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BUSINESS TOURISM 
Well-being, relaxation, health, nature: Wallonia is one of Europe’s best preserved 

regions. A region that meets all expectations: from tourists to business people.
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Wallonia is not enough ! 

— Jean-Willy Lardinoit, Hoofdredacteur

nr. 55

Ze zijn naar de Wereldtentoonstelling in Dubai geweest. Ze hebben aan een 
handelsmissie in Casablanca deelgenomen. Ze hebben hun activiteiten buiten 
Wallonië ontwikkeld. Ze hebben in verschillende bedrijven geïnvesteerd die 
zich ver buiten hun grenzen bevinden … Onze Walen kunnen niet stilzitten !

Zelfs al heeft Bouli Lanners de roadmovie Eldorado geregisseerd zonder onze 
streek te verlaten, moeten we toegeven dat voor vele Walen de onmiddellijke 
horizon, of die nu toeristisch of economisch is, slechts een grens is die moet 
worden overgestoken. Voor velen van ons is Wallonië niet genoeg want hoewel 
onze regio onze eetlust opwekt, slaagt ze er niet altijd in om onze honger naar 
iets anders te stillen. Evenwel zonder onze wortels te verloochenen.

Velen waren betrokken bij het opzetten van verschillende toeristische structuren 
of hebben erin geïnvesteerd, waardoor zij hun landgenoten een perfect onthaal 
kunnen bieden. Of ze hebben economische en menselijke banden gesmeed tussen 
de rest van de wereld en Wallonië en zo rijkdom naar ons land gebracht.

Wallonië weet hoe het zichzelf moet exporteren en hoe het zijn knowhow en 
levenskunst kan overbrengen. Misschien is dit een herinnering aan een tijdperk 
toen de Walen de meesters van de wereld waren ... Of toch bijna. 
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VINCENT 
CALLEBAUT
ARCHITECT TEN 
DIENSTE VAN  
HET MILIEU

Vincent Callebaut, afkomstig uit La Louvière 
en nu werkzaam in Parijs, is afgestudeerd aan 
het Victor Horta Instituut van de faculteit 
Architectuur van de Université Libre de 

Bruxelles. 
Nadat hij zijn stempel had gedrukt op de Wereld- 
tentoonstelling van 2010 in Shanghai, ontwierp hij het 
Solar Drop-complex in de Verenigde Arabische 
Emiraten, op een kunstmatig eiland voor de kust van 
Abu Dhabi. Hij werd omschreven als “de architect bij 

uitstek om België te doen schitteren op de Dubai Expo en om 

de nieuwe generaties te inspireren die de realiteit van de 

klimaatverandering onder ogen zullen moeten zien”. 
Het tuingebouw van het Belgisch paviljoen (foto) is 
zowel van binnen als van buiten groen. Alles is zo 

ontworpen dat het een deel van de energie produceert 
die het verbruikt. Het profiteert van natuurlijke 
ventilatie en lichtinval, hernieuwbare energie in 
verschillende vormen, biogebaseerde producten en een 
intelligent watergebruik. Door evapo-transpiratie 
verlagen de planten ook de temperatuur in de 
binnenruimtes.
Het behoud van het milieu is de inspiratiebron voor dit 
ontwerp, maar ook voor alle andere projecten van 
Vincent Callebaut. “Ik wil hoop bieden op een betere 

toekomst”, zegt hij.
Time Magazine noemde zijn Parijse bureau “het beste 

eco-prospectieve en visionaire architectenbureau, dat 

fantastische projecten ontwerpt die de milieu- en sociale 

kwalen van de wereld aanpakken”.

https://vincent.callebaut.org
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De chef-kok van Le Coq aux 
Champs, in Soheit-Tinlot, is een 
liefhebber van het terroir en biedt 
een keuken naar zijn evenbeeld: 
modern, geraffineerd, subtiel en 
pretentieloos. Ontmoeting met een 
door zowel Michelin als Gault&Millau 
gelauwerde chef, die zijn geluksster 
heeft gevonden zonder van zijn pad 
af te wijken.

 I Marc Vanel

Christophe  

Pauly

EEN CHEF  
MET EEN EIGEN  
IDENTITEIT  

Star WAW

Christophe Pauly, oorspronkelijk afkomstig uit 
Seraing, heeft altijd geschipperd tussen Luik 
‘om te feesten’ en Namen voor zijn boek- 
houdstudies. Tenminste in het begin want hij 

besefte al snel dat hij op het verkeerde spoor zat. Als 
student werkte hij als bordenwasser in de Hôtellerie  
de la Poste (Hamoir), waar hij al snel de basis van het 
koken - en de eerste geheimen - ontdekte, meer bepaald 
de bereiding van kreeft, een detail dat richtinggevend  
zou worden.
Deze ‘inwijding’ zette hem ertoe aan zich in te schrijven 
in de hotelschool van Spa, maar hij blijft er slechts twee 
dagen ! “Ik herinner me deze workshop en de zeer 

gemotiveerde leraar, die zijn liefde voor mooie producten 

uitlegde tot hij trots twee wortelen en een diepvrieskreeft 

tevoorschijn haalde. Misschien op een wat arrogante toon, zei 

ik hem dat ik niet gewend was met dezelfde producten  

te werken als hij. Ik werd uit de klas gezet, naar de directeur 

gestuurd aan wie ik zei dat ik niet op zijn school wilde  

blijven …”
Na de uitbrander van zijn ouders uitte Christophe Pauly 
de wens om in de leer te gaan. In 1994 tekent hij zijn 
eerste contract bij Le Pré Mondain*, in Somme-Leuze, 
waar Daniel Van Lint, na hem te hebben afgewezen, 
uiteindelijk werd verleid door zijn motivatie en besloot 
hem op de proef te stellen door hem weinig dankbare 
taken toe te vertrouwen. “Mijn eerste baan was het schillen 

van zilveruitjes, maar dan wel stapels kisten tot wel twee 

meter hoog, daarna Japanse andoorn, een groente met een 

meer dan onwaarschijnlijke vorm. Niets dan dat soort dingen, 

wekenlang. Ik had snel heimwee naar de bevroren kreeft uit 

Spa.”

T I N LOT

Luik
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De chef-kok van Le Coq aux Champs biedt een keuken naar zijn 
evenbeeld : modern, geraffineerd, subtiel en pretentieloos. 

Star WAW

“Mijn eerste baan was het 

schillen van zilveruitjes, 

maar dan wel stapels kisten 

tot wel twee meter hoog.”
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SNELBIOGRAFIE
27 janvier 1978 

Geboren in Seraing.
•

1994-96
Opleiding in de Pré Mondain*,  

in Heure-en-Famenne.
•

1997-99
Patronaat en keukenhulp  

in Château de Lavaux-Sainte-Anne*.
•

2000-01
Chef de partie bij Troisgros***,  

in Roanne.
•

2002
Souschef in Le Capucin Gourmand*  

in Somme-Leuze.
•

2003
Overname van Le Coq aux Champs in Tinlot.

•
2004

Bib Gourmand Michelin. 
•

2005
1 Michelinster. 

•
2007

“Grote van Morgen” bij Gault&Millau waar  
zijn score stijgt van 13 naar 16/20. 

•
2009

17/20 bij Gault&Millau. 
•

2016
Christophe wordt lid van de vereniging  

The Mastercooks of Belgium. 
•

2021
Chef van het jaar bij Gault&Millau  

(17,5/20 en 4 koksmutsen).

Christophe Pauly is een van de tien 
medeoprichters van Génération W en tevens lid 

van de vereniging North Sea Chefs.



13

©
 Id

ris
se

 H
id

ar
a

nr. 55Star WAW

Een ommetje via Frankrijk
Na deze geslaagde test blijft onze leerling drie 
jaar in de leer, waarna hem verschillende moge-
lijkheden worden geboden, met name bij Eric 
Martin, in het Château de Lavaux-Sainte-Anne. 
“Ik hield van Eric's ingesteldheid, heel natuurlijk, een 

chef die werkte met het product, maar die ook grote 

banketten deed ; het was heel interessant om ook eens 

iets anders te zien.”

Drie jaar later, in 2000, werkt Christophe  
Pauly in Roanne anderhalf jaar voor Michel 
Troisgros***, die een minimalistischere keuken 
beoefende, perfect gebruik makend van zure 
smaken in een keuken die openstond voor de 
natuur en het platteland. Terug in België zet hij 
zijn leerperiode verder bij René Mathieu, in Le 
Capucin Gourmand, in Baillonville (Somme-
Leuze), waarna hij op zoek gaat naar een plek om 
zijn eigen restaurant op te starten, samen met 
zijn vrouw Catherine.
“Ik ging op zoek naar een plek in mijn regio, de Luikse 

Condroz. Omdat Catherine uit Ciney komt, zocht ik 

een locatie tussen Ciney en Neupré. Op aanraden van 

een bevriende wijnhandelaar ging ik praten met 

Albert Horenbach, die sinds 1973 chef was van Le Coq 

aux Champs, in Tinlot, en waar ik al met mijn ouders 

naartoe ging. Maar de aankoop was te zwaar voor 

ons, ik had de bankgaranties niet. Twee weken later 

belde Albert ons terug en zei dat hij mijn parcours 

had gecontroleerd bij alle chefs waar ik had gewerkt 

en dat hij me, omdat ik serieus was, een huurcontract 

met koopoptie aanbood. We hebben niet lang getwij-

feld en in juni 2003 hebben we getekend.”
Alle aanpassingswerken werden gefinancierd 
met hun schamele spaargeld en met de hulp van 
vrienden. Zoals gebruikelijk bij dit soort projec-
ten, was er veel te doen en uiteindelijk is alleen 
de stenen vloer van de hal gebleven ! 
 

EEN BOEK VOL RECEPTEN 
De publicatie van een kookboek van een chef-kok is een alledaagse gebeurtenis, maar we 
moeten toegeven dat het boek van Christophe Pauly er bovenuit steekt. In de eerste plaats 
omdat Le Coq aux Champs - Un livre de recettes, uitgegeven door La Renaissance du Livre, 
perfect het evenbeeld is van zijn schepper: bescheiden, sereen en in het geheel niet 
navelstaarderig. Zijn achtergrond noch biografie worden voorgesteld, alleen de schets van de 
liefde voor zijn streek en zijn producten. De recepten zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu 
professionele kok bent of beginner. Het product is koning.
Om deze 100 gerechten op 240 bladzijden te illustreren, deed de Chef van het jaar van 
Gault&Millau een beroep op fotograaf en auteur van culinaire boeken Jean-Pierre Gabriel, die 
het product echt in de kijker heeft gezet, net als wat er in het restaurant wordt geserveerd. 
Nems met reblochon, asperges op Vlaamse wijze, poularde, tartaar van oesters, hert uit de 
streek ... Het boek is een echt genot en zou binnenkort op elk werkblad moeten liggen. 

Christophe Pauly 
met zijn vrouw  

Catherine.



