

andere feestelijke bijeenkomsten voor een groot publiek”, benadrukt 
Sébastien Grosjean.
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“BUITENGEWOON IS VOOR ONS NORMAAL”
Wanneer we Sébastien Grosjean vragen wat de meest buitensporige aanvraag is 
die de groep ooit heeft gekregen, schudt hij het hoofd. “Elk project is uniek. Tot nu 
toe hebben we geen enkel project geweigerd om technische redenen: alles is 
mogelijk. Buitengewoon is voor ons normaal.”
Van de Chinese containers, die in de haven van Antwerpen worden gekocht nadat 
ze maximaal één jaar in de koopvaardij zijn gebruikt, worden (3, 6 of 12 meter lange) 
zwembaden gemaakt, die bovengronds met ramen, half ondergronds of 
ondergronds worden geplaatst. Ze kunnen ook omgevormd worden tot woningen 
(zoals het noodopvangcentrum van Aywaille), viprooms, foodtrucks met 
openslaande vleugels … of kantoren. Zo is de administratie van de groep 
ondergebracht in de kantoren die oorspronkelijk voor Skoda België waren 
ontworpen. Na anderhalf jaar te zijn verhuurd, keerden ze terug naar het bedrijf en 

zijn ze nooit meer weggegaan. Met hun 
lambrizering van licht hout en hun 
comfortabele divans dienen ze ook als 
ruimte om klanten te ontvangen. Een 
bezoek neemt de laatste twijfel weg: voor 
upcycling is een mooie toekomst 
weggelegd.

www.galanbox.com

De Food & Beverage container 
van Galan op het Circuit  
van Spa-Francorchamps.

Een glazen zwembad.

“ Over vijf jaar hopen we een honderdtal 

medewerkers te hebben, plus een derde 

vestiging met ruimte voor een hal van  

10.000 vierkante meter en de hele  

Galan Box-afdeling.”
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La Niche,

EEN NIEUW  
BUREAU
VOOR DIGITALE 
ONTWIKKELING

N A M E N

Namen

In ruim twintig jaar is Dogstudio, dat vlak bij de 
Sint-Albanuskathedraal in Namen is gevestigd, erin 
geslaagd om een naam op te bouwen op het gebied 
van digitale creatie en communicatie en zelfs om 

zijn knowhow naar de Verenigde Staten te exporteren. 
De creatieve jonge honden moesten projecten met com-
plementaire maar soms uiteenlopende methoden en 
vaardigheden beheren, waarmee ze het slachtoffer wer-
den van hun eigen succes. Dat bracht Mathieu Bazelaire, 
een van de oprichters, ertoe om in juli 2019 een spin-off 
met de naam La Niche in het leven te roepen.
“Bij Dogstudio hadden we projecten waarbij we enerzijds de 

interactieve beleving onderzochten en anderzijds bedrijven 

begeleidden om op langere termijn in hun digitaliseringsbe-

hoeften te voorzien”, legt Mathieu Bazelaire uit. “Die com-

binatie was soms lastig te beheren. In plaats van een van beide 

activiteiten te laten vallen, brachten we ze liever onder in twee 

aparte vennootschappen, waar ze zich beter zouden kunnen 

ontwikkelen.”
La Niche, dat enkele maanden vóór de eerste lockdown 
van start ging, maakte snel een spectaculaire groei door 
en heeft nu twee keer zoveel werknemers als de twintig 
waarmee het begon. Hoewel zijn activiteiten op dit 
moment op België zijn gericht, werkt het bedrijf ook 
met klanten in Luxemburg, Frankrijk en sinds kort ook 
Zwitserland.

Een modulaire ontwikkelingstool
“Als reactie op de internationale expansie van Dogstudio 

wilden we eerst tegemoetkomen aan lokale behoeften. Het doel 

dat we hebben, is bedrijven helpen om digitale technologie 

goed te begrijpen en te integreren, niet alleen als een hulp-

middel maar ook als een onderdeel van 

hun visie en ondernemingswaarden. Zo 

kunnen ze zich baseren op digitale 

technologie om er een modulaire ont-

wikkelingstool van te maken.”

Bij zijn begeleiding geeft La 
Niche de voorkeur aan maat-
werk boven kant-en-klare oplos-
singen en wordt zoveel mogelijk 
gekozen voor langdurige partner-
schappen. De samenwerking met 
Lampiris, een leverancier van groene 
stroom, is een goed voorbeeld van de filoso-
fie van het bedrijf. “We hebben een hechte samenwerking 

tot stand gebracht tussen hun IT-specialisten, of het nu gaat 

om marketing, communicatie of verkoop, en onze teams, die 

hun expertise op het gebied van online communicatie aanbie-

den. Het doel is om te zorgen voor samenhang in het imago 

van het bedrijf, zowel in algemene zin als voor de beleving 

van het platform door de gebruiker. Dat heeft ertoe geleid dat 

we de laatste jaren nauw samenwerken met hun lokale – en 

soms internationale – teams om 800 verschillende schermen 

in verband met al hun activiteiten op alle soorten media te 

ontwikkelen.”

Mathieu Bazelaire.

Bij zijn begeleiding geeft La Niche de 
voorkeur aan maatwerk boven kant-en-klare 
oplossingen en wordt zoveel mogelijk 
gekozen voor langdurige partnerschappen. 

La Niche, specialist in het begeleiden van organisaties bij hun digitale 
ontwikkeling, heeft een spectaculaire groei doorgemaakt en doet zijn 
best om die te consolideren. Het jonge Naamse bureau is een spin-off 
van Dogstudio.

 I Gilles Bechet
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Samenwerking met John Cockerill
In het klantenbestand van La Niche zijn zowel 
grote als kleine bedrijven te vinden, van lokale 
start-ups tot grote concerns met een internatio-
nale aanwezigheid. Omdat het bedrijf altijd naar 
langdurige samenwerking streeft, is het een uit-
daging om in zee te gaan met een start-up. Maar 
dat kan toch goed uitpakken. “We hebben heel lang 

samengewerkt met Cohabs, een bedrijf dat zich richt 

op co-housing, om hun eerste webpagina te realiseren, 

terwijl ze maar één huis hadden”, zegt Mathieu 
Bazelaire. “Nu hebben ze huizen in heel Europa en 

een klein aantal in de Verenigde Staten. We hebben 

de groei van Cohabs begeleid van de eerste projectfase 

tot en met de internationale strategische en technolo-

gische overwegingen.”
In de digitale wereld is het imago essentieel en 
dit vereist specifieke expertise. Zo werd La Niche 
gevraagd om als partner van het Noorse com-
municatiebureau dat de merkbekendheid via alle 
soorten documenten verzorgt, samen te werken 
met het bedrijf John Cockerill. “We hebben ze 

www.laniche.com

geholpen om die communicatie beter te laten aanslui-

ten bij alles wat digitaal is door hun website opnieuw 

vorm te geven en aan hun jaarverslag te werken om 

het aantrekkelijker te maken. Internationale concerns 

hebben altijd iemand nodig die van buiten komt en 

voldoende afstand heeft om ze te helpen bij het struc-

tureren van hun communicatie.”

Herstel na corona
La Niche ziet de komende maanden met vertrou-
wen tegemoet. Omdat mensen met specifieke 
technische profielen nog altijd even lastig te vin-
den zijn, staan er nog steeds vacatures open. De 
prioriteit ligt nu bij het consolideren van de 
sterke groei en het overwinnen van de moeilijk-
heden waar het bedrijf vanaf het begin mee 
kampt. “In het eerste jaar van de coronacrisis zijn 

veel projecten geannuleerd. Nu de activiteiten zich 

krachtig hebben hersteld, willen we een goede service 

blijven verlenen, ondanks de groei en de gezondheids-

regels die nog steeds van kracht zijn”, zegt Mathieu 
Bazelaire tot besluit.

“ Internationale 

concerns hebben altijd 

iemand nodig die 

van buiten komt en 

voldoende afstand 

heeft om ze te helpen 

bij het structureren 

van hun 

communicatie.” 
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CyanView

WELKOM IN DE WERELD  
VAN DE SPECIALE  
CAMERA’S
Aan de beelden van 
amusementsprogramma’s op 
tv en uitzendingen van 
sportevenementen zit een 
Waals tintje. De start-up 
CyanView uit La Louvière 
ontwikkelt en levert namelijk 
oplossingen en diensten om 
speciale camera’s te 
bedienen. Enkele maanden 
vóór de opening van de 
vakbeurs IBC (1) duiken we  
in de wereld van de live-
uitzendingen en audiovisuele 
producties.

 I Didier Albin

(1) International Broadcasting Convention. Zie pagina 49.

De naam CyanView zegt u misschien niets, 
maar als we het hebben over de 24 uur van 
Le Mans, Fort Boyard, de Super Bowl en 
Roland Garros, kunt u zich meteen een con-

cretere voorstelling maken van dit bedrijf. CyanView is 
een start-up die oplossingen en apparaten ontwikkelt 
om speciale camera’s voor live-uitzendingen te bedie-
nen. Die camera’s kunnen ingebouwd, verkleind of 
draadloos zijn. De bedoeling is om beelden vast te leggen 
die waarde toevoegen aan televisieprogramma’s, spor-
tuitzendingen en audiovisuele producties. Achter de 
schermen moeten daarvoor hightechmiddelen worden 
ingezet.
De aftrap aan het begin van het derde kwart van de 
Super Bowl, de duik in zee van een deelnemer aan het 
cultprogramma Fort Boyard, de spannende inhaalma-
noeuvre om de koppositie in de 24 uur van Le Mans, de 
winnende dropshot van Rafaël Nadal in de finale van 
een grandslamtoernooi of de indrukwekkende waterval 
die is aangelegd voor de opnamen van een peperdure 
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https://www.cyanview.com

L A  LO U V I È R E

Henegouwen

bioscoopfilm, het zijn allemaal voorbeelden van opnamen die 
tegenwoordig mogelijk zijn dankzij de technologische inbreng 
van CyanView. Achter deze triviale en weinig opvallende scènes 
gaan namelijk heel veel innovaties en knowhow schuil. En het 
mkb-bedrijf CyanView, dat in La Louvière werd opgericht door 
David Bourgeois, een voormalig ingenieur van I-Movix, is 
onderdeel van dit verhaal.

Betoverende beelden
Vanaf het begin legt de start-up zich toe op het verbeteren van 
de gebruiksmogelijkheden van speciale camera’s, die onder alle 
omstandigheden en vanuit verschillende hoeken kunnen filmen. 
“Voor ons bestond de uitdaging erin om systemen te bedenken die de 

kwaliteit van de opnamen verhogen”, legt de CEO uit.
Met steun van de Fondation pour la Jeune Entreprise uit Lou-
vain-la-Neuve en de investeringsmaatschappij Wallimage 
kon vijf jaar geleden de nv CyanView worden opgericht. Tot 
grote vreugde van beeldtechnici heeft het bedrijf geavanceer-
de producten bedacht en ontwikkeld, die in mediastudio’s en 
externe opnamelocaties over de hele wereld worden gebruikt. 
“Via standaardinterfaces, 4G-verbindingen, kleurcorrectiesystemen 

of besturingssoftware maakt onze technologie het mogelijk om heel 

specifieke opnameapparatuur op afstand te regelen, zoals een camera 

in een helikopter of op een motor tijdens de Ronde van Zwitserland, 

een systeem dat aan het uiteinde van een kraanarm is bevestigd om 

de zware inspanning van een deelnemer aan Ninja Warrior te regis-

treren, de minicam die de trillingen van het net filmt wanneer Eden 

Hazard of Romelu Lukaku een doelpunt maakt en duizenden andere 

situaties en omgevingen.”

Tot grote vreugde van beeldtechnici heeft het bedrijf geavanceerde 
producten bedacht en ontwikkeld, die in mediastudio’s en externe 
opnamelocaties over de hele wereld worden gebruikt.

Een grote klantenkring
Het kostte een jaar werk om de eerste oplossingen te ontwikke-
len. “Tijdens de ontwikkeling hebben we ze aangepast aan de behoeften 

van de markt, maar wel met behoud van onze waarden en identiteit : 

eenvoud en pragmatisme, elegantie en duurzaamheid, degelijkheid en 

robuustheid”, zegt David Bourgeois. Met als resultaat dat Cyan-
View nu afstandsbedieningen vervaardigt en diensten verleent 
voor alle soorten speciale camera’s. Het bedrijf is actief in drie 
segmenten. In de eerste plaats het segment van de dienstver-
lenende bedrijven die zorgen voor de speciale camera’s tijdens 
grote evenementen. “Wat we op dat gebied doen, zou je kunnen 

vergelijken met haute couture. Daarmee bedoel ik dat we apparatuur 

en software op maat en naar wens leveren, die vervolgens wordt ge-

bruikt om complexere apparatuur te bouwen.” De start-up doet ook 
zaken met algemene productiemaatschappijen die zeer hoge eisen 
stellen en die zich richten op sportwedstrijden of uitzendingen 
die soms wel door honderden miljoenen mensen worden beke-
ken. “Aan deze klanten leveren we eenvoudig te gebruiken systemen 

en oplossingen voor afstandsbediening waarmee ze de kwaliteit van 

bepaalde beelden kunnen verhogen.” Tot slot wordt samengewerkt 
met kleine productiehuizen, waaraan CyanView een bediening 
levert die vaak nog niet bestaat in die markt.
Een grote klantenkring, die het bedrijf wist op te bouwen met 
een team van zes ontwikkelaars en sales engineers.



4848

nr. 54

Er zijn nog nooit zo veel video’s tegelijkertijd bekeken.  
Om deze enorme signaalstromen te delen, live-evenementen  
te produceren en deze in een optimale kwaliteit weer te geven,  
zijn steeds krachtigere oplossingen voor beeldcompressie, 
-overdracht en -verwerking essentieel. IntoPIX heeft er zijn  
core business van gemaakt.

 I Didier Albin

IntoPIX

MEER DAN  
MAGISCHE BEELDEN 

Business

M O N T- S A I N T- G U I B E R T

Waals-Brabant

Sinds zijn oprichting in 2006 is IntoPIX uit 
Mont-Saint-Guibert betrokken bij de digi-
talefilmsector. De spin-off van de Université 
Catholique de Louvain geldt daar als een van 

de marktleiders. “Meer dan de helft van de projectie- 

zalen in de wereld is uitgerust met onze technologie”, 
benadrukt Gaël Rouvroy, de oprichter van IntoPIX, 
die eraan toevoegt : “Grote bedrijven in deze sector, 

zoals Sony Corporation, hebben onze technologie onder 

licentie overgenomen om deze in hun systemen te inte-

greren.” Deze markt, met ongeveer één miljard kij-
kers, vormt 10 % tot 15 % van de omzet van het 
bedrijf, dat zich in de wereld van de live-uitzendin-
gen heeft doen gelden en in 2014 een prestigieuze 
Emmy® voor technologie en engineering in de 
wacht sleepte. IntoPIX ziet dit als de hoogste erken-
ning voor zijn uitmuntendheid in de televisiepro-
ductiesector. “Onze oplossingen hebben namelijk bijge-

dragen om producties in realtime of bijna mogelijk te 

maken dankzij latenties in de orde van een milliseconde, 

die onzichtbaar en onhoorbaar zijn.” 
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VAKBEURS IBC  
IN AMSTERDAM
De International Broadcasting Convention (IBC), 
die traditioneel in Amsterdam wordt gehouden,  
is een van de twee grote vakbeurzen voor 
audiovisuele media en technologieën in de 
wereld. De andere is de Nab Show in Las Vegas. 
Na de geannuleerde editie van 2020 zal Wallonië 
dit jaar weer van de partij zijn tijdens de IBC.  
Van 3 tot en met 6 december zullen een tiental 
hightechondernemingen, waaronder CyanView, 
IntoPIX, Dreamwall, WNM, Neuromedia Software 
en On-Hertz, hun nieuwste ontwikkelingen 
presenteren in de stand van het Awex. 
“Ontwikkelaars, fabrikanten, uitgevers, 
productiehuizen en andere audiovisuele 
bedrijven benutten het evenement om elkaar te 
ontmoeten en kennis te nemen van de nieuwste 
ontwikkelingen”, zegt Anne Lamote, projectleider 
IBC namens het Awex.
In 2019 telde de IBC meer dan 56.000 
deelnemers, die afkomstig waren uit 150 landen 
en ongeveer 1700 van de belangrijkste 
leveranciers van oplossingen en diensten 
vertegenwoordigden.