141414

Star WAWnr. 55

Een wervelende opkomst
De jonge chef maakt naam, maar wel bliksemsnel. Zes 
maanden later, in januari 2004, krijgt de nieuwe versie 
van Le Coq aux Champs een BIB Gourmand van 
Michelin en het jaar daarop - aan de vooravond van het 
25-jarig bestaan - een ster ! Pauly wordt in 2007 door 
Gault&Millau uitgeroepen tot “Grote van Morgen”  
en wordt in 2021 Chef van het Jaar, midden in de 
coronacrisis.
“Toen we het restaurant openden”, herinnert Christophe 
zich, “wilde ik niet hetzelfde doen als de anderen. In het begin 

stond ik alleen in de keuken en Catherine in de zaal. We 

maakten pasta, paling in 't groen, een garnaalkroket en daar-

naast een gerecht met truffels. In feite deed ik wat ik wilde 

doen. Ik stelde bijvoorbeeld een croque-monsieur voor, maar 

met de beste producten. Ik was een van de eersten om met 

Baskische varkensvlees van Pierre Oteiza te werken. Mijn 

benadering was al heel snel gericht op streekproducten, die 

ik indien nodig liet aanpassen, ook al was dat niet altijd 

gemakkelijk. Twintig jaar geleden begreep een groentekweker 

nog niet dat iemand iets anders kon willen dan een courgette 

van drie kilo ! ”
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Rake klappen
In 2008 gaat onze chef met vrienden eten in Parijs, in 
Alain Passard’s L'Arpège*** en krijgt bij elk gerecht een 
klap in het gezicht. Zozeer zelfs dat hij, bij zijn terugkeer 
in Tinlot, de koelkasten leeghaalt en besluit om op een 
heel andere manier te gaan werken.
“Daar heeft mijn identiteit vorm gekregen”, geeft hij toe. “Ik 

heb toen begrepen wat ik wilde doen. Vandaag stel ik nog 

maar één zesgangenmenu voor, maar indien iemand slechts 

twee van de zes gerechten wil eten, maak ik daar geen pro-

bleem van. In feite, hoe meer je aanbiedt, hoe minder je bereikt 

wat je beoogt. Je moet vooral de seizoenen volgen en heel flexi-

bel zijn, want elke dag is er wel iets dat anders is, naargelang 

de bevoorrading.” En Christophe legt zijn idee uit : “Voor 

zijn eerste hap wil de klant nog steeds weten wat hij gaat eten. 

Mijn doel is om de klant te kunnen vragen hoeveel gerechten 

hij graag wil bestellen en wat zijn allergieën of intoleranties 

zijn. Dan pas bereid ik mijn gerechten. Het hoofddoel is een 

maaltijd te bereiden voor mensen. En als het stuk vlees te groot 

is, sla ik een gerecht over.”

DE ROEP VAN DE BERGEN
Naast mountainbiken zijn de bergen de grote passie van 
chef Pauly. “De eerste keer dat ik naar Les Gets in de 
Haute Savoie ging en mijn voeten op ski's zette, was ik drie 
jaar oud. Als tiener ging ik naar alle grote resorts, maar nu 
keer ik terug naar Les Gets. Niet altijd om te skiën, niet 
alleen in de winter, maar ook om te wandelen, bosbessen, 
paddenstoelen of gentiaanwortels te plukken. In het 
voorjaar zal ik mijn eerste brandewijnen ontvangen, 
gemaakt van het fruit dat ik daar heb gekocht en dat ik op 
enkele kilometers van de Les Gets heb laten distilleren. De 
gentiaan daarentegen ben ik zelf gaan plukken in Les Gets 
met een vriend, en je kunt hem niet zomaar plukken met 
een zakmes, je moet ervoor gaan, het is echt fysiek. Als ik 
tien liter gentiaan produceer, serveer ik het druppelsgewijs. 
Het is mijn zweet, een gek ding. Je moet het verdienen !”
Christophe Pauly, die van de burgemeester van Les Gets 
de titel van ambassadeur van het dorp heeft gekregen, 
heeft ook een plaatselijke zuivelfabriek - een kaasmakerij 
in de bergen - gevraagd om 200 of 300 kilo witte tomme 
voor hem te bereiden, waarmee hij sorbet of ijs kan maken. 
“De witte tomme is als verse reblochon, voordat hij begint 
te rijpen, de smaak is dan zeer fruitig. Je moet naar 
producten zoeken waar ze goed gemaakt worden. Of mijn 
terroir nu vijf kilometer van hier is of in Chambéry, is 
hetzelfde, maar op mijn menu zal nooit wagyu staan. We 
hebben andere dingen die net zo interessant zijn.”

“ Vandaag stel ik nog maar één zesgangenmenu voor, 

maar indien iemand slechts twee van de zes 

gerechten wil eten, maak ik daar geen probleem van. 

In feite, hoe meer je aanbiedt, hoe minder je bereikt 

wat je beoogt”.
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Lokale producenten
In het besef dat de klant zich vooral wil ontspannen en 
niet met een volgepropte maag het restaurant verlaten, 
probeert de chef iets levendigs voor te schotelen, met 
respect voor de seizoenen van groenten en fruit, maar 
ook van vis en kaas. “Iedereen eet alles op elk moment, dat 

is jammer ! Daarom werk ik met lokale producenten. Onze 

kazen komen van de Ferme du Gros Chêne in Méan, de groen-

ten van de Jardin des Templiers in Flémalle, het gevogelte en 

de melk van de Ferme de Limet in Modave, de room van 

Bütgenbach, maar ik koop mijn boter in Normandië en mijn 

tomaten in de Provence, want België is geen tomatenstreek.”
Christophe Pauly biedt ook wijnen aan uit de streek en 
van producenten, niet van handelaars. “Mijn koken gaat 

vooral over identiteit. Wanneer je twintig foto's van gerechten 

op een tafel gooit en je kunt de mijne identificeren, dan ben 

ik al blij … ”

De Ferme du Gros Chêne (boven) en 
de Jardin des Templiers (onderaan) 

zijn twee van de lokale producenten 
die Christophe Pauly bevoorraden.

“Mijn koken gaat vooral over identiteit. Wanneer je 

twintig foto's van gerechten op een tafel gooit en je 

kunt de mijne identificeren, dan ben ik al blij ...”
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Met zijn sauzen alle smaken uit de wereld en van alle volkeren samenbrengen 
op één tafel, dat is de uitdaging van dit Belgische bedrijf dat net zijn tiende 
verjaardag vierde.

FRESH & SAUCY FOODS
SAUZEN MET 
WERELDSMAKEN

Na zijn studies toegepaste economie en 
een master in financiën te hebben 
behaald, besloot Christoph Pauwels in 
2011 in de voetsporen van zijn grootva-
der August te treden, een mosterdpro-
ducent uit het begin van de 20e eeuw. 

Hij beslist de activiteiten over te nemen van de firma Culin'arte 
in Herentals, bij Antwerpen, die gespecialiseerd was in de pro-
ductie van smeersalades (type vleessalades).
De jonge ondernemer wenst het bedrijf uit te breiden en inves-
teert in moderne productielijnen om zijn eigen sauzen te maken. 
Tien jaar later heeft Fresh & Saucy Foods 35 mensen in dienst 

en produceert het bedrijf 120 recepten 
van allerlei sauzen die wereldwijd ver-
kocht worden. 
“Onze ambitie”, legt Christoph uit, “is om 

met onze producten alle tradities en culturen 

op tafel te brengen, sauzen te maken die dicht 

bij de mensen staan en iedereen over de 

hele wereld de gelegenheid te geven 

onze authentieke producten te proe-

ven. Onze waarden zijn gebaseerd 

op vier belangrijke principes : Respect 

(voor mensen en religies), Passie (zon-
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der passie kun je geen kwaliteitsproducten 

maken), Hoop (voor een betere wereld door 

partnerschappen met verenigingen) en 

Positiviteit. 

Naast de acht traditionele sauzen die 80% 

van onze verkoop uitmaken (mayonaise, 

ketchup, enz.), ontwikkelen we recepten 

die specifiek zijn voor elk continent en 

dicht bij de mensen staan. We hebben 

Thaise, Braziliaanse en Marokkaanse sau-

zen, en onlangs hebben we ‘wasayonaise’ 

gemaakt, een mengsel van wasabi en mayo-

naise voor het land van de Rijzende Zon. We 

hebben ook de biologische en zelfs ‘halal’- certi-

ficering, waardoor het mogelijk is naar het 

Midden-Oosten en Noord-Afrika te exporteren. Dit 

garandeert dat onze sauzen geen ingrediënten van dierlijke 

oorsprong bevatten, zoals varkens- of runderbouillon.”

Duurzaamheid
Fresh & Saucy Foods zet zich in voor duurzame ontwikkeling 
en heeft zich aangesloten bij het Handvest van de Verenigde 
Naties voor de duurzaamheid, dat zeventien doelstellingen 
omvat. Sinds 2018 verbindt het bedrijf zich elk jaar tot tien actie-
punten op een groot aantal gebieden. 
“In drie jaar tijd hebben we ons op dertig doelstellingen toegelegd”, 
zegt Christoph. “Dat kan gaan van warmteterugwinning in de pro-

ductielijn tot isolatie, samenwerking met verenigingen, recycling van 

onze materialen, ergonomische verbeteringen voor het personeel en 

veranderingen in het productengamma. Bijvoorbeeld door biologische 

ingrediënten te verwerken of het suikergehalte in onze recepten te 

verminderen. Kortom, alles wat met welzijn in het algemeen te maken 

heeft.”
Maar de actieplannen reiken veel verder dan het plaatselijke 
kader want Fresh & Saucy Foods ontwikkelt ook partnerschap-
pen met verenigingen in België en in het buitenland, in het 
bijzonder met de vereniging AIDES in Rouen, die preventie- en 
bewustmakingsactiviteiten uitvoert bij de meest kwetsbare 
mensen inzake de risico's op besmetting met HIV/AIDS.
Het bedrijf schenkt regelmatig broodjes aan de daklozen in 
Brussel, neemt deel aan evenementen om humanitaire organi-
saties te steunen en biedt soms sauzen en salades aan jeugdbe-
wegingen voor hun zomerkampen. 
“Dat is echt het DNA van onze onderneming. Natuurlijk moeten we 

zorgen dat we goed presteren maar moeten 

we niet geven om te kunnen ontvangen ? 

Zoals Nelson Mandela zei : “Een visie 
zonder actie is slechts een droom. 
Actie die niet voortkomt uit een visie 
is tijdverspilling. Visie gevolgd door 
actie kan de wereld veranderen.” 
Daarmee is alles gezegd.”

August & Henri
Alle sauzen en salades zijn “Made in 

Belgium” en worden op de markt gebracht 
onder het label August & Henri. “We kiezen 

voor authenticiteit”, zegt de directeur. “Er staat 

een Belgische vlag op al onze voedselproducten. In 

de ogen van buitenlanders is dit een garantie voor kwa-

liteit. Onze sauzen hebben een houdbaarheidsdatum van 

een jaar en kunnen dus zonder probleem worden geëxporteerd. 

Anderzijds is voor broodbeleg, waar de koelketen gerespecteerd moet 

worden, de houdbaarheidsdatum slechts 42 dagen, dan is het dus moei-

lijker. Maar we exporteren naar alle buurlanden binnen een straal van 

300 kilometer van onze productieplaats.”
Er bestaan verschillende formaten voor de horeca (1, 5 of 10 
liter) en voor de consument (300 of 500 ml) maar het is meer 
een service aan bepaalde klanten dan een doel. De grootste 
bakken van 1000 kg zijn gereserveerd voor de industrie. 
Tenslotte produceert de onderneming ook huismerken en voor 
andere spelers in de voedingssector.
“We leggen ook veel nadruk op traceerbaarheid want de consument 

wil steeds vaker de herkomst van zijn sauzen kennen. Elke grondstof 

die binnenkomt krijgt een interne barcode die bij de productie gescand 

wordt, en de operators doen hetzelfde voor de recepten, er geldt dus een 

dubbele beveiliging.”
Het Antwerpse bedrijf is ervan overtuigd dat haar toekomst in 
de ontwikkeling van veganistische sauzen ligt, uitsluitend op 
basis van groenten en kruiden, zonder smaakversterkers, kleur-
stoffen of andere conserveringsmiddelen, en zonder toegevoegde 
suikers. 
“Onze grote kracht zal altijd de kennis van plaatselijke culturen en 

smaken zijn”, besluit Pauwels, “maar de voorkeur van het publiek 

voor bepaalde smaken, aroma's en texturen kan evolueren in de loop 

der tijd. Daarom is onze R&D-afdeling voortdurend bezig met ver-

nieuwing. Als we erin slagen alle ambities van het actieplan van de 

VN te verwezenlijken, zal het leven van iedereen er sterk op vooruit 

gaan en zal onze wereld een positieve transformatie ondergaan ! ”
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Armand Marchant

DE SKIËR UIT DE LAGE 
LANDEN DIE BERGEN WEET 
TE VERZETTEN 

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

Luik

Als u de definitie 
zoekt van ‘moed’, of zelfs 

van ‘wonder’, vraag het dan 
aan Armand Marchant. De beste 

Belgische skiër uit de geschiedenis 
weet waar hij het over heeft, nadat hij in 

2017 zijn linkerknie verbrijzelde ‘op een 
slechtgelegen hobbel’. Nu heeft deze inwoner 

van Thimister opnieuw volop de Olympische 
Winterspelen in Peking in het vizier. 
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Armand Marchant (23) is als door een wonder 
gered. De man die alles heeft opgeofferd om 
topskiër te worden sinds hij een kind was, zag 
op een vervloekte dag in januari 2017 zijn 

dromen bijna aan diggelen vallen. Een slechte plek tij-
dens een slalomtraining verbrijzelde zijn linker knie: 
zijn meniscus en ligamenten zijn gescheurd en zijn 
scheenbeen is op meerdere plaatsen gebroken ... Zelfs 
de grootste optimisten hadden afgehaakt. Ook zijn 
ouders betwijfelden of hij ooit nog normaal zou kunnen 
lopen. Maar drie jaar en zeven operaties later is de 
Luikenaar weer terug op de pistes. En vandaag, een paar 
weken voor de Olympische Spelen in Beijing (van 2 tot 
20 februari), droomt hij opnieuw van roem en eer. Ja, 
zelfs van een verlossing. De enige Belg in de geschiede-
nis die punten heeft gescoord in de wereldbeker (waar-
onder een 5e plaats in Zagreb in 2020), en die dit jaar op 
het wereldkampioenschap slalom een uitstekende 10e 
plaats behaalde, heeft alle voorspellingen gedwars-
boomd. Met een karakter dat bewondering afdwingt. 
We ontmoetten hem bij de start van de 2022 Alpine 
Skiing World Cup en hij had zich net op briljante wijze 
gekwalificeerd voor de achtste finales in Lech 
Zürs (Oostenrijk). Een bemoedi-
gend eerste resultaat !

De Olympische Spelen komen eraan. 
In welke stemming ben je ?
Erg ongeduldig en opgewonden! In 2018, nog niet her-
steld van mijn knieblessure, miste ik de Spelen van 
Pyeongchang in Zuid-Korea. Maar de Olympische 
Spelen zijn voor een sportman de Heilige Graal. Het is 
een echt doel. In een carrière stellen ze heel wat voor. 
Een mijlpaal ! Ik kijk echt uit naar deze Spelen. En het 
is toch een kinderdroom. Zonder over resultaten te pra-
ten, wil ik op mijn best skiën, het beste van mezelf 
tonen. Ik vind het echter nog steeds moeilijk om mezelf 
te projecteren in termen van resultaten. Laten we de 
overige manches van de Wereldbeker afwachten en dan 
zien we wel waar ik kan geraken. Op dit moment heb 
ik geen specifiek doel. Sport op hoog niveau is een 
kwestie van een paar details, een paar honderdsten hier 
en daar. Maar natuurlijk hoop ik op een goed 
resultaat. Mijn hoofddiscipline is 
slalom Ik zal ook de super-
combiné doen.

“ Ik verblijf maar twee of  

drie maanden per jaar in België. 

De rest van de tijd leid ik  

een zwerversbestaan, maar dat is 

wat ik leuk vind en wat me 

gelukkig maakt.”



2222

© Fan Club Armand Marchant

nr. 55 Highlights

Je had alles achter jou kunnen laten na je ongeluk in 2017. 
Twee jaar zonder skiën, bijna drie jaar zonder wedstrijden ... 
Voor je aan de Spelen dacht, moest je eerst terug naar een 
normaal leven ...
Het was verschrikkelijk ! Op 18-jarige leeftijd, op 11 december 
2016, werd ik de eerste Belgische skiër die punten scoorde in de 
wereldbeker door 18e te worden in de slalom van Val d'Isère. 
Een maand later, op 7 januari 2017, is mijn knie helemaal ver-
nield ! Ik was er slecht aan toe. De chirurgen betwijfelden of ik 
fysiek ooit zou herstellen. Toen mijn moeder, een dierenarts, 
de röntgenfoto's van mijn linkerbeen zag, was ze geschokt. 
Ze vroeg zich zelfs af of ik ooit nog normaal zou kunnen 
lopen. Maar ik had geluk dat ik heel goed verzorgd werd 
door drie orthopedische chirurgen in Antwerpen, die 
samen de operatie uitvoerden. Die eerste operatie heeft 
me gered. Ik onderging er zeven in twee jaar. Daarna 
wilde ik alleen maar weer op de ski’s staan. Na drie 
jaar begon ik weer aan wedstrijden deel te nemen. Nu 
voel ik me 100% lichamelijk fit, ook al kraakt mijn 
knie nog een beetje. Ik ski weer op een natuurlijke 
manier, zonder angst. Het bewijs : op 5 januari 2020 
behaalde ik de 5e plaats in de slalom van Zagreb die 
meetelt voor de Wereldbeker. Dat was te gek !

Is het een bron van trots om te denken dat een 
Belgische skiër de top van het Olympisch 
klassement kan halen ?
Ja, ik wil graag het idee overbrengen dat het 
kan met de juiste omkadering en hard 
werken. En dan is er nog de bevordering 
van de sport. We hebben een federatie 
opgericht, we hebben veel jonge men-
sen tot deze sport gebracht. Het  
zou jammer zijn als er na Armand 
Marchant, niemand meer over was  
in het Belgische skiwereldje.

Hoe word je een alpineskiër in een vlak land ?
In mijn geval is het in de eerste plaats een familieverhaal. Mijn 
vader heeft een handel in kalveren en mijn moeder is een dieren- 
arts. Na hun werkweek kwamen ze mijn zus en mij halen om 
naar de bergen te gaan. Ik was twee en een half jaar oud. Het 
was skiën voor het plezier. Toen begon ik aan kleine wedstrijden 
deel te nemen met de club in Malmedy. Daarna bracht ik mijn 
zomers al skiënd op de gletsjers door. Op dat moment werd de 
Belgische skifederatie opgericht. Omdat ik een van de besten 
was, ben ik lid geworden van deze structuur. Het verliep echter 
niet zoals gepland want er waren spanningen binnen de spor-
torganisatie. Maar in 2008 had ik het geluk mijn huidige coach 

te ontmoeten, Raphaël Burtin, voormalig lid van de Franse 
Olympische ploeg. Hij zag dat ik potentieel had en stelde mijn 
ouders voor om mij naar het hoogste niveau te brengen. Toen 
ik twaalf was, stelde hij voor dat ik vier maanden zou skiën op 
een gletsjer, vier maanden in de bergen zou doorbrengen en aan 
veel wedstrijden zou deelnemen. Mijn ouders stemden toe en 
dat was het begin van het avontuur. Ik ging van skiën voor de 
fun naar wedstrijdskiën. Een andere wereld ! Er is iets opwin-
dends aan om het tegen anderen op te nemen. Van het een kwam 
het ander en de doelstelling om professional te worden werd 
duidelijk. Ik begon steeds vaker het podium te halen in de cate-
gorieën U16 en U18. Maar het was in december 2016 dat het 

“ Op 18-jarige leeftijd,  

op 11 december 2016, werd 

ik de eerste Belgische skiër 

die punten scoorde in de 

wereldbeker door 18
e

  

te worden in de slalom van 

Val d'Isère. Een maand 

later, op 7 januari 2017,  

is mijn knie helemaal 

vernield ! ” 
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was iets mis met de vergelijking. Toen ik aan de eerste wedstrij-
den in Frankrijk meedeed, was ik “de Belg die skiet”. Een cliché. 
Daarna, beetje bij beetje, door goede resultaten, verdiende ik 
respect. Mensen zagen dat ik het nodige niveau bezat. Ook al 
zijn er geen bergen in België en beschikken we niet over de 
juiste infrastructuur, kun je grootse dingen doen als je maar 
hard werkt.

Hebben je Zwitserse, Franse, Oostenrijkse concurrenten je ooit 
complexen bezorgd ?
Het is waar dat in het begin, wanneer je hoort: “de Belg, de Belg, 

de Belg ...”, het een beetje vervelend is, om niet te zeggen irritant. 
Sommigen vonden het vreemd dat ik een plaats kreeg in 
bepaalde races. Maar dat was snel geregeld. Mijn complex ver-
dween dankzij mijn goede resultaten. Wat had ik minder dan 
de anderen ?