“ Meer dan de helft van  

de projectiezalen in de 

wereld is uitgerust met 

onze technologie.”

In ons dagelijks leven is video overal 
aanwezig in de vorm van smartphones, 
camera’s, computergames, augmented reality 
enz. Daarbij gaat het om miljarden pixels die 
overgedragen moeten worden om ze 
toegankelijk te maken voor de uiteindelijke 
ontvangers. 

Het lijkt misschien onvoorstelbaar, maar deze zomer heeft waar-
schijnlijk iedereen geprofiteerd van de technologieën van 
IntoPIX ! De prestaties en records van de Olympische Spelen in 
Tokio en de strafschoppenserie tijdens de EK-finale tussen Italië 
en Engeland in Wembley zijn rechtstreeks in high definition 
uitgezonden en bekeken dankzij producten van het mkb-bedrijf 
uit Waals-Brabant. “Wij hebben met name een compressiealgoritme 

ontwikkeld dat zich als wereldwijde standaard heeft doen gelden : 

JPEG XS. Naar verwachting wordt deze oplossing binnenkort door 

Amazon gebruikt om de dataoverdracht tussen camera’s en de cloud 

een boost te geven.” Deze nieuwe samenwerking opent voor 
IntoPIX de deuren van de B2C-markt (Business to Consumer) 
via een partner die als tussenpersoon fungeert.

Ten dienste van ecosystemen
De dertig werknemers van IntoPIX zijn merendeels (60 %) actief 
op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, waardoor het 
bedrijf voortdurend de grenzen van de innovatie kan verleggen. 
De spin-off stelt zich ook ten dienste van ecosystemen, van 
WAN’s tot LAN’s en van internet tot intranetten, die de derde 
grote markt van het bedrijf vormen. “Bedrijven delen steeds meer 

videocontent. Wij hebben oplossingen ontwikkeld voor de intercon-

nectie van laptops, camera’s en internecontrolenetwerken.” Een con-
creet toepassingsvoorbeeld is de gelijktijdige vertoning van 
content uit dezelfde bron op beeldschermen in een luchthaven 
en op een videowand tijdens een evenement.
In ons dagelijks leven is video overal aanwezig in de vorm van 
smartphones, camera’s, computergames, augmented reality enz. 
Daarbij gaat het om miljarden pixels die overgedragen moeten 
worden om ze toegankelijk te maken voor de uiteindelijke ont-
vangers. “Nogmaals, onze rol is niet om software te verkopen aan 

gebruikers, maar om de exclusieve rechten op het gebruik van die 

software in licentie te geven aan fabrikanten, die deze vervolgens in 

hun apparaten integreren”, zegt Gaël Rouvroy.
Standard definition heeft in een paar jaar plaatsgemaakt voor 
high definition. En digitale technologieën maken gebruik van 
draadloze in plaats van bekabelde systemen en van 5G in plaats 
van 4G, waardoor enorme mogelijkheden ontstaan. Hoewel het 
milieueffect van deze ontwikkelingen zeker niet te verwaarlo-
zen valt, draagt IntoPIX dagelijks een steentje bij om het ener-
gieverbruik en dus de uitstoot van broeikasgassen te verlagen, 
terwijl het de connectiviteit vereenvoudigt.
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WHO IS
WAW !

Leerlooierij Radermecker
Sinds 1870 is Leerlooierij Radermecker een specialist in zadelleer. Tot 
2016 stond Andrew Radermecker, de kleinzoon van de oprichter, aan 
het hoofd van de onderneming. Maar omdat hij geen opvolger had, 
besloot hij op zijn 88ste het familiebedrijf over te laten aan twee 
jonge Franse ingenieurs, Nicolas Quintin en Loïc Honoré, die beslo-
ten om de vijftien medewerkers en ambachtslieden, die de van 
generatie op generatie opgebouwde knowhow hadden bewaard, in 
dienst te houden.

Die maken natuurlijk, sterk en authentiek leder. Ze zorgen voor het plantaardig looien van zowel ossen- 
als stierenleder voor paardentuig, voor marokijnwaren, voor auto’s en voor professionele bagagekoffers 
en -tassen. De producten staan bekend voor hun duurzaamheid, hun aanvoelen en hun afwerking, die 
meer bepaald de NMBS, Arcelor Mittal en de koninklijke familie hebben overtuigd.

Voor paardenzadels, bood Radermecker reeds het Angel-leder aan (voor zitmeubelen, kussens en het 
bekleden van panelen), alsook het uitgerekte Della-leder (voor stijgbeugel en zadelriemen) en het Niagara 
en Della-leder in demi-dosset (met een in vet gevoede kern) (voor de tuigage). Om het assortiment aan 
te vullen, maakt de leerlooierij nu ook een nieuw kwartierleder voor paardenzadels. Na maandenlang 
zoeken, kan het bedrijf vanaf 1 september bovendien gekorreld Gavarnie-leder aanbieden.

Leerlooierij Radermecker bevindt zich in 
Komen-Waasten, die gemeente in het uiter-
ste westen van Wallonië, waarvan het 
grondgebied de vorm heeft van een afge-
sneden lederen huid, en die zich, in het 
uiterste Westen, zelf ook afgesneden van 
Wallonië lijkt te voelen …

www.radermecker.com 

— Ambachten

C O M I N E S - WA R N E TO N

Henegouwen
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De Bois du Cazier

EERT ZIJN  
‘DAMES DE CARREAU’

De vrouwen die onzichtbaar of op  
zijn best in de schaduw van hun 
echtgenoot en hun vader in de mijn 
werkten, treden nu voor het voetlicht 
in de Bois du Cazier in Marcinelle.  
De tentoonstelling Dames de carreau 
bewijst eer aan de vrouwen die – 
hoofdzakelijk – werkten in de 
bovengrondse technische 
mijninstallaties (de carreau) die nodig 
zijn voor de ondergrondse ontginning 
van de steenkool.

 I Didier Albin

Highlights

C H A R L E R O I

Henegouwen
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Om het over de vrouwen en hun plaats in de 
mijnwereld te hebben, maakten de teams van 
de Bois du Cazier een galerij met een tiental 
portretten, gaande van burggravin Eulalie 

de Propper de Hun, die krachtens een koninklijk besluit 
van de Nederlandse vorst Willem I in september 1822 
een ontginningsconcessie voor steenkool in Marcinelle 
verkreeg, tot koningin Elisabeth, die de gezinnen van 
de slachtoffers bezocht en, niet te vergeten, van de hei-
lige Barbara, patrones van de mijnwerkers, alsook van 
de anonieme arbeidsters en weduwen. Tot 5 december, 
de dag na het feest van de heilige Barbara, vergast de 
tentoonstelling Dames de carreau de bezoekers op een 
echte ontdekkingsreis.
Op de affiche van deze tentoonstelling, die op een reeks 
dekzeilen aan de buitenkant van de gebouwen staat, 
treft men ook en vooral de sleepsters, de sorteersters en 
de raapsters aan, van wie kunstenares Cécile Douard 
(1866-1941) schilderijen en tekeningen maakte.

Sleepsters, laadsters en raapsters
Wie ooit Germinal van Emile Zola las, herinnert zich nog 
Catherine Maheu, de vrouwelijk hoofdfiguur uit het ver-
haal, die als 14-jarige sleepster wagentjes met steenkool, 
afval of stutbalken moest duwen. In de 19e eeuw werd 

dat werk meestal door vrouwen 
gedaan, terwijl de mannen steen-
kool moesten delven. Aangezien 
die vrouwen minder verdien-
den, kon de mijneigenaar meer 
winst maken. In 1911 kwam er 
een wet om ondergronds werk 
te verbieden aan vrouwen en 
aan kinderen van minder dan 
14 jaar. Die wet zou drie jaar 
later van kracht worden, maar 
in werkelijkheid trad ze pas na 
het einde van de eerste we-
reldoorlog in voege.

Jonge raapsters op 
een slakkenberg.

Enkele weduwen tijdens 
het proces in Charleroi.

Maatschappelijke 
werkster Geneviève 
Ladrière en redder 

Angelo Galvan.

Vrouwen van Marcinelle
Cécile Douard, die getroffen werd door het harde leven 
van die arbeidsters, gaf het heel realistisch weer in aan-
grijpende en naar het leven gemaakte schetsen, die als 
basis dienden voor haar olieverfschilderijen, etsen, pen 
en houtskooltekeningen. De bezoekers kunnen er meer 
over te weten komen in Marcinelle au féminin, de Franse 
uitgave van Nostra Marcinelle, dat ze voor 15 euro kun-
nen kopen in de winkel van de site. Daar vinden ze een 
bloemlezing van getuigenissen van dochters en vrouwen 
van mijnwerkers, die hun een idee zullen geven van wat 
het epos van de Italiaanse immigratie in werkelijkheid 
betekende, van de ontgoochelingen, het leven in kampen, 
de sociale verhoudingen, het labeur, de vrije tijd …

Naast de sleepsters, die ook bovengronds werkten, moes-
ten andere vrouwen binnenschepen laden. Het sorteren, 
ten slotte, gebeurde met de hand : de vrouwen ston-
den aan weerszijden van een transportband om stenen, 
hout en ander bedrijfsafval te verwijderen. De raapsters 
voerden hun zwaar en vuil werk uit onder het toezicht 
van een brigadier die het tempo er inhield en de minste 
vergissing afstrafte.
Dames de carreau heeft ook oog voor andere onbeken-
de heldinnen zoals weduwen en 
wezen, alsook voor Geneviève 
Ladrière, de sociaal assistente die 
de families bijstond na de ramp 
in de zomer van 1956.

Sorteersters poseren op  
een loopbrug van een was  

 en sorteerinrichting.
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Verbindingsgang 975, ontdekt op  
21 augustus. Daar is het onheil begonnen.

Acht augustus is in Charleroi geen dag meer 
gelijk een andere. In 1956 dompelde de 
mijnramp in de Bois du Cazier de streek in 
diepe rouw. Die dag werkten 275 mannen 

diep in de ondergrond van de mijn van Marcinelle. Er 
zijn slepers die de wagentjes duwen, steenhouwers die 
galerijen graven en onderstutten, houwers die steenkool 
kappen en breken om die naar boven te voeren, en alle 
anderen. Om 8u10 in de ochtend slaat het noodlot toe. 
Door een misverstand met de man aan de oppervlakte, 
duwt een arbeider op 975 meter onder de grond een 
wagentje in de lift om er een leeg uit te halen. Maar dit 
laatste wordt gehinderd door een defecte pal en komt 
niet helemaal vrij. Het raakt een ligger die daardoor een 
echte stormram wordt. Door de schok wordt een 
ol ieleid ing z waar beschad igd,  a l sook t wee 
hoogspanningskabels die een persluchtleiding doen 
breken. De elektrische ontladingen steken de verstoven 
olie in brand. Het vuur, dat wordt aangewakkerd door 
de perslucht en door een bovengrondse ventilator, steekt 
de nabijgelegen houten bekistingen, balken en 
geleidingen in brand. De brand verspreidt zich 

DE RAMP VAN  
65 JAAR GELEDEN …

razendsnel in de mijn. Wat een incidentje was bij het 
laden van een lift, ontaardt in een ware catastrofe, die 
262 doden zal eisen. Al vijfenzestig jaar geleden ! 

Redders 
maken zich 

klaar om naar 
de hel af  
te dalen.
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75 JAAR GELEDEN : HET ‘MENSEN  
TEGEN STEENKOOL’-AKKOORD
Op 23 juni 1946 sluit de jonge, amper 21 dagen bestaande Italiaanse republiek met 
België een bilaterale overeenkomst voor het organiseren van een massale overbrenging van mankracht 
ten bate van de Waalse en Limburgse mijnen. Dit akkoord, dat ‘Mensen tegen steenkool’ heet, dient om 
een dubbel deficit weg te werken. Enerzijds waren er steeds minder Belgen bereid om in de mijn af te 
dalen en moest men dus buitenlandse arbeiders zoeken. Anderzijds moest Italië enorme hoeveelheden 
steenkool invoeren om zijn industrie weer op gang te brengen. De voorkeurtarieven die het land door 
België aangeboden kreeg, waren heel aantrekkelijk. Maar in werkelijkheid zou België bijna geen 
steenkool leveren en werd de bevoorrading uiteindelijk verzekerd door andere producerende landen.
Hoewel de beloften aanlokkelijk waren voor wie wilde emigreren, kwamen deze laatsten uiteindelijk 
nooit in het voorgespiegelde eldorado terecht. Ze werden opgevangen in vroegere 
gevangenisbarakken die haastig tot woningen waren verbouwd en de arbeidsvoorwaarden bleken 
slecht. Sommigen keerden terug naar huis, maar anderen verdroegen hun lijden geduldig en maakten 
hun leven in België …

Een rustig moment  
voor deze 

mijnwerkersgezinnen 
die poseren voor  
de barak die hun  
tot woning dient.

Michele Cicora op het begraafplaatsperceel  
waar zijn vader samen met zestien andere 
mijnwerkers begraven ligt.

Op 8 augustus 1956 veroorzaakte  
de tragedie van de Bois du Cazier  

de dood van 262 mijnwerkers.

De wetenschap buigt zich over de geschiedenis
Vijfenzestig jaar na de ramp, wordt aan de wetenschap gevraagd 
om een zware onrechtvaardigheid van de geschiedenis recht te 
zetten, namelijk om de zeventien mijnwerkers die in 1956 niet 
konden worden herkend, nu formeel te identificeren. Terwijl 
hun stoffelijk overschot op een gemeenschappelijk perceel op 
de begraafplaats van Marcinelle rust, hebben de families nooit 
kunnen rouwen. De meesten van hen lijden daaronder en zouden 
de overledenen naar hun geboortestreek willen overbrengen.
Voor het oplossen van dat historisch raadsel, dat de oudste 
industriële ‘cold case’ van Charleroi is, werd er een identifica-
tieprocedure door DNA-vergelijking opgestart, die nu in haar 
actieve fase is getreden. En dat op verzoek van de jongste zoon 

van Francesco Cicora, die emigreerde naar Groot-Brittannië, 
waar hij leraar Italiaans is.
In juni 2019 deed Michele Cicora een oproep voor het vinden 
van de zestien andere families die zich in dezelfde situatie bevin-
den als hij. Een klein tiental heeft daarop gereageerd en Interpol 
kreeg van de federale politie opdracht om ADN-monsters te 
nemen bij afstammelingen. Wanneer alle formaliteiten zullen 
geregeld zijn, zullen de lichamen kunnen worden opgegraven 
en zal men de resultaten van die analyses kunnen vergelijken.
Dat avontuur heeft veel solidariteit losgemaakt : experten, 
ondernemers, ambtenaren en politieke beslissers hebben hun 
tijd en hun deskundigheid aangeboden. Dat is de prijs die men 
moet betalen om die families hun gemoedsrust te geven.
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De kathedraal  

van Doornik,

PAREL VAN  
HET WAALSE ERFGOED 
De kathedraal van Doornik viert dit jaar de 850e 
verjaardag van haar toewijding aan Onze-Lieve-
Vrouw. De geschiedenis, de afmetingen, de 
architectuur, de schatkamer ... alles maakt van deze 
kathedraal de vaandeldrager van de Waalse sites die 
op de Werelderfgoedlijst van de Unesco staan.