Hoe kan een skiër in België trainen?
In België blijft de training beperkt tot de fysieke voorbereiding. 
Mijn seizoen stopt eind april, ik neem wat vakantie in mei alvo-
rens de zomer in België door te brengen voor fysiek werk. Dan 
moet ik naar Frankrijk, Zwitserland of Oostenrijk, op de glet-
sjers. Ik verblijf maar twee of drie maanden per jaar in België. 
De rest van de tijd leid ik een zwerversbestaan, maar dat is wat 
ik leuk vind en wat me gelukkig maakt.

Armand Marchant met zijn personal 
trainer Thibaut Schnitzer (links)  
en zijn coach Raphaël Burtin.

echt klikte toen ik mijn eerste punten scoorde in de 
Wereldbeker. Het voelde aan als een voetballer die net zijn eerste 
doelpunt in de Champions League had gescoord !

Hoe heeft die keuze jouw leven veranderd ?
Het was ingewikkeld. Ik was nog jong, ik zat in het derde mid-
delbaar, toen ik al niet meer naar school ging, omdat onderwijs 
volgen op zo’n afstand te beperkend was. Ik bracht mijn dagen 
door op ski’s, ook in de zomer toen ik ging skiën in Argentinië, 
op het andere halfrond. Gelukkig had ik het vertrouwen van 
mijn ouders die mij zeiden : “Als je een deftig niveau kan bereiken 

in het skiën, maak er dan je beroep van. Zo niet, kun je altijd nog naar 

school terugkeren.” Ik dank hen voor hun vertrouwen. Ik weet 
hoe gelukkig ik mag zijn dat ik deze steun heb genoten.

En op financieel vlak ?
Het was een beetje een strijd. In België zijn we een kleine fede-
ratie met weinig middelen in vergelijking met Frankrijk waar 
alles in het werk wordt gesteld om skiërs in de beste omstan-
digheden te laten evolueren. Uitrusting, reizen, coaches ... alles 
wordt betaald. Sinds enkele jaren word ik gelukkig gesteund 
door het Adeps. Zonder hen zou ik niet op de pistes staan. Maar 
ik moet ook zelf sponsors zoeken om mijn winterseizoen te 
financieren. Het is soms frustrerend omdat, zoals in alle sporten, 
geld veel dingen bepaalt. Het stelt me in staat om beter materiaal 
te gebruiken en meer te trainen. Maar ik vecht met de wapens 
die ik ter beschikking heb.

Is het mogelijk om van het skiën te leven in België ?
Ja. Wanneer je een bepaald niveau bereikt, kun je ervan leven, 
als je maar resultaten boekt en goed weet te onderhandelen over 
je contracten. Je hebt een goede manager nodig (lacht), wat niet 
altijd gemakkelijk is in België omdat we niet veel van skiën 
afweten. Wij hebben niet dezelfde cultuur als die landen waar 
skiën een grote sport is.

Hoe voelt het om een Belgische skiër te zijn temidden van 
vertegenwoordigers uit landen waar skiën bijna een  
godsdienst is ?
Het lijkt soms vreemd. Toen ik begon, kregen mijn ouders te 
horen : “Wat ? Je zoon stopt met schoolgaan om te gaan skiën ?” Er 
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Het Belgisch paviljoen op de wereldtentoonstelling in 
Dubai laat zijn bezoekers opgaan in een immersieve 
animatie over België in 2050. De scenografie, die 
werkelijkheid met fictie vermengt, is vooral te danken 
aan de knowhow van het team van ActiveMe. Welkom 
in de toekomst !

 I Didier Albin

ActiveMe

WAALSE KNOWHOW  
IN DUBAI 

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

Waals-Brabant
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Expo 2020 Dubai, de eerste wereldtentoonstelling 
die in het Midden-Oosten wordt georganiseerd, 
kon wegens corona pas in oktober 2021, dus 
met een jaar vertraging, worden geopend. Het 

evenement, dat algemeen wordt erkend als het grootste 
sinds het begin van de pandemie, laat bezoekers via 190 
paviljoens, waaronder dat van België, om de wereld 
reizen. Voor het ontwerp en de uitvoering van de sceno-
grafie werd een beroep gedaan op de expertise en 
knowhow van een Waals bedrijf. ActiveMe, dat in 
Mont-Saint-Guibert en sinds januari 2020 ook in 
Bahrein is gevestigd, heeft namelijk de immersieve ani-
matie ontwikkeld die tot eind maart 2022 het paviljoen 
tot leven zal brengen. “BelExpo had dit contract kort na 

onze aankomst in Bahrein aan ons bevestigd”, zegt Cédric 
Leprince, die leiding geeft aan deze vestiging in de 
Perzische Golf. “Tijdens de hele stopzetting van het evene-

ment bleef de order op stand-by staan. Er is een heel jaar 

verloren gegaan.”
Om in Dubai de mobiliteit van de toekomst en de 
opkomst van groene steden te laten zien, heeft het 
mkb-bedrijf een videowall van 40 vierkante meter  
(16 meter lang bij 2,5 meter hoog) met onder meer een 
systeem voor bewegingsherkenning op afstand, aug-
mented reality en een 3D-game geïnstalleerd. Zodra de 
bezoeker binnen het veld van de bewegingsherkennings-
camera’s komt, wordt hij erin opgenomen. Via een 
avatar die hem belichaamt, kan hij een interactie aan-
gaan met zijn omgeving. Zo wordt hij in een decor van 
futuristische en met planten bedekte gebouwen gepro-
jecteerd, terwijl zich boven hem overal voertuigen door 
de lucht bewegen. Hij hoeft maar met zijn hand te geba-
ren om een helikoptertaxi aan te roepen of virtueel een 
bestelling te plaatsen, die enkele ogenblikken later door 
een drone wordt bezorgd. Het is erg leuk en het publiek 
is er dol op. Welkom in een sciencefictionuniversum 
dat dicht aanleunt bij dat van de cultfilm van Luc 
Besson, The Fifth Element, en bij de voorstelling van 
België in 2050!

25 miljoen verwachte bezoekers
In de wereld die tot leven komt op de videowall in het 
paviljoen, zijn subtiele verwijzingen te vinden naar 
typisch Belgische zaken, zoals het stripverhaal dat zich 
aandient via personages als Suske en Wiske, de Smurfen 
en de Marsupilami. Het architectonisch erfgoed wordt 
voorgesteld door twee symbolische gebouwen: het 
Atomium voor Brussel en het door Santiago Calatravo 
ontworpen station van Luik voor Wallonië.
Het avontuur van de wereldtentoonstelling bezorgt 
ActiveMe een nieuwe referentie na eerdere bijdragen 
aan de meest prestigieuze en in de media besproken 
evenementen. Te meer omdat Expo 2020 Dubai bijna  
25 miljoen bezoekers – ruim het dubbele van de 
Belgische bevolking – verwacht. “Het was belangrijk om 

hier aanwezig te zijn. Dit is een uitzonderlijke etalage voor 

ons. Te meer omdat het Midden-Oosten inmiddels goed is voor 

een derde van onze activiteiten”, vervolgt Cédric Leprince. 
“Een vestiging in Bahrein was in dit verband een voordeel. 

We zitten in dezelfde tijdzone als onze klanten, wier manier 

van werken we hebben leren kennen. Dat kan het verschil 

maken.”

Een van de meest vernieuwende studio’s  
in Europa
ActiveMe, dat in 2011 werd opgericht, ontwikkelde zich 
eerst tot een vooraanstaand expert in 3D-beeldanalyses 
en legde zich daarna toe op virtual en mixed reality 
(waarbij fictieve elementen aan de fysieke omgeving 
worden toegevoegd) door diverse technologieën te com-
bineren. “Digitale of fygitale ervaringen (een samentrekking 

van de woorden ‘ fysiek’ en ‘digitaal’, red.), geavanceerde aan-

raakbedieningssoftware, tactiele tafels met objectherkenning, 

augmented, virtual of mixed reality, interactive mapping, 

holografische animaties, serious game … we beheersen al deze 

technologieën, die we toepassen in onze oplossingen op maat”, 
verduidelijkt account director Quentin Ghion.
Hoewel het bedrijf tegenwoordig wordt erkend als een 
van de meest vernieuwende studio’s in Europa, geniet 
het ook daarbuiten bekendheid. Zo heeft het modules 
voor immersive learning en games ontwikkeld, zoals 
de game rond een parachutesprong die voor het wereld-
kampioenschap voetbal in Brazilië werd bedacht. “Bij 

die game moesten de deelnemers uit een vliegtuig springen 

om aan een parachute te landen in de stadions van het toer-

nooi. In de lucht moesten ze zich oriënteren door te trekken 

aan koorden die ze vasthielden.”
De toepassingen zijn zeer verschillend, of het nu gaat 
om training of amusement, maar de vereiste competen-
ties blijven hetzelfde : ActiveMe heeft behoefte aan gra-
fische vormgevers en talentontwikkelaars die hun vak 
volledig beheersen. Met zijn preventie-, gevaarherken-
nings- en trainingssimulators voor industriële en onder-
houdsbedrijven en zijn kant-en-klare oplossingen voor 
de onderzoekssector was het bedrijf uit Louvain-la-
Neuve betrokken bij honderden projecten (productin-
troducties, standanimaties, digitale producties, multi-
media-activeringen enzovoort) en werkte het samen 
met de bekendste merken in alle sectoren van de eco-
nomie, maar ook met tal publieke en private organisaties 
en instellingen.

Om in Dubai de mobiliteit van de toekomst en de 
opkomst van groene steden te laten zien, heeft het  
mkb-bedrijf een videowall van 40 vierkante meter  
(16 meter lang bij 2,5 meter hoog) met onder meer een 
systeem voor bewegingsherkenning op afstand, 
augmented reality en een 3D-game geïnstalleerd. 
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Software voor de verkeersveiligheid
“In opdracht van Vias Institute hebben we een hulpmiddel 

ontwikkeld om mensen bewust te maken van verkeersveilig-

heid. Deze software dompelt de gebruikers onder in de wer-

kelijke rijomstandigheden”, zegt Quentin Ghion, die de 
werking ervan toelicht : “Om ze te wijzen op het gevaar van 

afleiding dat op de loer ligt tijdens een autorit, laten we een 

mobiele telefoon overgaan die op de passagiersstoel ligt. In de 

twee of drie seconden dat ze naar die telefoon kijken, heeft de 

auto al tientallen meters afgelegd, zelfs bij een lagere snelheid 

van 50 km/h. Als een kind op dat moment de weg oversteekt 

om zijn bal te pakken, is het te laat om te remmen en gebeurt 

er een ongeluk.”

Om de crisis tijdens de stillegging van de evenementen-
sector te overleven, heeft ActiveMe, waar ongeveer 
vijftien grafische en multimediavormgevers werken, 
zijn activiteiten verlegd naar industriële projecten. Het 
bedrijf heeft met name gewerkt voor een van zijn buren 
in Louvain-la-Neuve, Ion Bean Applications (IBA), de 
wereldleider in protonentherapie voor de behandeling 
van kanker. Deze technologie, waarmee tumoren in 
gevoelige organen gericht kunnen worden bestraald, 
wordt tegenwoordig beschouwd als een van de meest 

doeltreffende behandelmethoden. “Voor IBA hebben we 

een hulpmiddel bedacht dat een hologram van de machine 

laat verschijnen. Met behulp van de Hololens, de mixed rea-

lity-bril van Microsoft, kun je deze replica in virtual en aug-

mented reality benaderen om er een interactie mee aan te 

gaan. Deze verbluffende presentatie diende als middel om de 

machine te demonstreren op de gezondheidszorgbeurs van 

San Diego.”