 I Alain Voisot

D O O R N I K

Henegouwen
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Na in 1936 een van de eerste beschermde eigendommen 
in België te zijn geweest, werd de kathedraal van 
Doornik in 1993 opgenomen in de lijst van uitzon-
derlijk erfgoed van Wallonië en in 2000 in de lijst 

van werelderfgoed van de Unesco. Als blijk van waardering kan 
dat tellen ! Maar hoe goed kennen we deze kathedraal, die op 
de eerste rij van de grote Europese kathedralen staat ? In feite 
werden er drie kathedralen op die plaats gebouwd. De eerste 
dateerde uit de 5e eeuw en werd opgericht onder de leiding van 
de heilige Eleutherius, een van de eerste bisschoppen van de 
stad. Tussen de 9e en de 11e eeuw werd de kerk tweemaal gedeel-
telijk vernield door brand en moest worden verbouwd : eerst in 
881 en dan in 1066. In de 12e eeuw werd ze uitgebreid van het 
westen naar het oosten – of van het schip naar het koor. 
Vervolgens werd het nieuwe gebouw in romaanse stijl opnieuw 

veranderd, vergroot en verlengd. Veel van de huidige gebinten 
dateren van de jaren tussen 1138 en 1150. Op 9 mei 1171 besloot 
de kerkelijke overheid de kathedraal toe te wijden aan zij die de 
stad van de pest had gered, namelijk Onze-Lieve-Vrouw.

Hoger dan de Notre-Dame van Parijs
Aan het begin van de 13e eeuw begon men de bogen en de gewel-
ven van het transept te bouwen, met daarboven een vierkante 
lichttoren, die op vier enorme pilaren rustte. Die toren werd 
afgedekt met een achtkantig puntdak en omgeven door vier 
hoge romaanse torens op de vier hoeken van het dak. Het geheel 
bekroont de kruising van het schip en het transept. De torens 
zijn ongeveer even hoog : 83 meter (tegen 69 meter in Parijs). 
In het oosten, aan de kant van het koor, bevinden zich de Sint-
Johannestoren en de Mariatoren, waarin de vijf klokken van 
de kathedraal hangen. In het westen, aan de kant van het 
romaanse schip, rijzen de noordelijke Brunin-toren en de zui-
delijke Treille-toren op. Beide torens hebben echter gotische 
bovenramen. De Brunin-toren, die toegang geeft tot de voor-
malige kapittelgevangenis, zou de naam van de eerste gedeti-
neerde hebben geërfd. De naam van de Treille-toren doet dan 
weer denken aan de wijngaard die aan de voet ervan lag. De 
werken waren voltooid omstreeks 1255-1260. Vanaf 1243 werd 
het romaanse koor vervangen door een gotisch koor dat de 
invoering van nieuwe vormen van klassieke gotiek markeert.

TIEN UNESCO-KATHEDRALEN
De kathedraal van Doornik is de enige Belgische 
kathedraal en één van de weinige Europese die (enkel 
als kathedraal en niet samen met andere monumenten 
of stadsgezichten) op de Werelderfgoedlijst van de 
UNESCO staat. Dit zijn de andere :
•  Duitsland: Aken, Keulen, Naumburg en Speyer.
• Denemarken : Roskilde.
• Spanje : Burgos.
• Frankrijk : Amiens, Bourges en Chartres.

Doornik, hoofdstad van Vlaanderen
Dit stenen schip, dat zich op slechts 200 meter van de Schelde 
bevindt, is 134 meter lang (7 meter meer dan de Notre-Dame 
van Parijs) en heeft een dwarsschip van 66 meter breed. Die 
indrukwekkende omvang is te danken aan het feit dat het bis-
dom Doornik ten tijde van de bouw een groot deel van het 
graafschap Vlaanderen omvatte, met inbegrip van de steden 
Brugge, Gent en Rijsel. Doornik was eeuwenlang de religieuze 
– en dus ook politieke – hoofdstad van Vlaanderen !
De gedurfde architectuur maakt er een referentiepunt van voor 
de kerkelijke monumenten uit het Westen. Men vindt er invloe-
den in terug van de Rijnlandse, Franse en Normandische archi-
tectuur, die de opkomst van de gotiek in het begin van de 12e 

eeuw aankondigen. De kathedraal van Doornik is een voorbode 
van grote gotische kathedralen ten noorden van de Seine. Ze 
staat op gelijke voet met die van Amiens, Beauvais, Laon, Reims 
en Straatsburg. Ze vormt bovendien een perfecte combinatie 
van romaanse en gotische kunst, als bestond ze uit twee kathe-
dralen die ter hoogte van hun transept op elkaar waren 
geplaatst. Zo gaat het romaanse schip over in een slanke goti-
sche bovenbouw die 36 meter hoog reikt (tegen 33,5 meter voor 
de Notre-Dame van Parijs) en eindigt in een apsis vol 
glas-in-loodramen met sterke en harde kleuren.

Tot aan de 19e eeuw had de kathedraal een groot gotisch raam 
dat de “gebeden van het christelijke volk aan Onze-Lieve-Vrouw” 
uitbeeldde. Het werd rond 1851 vervangen door een groot 
roosvenster met een diameter van zeven meter.  
De glasramen waren van de hand van meester-glazenier 
Jean-Baptiste Capronnier.
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MYSTIEKE WOEDE  
EN PASSIES

Een kathedraal is vooral het resultaat van een geestelijk 
avontuur, een mystiek project en het vinden van de 
juiste vaklui. Het is een gemeenschappelijk verlangen, 
dat men moet zien in het licht van de technische mid-

delen waarover men in die tijd beschikte. Ze reikt verder dan 
haar religieuze roeping en wordt een getuige van eeuwen. Elke 
kathedraal in het Westen draagt de stigmata van de woede van 
de mensen. Ze werden in brand gestoken, vernield, geschonden, 
verwoest, geplunderd, gerestaureerd …

De kathedraal van Doornik heeft haar deel van die beroering 
gekend. In 1566 werd ze geplunderd door de beeldenstormers 
die het grootste deel van haar middeleeuws interieur vernielden. 
In 1692 deed een aardbeving het gebouw op zijn grondvesten 
daveren. Toen de Luikse Sint-Lambertuskathedraal tijdens de 
Franse Revolutie werd gesloopt en toen zelfs Parijs niet werd 
gespaard, kwam die van Doornik ervan af met de plundering 
van haar meubilair en zou ze dankzij het concordaat van 1801 
haar religieuze roeping terugvinden. In mei 1940 bleef de door 
de bombardementen veroorzaakte schade in wezen beperkt tot 
de brand op het dak van het schip en in een deel van de kapit-
telgebouwen. De rijke, uit het begin van de 16e eeuw daterende 
gotische parochiekapel van Onze-Lieve-Vrouw, die naast de 
romaanse middenbeuk lag, is daarentegen helemaal verdwenen. 
Ten slotte kreeg de kathedraal op 14 augustus 1999 te maken 

met een tornado die de bovenbouw ervan ernstig verzwakte.
Na maatregelen om het gebouw te stabiliseren, hebben de stad 
Doornik, het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling Ideta, 
de Provincie Henegouwen (die in 1819 eigenaar werd van het 
gebouw) en het Bisdom samen een renovatieproject opgezet. 
Dat is de ‘fondation Cathédrale Notre-Dame.be’, die de nodige 
fondsen moet inzamelen voor het financieren van het program-
macontract voor de restauratie van het gebouw en de opwaar-
dering van het archeologisch erfgoed ervan.

Detail van  
de hoogreliëfs rond  

de portieken aan  
de westkant van  

de kathedraal. 

Tijdens de nu voltooide archeologische 
opgravingen in het romaanse kerkschip vond 
men veel informatie over de funderingen van 

twee primitieve basilieken en van een met drie 
beuken uit de vroege middeleeuwen.

De bourdon  
Marie-Gasperine,  
de grootste van de vijf 
klokken van de kathedraal, 
werd verwijderd om de 
restauratie van de 
Mariatoren te 
vergemakkelijken.
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850 JAAR IS  
HET VIEREN WAARD !
In het kader van de viering van de 850e verjaardag 
van de toewijding van de kathedraal, en ook om dit 
unieke erfgoed tot zijn recht te doen komen, werden 
er deze zomer tal van activiteiten aangeboden, zoals 
de enscenering, door ‘Tour de Sites Organisation’, 
van de Rêve de Cathédrale-voorstelling, die elke 
avond van augustus, de hoogtijdagen van het 
prestigieuze gebouw onder de aandacht bracht.  
De festiviteiten gaan door tot het einde van het jaar. 
Zo biedt het TAMAT (Museum voor Wandtapijten en 
Textielkunsten van de Federatie Wallonië-Brussel) 
 tot 28 november de tentoonstelling Habiller le culte, 
les fastes du textile liturgique de la cathédrale de 
Tournai aan, waar de textielschatten van de 
kathedraal (liturgische ornamenten, monumentale 
wandtapijten, enz.) in de kijker worden gezet.  
Dat zijn zaken die niet bekend zijn bij het grote 
publiek. Bovendien kan men natuurlijk altijd 
deelnemen aan rondleidingen door de kathedraal en 
aan bezoeken-met-een-verhaal voor gezinnen.

n. 54
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Révélation (Openbaring), 
is het thema van de 
tweede biënnale van 
Kunst en Cultuur  
van de Federatie 
Wallonië-Brussel die  
van 9 oktober tot  
12 december plaatsvindt 
in de stad van de 
Doudou. De biënnale 
wordt opgebouwd rond 
een tentoonstelling 
gewijd aan  
Fernando Botero.

 I Catherine Moreau

TWEE MAANDEN
vol fantasie  

in Bergen 

B E R G E N

Henegouwen
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Dit grote evenement is gebaseerd op de waar-
den van Bergen, Culturele Hoofdstad van Europa 

2015. Hoewel artistieke creatie zeker niet zal 
ontbreken, zal dit tweejaarlijkse evenement, 

dat geleid wordt door de Stichting Mons 2025, Mons 
Arts de la scène en de Pôle Muséal de la Ville, ook de 
inwoners samenbrengen rond verschillende projecten. 
Om te laten zien hoe kunst en cultuur de roots onthullen 
die met verhalen en mythes verweven zijn, de collectieve 
verbeelding te voeden en nieuwe projecten aan te 
kondigen.
Tot 30 januari 2022 ligt de focus in het Museum voor 
Schone Kunsten (BAM) op de tentoonstelling Au delà 

des formes, die gewijd is aan de Colombiaanse schilder 
en beeldhouwer Fernando Botero. We spraken met 
Xavier Roland, directeur van BAM en hoofd van het 
centrum dat elf musea in de omgeving van Montserrat 
samenbrengt.

Botero volgt Niki de Saint Phalle op, die bij de 
eerste biënnale aanwezig was. Een vervolg ?
Zeker ! Omdat ze de ontmenselijking van onze steden 
betreurde, wilde Niki de kunst uit de musea halen door 
monumentale sculpturen, fonteinen en speelplaatsen te 
maken. Zodat de bewoners de straat op zouden gaan, 
weer zouden leren stilstaan en tot rust komen. Om zijn 
eigen stijl te ontwikkelen in een universele en toegan-
kelijke taal putte Botero, die door de critici vaak als niet 
te classificeren wordt bestempeld, uit vele bronnen zoals 
de Colombiaanse volkskunst en iconografie, maar ook 
uit de grote westerse meesters.

BOTERO, EEN KUNSTENAAR 
MET VELE INVLOEDEN
Ze zijn welbekend, zijn personages met ronde en 
voluptueuze vormen, met felle en heldere kleuren die 
het werk van de schilder en beeldhouwer sieren. 
Botero, geboren op 19 april 1932 in Medellín, heeft zich 
gebaseerd op een groot aantal artistieke bronnen - 
precolumbiaanse kunst, Mexicaanse muurschilders 
(Rivera, Siqueiros, enz.), de Italiaanse renaissance,  
de werken van Velázquez, Goya, Rubens en Picasso - 
om ze te "herontdekken" en er zijn eigen stijl op toe te 
passen. Zijn favoriete onderwerpen zijn stillevens, 
naakte vrouwen, familieportretten, stierengevechten… 
Maar hij heeft ook ernstiger zaken aangepakt,  
zoals het geweld in Colombia of de marteling van 
gevangenen in Abu Ghraib in Irak.
Zijn werken zijn tentoongesteld in het MoMA  
(New York), het Maillol Museum in Parijs, het Palazzo  
di Venezia in Rome en de Hermitage in Sint-Petersburg. 
Botero woont en werkt momenteel in Parijs, Toscane  
en New York.

Dit is de eerste keer in België, en waarschijnlijk een van 
de eerste keren in Europa, dat een overzicht van zijn 
oeuvre wordt gepresenteerd, van zijn vroegste werken, 
die bij het grote publiek weinig bekend zijn, tot zijn 
mature werken, waaronder recente schilderijen die voor 
het eerst worden gepresenteerd.

Waar komen de tentoongestelde werken 
vandaan ?
Botero heeft ons enkele van zijn werken uitgeleend, 
maar veel van zijn schilderijen, tekeningen en beeld-
houwwerken komen uit de Verenigde Staten - waaron-
der een stilleven uit het Guggenheim Museum in New 
York - en uit musea en privéverzamelingen in Colombia, 
Europa en Israël. Een paradox : hoewel zijn schilderijen 
algemeen bekend zijn, zijn ze niet vaak aanwezig in de 
permanente collecties van musea. Dit zal voor velen de 
eerste keer zijn dat ze een echt werk van de kunstenaar 
kunnen zien. En om de tentoonstelling uit te breiden 
wordt een monumentaal beeldhouwwerk van de kun-
stenaar tentoongesteld op de Grote Markt in Bergen.

Wat is de leidraad van de tentoonstelling ?
De rondleiding is zowel chronologisch als thematisch 
ingedeeld. Het eerste deel toont de invloed van 
Colombiaanse volkstradities en Mexicaanse muurschil-
ders, maar ook van de Italiaanse renaissance en het 
Amerikaanse expressionisme. Een tweede deel leidt naar 
de meest hedendaagse werken. In een aparte ruimte 
richten we ons op het engagement van de kunstenaar. 
Daartoe behoren schilderijen van de Universiteit van 



© James Billings

©
 M

un
da

ne
um

© Zoryas-Claire Williams

63

nr. 54Cultuur

• Vier nachten
Op 9 oktober viert de Nacht van de dans deze bewe-
gingskunst in al haar vormen : participatief, hedendaags, 
performatief, poëtisch en populair. Het hoogtepunt is 
de monumentale Color Wheels parade van Compagnie 
Off, die de stad in een dansvloer zal veranderen.

Op 22 oktober biedt de Nacht van de Musea thema-
rondleidingen, liveconcerten, activiteiten en ongewone 
ontdekkingen in een reeks musea en tentoonstellings-
ruimten in de stad : BAM (Beaux-Arts Mons), het Mons 
Memorial Museum, het Doudou Museum, het Maison 
Losseau, de Anciens Abattoirs, het Belfortmuseum, het 
Mundaneum en het onlangs ingehuldigde MUMONS 
(Universiteitsmuseum) …

Op 30 oktober organiseert de Mysterieuze Nacht spec-
taculaire evenementen in het centrum van de stad en 
elders intieme en ongewone ontmoetingen met de 
inwoners.

Op 20 november neemt de Nacht van de Digitale 

Kunst de bezoekers mee op een contemplatieve, inter-
actieve en speelse reis op het kruispunt van kunst,  
wetenschap en technologie .

HET PROGRAMMA

Californië, Berkeley, waarop het misbruik van gevangenen in 
Abu Ghraib in Irak staat afgebeeld. Deze werken zullen je onge-
twijfeld verrassen in het poëtische en gevoelige universum van 
Botero. De kunstenaar zei dat zijn penseel de wereld leefbaar 
maakte. Maar dat het in deze gevallen zijn grenzen had bereikt.

Zijn er activiteiten gepland, bijvoorbeeld voor 
jongeren ?
In samenwerking met het Museum voor Schone Kunsten van 
Doornik hebben we de designstudio ARTEAM gevraagd een 
“serious game” te ontwikkelen dat de echte en de virtuele wereld 
combineert. Via een app en een website kunnen bezoekers hun 
bezoek voorbereiden door het spel van thuis uit op te starten. 

Spelers moeten de boze figuren en geesten opsporen die een 
puinhoop hebben gemaakt van de twee musea, door voorwer-
pen te stelen die teruggevonden moeten worden. Het wordt dus 
een soort schattenjacht waarbij je aanwijzingen moet terugvin-
den. Tegelijkertijd hebben we in de tentoonstelling een medi-
atieruimte geïnstalleerd, gevuld met vervormende spiegels. Het 
doel is de bezoeker tot reflectie uit te nodigen door hem of haar 
te confronteren met het oordeel en de blik van anderen op basis 
van uiterlijk. Bovendien zal hij dankzij “morphing”, waarmee 
gezichten en lichamen kunnen worden vervormd, in staat zijn 
“een beeld als dat van Botero” te creëren. Een leuke manier om 
het thema “Au-delà des formes” te illustreren. 

De biënnale van Kunst en Cultuur  
van de Federatie Wallonië-Brussel 
heeft ook een uitgebreid feestelijk 
programma. 

Nacht van de dans 

Mysterieuze Nacht 

Nacht van de 
Digitale Kunst 

Nacht van de Musea 

www.mons2025.eu/fr/exposition-fernando-botero
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• Le Grand Huit
Net als bij de eerste biënnale (2018) hebben de inwoners van 
acht dorpen van Groot-Bergen artistieke voorstellen uitgewerkt, 
in samenwerking met lokale kunstenaars en verenigingen, met 
hun familie of met vrienden. Het doel is woonplaatsen opnieuw 
uit te vinden, de waarde van ons erfgoed te vergroten en banden 
te smeden tussen de inwoners van Bergen rond een gemeen-
schappelijk thema : de natuur. Tijdens deze feestelijke weekends, 
van juli tot december, zijn er rondleidingen langs planten, the-
ater, straatentertainment, marionetten, land art, onconventio-
nele concerten, tentoonstellingen, een collectieve moestuin, een 
ecologische wagenrace, muziek, kunstinstallaties en participa-
tieve workshops …

• Een vleugje Italië
Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de onderteke-
ning van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), richt de biënnale 
zich op de Italiaanse diaspora door middel van de gastronomie. 
Van 7 tot 12 december zullen chef-koks met Michelin-sterren 
Italiaanse mama's ontmoeten om te praten over de overdracht 
van smaak. Er zal ook een fototentoonstelling zijn, theater, 
straatkunst, een concert van het Koninklijk Kamerorkest van 
Wallonië, conferenties, enz.

www.mons2025.eu/fr/revelation-mons-2021

Nacht van de dans 
9 oktober 2021

Nacht van de Musea 
22 oktober 2021

Mysterieuze Nacht 
30 oktober 2021

Nacht van de Digitale Kunst 
20 november 2021

Le Grand Huit
Weekends  
van juli tot december

Een vleugje Italië
Van 7 tot 12 december 2020
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Dit is het verhaal van een geluidstechnicus die gaandeweg 
betoverd raakte door bier en de brouwkunst die hij in de 
Verenigde Staten ontdekte. In 2008 richtte Emanuele 
Corazzini NovaBirra op in Eigenbrakel. Door middel van 
zijn bieren, brouwcursussen en workshops zythologie 
deelt hij vandaag zijn passie, wat ondertussen zijn 
voltijdse baan is geworden.

 I Muriel Lombaerts

LAAT U 
BETOVEREN DOOR 
NovaBirra

B R A I N E - L’A L L E U D

Waals-Brabant
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In de zythologie-workshop  
leer je bier proeven.

nr. 54 De bierroute in Europa

Zou hij betoverd of betoverend zijn ? In ieder geval 
spreekt Emanuele Corazzini met veel enthousiasme 
over bier. Ook al wordt België beschouwd als “het” land 
van deze fascinerende gegiste drank, toch was het in 

de Verenigde Staten dat de bedenker van NovaBirra ervan in 
de ban raakte.
Na zijn opleiding als geluidstechnicus vertrok Emanuele in 1995 
naar de Verenigde Staten om er zijn beroep uit te oefenen. Daar 
raakt hij echt geïnteresseerd in het mengsel van water, mout en 
hop. Hij ontdekt er ongelooflijke dingen, zoals donkere bieren 
als Imperial Stout of Barrel-aged Beer. In het land van "doe-het-
zelf" ligt alles binnen handbereik en is er veel documentatie 
over brouwen te vinden. Toen hij nog in Brooklyn woonde, 
begon hij daar zelf te brouwen en bezocht hij de Brooklyn 
Brewery. “Het was hun Brooklyn Black Chocolate Stout die mij later 

inspireerde om mijn eerste bier te maken”, zegt hij. “In die tijd hadden 

wij in België vrij weinig bieren met een gebrande smaak.”

Brouwers die vrienden werden
Terug in België bleef Emanuele werken als geluidstechnicus, 
maar in 2004 wist hij het zeker. “Ik ontmoette Bernard en Yvan 

van de Brasserie de la Senne. Bernard brouwde al en ik was een groot 

liefhebber van zijn bieren. Dat was het begin. We hebben een bierfes-

tival georganiseerd in de Glacières de Saint-Gilles. Ik heb toen veel 

brouwers ontmoet - van onder andere de brouwerijen De Ranke, 

Jandrain Jandrenouille, Cazeau, Rulles … Met wie ik goed overweg 

kon en die gul hun passie met mij deelden.”
In 2007, toen de economische situatie verslechterde, bleef 
Emanuele als amateur brouwen en ging hij zich steeds meer 
specialiseren. Het perfecte moment om een tweede activiteit te 
ontwikkelen. “Ik heb NovaBirra in 2008 in Eigenbrakel opgericht. 

Een jaar later begon ik brouwcursussen te geven. En in 2011 heb ik 

eindelijk mijn eerste bier gebrouwen. Ik was op zoek naar een naam 

met een Amerikaanse connotatie, als herinnering aan de bieren die 

ik in de VS ontdekte. Wij waren met mijn schoonzoon op vakantie in 

Normandië en hij werd verliefd op de film Big Mama …”

In 2013 won Big Mama een zilveren medaille 
op de Brussels Beer Challenge. “Die dag 

heb ik gehuild van geluk! Dit bier was 

een zeer riskante gok, maar 

duidelijk een geslaagde.”

Een zilveren medaille voor Big Mama
Gebrouwen van vijf soorten gerstemout en wat roggemout in 
combinatie met Summit en Willamette hopbloemen, wordt Big 
Mama, dat 8 % alcohol bevat, daarna koud gebrouwen met 
Amerikaanse hop en cacaonibs uit Madagascar. Voor deze fase 
werd Emanuele begeleid door de Brusselse chocolatier Laurent 
Gerbaud, die hem kennis had laten maken met geroosterde 
cacaobonensplinters, waarvan hij hem staaltjes toevertrouwde. 
“Dit bier met zijn delicate chocolade-aroma's, in evenwicht gehouden 

door een matige bitterheid, verbetert gedurende het eerste jaar rijping.” 
In 2013 won Big Mama een zilveren medaille op de Brussels 
Beer Challenge. “Die dag heb ik gehuild van geluk ! Dit bier was een 

zeer riskante gok, maar duidelijk een geslaagde.”
Samen met zijn brouwersvrienden heeft Emanuele de wil om 
zijn activiteiten te ontplooien. In 2016 gooit hij zijn leven om 

en besluit hij zich volledig aan zijn passie te wijden. 
“Voordat je het echt onder de knie krijgt, moet je veel 

oefenen. Ik heb de tijd genomen om te bouwen, 

om te evolueren, waarbij ik streefde naar 

kwaliteit en niet naar iets vluchtigs. ”
Het verhaal eindigt daar niet. Sinds 

de oprichting van NovaBirra zijn er 
nieuwe samenwerkingen en andere 
bieren ontstaan : Big Nose (tripel), 
Holy IPA, Seed of the new grace 
(blond), Philtre d'amour (India 
Pale Ale) en de nieuwste, Acid 
Junk (Sour IPA).
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N O V A B I R R A

Avenue des Cyclamens 2
B-1420 Braine l’Alleud
 
www.novabirra.com

KUNT U BIER 
BROUWEN ?

Emanuele deelt zijn passie door brouwcursussen 
aan te bieden die van NovaBirra een totaal aty-
pische brouwerij maken. Gedurende een week-
end ontvangt deze hopliefhebber een groep van 

maximaal acht personen in Eigenbrakel. “Op zaterdag 

praat ik over ingrediënten en fabricagetechnieken. Om de 

twee samen te voegen, proeven wij vervolgens verschillende 

bieren. In de namiddag creëren we recepten. Op zondag gaan 

we over tot de praktijk en het bottelen. De deelnemers komen 

dan vier of vijf weken later terug om het resultaat van hun 

werk op te halen.”

Vrienden werden concurrenten
Sinds de oprichting van deze activiteit heeft Emanuele 
zijn kennis met meer dan achthonderd mensen gedeeld. 
Gewoon nieuwsgierige mensen, maar soms ook toe-
komstige brouwers. Sommige “studenten” zijn er inder-
daad in geslaagd hun droom te verwezenlijken, namelijk 
hun eigen bier brouwen en dat op de markt brengen.
Emanuele Corazzini : “Hoewel de meeste deelnemers nog 

nooit bier hebben gebrouwen, toch is zo'n 15 % al amateur-

brouwer en wil 5 % er graag zijn of haar beroep van maken. 

Van hen slaagt er één op de honderd daadwerkelijk in om 

zijn eigen brouwerij te openen … Ik heb projecten gesteund 

van mensen die mijn brouwcursussen gevolgd hebben. Zo 

werden sommige vrienden in zekere zin concurrenten (lacht).  
Dat geldt vooral voor samenwerkingen die tot de creatie  

van nieuwe bieren hebben geleid, zoals Non Peut-être of  

La Chatte. ”
In de loop der jaren heeft Emanuele de evolutie van zijn 
beroep kunnen vaststellen : “De huidige bierwereld is heel 

anders dan dewelke ik kende toen ik begon. In die tijd was ik 

een pionier, vooral met de Holly IPA. Sinds 2015 is de situatie 

veranderd, het is moeilijker geworden. Na het succes van de 

IPA, de dubbele IPA en daarna de Black IPA, was 2018 een 

scharnierjaar. Er was toen een ware explosie van het aantal 

brouwerijen en de ‘beer geeks’ hebben de sociale media opge-

zocht … We moeten onszelf voortdurend aanpassen.”

Emanuele Corazzini met zijn 
leerlingen tijdens een brouwcursus.

Teambuildings en workshops zythologie
Emanuele organiseert ook workshops teambuilding en 
zythologie, waarbij gezelligheid centraal staat. “Tijdens 

een teambuilding krijgen de deelnemers gedetailleerde inlich-

tingen over de ingrediënten en het brouwen van bier zodat ze 

de verschillende stappen van het productieproces kunnen 

begrijpen. Er wordt ook een toelichting gegeven rond bierde-

gustatie. Tijdens de workshops zythologie, die heel anders 

zijn dan brouwcursussen of teambuildings, leer ik een groep 

vrienden - idealiter beperkt tot twaalf personen - hoe je bier 

proeft, waaruit het samengesteld is en hoe het geproduceerd 

wordt. De uiteenzettingen worden afgewisseld met het proeven 

van acht Belgische ambachtelijke bieren, die ik begeleid met 

historische noties in verband met de verschillende gekozen 

biertypes.” 

De bierroute in Europa
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LUIK •  Luik
EEN VOORMALIG 
BEDRIJFSPAND 
GERENOVEERD TOT 
CHOCOLADEWINKEL

En Neuvice, de oudste winkelstraat van 
Luik, verbergt vele schatten. Een van de 
handelshuizen is verbouwd om er een 
chocoladewinkel in onder te brengen. 
Het werd met smaak en respect geres-
taureerd, in een discrete luxe die past bij 
dit typisch Luikse huis met een rijke 
geschiedenis. Dit kleine nest heeft alle 
troeven in handen om met stijl de cho-
coladecreaties te presenteren die in het 
atelier op de voormalige binnenplaats 
van het gebouw worden gemaakt. Aan 
de wieg van deze renovatie en van de 
oprichting van de chocoladewinkel staat 
een vrouw, Mélanie Lemmens, die erin 
geslaagd is dit uitzonderlijke onroerend 
goed in deze prachtige architecturale 
omgeving tot zijn recht te laten komen.

E N N E U V I C E 3 3  •  B -  4 0 0 0 LU I K

WALCOURT •  Namen
DE GARDEROBE VAN  
DE NOTRE-DAME

De Basiliek van Saint-Materne is een 
juweel van kunst en architectuur. De 
oorspronkelijke romaanse collegiale 
kerk werd later omgebouwd tot een 
gotische kerk met vijf schepen. Het 
beeld van Onze-Lieve-Vrouw, gemaakt 
van lindehout, is een van de oudste 
Mariabeeldjes van het land en wordt al 
meer dan 1000 jaar vereerd. In de 11e en 
16e eeuw bedekt met zilveren plaatjes, 
ligt het aan de oorsprong van de Drie- 
vuldigheidspelgrimage, een processie 
die elk jaar wordt herhaald Naargelang 
de liturgische kalender, verandert Onze-
Lieve-Vrouw van kledij. Haar jurken, 
met de hand geborduurd, doorweven 
met gouddraad of gehaakt, zijn uitzon-
derlijke stukken die voor het eerst aan 
het publiek zullen worden getoond. Een 
unieke gelegenheid om deze technieken 
van de draadkunst te ontdekken.

G R A N D - P L AC E •  B - 5 6 5 0 WA LC O U R T

Toerisme

Het programma van de 
Open Monumentendagen 
van dit jaar nodigde uit tot 
(her)ontdekking van 
monumenten en plaatsen 
waarop vrouwen een grote 
invloed hebben gehad door 
hun opeenvolgende 
verbouwingen, maar ook 
door hun behoud of 
restauratie. We kijken terug 
op gebedshuizen, 
congregatiehoofdplaatsen 
met een vrouwelijke titel of 
gekend om een bijzondere 
verering voor een heilige of 
de Maagd Maria, maar ook 
op liefdadigheids-, zorg- of 
onderwijsinstellingen die 
door vrouwen zijn opgericht 
en soms nog door hen 
worden geleid. Aan deze 
lijst zijn monumenten 
toegevoegd die ter 
nagedachtenis aan een 
vrouw zijn opgericht, maar 
ook plaatsen die naar een 
van hen zijn genoemd of 
die beroemd zijn geworden 
dankzij een actie van  
een vrouw. 

Erfgoed 

DOOR EN  
VOOR VROUWEN 
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RIXENSART •  Waals - Brabant
DE DAMES VAN RIXENSART  
NODIGEN U UIT OP HET KASTEEL

Waar de 13e-eeuwse vestingtoren stond, staat nu het kasteel van Rixensart, 
een juweel van de Brabantse architectuur en geschiedenis uit de 17e eeuw. 
Albertine de Salm, trouwde Ph.-C. Spinola, heer van Rixensart, erfde van 
haar te jong gestorven zoon en liet het kasteel in 1715 over aan haar nicht 
Marie de Merode-Monfort. Sindsdien is het in bezit van de familie de 
Merode. Dit 17e-eeuwse lusthuis in Brabantse stijl met Spaanse renaissan-
ce-elementen heeft een zeer interessant interieur. Rosalie, Philippine, 
Thérèse, Amélie, Françoise, Jeanne en Clotilde hebben van dit kasteel hun 
woonst gemaakt en er hun stempel op gedrukt. Wij nodigen u uit om het 
kasteel te komen ontdekken.