Voor het Vias-instituut heeft 
ActiveMe een toestel ontwikkeld 
dat de aandacht vestigt op de 
verkeersveiligheid (links); voor 
IBA heeft het bedrijf een toestel 
ontworpen dat een hologram van 
de machine en de lichamen 
weergeeft (onderaan).

www.activeme.be
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De jonge start-up Ionnyk uit Terhulpen, die in november 
aanwezig was op de wereldtentoonstelling in Dubai, heeft 

een connected lijst ontwikkeld met kunstfoto’s die naar 
wens variëren.

 I Catherine Moreau

Ionnyk, COMBINEERT 
KUNSTFOTOGRAFIE  
MET TECHNOLOGIE 

Business

Op het moment dat u naar uw werk gaat, hangt aan de muur van uw 
woonkamer een lijst met een kunstfoto die van bovenaf het woud van 
wolkenkrabbers in een stad laat zien. Wanneer u ’s avonds terugkomt, 
is de kamer niet veranderd. Maar ditmaal prijkt er een artistiek naakt 

in de lijst. 
Deze connected kunstlijst is voortgekomen uit de intuïtie van Mathieu Demeuse, 
een commercieel ingenieur uit Waals-Brabant die als CEO van Ionnyk fungeert. 
“Het idee is vier of vijf jaar geleden ontstaan toen ik samen met mijn vrouw naar een 

Harry Potter-film keek waarin een levend schilderij voorkwam.”

T E R H U L P E N

Waals-Brabant

Matthieu Demeuse
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Een systeem zonder kabel en met een zeer 
laag verbruik
In feite lijkt de fotolijst van Ionnyk sprekend op een 
gewone lijst. Maar dit is wel de eerste connected kunst-
lijst ter wereld, die technologisch gebaseerd is op elek-
tronisch papier. Dit is dezelfde technologie die Kobo en 
Kindle toepassen in hun e-readers op basis van elektro-
nische inkt. De lijst bestaat uit miljoenen microcapsules 
met zwarte en witte inkt, die via een elektrische impuls 
verplaatst kunnen worden.

“Het is een voorwerp zonder 

kabel, dat je overal kunt 

aansluiten. De lijst laat geen 

licht naar buiten schijnen en 

werkt op afstand via een app. 

Ze verbruikt bovendien 

weinig energie en kan 

daardoor wel een jaar lang 

mee op één batterijlading.” 

Samen met Antoine Baudoux, die een passie heeft voor 
fotografie en nieuwe technologieën, en Christophe 
Courcelle, die de marketing verzorgt, begonnen 
Mathieu Demeuse en zijn echtgenote in juni 2019 met 
de start-up Ionnyk. “Een knipoog naar de fotografie”, ver-
duidelijkt hij. “We zijn uitgegaan van het woord ‘iconique’, 

dat betrekking heeft op het beeld als teken, en hebben de ‘c’ 

weggelaten, zodat de naam begint met ‘ io’. Die twee letters 

zijn ook cijfers, namelijk de 1 en de 0 uit de digitale wereld.” 
Met steun van BNP Innovation Hub en het Waals 
Gewest konden de partners eind 2019 hun eerste pro-
totype presenteren. Dat hadden ze samen gemaakt met 
het bureau voor industriële vormgeving en techniek 
1Point61, dat gevestigd is in de Trakk, een ruimte voor 
creativiteit en digitale technologie, in Namen. Dankzij 
een fondsenwerving kon in 2020 een kapitaal van 
500.000 euro bijeen worden gebracht.

De elektronische inkt garandeert een kunstfoto die 
ongeacht de lichtomstandigheden een hoge visuele kwa-
liteit heeft (veel hoger dan bij een televisie of gewoon 
scherm) en die de illusie van zilverhoudend papier wekt. 
“Het is een voorwerp zonder kabel, dat je overal kunt aanslui-

ten. De lijst laat geen licht naar buiten schijnen en werkt op 

afstand via een app”, verduidelijkt Mathieu Demeuse. “Ze 

verbruikt bovendien weinig energie en kan daardoor wel een 

jaar lang mee op één batterijlading.” 

EEN MOOIE ETALAGE  
VOOR EEN LIJST
Dit jaar heeft Ionnyk zich gericht op zijn ontwikkeling in België. In september heeft de start-up zijn digitale lijst 
gepresenteerd op SITEM, de internationale beurs voor musea, cultuur- en toeristencentra, en op de  
Affordable Air Fair, een beurs voor hedendaagse kunst, in Brussel. In oktober was Ionnyk aanwezig op dezelfde 
beurs in Amsterdam. En in november is het bedrijf vertrokken naar de wereldtentoonstelling in Dubai om zijn  
lijst in het Belgisch paviljoen te presenteren tijdens de Wallonia-Brussels Week.
“We zijn blij dat we zijn geselecteerd”, zegt Mathieu Demeuse. “Op deze manier kunnen we een wederdienst 
bewijzen aan de partners die ons bij dit boeiende avontuur hebben geholpen.”
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De Ionnyk-lijst heeft nog een voordeel. Ze combineert 
kunst met technologie, maar vermijdt digitale tekort-
komingen, zoals een weergave van matige kwaliteit en 
de mogelijkheid om werken tot in het oneindige te 
reproduceren en schaamteloos te kopiëren, wijzigen en 
gebruiken. Ionnyk maakt namelijk gebruik van NFT-
technologie (Non-Fungible Token oftewel niet-vervang-
baar token). Een digitaal object, zoals een afbeelding, 
video of audiobestand, wordt hierbij vertegenwoordigd 
door een cryptografisch token waaraan een met de eige-
naar verbonden digitale identiteit is gekoppeld. Dankzij 
NFT’s is het uitstekend mogelijk om digitale werken te 
identificeren, voor echt te verklaren en te beschermen. 
Digitale werken die aan een NFT zijn gekoppeld, vol-
doen nu dus volledig aan de definitie van een echt 
kunstwerk, waardoor een brug wordt geslagen tussen 
de digitale en de kunstwereld.

Drie mogelijke formules
Er zijn drie formules mogelijk. Met ‘A taste of Ionnyk’ 
krijgt de eigenaar van een Ionnyk-lijst – 1.250 euro voor 
een klein formaat (50 x 40 cm) en 2.950 euro voor een 
groot formaat (70 x 100 cm) – gratis toegang tot een 
bibliotheek met elke maand vijf nieuwe kunstfoto’s. Hij 
kan ook een Discovery-abonnement nemen, dat hem 
toegang geeft tot kunstfoto’s in een voortdurend veran-
derde galerie (momenteel één miljoen werken). Een 
catalogus die ongeveer zo werkt als Spotify, maar dan 
voor kunstfotografie. Tot slot kan hij werken van ver-
maarde kunstenaars of fotografen verzamelen die in een 
beperkte oplage (maximaal 100 stuks) worden aange-
boden en een bepaalde prijs hebben op de markt voor 
fotokunst. Elk werk wordt dan samen met het certificaat 
van echtheid opgeslagen in zijn privécollectie. Hier vind 
je met name legendarische foto’s van persagentschappen 
die het verhaal van hun tijd vertellen, zoals de eerste 
stap van een mens op de maan.
“Vanaf zijn smartphone kan iedereen dus nieuwe kunstwer-

ken ontdekken, zijn favoriete thema’s volgen en foto’s aan zijn 

wensen en zijn stemming aanpassen”, zegt Mathieu 
Demeuse tot besluit. “In plaats van één enkel kunstwerk te 

kopen, kan de liefhebber er een kopen dat hem nu bevalt en 

het daarna zo vaak weergeven als hij wil. Op elk moment is 

er ander kunstwerk dat aan de muur hangt en voor verrassing 

zorgt.”

www.ionnyk.com

Een echte kunstgalerie
Uiteraard moesten er nog kunstfotografen worden 
gevonden. “We hebben een artistiek comité gevormd dat 

wordt geleid door Charlotte Dubois, onze artistiek directeur, 

en dat bestaat uit fotografen, ontwerpers en binnenhuisarchi-

tecten. Ons doel is om werken van bekende kunstenaars en 

nieuwe, opkomende talenten aan te bieden”, legt de CEO uit. 
“We functioneren als een echte kunstgalerie en werken samen 

met fotografen. Ruim de helft daarvan zijn Belgische kunste-

naars, die de kans hebben aangegrepen om hun werken tot 

leven te brengen. De royalty’s van de verkopen worden gelij-

kelijk verdeeld tussen Ionnyk en de kunstenaars.”
Vermaarde kunstenaars en fotografen, zoals Bart 
Ramakers, Juan Kiti, Benoît Féron en Mireille Roobaert 
(de vier sponsors van Ionnyk), hebben besloten om hun 
werken in een beperkte oplage aan te bieden. 
Laatstgenoemde heeft foto’s van beroemde architecten 
(Oscar Niemeyer, Le Corbusier, Denis Meyers enz.) en 
van hun werken geselecteerd. Volgens haar lenen die 
zich perfect voor deze technologie, omdat de ouderwetse 
filmkorrel heel goed tot zijn recht komt. Een andere 
fotograaf, Marie Haegelsteen, heeft street photography-
afbeeldingen gekozen, waarop een personage een 
verhaal vertelt dat de toeschouwer aanspreekt. Ze zegt 
te zijn gevallen voor het idee om een werk op afstand te 
exposeren, om het als een brief of cadeau te verzenden.
“Kunstenaars beginnen zelfs al werken voor ons te maken”, 
voegt Mathieu Demeuse eraan toe. “Dat is het geval met 

SmartArt, waarbij de afbeeldingen worden weergegeven in 

een door de kunstenaar gewenste volgorde, bijvoorbeeld naar 

gelang het tijdstip of de helderheid, maar het kan ook een 

detailwijziging zijn waardoor het werk verandert. Met andere 

woorden, de kunstenaar bepaalt de volgorde en maakt er een 

echt veranderend werk van.”

“In plaats van één enkel kunstwerk  

te kopen, kan de liefhebber er een kopen dat 

hem nu bevalt en het daarna zo vaak 

weergeven als hij wil. Op elk moment is er 

ander kunstwerk dat aan de muur hangt en 

voor verrassing zorgt.”
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Het bedrijf J2F in Alleur, dat in 2009 
werd opgericht door François Jason en 
Johan Froment (twee J’s en twee F’s), 
stond op bescheiden wijze achter het 
succes van de Rode Duivels op het 
Europees kampioenschap voetbal. 

Sindsdien heeft het zijn opmars 
voortgezet, zowel in België als daarbuiten.

 I Frédérique Siccard / CompanyWriter

Het 

terrein   

van J2F ?

SPORT !

A N S

Luik De één – François Jason – is Waal, industrieel ingenieur, 
uiterst precies en kijkt met “één oog naar het bestek 
en het andere naar de kleur van de lucht”. De ander 
– Johan Froment – is Vlaming, expert manager, gek 

op voetbal en “bezield door een energie die iedereen op zijn 
gemak stelt”. Ze ontmoeten elkaar tijdens de aanleg van een 
kunstgrasvoetbalveld in Saint-Nicolas (provincie Luik). Twee 
of drie gemeenschappelijke projecten later besluiten ze om hun 
vaardigheden te bundelen in de vorm van een bedrijf. In 2009 
ontstaat zo J2F Sport Infrastructure Consultance, dat advies-, 
ontwerp- en planningdiensten levert voor de technische reali-
satie en het beheer van sport- en vrijetijdsvoorzieningen en 
gebouwen.

François Jason  
en Johan Froment.



3232

Business

De cocon van de Rode Duivels
“In twaalf jaar hebben we alle spelers en leveranciers op het gebied 

van voetbal, hockey, atletiek, rugby, tennis, padel enzovoort ontmoet”, 
zegt François Jason. “We weten wie het beste kunst- of natuurgras 

levert, waar je het materiaal voor terreinverlichting of -besproeiing 

kunt vinden en op wie je kunt rekenen om de directe omgeving van 

sportvelden aan te leggen. Door die ervaring kunnen we beproefde 

oplossingen aandragen en nauwkeurig de kosten van elk project 

ramen. Onze klanten constateren in de praktijk dat het voordeliger is 

om met ervaren specialisten te werken.”
Dat overtuigde de Koninklijke Belgische Voetbalbond ervan 
om J2F in te schakelen voor de aanleg van het eerste grote trai-
ningscomplex van de Rode Duivels in Tubeke. “De tweede fase 

bestaat uit de aanleg van een groot regenwateropvangbekken om de 

velden op het terrein te besproeien. Vervolgens beginnen we aan fase 

3 : een tweede trainingscomplex van iets meer dan 23.000 vierkante 

meter. De spelers van het Belgische nationale elftal profiteren nu van 

een echte cocon, die naast de velden een hotel, een restaurant, een 

fitnesscentrum en een gezondheidscentrum omvat. Daardoor kunnen 

ze zich onder de beste omstandigheden voorbereiden op elke 

ontmoeting !”

Een beroep zonder grenzen
Na deze eerste erkenning volgt weldra een opdracht van de 
Belgische Voetbalbond om het Proximus Basecamp te herstellen 
in het kader van Wallonie Ambition Or (WAO). Dit grotendeels 
gesubsidieerde project heeft als doel om in 2022 diverse sport-
voorzieningen te renoveren met het oog op de Olympische 
Spelen van Parijs in 2024. Voor Wallonië gaat het erom diverse 
buitenlandse delegaties in sportaccommodaties van topkwaliteit 
te kunnen ontvangen.
Een eindpunt ? “Wij noemen het liever een bekroning”, verduidelijkt 
de Luikenaar. “Op basis hiervan hopen we andere sportfederaties, in 

Europa en daarbuiten, ervan te overtuigen om de studie van de bouw 

of renovatie van hun sportcentra aan ons toe te vertrouwen, zodat hun 

nationale sportploegen de nodige vorderingen kunnen maken. Het 

centrum in Tubeke is ook buiten de landsgrenzen bekend : veel voet-

balbonden dromen van zoiets. Wij kunnen het ergens anders kopiëren, 

herhalen en aanpassen. Na met de grootste sportfederatie van het land 

te hebben gewerkt, willen we verdergaan in het buitenland ! ”

“ In twaalf jaar hebben we alle spelers  

en leveranciers op het gebied van voetbal, 

hockey, atletiek, rugby, tennis, padel 

enzovoort ontmoet”.

nr. 55

De nieuwe 
atletiekpiste 
ontworpen door J2F 
in Overijse.
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MAROKKO, EEN LAND  
OM TE OVERTUIGEN
Van 26 tot en met 29 oktober organiseerde Yes4 
Connecting People in Casablanca de vijfde editie 
van de Business Meeting “Un chef belge à Tanger”. 
Naar het voorbeeld van andere ondernemers die  
een nieuwe markt willen aanboren, hadden de 
directeuren van J2F met belangstelling de reis naar 
Marokko ondernomen. Volgens het laatste rapport 
van de Marokkaanse Conseil Économique, Social et 
Environnemental (CESE), dat op 21 mei 2020 werd 
gepubliceerd, heeft Marokko namelijk 611 
sportaccommodaties, wat neerkomt op één 
accommodatie per 68.400 inwoners. En veel van die 
voorzieningen verkeren in erbarmelijke staat, zoals 
François Jason heeft vastgesteld.
“Van de vijftig grote sportaccommodaties in  
het land voldoen er verschillende niet, of niet meer, 
aan de criteria die zijn opgesteld door de 
organisatoren van internationale evenementen. Het 
is de bedoeling dat we de Marokkaanse voetbalbond 
ervan overtuigen om ze te herstellen. Want er is heel 
wat nodig om een hoog kwaliteitsniveau te bereiken : 
uitvoeringsvoorschriften die voor alle aspecten van 
de bouw zijn beproefd en door een ter zake kundige 
voorschrijver zijn opgesteld, een onberispelijk 
toezicht op de uitvoering en vooral beheersing van 
de kosten, van begroting tot uitvoering”, vervolgt de 
Luikenaar. “Wanneer een bedrijf zonder beperking 
werkt, bestaat het risico dat het kiest voor 
goedkopere oplossingen, wat onvermijdelijk 
gevolgen heeft voor de kwaliteit van het werk. 
Daarom zouden wij altijd de tussenpersonen tussen 
de opdrachtgever en de aannemer moeten zijn.”

Tot in Gibraltar
De dromen van François Jason en Johan Froment heb-
ben de onderneming naar Gibraltar gebracht, waar hun 
studiebureau werd ingeschakeld bij de aanleg van de 
sportvelden (rugby, cricket en atletiek) van het Lathbury 
Sports Complex, maar dit weerhoudt hen er niet van 
om ook in hun land te blijven werken. “We leggen de 

laatste hand aan een project van 4,2 miljoen euro in Flémalle, 

bij Luik, bestaande uit twee kunstgrasvelden, een natuurgras-

veld voor het eerste team en een gebouw met acht kleedkamers, 

een grote cafetaria met restaurant, de kantoren van het auto-

nome gemeentebedrijf en een sportzaal voor sporten zonder 

bal, die zo nodig ook als feestzaal kan dienen”, vertelt 
François Jason.
“We onderhouden regelmatige contacten in de verschillende 

regio’s van het land”, benadrukt Johan Froment van zijn 
kant. “Onlangs hebben we de opdracht voor de hockeyclub 

Waterloo Ducks en de atletiekbaan van Geel in de wacht 

gesleept, om maar twee voorbeelden te noemen.” 

De nieuwe 
faciliteiten in het 
Lathbury Sport 
Complex in Gibraltar.

nr. 55Business
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Alicia Dosogne is gespecialiseerd in 
hogeschooldressuur en werken met paarden in 
vrijheid, terwijl Clément Ferron zich toelegt op 
kozakkenvoltige, acrobatie en stuntwerk. Samen 
reizen ze de wereld rond en geven ze trainingen en 
voorstellingen in de Haras de Mussain in Saintes.

 I Catherine Moreau

De Haras  

de Mussain

TUSSEN DRESSUUR, 
COACHING EN VOLTIGE

T U B I Z E

Waals-Brabant
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Gezeten op de rug van Ioco, een zwarte 
Lusitano van acht jaar, leert Alicia 
Dosogne de zesjarige Iberiër Gueño 
met zachte maar ferme stem om naast 

het oudere paard te gaan staan, te steigeren en te 
gaan liggen. “Ik rijd al paard sinds mijn zevende”, 
herinnert de van oorsprong Brusselse zich. “Ik 

werd aangetrokken door het intuïtieve contact dat tot 

stand komt tussen ruiter en paard. Je hoeft niet te 

praten om elkaar te begrijpen. Op veertienjarige leef-

tijd kreeg ik de kans om aan het publiek te laten zien 

wat ik had geleerd en werd het me duidelijk dat ik die 

weg kon kiezen.” Met haar Iberisch paard, dat een 
sterk karakter heeft, vertrok ze vervolgens voor 
meer dan twee jaar naar Andalusië om een dres-
suuropleiding te volgen in de Finca El Alamo.

Clément Ferron ontdekte de voltige tijdens een 
stage die hem als tiener werd aangeboden door 
de paardrijstroom van zijn internaat in de 
Aveyron. “Wat mij aantrok? Het risico dat eraan 

verbonden is, maar ook – en vooral – het werken als 

duo met het paard. Een paard voelt het aan als je je 

niet op je gemak voelt. En omgekeerd.” De uit 
Montpellier afkomstige Clément reisde vervol-
gens de wereld rond als lid van het paardendres-
suurgezelschap Impulsion.

“In de eerste plaats familieleden”
Alicia en Clément ontmoetten elkaar in 2015 
tijdens een voorstelling in Avignon. Vier jaar 
later gingen ze voor anker in Waals-Brabant, 
waar ze hun stoeterij vestigden en de vzw AC2E 
(Alicia & Clément Equestrian Event) oprichtten 
in het Parc de Mussain in Saintes (Tubize). 
Naast hun negen paarden – waaronder veulens 
in opleiding en gepensioneerde dieren – verblij-
ven bijna twintig paarden in pension op dit ter-
rein, dat negen hectare weiland, binnen- en bui-
tenbakken en een longeercirkel omvat. “Wij 

beschouwen deze paarden in de eerste plaats als fami-

lieleden en dan pas als reisgezellen”, zegt het stel.

Van Versailles tot Hollywood
Met hun paarden reizen Alicia en Clément de 
wereld rond. Die reizen maken ze zowel om 
voorstellingen te geven (bv. festivals, culturele 
en sportevenementen, privéfeesten) als om opna-

“ Ik werd aangetrokken door het intuïtieve 

contact dat tot stand komt tussen ruiter en paard. 

Je hoeft niet te praten om elkaar te begrijpen.”

Clément Ferron 
ontdekte de voltige 
tijdens een stage die 
hem als tiener werd 
aangeboden door de 
paardrijstroom van 
zijn internaat in de 
Aveyron. 