R U E D E L’ É G L I S E  4 0 •  B - 1 3 3 0 R I X E N S A R T

DOUR • Henegouwen
ISABELLE BLUME, EEN GROTE FEMINISTE  
BIJ DE TEMPEL VAN DOUR

BOUILLON • Luxemburg
CÉCILE DE VAULX  
DE CHAMPION  
IN HET DORIVAL-HUIS

Het voormalige Huis Dorival, gebouwd in 
de 18e eeuw en verbouwd in de 19e, kijkt 
uit over de Semois. De voorgevel aan de 
stadszijde, die uitgeeft op een binnenplaats, 
wordt gekenmerkt door een ingang met 
Toscaanse pilasters onder een geprofi-
leerde kroonlijst. Sinds 2011 staat dit patri-
ciërshuis bekend om de herontdekking van 
het 19e-eeuwse panoramische behangpa-
pier. Maar hoewel de naam afkomstig is 
van een van de bewoners aan het eind van 
de 18e eeuw, Th. Dorival de Fignamont, is 
de plaats onlosmakelijk verbonden met de 
persoon van Cécile de Vaulx de Champion, 
een belezen vrouw die hier salons organi-
seerde en vele vertegenwoordigers van de 
wereld van kunsten en letteren ontving. 
Deze grote dame was ook een van de stich-
ters, in 1947, van de Vrienden van het Oude 
Bouillon, die het Hertogelijk Museum heb-
ben opgericht.

R U E D E S AU G U S T I N S 3 4  •  B - 6 8 3 0 B O U I L LO N

Toerisme

Er is geen andere plaats in België die meer verbonden is met 
vrouwenemancipatie dan de protestantse tempel in Dour. Dour 
wordt beschouwd als de moederkerk van de Borinage en het 
was vanuit Dour dat de meeste protestantse kerken in Bergen 
en de Borinage werden opgericht. Dit op de monumentenlijst 
geplaatste neoklassieke gebouw uit 1827 werd gebouwd dankzij 
de financiële steun van Willem I en talrijke schenkingen; het 
heeft een eenvoudig interieur dat bevorderlijk is voor meditatie. 
De plaats is ook verbonden met Isabelle Blume (1892-1975), een 
verzetsstrijdster tijdens de Eerste Wereldoorlog, een politica en 
een belangrijke figuur in het feminisme en de strijd tegen het 
fascisme. Enghien dankt een groot deel van zijn erfgoed aan de 
hertogin van Aarschot, Anne de Croÿ, echtgenote van Ch. d'A-
renberg. In 1607 kocht het echtpaar de heerlijkheid van Enghien 
van Henri IV. Hij stemde ermee in enorme sommen geld uit te 
geven voor de aanleg van het park en de tuinen, die zouden 
uitgroeien tot de meest opmerkelijke van de Nederlanden. Toen 
Ch. d'Arenberg in 1616 overleed, zette zijn vrouw zijn werk 
verder met de bouw van een klooster voor de Kapucijnen, een 
college en een weeshuis. Tijdens een wandeling met gids treedt 
u in de voetsporen van Anne de Croÿ en ontdekt u mooie plek-
ken zoals de kapel.

R U E D U R O I  A L B E R T 5 6 •  B -7 3 70 D O U R
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THE PLACE
TO BE WAW !
—  De Ambassadeurs en de bieren  

Het GR-pad van de Waalse 
Trappistenabdijen 

Chimay, Rochefort, Orval ... Hebt u enig idee wat deze drie plaatsen met 
elkaar verbindt? U raadt het al. Inderdaad, dat zijn de drie Waalse abdijen 
die trappistenbier brouwen. Maar dat niet alleen. Deze abdijen zijn 
verbonden door een Sentier de Grande Randonnée (GR) [Lange- 
afstandswandelpad] ! Een route van 174 kilometer van Scourmont naar 
Rochefort en 116 kilometer van Rochefort naar Orval. De route is in 
beide richtingen bewegwijzerd en is nu opgenomen in één enkele 
topogids van 80 bladzijden.
“De Sentier des Abbayes Trappistes (SAT) is de eerste thematische route van 

de Sentiers de Grande Randonnée”, benadrukt Alain Carlier, de 
woordvoerder van de vereniging. Het neemt de verschillende gemarkeerde 

delen over van vijf bestaande GR's die voorheen in vijf afzonderlijke topogidsen werden gepubliceerd. 

Zoals bij al onze routes is het de bedoeling de wandelaars te helpen de interessantste plaatsen te ontdekken, zowel 

uit het oogpunt van erfgoed, geschiedenis, landschap, fauna en flora, enz.”

Prachtige plekjes
De bron van de Oise, het meer van Virelles, de grotten van Neptunus, de Fondry 
des Chiens, de Roche Trouée … Vanaf de start bij de abdij van Scourmont in 
Chimay volgen de schitterende sites elkaar op. Na in Hastière de Maas te zijn 
overgestoken, volgt de SAT de Lesse, biedt prachtige uitzichten op de Aiguilles 
de Chaleux en het kasteel van Vesves en bereikt vervolgens via Chevetogne de 
abdij van Rochefort. Het tweede deel van de route loopt door Han-sur-Lesse, 
Daverdisse, Redu, volgt de oude lijn Bertrix-Muno (Ardoisière de la Morépire) 
en, verderop, een stuk van de Romeinse weg Reims-Trier (Gallo-Romeinse site 
van Chameleux, in Florenville) alvorens Orval te bereiken.
Naast de papieren topogids kan een 2.0-versie worden gedownload van de 
SGR-website. Deze bevat een volledige beschrijving van de route in beide 
richtingen, kaarten, informatie over de toeristische en praktische informatie 
over de doorkruiste regio's. Is het nodig om dat nogmaals te zeggen ? Hoewel 
de SAT 290 km lang is, kunnen wandelaars kiezen welk gedeelte ze willen 
lopen, in hun eigen tempo, afhankelijk van hun conditie, hun humeur of het 
weer. “Voor logies kunnen zij een beroep doen op een jonge vereniging, ‘Welcome to 

my garden”, die op haar website talrijke mogelijkheden van kamperen op het land 

van de bewoners voorstelt ...”

https://grsentiers.org 

Toerisme
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Een kwekerij van meelwormen in Frasnes-lez-Anvaing

De volwassen dieren zijn bruinzwart van kleur, vandaar de naam tenebrio, en kunnen 
leven in zeer droog voedsel, zoals meel dat is opgeslagen in oude molens, vandaar de naam 
meelworm, een kever die makkelijk te kweken is. Je hoeft alleen maar wat larven, meel-
wormen, te kopen en die in een bakje te doen met een paar centimeter meel. Het is niet 
moeilijk, het is een alleseter en heeft geen water nodig. Tussen het leggen van de eitjes en 
het moment waarop de larve haar maximale grootte bereikt, liggen vijf of zes weken. 
Kortom, kinderspel !
Maar waarvoor worden ze gekweekt ? Voor de visserij, veevoeder en sinds kort ook voor 
menselijke consumptie. Meelwormen hebben een echt voordeel voor de voeding. Bij een-
zelfde massa zit er evenveel eiwit in deze wormen als in rundvlees. Zij bevatten ook talrijke 
voedingsstoffen en vitamines (omega3, omega6, vitamine B12, enz.) en zijn rijk aan ijzer, 
zink en vezels.

In Hacquegnies (Frasnes-lez-
Anvaing) heeft Antoine Mariage 
dat goed begrepen, want hij 
kweekt miljoenen meelwormen 
voor de levensmiddelenindus-
trie. “Ik ben een kind van de streek. 

Ik heb het altijd plezant gevonden 

om dieren groot te brengen, zoals slakken of konijnen. Na 

verloop van tijd ben ik beginnen beseffen dat ik iets voor de 

planeet moest doen. Dankzij hun proteïnegehalte, kunnen deze 

insecten vlees vervangen …”

In koekjes, pasta, gin …
Antoine kreeg groen licht van het FAVV, het Federaal 
Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen, in 
2018. Zijn kleine kmo, Entomobio, is toen begonnen 

met het op de markt brengen van dit voedingssupplement. Het recept ? Als ze volgroeid zijn, worden 
de larven ingevroren, vervolgens gekookt en gemalen. Het poeder wordt vervolgens geleverd aan zijn klanten, die 
het gebruiken in het fabricageproces van verschillende voedingsmiddelen : koekjes, pasta, sauzen en zelfs dranken. 
Zo is Gemblue Gin Molitor, gebotteld in Gembloux, een dubbel gedistilleerde jenever op smaak gebracht met jene-
verbessen, limoenschil en komkommer, waaraan enkele meelwormen zijn toegevoegd !
“Je kunt deze larven ook in hun geheel eten bij een aperitief, zegt Antoine Mariage. Daarna breng ik ze op smaak met ver-

schillende smaken naar keuze : tomaat, knoflook en peterselie of gerookt.” 

www.entomobio.be 

—   Van de boerderij  

tot op het bord  
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De villa's van Spa

Dat Spa onlangs, samen met tien andere Europese kuuroorden, op de werelderfgoedlijst 
van de Unesco is geplaatst, komt doordat de Belgische stad, net als de andere steden, 
een uitzonderlijke getuigenis aflegt over het fenomeen van het Europese thermalisme 
dat zich van het begin van de 18e eeuw tot in de jaren 1930 heeft ontwikkeld. Maar 
deze grote kuuroorden hebben ook invloed gehad op de stedelijke typologie rond de 
thermale gebouwen, zoals het kurhaus en het kursaal (gebouwen en ruimten gewijd 
aan de kuur), de pompkamers, de hallen van de bronnen, enz. Deze uitrustingen, die 
er zijn gekomen door het thermalisme, zijn tuinen, vergaderzalen, casino's, theaters, 
hotels en villa's. Ah ! De villa's van Spa. Met hun complexe daken, hun vakwerk en 

hun glinsterende kleuren, of ze nu van gotische of van 
Normandische stijl zijn, zijn ze onlosmakelijk verbonden met het 
landschap van het kuuroord ; ze maken deel uit van haar land-
schappelijk erfgoed.

Spa, stad van water en zuivere lucht
“Ze werden gebouwd tussen het midden van de 19

e

 eeuw en de Eerste 

Wereldoorlog door edellieden en mensen uit de middenklasse die wilden 

pronken met hun sociale succes, ” legt Marc Joseph uit, voorzitter 
van Histoire et Archéologie Spadoises, de vzw die meer dan 
vijftig opmerkelijke villa's in de waterstad heeft gerepertorieerd. 
Dat zovelen voor de parel van de Ardennen hebben gekozen, 
komt omdat “Spa zich uitstekend leent voor de water-, lucht- en land-

kuur”, zoals een toeristische folder uit 1913 het reeds formu-
leerde. “Voor deze eigenaars, die voor het merendeel in de industrie-

steden Luik en Verviers woonden, was de kuurstad toen synoniem 

met een frisse wind om met familie of vrienden te delen”, voegt Marc 
Joseph eraan toe.
Hoewel veel van deze villa's nog steeds worden bewoond door hun 
eigenaars die proberen ze te onderhouden, zijn sommige omgebouwd 
tot chambre d’hôtes of charmante gîtes. Dit is het geval met de villa 
New Castle en de villa Le Vert-Bois. Het eerste, een prachtig landhuis 
in een groene omgeving op de heuvels rond Spa, werd gebouwd door 
een rijke kunstverzamelaar die het omstreeks 1884 aan zijn maîtresse 
verkocht ; het tweede, een van de laatste villa's in het stadscentrum, 
naast het Parc de Sept Heures, werd onlangs van de slopershamer gered 
door twee inwoners van Spa die het zo goed als identiek volledig 
renoveerden.

—   De Ambassadeurs in Spa 

Toerisme
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—   Niet te missen 

Het 36ste Internationale Festival van de Franstalige Film van Namen 
vindt plaats van 1 tot 8 oktober in het hart van de Waalse hoofdstad. In 
de loop der jaren is het FIFF uitgegroeid tot een niet te missen evene-
ment voor de Franstalige film, dat in zijn zalen, bij bijeenkomsten en 
workshops zowel een steeds groeiend kijkerspubliek als honderden 
vakmensen van de zevende kunst ontvangt.
Dit jaar presenteert het festival, trouw aan zijn opzet "Sharing the 

Cinema. In het echt, in het breed” een honderdtal films uit de vier wind-
streken van de Franstalige wereld, een gebied dat 88 staten en regerin-
gen over de hele wereld omvat, waaronder Frankrijk, België, Quebec, 
Roemenië, Zwitserland, Egypte, Griekenland, Libanon, Marokko, 
Tunesië, Burkina Faso, Kameroen, Senegal, Laos, Cambodja, Vietnam 
en Haïti.   

Het publiek kan er kennismaken met La Mif, van Frédéric Baillif 
(Zwitserland), dat de tekortkomingen van het geïnstitutionaliseerde 
onderwijs blootlegt, Souterrain, van Sophie Dupuis (Quebec), dat zich 
afspeelt in de wereld van de mijnbouw, Mon légionnaire, van Rachel 
Lang (België/Frankrijk), dat ons onderdompelt in de rangen van het 
Vreemdelingenlegioen, Câmp de Maci (Poppy Field), van Eugen Jebeleanu 
(Roemenië), over homoseksualiteit, en Animal, een documentaire van 
de Franse schrijver, regisseur, dichter en milieu-activist Cyril Dion 
(Frankrijk).

De nieuwe film van Joachim Lafosse, Les Intranquilles, opent het festival op 1 oktober. 
Les Intranquilles, de negende langspeelfilm van de Belgische regisseur (Elève libre, A perdre 

la raison …), werd geselecteerd voor de officiële competitie van het Filmfestival van 
Cannes, waar hij de Croisette heeft verleid en ontroerd. Met een meesterlijke vertolking 
van Leïla Bekhti, Damien Bonnard en de jonge Gabriel Merz Chammah volgt de film 
getrouw en met emotie het koppel Leïla en Damien die elkaar innig liefhebben. Ondanks 

zijn bipolariteit probeert hij zijn leven met haar voort te 
zetten, al weet hij dat hij haar misschien nooit zal kunnen 
geven wat zij wil.

Leuk nieuws : Joachim Lafosse, die in 2000 en 2001 al de 
prijs voor Beste Korte Film won op het FIFF, komt met 
zijn team terug naar Namen.

FIFF 
Van 1 tot 8 oktober in Namen

De nieuwe film van Joachim 
Lafosse, Les Intranquilles, opent 
het festival op 1 oktober.

www.fiff.be
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Au Mac’s (Grand-Hornu)
Van 26-09-21 tot 30-01-22

Léon Wuidar – A perte de vue

Léon Wuidar wordt in 1938 in Luik geboren en begint 
in 1955 als autodidact te schilderen. In 1963 zegt hij de 
figuratie vaarwel ten gunste van de abstractie. Hij 
maakt tegelijk carrière als professor in de grafische 
kunsten aan de Académie des Beaux-Arts van Luik. In 
1998 verlaat hij het onderwijs om zich aan de schilder-
kunst te wijden.
In het huis dat de architect Charles Vandenhove in de 
jaren zeventig voor hem ontwierp, beoefent Léon 
Wuidar zijn schilderkunst met veel ijver en een vleugje 
humor. Hij is de auteur van een oeuvre dat even cohe-
rent als verrassend is. Het MACS wijdt er een omvang-
rijke retrospectieve aan, in navolging van die van het 
Museum Haus Konstruktiv in Zürich, waarvoor talrijke 
schilderijen, collages en schetsboeken, die tussen 1962 
en nu gemaakt zijn, bijeengebracht worden. Onder de titel A perte de vue belicht de 
tentoonstelling het labyrint van het oeuvre, maar ook de “stralende soberheid” van de 
kunstenaar die graag met lijnen en kleuren, met woorden en dingen speelt. 