3636

nr. 55

HET PARC DE MUSSAIN,  
EEN EEUWENOUDE LOCATIE
In het Parc de Mussain, ten noorden van het dorp Saintes, 
stond vroeger eerst een landsheerlijke woning en daarna 
een middeleeuws kasteel, dat aan het einde van de  
13e eeuw op een motte in het water werd gebouwd door  
de ridders uit de familie Mussain, die vazallen waren van de 
heer van Edingen. De Albums van Croÿ (een verzameling 
rijk geïllustreerde albums en cartularia uit het begin van de 
17e eeuw) tonen inderdaad een oud uitziende, versterkte 
landsheerlijke woning, met een toren die karakteristiek is 
voor de landsheerlijke torens uit de 13e en 14e eeuw.  
Dit kasteel werd rond 1750 vervangen door een ander, 
residentieel kasteel, dat op zijn beurt na de Tweede 
Wereldoorlog werd gesloopt. Alleen de landsheerlijke 
hoeve, die tot woonhuis is verbouwd, bestaat nog. 
Maar het terrein is ook rijk aan archeologische vondsten. 
Langs de beek die erdoorheen loopt, is een vindplaats 
ontdekt die uit het neolithicum stamt. Verder zijn er 
hoogovens aangetroffen uit de Gallische tijd vóór de 
Romeinse aanwezigheid in onze gewesten. De plek werd na 
de Grote Volksverhuizing waarschijnlijk ook bewoond door 
de Franken. Het toponiem Mussain gaat terug tot die tijd en 
betekent in het Oudgermaans waarschijnlijk ‘woning op een 
modderige bodem’.
Het particuliere terrein is soms geopend voor het publiek, 
zoals in 2020 het geval was tijdens ‘Saintes en fête’.  
Het publiek was ook welkom tijdens een jazzconcert.

mes te maken (bv. films, series, reclamespotjes) voor 
Europese en Hollywoodproducties. De Fransman viel 
bijvoorbeeld in voor acteurs in Jappeloup van Guillaume 
Canet en speelde een ridder in The last duel van Ridley 
Scott, die in oktober is uitgekomen. Hij trotseerde de 
bereden politie na een overval in een aflevering van de 
serie Alarm für Cobra 11 en deed mee aan een charge in  
Le retour du héros (met Jean Dujardin).
Mond-tot-mondreclame heeft ervoor gezorgd dat ze in 
Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Noord-
Afrika en de Verenigde Staten belandden. “Dankzij het 

dagelijkse contact, het geduldig tussen de dieren en ons opge-

bouwde vertrouwen, reageren onze paarden goed op lawaai, 

verandering van omgeving en reizen. Soms verlenen we alleen 

onze medewerking aan een escorte. Maar te paard het kasteel 

van Versailles binnenrijden, is al een fantastische 

ervaring ! ”
De lockdown, gevolgd door de geboorte van de kleine 
Tiago in juni 2021, dwong het stel om meer tijd in 
Saintes door te brengen. Alicia Dosogne heeft er haar 
dressuurcursussen ontwikkeld. “De mensen komen met 

hun eigen rijdier werken, met een halster of in vrijheid, om 

hun paard te leren begrijpen en door hun paard te worden 

begrepen”, legt de artistieke paardrijdster uit.

Business

“ Te paard het kasteel van Versailles 

binnenrijden, is al een fantastische ervaring ! ”

in teamverband aan voor bedrijven. Het doel is niet 
alleen om de gedachtewisseling, communicatie, samen-
hang en teamleiding te bevorderen, maar ook om het 
gezamenlijke vertrouwen te ontwikkelen.
Het stel heeft nog meer pijlen op zijn boog en organi-
seert ook paardenvoorstellingen voor het publiek in de 
Haras de Mussain. De meest recente voorstelling, geti-
teld Cabar’équestre, vond plaats tijdens het Allerheiligen- 
weekend. Nieuwe voorstellingen worden verwacht. 
Clément Ferron zegt tot besluit : “Wij hebben het voorrecht 

gehad om mee te werken aan voorstellingen voor de koning 

van Marokko en voor sultans. We hebben ook samengewerkt 

met Hollywoodsterren, maar we zijn liever hier dan aan de 

andere kant van de wereld. Hier ligt de basis van het project 

dat we hebben opgezet.”

Het paard, een weergaloze coach
Clément Ferron heeft in het Visions for Leader-centrum 
in de Val d’Oise een opleiding tot equicoach gevolgd. 
Deze praktijk, die voorrang geeft aan het gevoel, gaat 
uit van wat de ruiter ervaart door de interactie met het 
paard. “Ik heb veel geleerd van het paard” , legt hij uit. “Je 

kunt er niet tegen liegen of hem verraden. Door wederzijds 

vertrouwen lukt het ons om samen te werken. En die non-ver-

bale, niet-gewelddadige taal maakt een geheime verstandhou-

ding mogelijk en stelt grenzen aan een aanvankelijk oneven-

redige relatie waarbij wederzijds geluisterd en geobserveerd 

wordt. Het paard heeft mij geleerd om nederig en rechtvaardig 

te zijn en mijn gevoelens te beheersen. Het is een weergaloze 

coach. En dat bracht mij ertoe om de voordelen van het paard 

met anderen te delen.”
Geholpen door het paard organiseert Clément indivi-
duele of groepscoachingsessies voor particulieren. “Door 

de interactie met het paard kunnen de deelnemers zich bewust 

worden van hun behoeften, hun sterke punten, hun beperkin-

gen, hun kwetsbaarheden, van datgene wat hen motiveert of 

juist remt.” 

Paardenvoorstellingen
Het paard is een kuddedier en moet net als de mens leren 
om zich aan te passen aan steeds weer andere hiërar-
chische verhoudingen en affiniteiten. Clément Ferron 
biedt daarom ook individuele equicoaching (om bijvoor-
beeld de managementstijl te verbeteren) of equicoaching 
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E-Trust, de terugkeer naar  
de fundamenten
Eric Poskin is filosoof van opleiding maar is ook handelsingenieur met een 
internationale MBA op zak. Als communicatieverantwoordelijke actief in 
de wereld van de biotechnologie (Mithra, Vesale Pharma, ZenTech, enz.) 
was hij eind oktober in Casablanca om deel te nemen aan de 5e editie van de 
Business Meeting “Un chef  belge à Tanger”, georganiseerd door Yes4 
Connecting People. “Om contacten te leggen, natuurlijk”, legt hij uit, “maar ook 

als steun voor de organisator van dit evenement, die erin geslaagd is een mooie brug 

tussen onze twee culturen te slaan. Ik waardeer het dat Yesmina Hantout ernaar streeft het menselijke 

element terug te brengen in het zinvol ondernemen. Dat is ook waar ik mee bezig ben, met name via E-Trust, 

een bedrijf dat ik in 2017 in Namen heb opgericht.”
E-Trust ? Dikwijls stelde Eric Poskin vast dat bedrijfsleiders, die worden meegesleept door hun 
specialistische kennis en het op en neergaan van de resultaten, zich hun oorspronkelijke doelstel-
ling, op het moment dat ze hun bedrijf hebben oprichtten, niet meer herinnerden en dat zij bijgevolg 
niet in staat waren om in die zin te communiceren. Daarom ontwikkelde hij een methodologie 
die bedrijfsleiders toelaat zich opnieuw te concentreren op de redenen die hen ertoe brachten dit 
werk te doen.  
Liever een klein voorbeeld dan een lange toespraak ? Hier is zijn favoriete voorbeeld : “Op een dag 

werd ik benaderd door een directeur van een bedrijf die schoenen maakte maar niet meer verder geraakte.  

Ik vroeg hem om mij zijn verhaal te vertellen. Hij zei mij dat het in zijn familie een kwestie van overleven 

was, dat zij hun schoenen moesten doorgeven aan hun broers, enz. Terwijl hij sprak, herinnerde hij zich 

plotseling dat hij dit beroep had gekozen omdat hij de mensen wilde leren op een correcte manier te lopen! 

Gegrepen door de zekerheid van een goed uitgevoerde job, hield hij zich met te veel zaken tegelijk bezig en 

maakte allerhande schoenmodellen ...”
Onze psychoanalyticus hoeft niet lang na te denken om zich te herinneren dat hij dit werk doet 
omdat hij altijd graag heeft gezocht naar betekenis in alle initiatieven op het vlak van onderne-
merschap en communicatie. “Een bedrijf leiden gaat niet alleen over vaardigheden. Mijn taak is om 

managers de mogelijkheid te bieden om over hun eerste drijfveer te communiceren ...”
En Casablanca ? “Marokko is een land met toekomst waarachter een oceaan van vaardigheden schuilgaat. 

Ik ging erheen om nieuwe gebieden van geloofwaardigheid te ontdekken, maar ook omdat ik daar aanvragen 

begin te krijgen. In november ontmoette ik de directeur van een hightech-incubator van de Universiteit van 

Casablanca, die 150 onderzoekers in dienst heeft. Hij wilde dat ik hem uitlegde hoe het Waalse ecosysteem 

werkt ...” 

www.e-trust.eu

—  Business meeting  
in Casablanca

Eric Poskin (links),  
in Casablanca 
met Yesmina Hantout 
en haar echtgenoot, 
Guy Ries.
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4m Group, een mooi verhaal  
over harsen
De onderneming is gevestigd in het bedrijvenpark van Battice in 
Herve en is een van de vooraanstaande Europese leiders op het 
gebied van decoratieve en industriële vloerbekledingen op basis van 
epoxy- en polyurethaanharsen. Deze bekledingen bieden vele voor-
delen op vlak van esthetiek, hygiëne en veiligheid. Het bedrijf werd 
in 1998 door Dominique Petta opgericht onder de naam 4m Europe 
en heeft geleidelijk zijn plaats verworven in verschillende sectoren, 

namelijk in de voeding, farmaceutica, cosmetica, datacenters en parkeergarages. Bovendien legt het bedrijf 
ook soepele vloerbedekkingen aan in kantoren, showrooms en sportcentra. 
“4m Group omvat nu twee business units ”, legt Loris Petta uit, de zoon van de oprichter en CEO, die op zijn beurt 
zijn weg in het bedrijf heeft gevonden. “De ene, Performance Building Chemicals, produceert harsen en specifieke 

producten voor de bouw en de industrie; de andere, Flooring Solutions, die een dochteronderneming heeft in Frankrijk 

en in het Groothertogdom Luxemburg, houdt zich bezig met de vloerbedekkingen. Wij produceren en installeren, maar 

bij grote projecten ver weg, in de farmaceutische of voedingsindustrie, werken wij in veel landen soms ook samen met 

lokale partners.”