Tamara Laï - Silent Noise

Tamara Laï is geboren in Italië maar woont en werkt in Luik. In 1993 wendde ze zich als 
videoregisseur tot de digitale technieken (interactieve multimedia, computergraphics en speciale 
effecten) en het schrijven van novelles, vertellingen en interactieve poëzie.
Tamara Laï was een van de eerste Belgische kunstenaars die cd’s en het internet als drager 

gebruikte om multimedia en interactieve werken te maken die zich onder-
scheiden door poëzie met hypertekst en een rhizomatische vertelling. In 
haar korte experimentele ‘road movies’ en ‘video poems’, die zich vervol-
gens vermenigvuldigen, legt zij de ervaringen van haar reizen en ont-
moetingen vast op het moment zelf. Ze bewerkt die met speciale effecten 
en deelt ze met verre of nabije online community’s waarvan de leden 
soms aan haar video's meewerken.
Hoewel haar sites, ‘cam & chat’-optredens of videoconferenties een 
relatief vluchtig werk vormen, dat regelmatig door internationale 
festivals wordt geselecteerd, heeft het MACS ervoor gekozen haar 
video’s uit te vergroten in een installatie die het poëtische spel bena-
drukt van sensaties en verstrengelde affecten en van met elkaar 
verweven beelden en geluiden. 

www.mac-s.be

Léon Wuidar,  
29 july 1989 (détail), 1989. 
© Léon Wuidar en galerie 
Rodolphe Janssen, Brussel 
© Hugard & 
Vanoverschelde 
photography  
© SABAM Belgium 2021.

Tamara Laï, beeld uit het 
video-gedicht Silent Noise, 
maart 2020. © Tamara Laï

Cultuur

—   Te ontdekken
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LOCAL.FATAL is een nieuw label van unieke en sexy prêt-à-porter uit Luik, 
dat ontstond uit de explosieve ontmoeting van twee femme fatales met 
zeer verschillende stijlen ! Het resultaat van deze cocktail is het atelier in 
de straat ‘En Neuvice’, dat plaatselijk talent en mooie stoffen laat zien in 
een transparante aanpak en met een productie “made in Belgium”.

 I Violaine Moers

LOKALE SEXY KLEDING  
LOCAL.FATAL

Tendance

LU I K

Luik
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Als u de stad Luik goed kent, dan zullen de 
straat ‘En Neuvice’ en zijn schatten van plaat-
selijke ambachtslieden weinig of geen gehei-
men voor u hebben. Zo niet, dan is het 

nieuwe label LOCAL.FATAL en zijn atelier-boetiek 
zeker een gelegenheid om de Vurige Stede te gaan ont-
dekken. Hier duiken we in de wereld van deze twee 
ontwerpsters en talentscouts voor een ontmoeting vol 
pit, kleuren, stoffen en levensvreugde ! Marie Honnay, 
een modejournaliste voor verschillende tijdschriften, 
heeft altijd al haar eigen merk willen creëren en er een 
bepaalde stijl, “een touch”, aan willen geven, zonder dat 
zij ooit een opleiding tot modeontwerpster heeft 
gevolgd. Afgelopen lente, tijdens de eerste lockdown, 
ontmoette zij Anne-Marie Delvenne, oprichtster van 
de boetiek l'Atelier de l'Ange d'Or, een merk dat zich al 
richtte op Belgische merken en korte ketens. Anne-
Marie vertrouwde Marie haar wens toe om een eigen 
concept te creëren en legde haar een paar stukken voor. 
En toen was het liefde op het eerste gezicht voor de twee 
Luikse vrouwen.

Anne-Marie Delvenne 
en Marie Honnay :  

twee ontwerpsters  
en talent spotters.

“Het klinkt misschien cliché, maar dat is echt wat er gebeurd 

is ! Ik kon meteen zien dat het heel goed gemaakt was en dat 

we op dezelfde golflengte zaten”, zegt Marie. "Ook het idee van 

de productie in België beviel me. Er waren slechts enkele stuk-

ken die ik anders zou hebben gemaakt. Ik deelde mijn ideeën 

met Anne-Marie : kortere rokken, oversized shirts, een meer 

nonchalante stijl …” Ondanks hun prille vriendschap, 
voelden ze onmiddellijk een wederzijdse vonk. “Na deze 

ontmoeting zijn we samen begonnen met het ontwikkelen van 

enkele stukken voor de afgelopen winter. In het bijzonder een 

lange, wijde, androgene jas met zakken, die het paradepaardje 

van ons label is. Uiteindelijk begon het allemaal daar, met die 

klassieke stukken die de perfecte garderobe vormen, zowel 

sexy als casual ! ”
Marie test haar creaties zelf door ze dagelijks te dragen, 
ze stelt ze “op de proef ”, zoals ze zelf zegt. “Ik probeer te 

ontdekken hoe het eruit ziet met hakken, ik probeer verschil-

lende prints uit, ik kijk hoe ik het kan combineren wanneer 

het koud is, enzovoort.”

Marie test haar creaties 
zelf door ze dagelijks  
te dragen, ze stelt ze  
“op de proef”. 
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A T E L I E R  D E  L ’ A N G E  D ’ O R

En Neuvice 35
B-4000 Luik
 
Instagram (@local.fatal) 

Belgisch en respectvol
Ook al zijn ze nauw omringd door lokale ontwerpers 
en ambachtslui, toch is het concept niet 100 % Luiks, 
maar 100 % Belgisch. “Wij sluiten een samenwerking met 

bijvoorbeeld een werkplaats in Brussel of Namen niet uit. Het 

idee is Belgisch en respectvol te zijn, maar zonder te vervallen 

in het cliché van saaie en onaantrekkelijke ethiek. Het merk 

LOCAL.FATAL sluit nauw aan bij dit idee van sexy en non-

chalant. Wij ontwerpen stukken die je elke dag kunt dragen, 

zonder taboes. We zijn zeker niet bang voor korte rokjes of 

diepe decolletés ! ”

Ook voor mannen
Het merk wil ook graag inclusief zijn en kleding maken 
voor mannen. Maar ook hier weer niet op de klassieke 
manier met twee verschillende lijnen, maar bijvoorbeeld 
met een overhemd dat wat de pasvorm en de stof betreft 
geschikt is voor mannen én vrouwen. Het is belangrijk 
te beseffen dat het hier niet om op maat gemaakte kle-
ding gaat, maar om confectiekleding. De twee vrouwen 
maken zeer doordachte pasvormen die zoveel mogelijk 
mensen passen en de klant heeft de keuze uit een enorm 
assortiment stoffen van hoge kwaliteit, waardoor elk 
kledingstuk uniek is. Er wordt dus geen kleding gepro-
duceerd die nooit zal worden gekocht, wat natuurlijk 
gunstig is voor de korte keten. Hieruit blijkt dat het zelfs 
in de mode- en confectiesector mogelijk is om anders te 
consumeren !
In hun boetiek staat op het etiket van elk stuk de naam 
van de ontwerper, het Belgische atelier dat verant- 
woordelijk is voor de productie en alles wat u moet 
weten om het kledingstuk te reinigen en lang mooi te 
houden. U kunt er zelfs een klein zakje waspoeder “made 
by Anne-Marie” bij krijgen om duurzaam te wassen. 
Transparantie is de rode draad van LOCAL.FATAL. En 
dit alles voor een eerlijke prijs : van 35 euro voor een 
T-shirt, tot circa 300 euro voor het duurste stuk.

Anne-Marie Delvenne heeft lang in het buitenland 
gewoond, wat het merk ook een andere identiteit geeft. 
Bij het maken van nieuwe stukken, oefent zij haar talent 
voor perfectie uit, waarbij zij zich concentreert op de 
details en de afwerking, terwijl Marie het stuk een 
stoere touch meegeeft. “We werken goed samen en stoppen 

echte klassiekers graag in een nieuw jasje. Daarbij gebruiken 

wij elk onze eigen stijl. We vullen elkaar aan. Wij worden 

ook geholpen door onze vrienden, onze ontmoetingen en onze 

partnerschappen die het mogelijk maken dat het merk van-

daag kan bestaan. Zoals Christophe Lardot, een grafisch ont-

werper, die ons logo maakte en nu aan een patch werkt voor 

de stukken van de volgende winter. Of Mike Carpino, kapper, 

die de haarbanden "ontwierp" voor een fotoshoot … Het is 

werkelijk een teamprestatie en alles draait om samenwerkin-

gen, er is altijd wel iets dat we samen met anderen kunnen 

doen.” 

De twee vrouwen maken zeer doordachte 
pasvormen die zoveel mogelijk mensen passen 
en de klant heeft de keuze uit een enorm 
assortiment stoffen van hoge kwaliteit, 
waardoor elk kledingstuk uniek is.
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Damien Carnoy is een pionier van het ecologisch 
bouwen in België. Hij is ook een erkend expert in het 
domein van de “organische” architectuur, die streeft 
naar harmonie tussen de menselijke habitat en de 
natuurlijke wereld. Op zijn palmares staan openbare 
gebouwen (scholen, crèches … ) en woningen 
(individueel en collectief).

 I Catherine Moreau

Damien  

Carnoy

ARCHITECTUUR  
DIE DE ZIEL  
VAN EEN PLEK  
KAN VANGEN 

Zijn huis, vol curven en tegencurven, ligt verscholen in 
het hart van het Bois de l'Etoile, in Ottignies. Hier is 
alles in dialoog met de bosrijke omgeving, zowel in de 
vormen als in de keuze van de materialen. Vanuit zijn 

hooggelegen kantoor kan de architect reeën zien die komen 
schuilen en, op het terras, kijken naar foeragerende werksters 
die actief zijn rond hun bijenkorf.
Als tiener droomde Damien Carnoy ervan beeldhouwer te 
worden. Hij ging echter architectuur studeren, volgens zijn 
vader een weg met meer perspectief. Of hij spijt heeft? Helemaal 
niet: in Sint-Lucas, in Doornik, bloeide hij open in de opleiding 
die zijn artistieke aard en zijn hang naar discipline verenigde. 
In die tijd, in de jaren 70, zette de oliecrisis jonge architecten 
ertoe aan rekening te houden met milieu en energie. Damien 
Carnoy maakte dit tot zijn credo en legde zich toe op passief 
bouwen, met de klemtoon op houtbouw. “Die rode draad heeft 

me doorheen mijn hele carrière geleid. Ik ben trouw gebleven aan mijn 

ideeën. Ze waren enigszins avant-gardistisch als je ziet hoe duurzaam-

heid vandaag is ingeburgerd. De ontwerpsoftware voor passieve gebou-

wen heeft in cijfers vertaald wat ik intuïtief deed”, vertelt de man 
aan wie we het eerste passieve appartementsgebouw in België, 
dat veertien gezinnen huisvest in Molenbeek, te danken 
hebben.

Het huis met vele 
rondingen van Damien 

Carnoy in Ottignies.
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Een klein bureau met grote plannen
Zijn architectenbureau heet Carnoy-Crayon. Verklaring: 
“De domeinnaam Carnoy was al bezet, dus heb ik ‘Crayon’ 

toegevoegd, het anagram van Carnoy. Voor de artistieke toets.”  
En de architect voegt eraan toe: “Ik ben een beetje atypisch, 

ik werk het liefst alleen, met een paar getrainde medewerkers. 

Mijn studio is een klein kantoor dat grote projecten reali-

seert ... ”
Zijn "organische" constructies gaan op in hun omgeving. 
Ze hebben golvende, nerveuze, lichte, dynamische lijnen 
die doen denken aan de bewegingen van een plant. “Voor 

mij is het respecteren van de natuur in de architectuur een 

vanzelfsprekendheid. Dat gegeven is niet nieuw; de geschie-

denis van de architectuur toont een slingerbeweging tussen 

het verlangen de natuur te beheersen en de Mens centraal te 

stellen (tijdens de oudheid, de renaissance … ), en de terugkeer 

naar organische constructies (in de middeleeuwen, toen kathe-

dralen als bossen werden ingericht, in de barok enz.).”

« Dat is precies wat ik wilde ! »
“Of het nu om een klein of groot project gaat, stedelijk of 

landelijk, mijn benadering vertrekt altijd vanuit het land-

schap”, legt Damien Carnoy uit. “Het is de plaats die de 

constructie bepaalt. Omdat elke plek een ziel heeft, moet de 

architectuur die vastleggen. Architectuur is het element dat 

de plaats verrijkt met haar aanwezigheid, haar bewoonbaar 

maakt. Ze is gemaakt om spontaan te worden ontvangen, alsof 

mens en natuur ze samen hebben geschapen, met overtuiging 

en respect.”
En de architect legt uit hoe het er tijdens zijn eerste 
ontmoeting met een eigenaar aan toe gaat: “Als we naar 

de plek van zijn toekomstige huis gaan, laat ik hem altijd 

uitleggen hoe hij de dingen ziet. De plek waar hij gaat staan 

geeft me veel aanwijzingen over waar hij zich het liefst 

bevindt, waar hij zich op zijn gemak voelt. Zo kan ik de 

belangrijkste zaken vastleggen. Sommige eigenaars willen 

alles controleren, soms bieden ze zelfs al plannen aan. Dat 

heeft geen zin, want je mist het punt. Ik luister, zorg ervoor 

dat ik niet te snel iets laat zien om te voorkomen dat mensen 

in een patroon blijven hangen. Als ik denk dat ik een duidelijk 

idee heb, maak ik schetsen. Dan ben ik vaak verrast als ze 

uitroepen: “Dat is precies wat ik wilde! ”

Het Loo-huis,  
in de buurt van Ottignies,  
met al zijn kronkelingen.

Le Verger,  
in Corroy-le-Grand.

De Steinerschool  
De Zonnewijzer in Wijgmaal.

Bekroond op de Awards voor Energie  
en Stedenbouw
Twee veelzeggende voorbeelden. Het eerste in Mont-
Saint-Guibert, waar Damien Carnoy de eigenaars van 
het Maison Souche is gevolgd naar het lagergelegen deel 
van het terrein. Dat leverde een huis op dat volledig 
tegen de helling kleeft, die gedeeltelijk is uitgegraven 
om het te ontvangen, met een groen dak dat het gevoel 
van verzinking accentueert. Curven en tegencurven 
reageren op zeer organische manier op elkaar, alsof dit 
huis op natuurlijke wijze uit de aardbodem is 
ontstaan.
Het tweede voorbeeld vind je in Corroy-le-Grand. De 
toekomstige eigenaars van Le Verger vertelden over 
bomen. Het huis, gemaakt van larikshout, werd dus 
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VIVAGORA :
EEN SOLIDAIR EN 
INTERGENERATIONEEL 
PROJECT

Een van de huidige opdrachten van Damien 
Carnoy is het project dat hij uitvoert in 
Walhain-Saint-Paul in samenwerking met 
het bureau Pierre Blondel Architects. Dit 

is een proefproject voor een solidaire en inter-
generationele wijk, ontwikkeld door de 
Christelijke Mutualiteit en Vivagora - Havre 

des Possibles gedoopt.
Concreet wil men in het 2,5 hectare grote 
park van het Karmelietenklooster een com-
plex van 60 à 70 woningen renoveren en 
herbouwen (te huur of te koop tegen betaal-
bare prijzen en zonder mogelijkheid tot spe-
culatie). Het project zal onderdak bieden aan 
gezinnen, met name eenoudergezinnen en kwets-
bare gezinnen, bejaarden, mensen met een beperking 
en jongeren die in instellingen en onder toezicht zijn 
geplaatst …
Het project gaat uit van twee beginselen. Het delen van 
leefruimten en gemeenschappelijke zones (moestuin, 
boomgaard, wandelpaden, speel- en recreatieve plaatsen, 
creatieve en educatieve workshops, enz.) die de bewo-
ners samen moeten onderhouden en beheren. En banden 
weven tussen de generaties. Op die manier wil de mutu-
aliteit concreet gestalte geven aan het concept "“posi-
tieve gezondheid”, dat een antwoord moet bieden op de 
uitdaging van het ouder worden en het verlies van zelf-
standigheid. In een omgeving waar ontmoetingen 
gemakkelijker zijn, waar plaatsen worden gedeeld, ver-
mindert de eenzaamheid en creëert men, indirect , 
gezondheid.

In een omgeving waar ontmoetingen 
gemakkelijker zijn, waar plaatsen worden 
gedeeld, vermindert de eenzaamheid en 
creëert men, indirect, gezondheid. 

ontworpen als een nieuwe boom in de boomgaard. Het 
landschap is opgebouwd uit drie structurele elementen: 
het golvende, luchtige dak weerspiegelt de hemel; de 
houten gevel refereert aan de bomen en het hellende 
metselwerk gaat in dialoog met de aarde waaruit het 
lijkt op te rijzen. De drie delen van de woning - de ovale 
gezinswoning, de rechthoekige bijwoning (die de ver-
ankering in het tastbare symboliseert) en het torentje 
– hebben variërende volumes en vormen samen een 
landschap. 
De energetische kwaliteiten (het filteren van zonnestra-
len door het gebladerte van de bomen, het opslaan en 

herverdelen van warmte, enz.) leverden het architec-
tenbureau Carnoy-Crayon in 2003 de eerste prijs op bij 
de Awards voor Energie en Stedenbouw van de provin-
cie Waals-Brabant.
“Ik heb mijn hele leven gevochten voor respect voor de natuur”, 
besluit de architect die, tussen twee treinstations 
(Mousty en Ottignies) woont en zich graag per fiets 
verplaatst. “Ik hoop dat de bewustwording er stilaan gaat 

komen, dat steeds meer mensen zullen inzien dat beton en 

staal de planeet uitputten. Vandaag de dag heeft hout duidelijk 

zijn waarde bewezen, en dit soort constructie is veel ruimer 

beschikbaar geworden.”

www.carnoy-crayon.be

Damien carnoy is  
een erkend expert  
op het gebied van 
‘organische’ architectuur.



Ruimte voor
verademing

Wallonië en de Ardennen,
zóveel te beleven!

©
W

B
T

 -
 O

liv
ie

r 
B

o
u

rg
i

OL_200909_PUB_WAW mag_225x310mm_FR.indd   2OL_200909_PUB_WAW mag_225x310mm_FR.indd   2 09-09-20   14:49:2609-09-20   14:49:26



8585

nr. 54Tendens

Musée de  

la photographie

DRIE TENTOONSTELLINGEN OM TE ZIEN  
VANAF 25 SEPTEMBER 2021 TOT 16 JANUARI 2022.

C H A R L E R O I

Henegouwen

Gauthier d’Ydewalle, geboren in 1961, 
heeft in België filosofie gestudeerd aan 
de UCL.  Als autodidact, hij transcribeert, 
interpreteert en synthetiseert, door mid-
del van het beeld, boeken die hem 
geraakt hebben, door deze onder te 
dompelen in een compositie waarbij de 
kleuren, de tinten, de compositie als doel 
hebben de diepgaande natuur uit te 
drukken van het litteraire, filosofische of 
poëtische werk die zij bevatten. Het is in 
feite dezelfde benadering als die van een 
portrettist, een portrettist van het boek. 
Om het te benaderen volstaat het te 
begrijpen dat het boek geen levenloos 
object is, maar op een bepaalde manier 
een levend wezen.

Céline, Voyage au bout 
de la nuit, 2017 

GAUTHIER D’YDEWALLE
N O O S P H E R E

Om die idee van het levend karakter van een geheel aan 
ideeën wanneer ze in de vorm van een boek zijn gepresen-
teerd, te onderbouwen, baseert de benadering van Gauthier 
d’Ydewalle zich op het filosofische concept van “noösfeer” 
gebruikt door Theilhard de Chardin. Dit woord, samengesteld 
uit het Griekse noüs, de geest, en sphaira, de sfeer, die hier 
de betekenis heeft van het woord “ruimte”. De noösfeer is dus 
de zone van de doordachte idee, onderscheiden van de bio-
sfeer of van de geosfeer, respectievelijk zone van het levende 
en zone van de levenloze materiële objecten. 
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De blik van André Kertész heeft nieuwe wegen ge- 
opend binnen de fotografie van de XXste eeuw. Als 
geïnspireerde amateur op achttien jaar, vakman wat 
betreft de optische zoektochten van de Nieuwe Visie 
op achtentwintig jaar, wegbereider van de mediauit- 
dagingen van de reportage op zesendertig jaar, heeft 
hij ruim bijgedragen tot de evolutie van het medium. 
Wanneer meerdere generaties van zijn confraters 
teruggekeerd zijn naar zijn beelden en zich gevoed 
hebben met zijn werkwijze, is het voornamelijk omdat 
hij degene is die, zonder effect of show, de mogelijk-
heid aangetoond heeft om, tijdens een leven als foto-
graaf, een sereen werk na te streven, terzijde van de 
stromingen en in de marge van opdrachten, terwijl hij 
de vrije loop laat aan het flaneren van de blik. 

ANDRÉ KERTÉSZ
M A R C H E R  D A N S  L’ I M A G E

Jardin des Tuileries, Paris,  
Twee afbeeldingen uit de originele 

negatieve stroken van 35 mm die 
werden gedigitaliseerd.  

© Schenking André Kertész, 
Ministerie van Cultuur, Mediatheek 

voor Architectuur en Erfgoed,  
diff. RMN-GP

St-Germain-des-Près, Paris,  
rond 1933. Twee afbeeldingen uit 

de originele negatieve stroken van 
35 mm die werden gedigitaliseerd. 

© Schenking André Kertész, 
Ministerie van Cultuur, Mediatheek 

voor Architectuur en Erfgoed,  
diff. RMN-GP
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In 1894 geboren in Boedapest, verblijft hij tussen 1925 en 
1936 in Parijs alvorens zich te vestigen in New York, waar 
hij in 1985 overlijdt. “Ah, Kertész, wij zijn hem veel ver-
schuldigd”, verklaarde Henri Cartier-Bresson vanaf 1962. 
“Meer misschien dan elke andere fotograaf heeft hij de 
aparte esthetiek van het draagbare fototoestel begrepen 
en deze zichtbaar gemaakt ”, preciseerde John 
Szarkowski, conservator ven het Museum of Modern Art 
in New York, in 1973. Sindsdien hebben talrijke historici in 
Kertész de “vader van de fotografie in 24x36 mm” erkend, 
maar geen enkele studie is ertoe gekomen de negatieven 
uit elkaar te houden die, tussen 1929 en 1936, het begin 
markeren van zijn gebruik van de Leica, het vernieuwend 
toestel waarmee hij zijn fotografische wandelingen, die 
zijn begrip van de opname vernieuwen, aanvangt. 

Op het einde van zijn leven heeft Kertész het geheel van 
zijn beelden toegankelijk gemaakt via een gift van zijn 
negatieven aan Frankrijk. Vertrekkend van een minutieus 
onderzoek van de originele negatieven, die vandaag 
geconserveerd worden door de “Médiathèque de l’archi-
tecture et du patrimoine”, tracht deze tentoonstelling zijn 
erfenis te honoreren en dat unieke moment te vertellen 
waarop de ontmoeting van een man en een fototoestel 
de fotograaf toelaat een tot dan onbekende roeping te 
ontdekken : op het trottoir de aandacht opvangen die ons 
met elkaar verbindt. 

Cédric de Veigy, tentoonstellingscurator

Rue du Cotentin, Paris,  
Twee afbeeldingen uit de 

originele negatieve stroken van 
35 mm die werden 

gedigitaliseerd.  
© Schenking André Kertész, 

Ministerie van Cultuur, 
Mediatheek voor Architectuur 

en Erfgoed, diff. RMN-GP
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Bernard Plossu werd in 1945 geboren in Vietnam. Vanaf 
de leeftijd van 13 jaar begint hij te fotograferen in de 
Sahara. Op 20 jaar verblijft hij in Mexico ; vanaf dan 
houdt hij niet op te reizen en een rijk fotografisch 
oeuvre uit te bouwen dat in 1988 geprezen wordt via 
een tentoonstelling in het Centre Pompidou en de 
Grand Prix national de photographie, en in 2007 door 
een retrospectieve in het Musée d’Art moderne van 
Straatsburg.
Hij is een Franse fotograaf die gerekend wordt tot de 
belangrijkste en invloedrijkste fotografen. Sinds 1980 
tot op vandaag heeft hij talrijke reizen in België 
ondernomen, waarbij zwart-wit foto’s “en passant”, 
“onopvallend”, werden genomen in Antwerpen, in Gent, 
aan de kust, in Brussel, in Luik, in Charleroi … in de stad 
en op het platteland. 

BERNARD PLOSSU
L A  B E L G I Q U E  L’A I R  D E  R I E N

Belgique, 2009.  
© Bernard Plossu 

In het boek Plossu, La Belgique l’air de rien dat de ten-
toonstelling vergezelt, analyseert historicus en kunst-
recensent Bernard Marcelis zijn werk : “Zijn beelden 
zijn opgebouwd uit open of gesloten perspectieven, 
immense horizonten, gefragmenteerde wegen, tunnels 
en passages, op elkaar gestapelde vlakken, gegene-
reerd door de foto’s genomen door de ramen van een 
trein, door autoramen, de voorruit van een vrachtwagen 
of ook nog de raampartijen van een café of zijn grote 
spiegels. Zij bezitten een cinematografische dimensie 

met hun travellings die gesuggereerd worden door de 
parallel getrokken kabels van de bovenleidingen, de 
verticale ritmes getekend door pylonen of andere lan-
taarnpalen. Ongewilde architecturale composities (de 
metro van Charleroi) of perfect beheerste (het station 
van de Guillemins van Calatrava in Luik) structureren 
bepaalde composities. Zoals steeds speelt het licht een 
cruciale rol, vooral de schemering, wanneer het nog 
vale schijnsel van de autolampen zich verveelvoudigt 
op de door de regen gladde wegen (…) ”.
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Bruxelles, 2001.  
© Bernard Plossu 
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David Grosdent

 DE KUNST MOET  
DE ‘GOESTING’ VOLGEN  

David Grosdent, goed voor  
1 Michelinster, is een Luikenaar 
die afkomstig is van Lontzen, 
in het kanton Eupen. Hij levert 
het bewijs dat talent geen 
communautaire grenzen kent : 
hij is actief in Sint-Denijs 
(Zwevegem), niet ver van 
Kortrijk, waar hij de titel 
Vlaamse Jonge Chef van het 
Jaar 2021 van Gault et Millau 
in de wacht sleepte.

 I Alain Voisot

Smaken
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Een ‘amuse-gueule’ die in de mond smelt, 
met hervekaas in soezendeeg ! Een detail 
dat de handtekening van David 
Grosdent draagt, met een knipoog naar 

zijn geboortestreek in de buurt van Eupen. Deze 
Luikenaar, geboren in een bakkersfamilie, leerde 
al op erg jonge leeftijd werken met streekproduc-
ten. “ Ik leerde hoe belangrijk kwaliteit is, zorgvul-

digheid en respect voor het product.”
Tijdens zijn studie aan het Institut Notre-Dame 
in Heusy mocht hij een stage volgen bij de Sea 
Grill in Brussel. Dat was de start van een traject 
dat je zou kunnen vergelijken met dat van een 

“Nadat ik een score van 15,5 kreeg van Gault et Millau, werd ik ‘Vlaamse Jonge 
Chef van het Jaar’. Volgens mij heb ik mijn reputatie opgebouwd dankzij de 

mond-tot-mondreclame door mijn klanten. 70% van hen komt uit heel België, de 

rest uit Frankrijk, de streek rond Rijsel …”

Gelukkig is wie zoals Mozart …
Musicologen zijn het met elkaar eens dat het 
genie van Mozart grotendeels gevormd werd 
tijdens de indrukwekkende reeks reizen die hij 
samen met zijn vader maakte toen hij nog erg 
jong was, en die hem de kans boden kennis te 
maken met alle grote namen uit zijn tijd, het 
orkest van Mannheim, de Franse en Italiaanse 
muziek … Dat geldt ook voor de opleiding van 
culinaire chefs. Een academische basis volstaat 
niet, de echte opleiding voltrekt zich toch tijdens 
het contact met grote namen. Op 35-jarige leef-
tijd kan David Grosdent terecht trots terugblik-
ken op zijn complexe, rijke en essentiële parcours. 
De combinatie van invloeden waaraan hij werd 
blootgesteld is niet uniek, maar wél essentieel om 
een echte chef te worden die zijn persoonlijkheid 
tot uitdrukking kan brengen zonder de lessen op 
te dreunen die hij uit het hoofd heeft geleerd. 
Technische beheersing, gecombineerd met de 
assimilatie van verschillende invloeden leidt tot 
creativiteit. Uiteraard gaan echte chefs zich 
steeds vaker bekwamen in het werken met verse 
seizoensproducten van lokale herkomst, maar de 
uitdaging blijft er toch in bestaan om de natuur 
te sublimeren dankzij een uitgepuurde, creatieve 
en intuïtieve keuken. “Ik leg graag de nadruk op 

het product, maar ik deins er niet voor terug om de 

kruiden zo te doseren dat er een evenwicht in de sma-

ken ontstaat. ”

gezel. De ervaringen volgden elkaar op : eerst 
bij Alain Deluc in Barbizon (Overijse), bij 
Richard Haan in L’Ecailler du Palais Royal 
(Brussel) en Olivier Tucky in de Manoir de 
Lébiolles (Spa). Vervolgens in La Maison Bru 
in Eygalières (Frankrijk), L’Hôtel du Pralong 
(Courchevel) en le Château du Mylord 
(Ellezelles), waar hij werkte onder leiding van 
Jean-Baptiste Thomaes – ‘mijn professionele men-

tor’, zal hij later vertellen – alvorens weer terug 
te keren naar de Sea Grill als souschef naast 
Yves Mattagne.
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L ’ E N V I E

Helkijnstraat 38
B-8554 Sint-Denijs
+32 (0) 56 22 19 83
 
www.lenvie-restaurant.be

Liefde in het Vlaams Gewest …
Maar waarom in de buurt van Kortrijk ? Door de liefde, 
zo eenvoudig is het. Ze heet Inès en ze is Vlaamse. Ze 
startte haar opleiding aan de beroemde hotelschool Ter 
Duinen in Koksijde. Net als bij David volgden ook bij 
haar de stages en samenwerkingen elkaar op : Alta Ripa 
in Avelgem, T’Oud Konijntje in Waregem, de Auberge 
du Vieux Puits in de Aude (Frankrijk) – een driester-
renzaak onder leiding van Gilles Goujon … Inès stu-
deerde met vlag en wimpel af en ging werken bij Jean-
Baptiste Thomaes in het Château du Mylord in 
Ellezelles. Daar leerde ze David Grodent kennen. Samen 
trokken ze naar de Sea Grill, onder leiding van Yves 
Mattagne, waar ze chef patisserie werd. In 2013 traden 
ze in het huwelijk.
In 2015 beslissen ze hun eigen restaurant te openen. De 
keuze viel op een burgerwoning in de gemeente 
Zwevegem, een paar kilometer ten oosten van 
Moeskroen. Inès staat in de zaal : de ontvangst en coör-
dinatie van het restaurant zijn net zo belangrijk als wat 
er in de keuken gebeurt. Het koppel werkt samen de 
menu’s uit en Inès beheert de indrukwekkende wijn-
kaart met een bijzonder mooie champagneselectie.

… en wijsheid in de moestuin
Een van de ethische keuzes van Inès en David bestond 
erin om lid te worden van North Sea Chef, dat de gecon-
troleerde herkomst van zeeproducten waarborgt. Ze 
hebben daarnaast ook een moestuin, serre en boom-
gaard met tomatenplanten, citrusvruchten, … In de 
moestuin leren we de timing van de natuur te volgen. 
De sport van de traagheid. “ De moestuin is voor mij een 

passie, maar ook een moment van ontspanning. We besteden 

ook veel aandacht aan lokale producten. Ik ben er echt trots 

op dat we kunnen zeggen dat onze keuken 100 % Belgisch is : 

lokaal, regionaal en nationaal.” Die tendens won tijdens 
de gezondheidscrisis alleen maar aan kracht. Ondanks 
die moeilijke periode is het succes er niet minder op 
geworden. Maar op het moment waarop we deze regels 
schrijven, vreest David voor een nieuwe lockdown met 
strengere maatregelen. “Ik ben negen maanden gesloten 

geweest, en ben bang voor wat komt … ” Hoe moeten we die 
klap opvangen ? Waar gaat het naartoe … ? Maar de 
filosoof Alain zegt : “Pessimisme is een kwestie van humeur ; 

optimisme van wilskracht.”

In de moestuin leren we de timing 
van de natuur te volgen. De sport 
van de traagheid. “ De moestuin is 

voor mij een passie, maar ook  

een moment van ontspanning.” 
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Mozzarella  

di bufala  

HET WITTE GOUD  
VAN BUFFL’ARDENNE
In plaats van een zoveelste kaasvariëteit op basis van koemelk te 
ontwikkelen of de geitencamembert opnieuw uit te vinden, brachten 
Patrick en Brigitte Cornelissen in België een uniek, innovatief product op 
de markt : biomozzarella met buffelmelk. In Semel kan Bluffl’Ardenne er  
tot 12.000 per week van produceren, met een artisanale kwaliteit die met 
de beste Italiaanse producenten kan concurreren.

 I Didier Albin

Smakennr 54
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N E U F C H ÂT E AU

Luxemburg

B U F F L ’ A R D E N N E  S P R L

Chaussée de la Braquenière 33
B-6840 Neufchâteau
+32 (0) 61 58 74 79 
+32 (0) 476 77 38 68
 
www.bufflardenne.com

De stralend witte, glanzende en gladde bufala ardenaise 
is overheerlijk als zomers gerecht. De kaas veroverde 
het hart van verschillende chefs die stuk voor stuk 
vielen voor de subtiele, licht boterachtige nootsmaak 

en draderige textuur. Dit witte goud wordt slechts op één locatie 
in België geproduceerd : in het dorpje Semel (Neufchâteau) waar 
het koppel ook buffelvlees verwerkt en een restaurant met 
streekproducten uitbaat.
Dit culinaire avontuur begon in 2010 met de aankoop van een 
twaalftal buffels die werden geselecteerd op basis van de kwa-
liteit van hun melk. “Al heel snel ontstond het plan om er mozzarella 

van te maken”, vertelt Patrick. “Want hoewel er een Beschermde 

Oorsprongsbenaming (BOB) bestaat die de productie van Campania 

beschermt, kan die beroemde Italiaanse kaas ook elders in het land én 

in het buitenland worden gefabriceerd. Italiaanse fabrikanten halen 

hun melk ook bij Franse en Duitse leveranciers. Voor we de kaas 

zouden verkopen, wilden we dat hij perfect was, met inachtneming 

van de strengste gezondheidsvereisten.”

Bufala is een 100% natuurlijk product.  
Het kreeg het biolabel van Buffl’Ardenne 
en wordt bereid volgens de strenge regels 
van een traditie uit Italië.

Een streng Italiaans recept
Bufala is een 100 % natuurlijk product. Het kreeg het biolabel 
van Buffl’Ardenne en wordt bereid volgens de strenge regels 
van een traditie uit Italië. De melk wordt eerst zacht opgewarmd 
tot 39-40 °C, en vervolgens vermengd met fermenten voor de 
stremming. De wei (vloeibaar gedeelte) wordt vervolgens 
gescheiden van de wrongel (droge gedeelte) die na het uitlekken 
wordt ‘gestretcht’ dankzij de toevoeging van zuiver warm water. 
De stevige pasta die op die manier wordt verkregen, wordt tot 
een bolletje gekneed en individueel verpakt in kleine potjes met 
een dekseltje. De kaas kan tot drie weken worden bewaard.
Het is een levend, artisanaal product. De intens witte kleur is 
te danken aan het ontbreken van bètacaroteen in de buffelmelk, 
en de smaak verschilt afhankelijk van parameters zoals het weer, 
de luchtvochtigheid, voeding van de dieren, enz. “Een beetje zoals 

een wijnbouwer afhankelijk is van de grillen van het weer en de 

toestand van de bodem”, vertelt Patrick. Zijn kaasatelier in Semel 
is semi-geautomatiseerd, maar bepaalde handelingen verlopen 
nog steeds manueel. Vandaag zijn er drie personen actief in het 
atelier, en daarnaast is er nog iemand voltijds bezig met de melk-
productie in de boerderij. Om te kunnen inspelen op de toene-
mende vraag, koos Patrick twee producten van biologische 
buffelmelk uit met wie hij samenwerkt : de ene in Saint-Vith en 
de andere in Nederland.
La bufala de Buffl’Ardenne wordt verkocht in delicatessenzaken 
en in de horeca. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd 
aan de bereidingsprocessen van ricotta en burrata, een bolvor-

mige kaas gevuld met room en draderige mozza-
rella. Het recept komt uit Puglia, in het uiterste 
zuiden van de Laars.
Hoe geniet je optimaal van die specialiteiten ? 
“Helemaal zoals jij dat wil, natuur of met een beetje 

olijfolie vierge extra of aceto balsamico, of zelfs met wat 

charcuterie en met olie gegrilde groente in een antipasto. 

Iedereen beslist naargelang zijn eigen voorkeur. 

Eigenlijk is alles mogelijk, als je er maar van geniet ! ”

Van 12 tot 180 buffels !
In 2013 hebben ze het proces volledig onder de knie. Met een 
honderdtal liter per dag maakt het koppel per week zo’n 500 
bollen bufala. De activiteit neemt geleidelijk toe. “Vandaag, dus 

acht jaar en 180 buffels later, kunnen we er tijdens het hoogseizoen tot 

12.000 leveren, wanneer de vraag ontploft. Dat is doorgaans het geval 

als de temperatuur boven de 25°C uitstijgt. Op dat moment gaat ieder-

een op zoek naar frisheid. En mozzarella is een eenvoudig, verfijnd 

ingrediënt dat het bijzonder goed doet op een zomerse tafel ! ”
De kaas is zowel geschikt voor een tomatensalade met basilicum 
op het terras, overgoten met wat olijfolie extra vierge, als voor 
de bereiding van gastronomische gerechten, zoals die op het 
menu van de Table de Maxime (twee Michelinsterren) in 
Paliseul, de Grappe d’or in Torgny of L’Episode in Herbeumont.
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Citizen Concept  

EEN VERHAAL  
ZONDER EIND ?

Op de borden in Citizen Kane, een café-restaurant in 
het centrum van Waver, liggen de salades La Vita è 

bella, Volver of La Strada naast een entrecote of burger 
Le Parrain. Voor elk wat wils ! De muren zijn bekleed 

met hout in al zijn vormen – planken, stukjes stam, schors, 
pallets, wijnkisten, … afgewisseld met groene planten.
“Ik heb veel gereisd en ook gewerkt in verschillende Brusselse restau-

rants”, vertelt Romain Guillitte, mede-eigenaar van de locatie, 
samen met zijn broer Raphaël. “Daar ontdekte ik dat horeca veel 

meer kan zijn dan een gastronomisch restaurant of een buurtsnackbar. 

Sommige etablissementen zijn gespecialiseerd in Belgische bieren, 

andere bieden hun klanten workshops aan, gezelschapsspellen, kranten, 

boeken, strips, …”
Dat idee begon te rijpen in het hoofd van beide broers uit 
Gembloux. “Ons oog was gevallen op een klein voetgangerssteegje in 

Horeca, cultuur, lokale economie en 
teamgeest samenbrengen op één locatie: 
dat is de uitdaging van Citizen Concept, 
bedacht door twee broers uit Gembloux, 
Romain en Raphaël Guillitte. Eerst in 
Waver en nu ook in Louvain-la-Neuve.

 I  Catherine Moreau

WAV E R

Waals-Brabant



97

©
 T

ho
m

as
 P

ur
ca

ro

nr. 54Smaken nr. 54

In de cocktailbar Caligari worden 
liveconcerten met artiesten  
uit de streek georganiseerd.

Waver, de rue Charles Sambon …”. Samen ontwikkelden ze in 2014 
‘Citizen Concept’. “Het is niet zozeer het personage van Charles Foster 

Kane, persmagnaat, als wel dat van Orson Welles, de kunstenaar, 

regisseur en producer van dit meesterwerk van de zevende kunst, dat 

ons inspireerde”, verduidelijken deze filmliefhebbers. Het plan : 
op eenzelfde locatie verschillende etablissementen openen met 
elk hun eigen specialiteit, er ontmoetingen tussen klanten en 
artiesten mogelijk maken en banden tussen ondernemingen en 
lokale verenigingen smeden.

Citizen Kane, Vertigo en Caligari :  
drie zustermerken 
De start verliep niet zonder slag of stoot, maar vandaag telt 
het concept drie vestigingen in Waver. Het café-restaurant 
Citizen Kane is elke dag geopend van 7.00 tot 01.00 u en biedt 
verse gerechten aan die bij voorkeur afkomstig zijn van lokale 
producenten. Bij brouwer Jandrain-Jandrenouille in Ramillies 
bestelden de eigenaars een gamma bieren dat inmiddels ook 
online wordt verkocht met namen die ook weer verband 
houden met de cinema : Coming soon, een licht koperblond 
bier met aroma’s van bloemen en fruit, Flashback, een bruine 
stout met aroma’s van chocolade en koffie, Slow motion, een 
witbier met tarwe en Blockbuster, een blonde tripel. Vlak 
tegenover Citizen Kane kan je in snackbar Vertigo terecht 
voor culturele quizavonden en spel let jesnamiddagen. 
Daarnaast worden in cocktailbar Caligari liveconcerten met 
artiesten uit de streek georganiseerd.
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C I T I Z E N  C O N C E P T

Rue Charles Sambon 7, 10 en 13
B-1300 Waver
+32 (0) 10 22 70 04

Scavée du Biéreau 2
B-1348 Louvain-la-Neuve
+32 (0) 10 60 97 10
 
www.citizenconcept.be

Concerten op het terras
“De klanten kunnen dus eerst een hapje komen eten en vervolgens de 

straat oversteken om de avond voort te zetten met een glas, vertelt 
Romain Guillitte. “Sommigen komen in groep om deel te nemen aan 

de culturele quiz. Wij bieden op het terras van Cagliari concerten aan 

met een aanvaardbaar geluidsniveau : jazz, folk, sologitaar, duo pia-

no-zang. We ontvangen hier een heterogeen publiek : vriend (inn) en, 

collega’s die na het werk een betaalbaar hapje komen eten en/of 

Belgische bieren komen proeven, families die elkaar hier opzoeken, 

mensen die telewerken, maar ook gewoon passanten … Dat we hier 

alle lagen van de samenleving en alle leeftijdsgroepen kunnen samen-

brengen, dat vinden we nog het allermooiste. We proberen dan ook bij 

ons personeel, dat zo’n vijftien personen telt, een soort van teamgeest 

te creëren. Ze kunnen initiatieven nemen of wijzigingen voorstellen. 

Bovendien heeft niet iedereen een vaste rol.”

De bedenkers van Citizen Concept willen ook deel uitmaken 
van het lokale verenigingsleven. Ze stellen hun lokalen dan ook 
er beschikking van het team dat aan de basis lag van de coöpe-
ratieve kruidenier Macavrac en leveren drank en voeding aan 
“Wavre sur herbe”, de tuin die de stad in augustus aanlegde op 
het naburige plein Cardinal Mercier.  

SAMENWERKEN MET DE FERME DU BIÉREAU
Door hun café-restaurant vlak over de Ferme du Biéreau te vestigen, gaven de bedenkers 
van Citizen Concept duidelijk aan dat ze van plan zijn om nauw samen te werken met deze 
muzikale trekpleister in Louvain-la-Neuve.
Op 24 juli organiseerde Citizen Kane samen met hen in het kader van het initiatief “Place aux 
artistes”, gesteund door de stad en de provincie, een openluchtconcert van de groep 
SKarbone 14, met een mix van ska, rock, wereldmuziek, punk en Franse chansons.
“Een eerste ervaring die nog vaak zal worden herhaald”, aldus Romain Guillitte. “De Ferme 
du Biéreau beschikt immers over een budget om muziek ook buiten de eigen muren te laten 
weerklinken en samen te werken met lokale partners. Op die manier kan het zijn expertise 
bij het organiseren van concerten inbrengen. Citizen Kane biedt dan weer een zaal en 
dienstverlening aan. We stemmen ons aanbod af op de programmatie van onze buur : na een 
concert dat door hen wordt georganiseerd, bieden we er mogelijk nog eentje aan, in 
hetzelfde genre. Geen concurrentie dus, maar samenwerking.” 

Episode 2 : Louvain-la-Neuve
Een paar maanden geleden openden de twee broers, die inmid-
dels worden omringd door een sterk team, een nieuwe vestiging 
die veel groter is in het voormalige restaurant Longeatude, op 
wandelafstand van de Ferme du Biéreau, in Louvain-la-Neuve. 
Het concept bleef ongewijzigd : café-resto Citizen Kane is geo-
pend van ‘s ochtends tot ‘s nachts en beschikt binnen over 130 
plaatsen en nog eens 100 op het terras. In de kelder bevindt zich 
de culturele bar Xanadu – de naam die Welles gaf aan het fort 
waar miljardair Kane woont – waar artiesten uit alle domeinen 
(muziek, humor, improvisatie, …) kunnen optreden. De oproep 
voor geïnteresseerde kandidaten werd gelanceerd.
Er werd een team van zo’n veertig personen in dienst genomen. 
“Ondanks de pandemie bleven we er toch in geloven en het team 

steunde ons daarin, vervolgt de eigenaar. We stelden een businessplan 

op en trokken investeerders aan. Een lokale bankier overwon alle 

moeilijkheden en bleef vechten voor het project.”

Citizen Gazette
Om de tweede Citizen Kane meer naamsbekendheid te geven, 
komt er een driemaandelijks tijdschrift, de Citizen Gazette, dat 
ondernemingen uit de streek ertoe moet aanzetten het project 
te steunen en er ook concreet aan deel te nemen. “In Louvain-la-

Neuve en in Waver brengen we ambachtslieden, lokale producenten 

en Belgische artiesten onder de aandacht via de verschillende activi-

teiten van het Citizen Concept”, besluit Romain Guillitte. “Heeft de 

recente crisis niet aangetoond hoezeer mensen dergelijke locaties nodig 

hebben om elkaar te ontmoeten ? ”

De twee broers hebben een 
nieuwe vestiging geopend 
in het voormalige 
restaurant Longeatude,  
op wandelafstand van de 
Ferme du Biéreau,  
in Louvain-la-Neuve.
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