Referenties ? De parking van het Jules Bordet Instituut en het nieuwe hoofdkantoor van BNP Paribas Fortis 
in Brussel (architectenbureau Jaspers & Eyers), de Bercy Arena, het Tribunal de grande instance (ontworpen 
door architect Renzo Piano) en de Bourse de Commerce in Parijs (ontworpen door Tadao Ando en waar de 
Pinault Collection wordt tentoongesteld) ... “We zijn er ook trots op dat we meewerken aan grote projecten in Wallonië, 

zoals de twee parkings voor de toekomstige tram in de Vurige Stede Luik. Maar wij zijn aanwezig in vele 

Europese landen, zoals Nederland, Duitsland en Engeland, en wij verkopen 

onze producten in Rusland, het Midden-Oosten en Afrika. Zo werken wij 

momenteel aan een exportproject voor voedingsmiddelenfabrieken in Ghana 

en Libanon voor de levering van vloerharsen van het type ‘polyurethaan-mor-

tel’, die aan de zeer strenge normen van de sector moeten voldoen.”
Het Luikse bedrijf, dat ook aanwezig was op de Business Meeting in 
Casablanca, is erin geslaagd in Marokko nieuwe deuren te openen in 
de agrovoedings- en de farmaceutische sector. 4m werd ook gevraagd 
om vloerbedekkingen aan te brengen in de datacenters van het tele-

communicatiebedrijf Orange in Marokko.

www.4mgroup.com 
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Deze zomer kwam de stad Spa op de 
werelderfgoedlijst van Unesco te staan, 
samen met 10 andere grote Europese 
kuuroorden. Een erkenning die getuigt 
van de Europese kuurbeweging uit de  
19e eeuw. En dat stimuleerde ons om in 
de kuurgeschiedenis van Spa te duiken …

 I Violaine Moers

Spa, 

HET KUUROORD  
DAT OPNIEUW 
ONTSPRINGT !

S PA

Luik

Vichy in Frankrijk, Baden bei Wien  
in Oostenrijk, Baden-Baden, Bad Ems 
en Bad Kissingen in Duitsland,  
Montecatini Terme in Italië, Bath in het 

Verenigd Koninkrijk, Karlovy Vary, Mariánské Lázně 
en Františkovy Lázně in de Tsjechische Republiek  
en ... Spa in België !
Deze elf steden, die zich ontwikkelden rond natuur-
lijke minerale bronnen, vertegenwoordigen een 
culturele beweging en een ongezien stadstype : 
het kuuroord. De grote Europese kuuroor-
den geven ons een uitzonderlijk kijk op 
het fenomeen van de Europese ther-
men dat zijn hoogtepunt kende 
tussen 1700 en de jaren 1930. 
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Gebouwd in de jaren 1920 op de fundamenten van de 
Redoute - het voormalige casino dat in 1917 afbrandde - 
en geïnspireerd op het Duitse ‘Kursaal’, bevat het 
Casino van Spa vandaag speelzalen, evenals theater-  
en feestzalen.

De Peter-de-Grotebron, gebouwd in 1880, herbergt de 
meest overvloedige bron van mineraalwater in Spa. De 
Tsaar van Rusland kwam hier voor een kuur in 1717.  
Zijn arts vond dat het heilzaam was en gaf hem een 
‘certificaat van genezing’ waarvan heel Europa op de 
hoogte was en bijdroeg tot de erkenning van het 
avant-gardistische medische aspect van Spa. Het 
gebouw werd in 2009-2012 gerenoveerd en herbergt 
nu de toeristische dienst.

Voor Spa, net zoals voor de belangrijkste Europese kuuroorden, 
is het een prachtige erkenning met als grote voordeel de 
bescherming en instandhouding van het erfgoed, waaronder 
natuurlijk de oude thermale baden, maar ook het Casino, het 
Kursaal, de koninklijke villa, de Leopold II-galerij, de Peter-de-
Grotebron en de andere gebouwen en monumenten verbonden 
met de bronnen. De opname van Spa in de werelderfgoedlijst 
erkent de uitzonderlijke universele waarde van de stad, maar 
zorgt ook voor een betere instandhouding en een versterkte 
samenwerking op vlak van conservering en restauratie van het 
erfgoed, balneotherapie en gezondheid, cultuur en toerisme. 
Voor Spa is het ook een erkenning van een serenere levensstijl, 
van een welzijn te danken aan de alomtegenwoordigheid van 
de natuur in de stad. En het benadrukt de medische kant, zeer 
avant-gardistisch voor die tijd, en het therapeutische thermale 
landschap. De bronnen maken integraal deel uit van het omrin-
gende landschap, wat verschilt van andere steden. 
“Deze beloning is niet het einde van een verhaal, het is een nieuwe 

bladzijde die wordt opengeslagen”, zegt Anne Pirard, coördinatrice 
van het Unesco-project. “Het moet een stadsproject worden met een 

nieuwe visie voor de toekomst van Spa. Er staan grote projecten op 

stapel : die van de oude thermen en de Leopold II-galerij. Volgend jaar 

zullen we de tuinen van het Casino heraanleggen en zo meer plaats 

aan het water geven. Op die manier willen we deze wereldwijde erken-

ning nog meer opwaarderen.”
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Dit gebouw, een voormalig hotel uit 1863, werd in 1894 
gekocht door koningin Marie-Henriette, de echtgenote 
van Leopold II, die er de laatste zeven jaar van haar 
leven woonde en er in 1902 overleed. In die tijd 
worden er veel investeringen gedaan om haar gezin 
een waardiger onderkomen te bieden. Sinds 1965 
huist in de koninklijke villa Marie-Henriette het 
kuuroordmuseum van Spa. 

De Leopold II-galerij, gelegen in het 
Parc de Sept Heures, een groene long 
in het centrum van de stad, is een 
prachtige overdekte passage van 
 130 meter gemaakt van ijzer en glas. 
Het is de koning zelf die het in 1878 
liet bouwen. Het wordt momenteel 
gerenoveerd en aan de uiteinden 
verlengd met het paviljoen Petits Jeux 
en met het paviljoen Marie-Henriette 
(foto).

Een stukje kuurgeschiedenis
“De eerste sporen van geneeskunde met mineraalwater gaan terug tot 

de 16
e

 eeuw ”, vertelt Marie-Christine Schils, conservator van 
het kuuroordmuseum. “Het drinken van mineraalwater had bij-

voorbeeld een gunstig effect op bloedarmoede of op vrouwenziekten.” 
Na de Franse revolutie en de grote brand in Spa ging het slecht 
met de financiën van de stad. Dat leidde tot het idee om te star-
ten met bronwaterbaden. Het eerste balneotherapie-instituut 
werd geopend om de economie van de stad te stimuleren ... 
“Er ontstond al snel een probleem om het thermale water tot in de 

baden te krijgen. Jacques-Joseph Servais, de toenmalige burgemeester 

van de stad, gaf een grote wending aan de thermen door zich te laten 

inspireren door het thermisch model van de Duitse steden. In 1868 

bouwde hij het gebouw dat wij vandaag kennen als ‘ de oude 

thermen’.”
Dit zeer luxueuze gebouw bood een hele reeks ultramoderne 
behandelingen: hydrotherapie, mineraalwaterbaden in rood-

koperen kuipen (een metaal dat niet wordt aangetast door mine-
raalwater). Met zijn neoklassieke architectuur, ontworpen door 
Léon Suis, waren de watertoevoerproblemen naar de thermen 
opgelost. In 1889 verschenen de beroemde turfbaden (een aarde 
die zeer rijk is aan mineralen) op het menu van de balneothe-
rapie van Spa. Het gebouw zou mettertijd evolueren om aan de 
behoeften van de kuurgasten te voldoen. Maar in de 19e eeuw 
komt de mutualiteit niet langer tussen voor dit soort behande-
lingen en dat wordt de doodsteek. Pas in 2004 en met de ope-
ning van de nieuwe thermen in het noorden van de stad, op de 
heuvel Annette et Lubin, vond Spa de weg naar een economi-
sche heropleving.
Vandaag staan de thermen van Spa voor de combinatie van 
modern welzijn en traditioneel kuuroord: turfbaden, balneo-
therapie-behandelingen, de voordelen van het drinken van 
water, de geneugten van waterspelen, ontspannings- of fitness- 
programma's, schoonheidsbehandelingen ...
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De abdij  

van Floreffe

AL 900 JAAR  
IN BLOEI  

F LO R E F F E

Namen

Op 21 november jubelde heel Floreffe bij de festiviteiten voor het 
900-jarig bestaan van haar abdij. Ze werd gesticht door de heilige 
Norbertus op hetzelfde moment als de Orde der Norbertijnen. Vandaag 
getuigt de abdij nog steeds van een zekere jeugdigheid en vitaliteit 
dankzij de 1700 studenten van het Seminarie van Floreffe.

 I Christian Sonon
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“ 
Van alle kloosterordes, is het de grootste abdij in de provincie 

Namen ”. Het hart van Benoît Debatty begint wat sneller te klop-
pen wanneer hij het over de Abdij heeft. Van 1994 tot 2002 was 
hij de directeur van het Seminarie van Floreffe en vandaag is 
hij de voorzitter van de vzw Floreffe, Histoire, Culture et 
Tourisme die de festiviteiten organiseerde. Toegegeven, de site 
is indrukwekkend. De abdij torent uit over de vallei waar de 
Samber en de Wéry samenvloeien. De site bestaat uit een geheel 
van gebouwen die hoofdzakelijk dateren uit de 17e en 18e eeuw 
en die gelegen zijn aan de voet van een vierkante toren met een 
majestueuze klokkentoren. Wanneer men de site bewondert 
vanuit de kapel van Saint-Roch, aan de andere kant van de vallei 
van de Wéry, begrijpt men waarom het als een van de mooiste 
sites in onze streek wordt beschouwd en waarom de abdij opge-
nomen werd in de lijst van het uitzonderlijke erfgoed van 
Wallonië. Meer dan terecht !

Een gespaarde abdij 
“In tegenstelling tot de meeste abdijen heeft de abdij van Floreffe het 

geluk gehad de brandstichtingen en plunderingen tijdens de Franse 

Revolutie te overleven”, legt Jean-François Pacco uit, die samen 
met Benoît Melebeck verantwoordelijk is voor de communicatie 
van de vzw. “De abdij heeft niet alleen haar muren kunnen behouden, 

maar ook de religieuze continuïteit is tot op vandaag gewaarborgd 

gebleven, aangezien een als republikein vermomde kanunnik er in 

1797 in slaagde de abdij terug te kopen toen ze te koop werd 

aangeboden.” 
“Sinds haar stichting in 1121 is de abdij van Floreffe gewijd aan de 

idealen en waarden van de heilige Norbertus, met name de liefde voor 

schoonheid, verdraagzaamheid en openheid naar de wereld”, verze-
kert Benoît Debatty, verwijzend naar de prachtige werken die 
nog steeds aanwezig zijn in de abdijkerk, zoals de 74 barokke 
koorstoelen van Enderlin uit de 17e eeuw, en naar de waarden 
die onderwezen worden in het seminarie, maar ook naar het 
muziekfestival Esperanzah ! met als thema's broederschap en 
humanisme, de mix van culturen en de aanvaarding van ander-
mans verschillen.

Een  molen-brouwerij uit de 13e eeuw
Naast de ontwijde kerk en de door de school bezette abdijge-
bouwen staat er nog een uitzonderlijk voorbeeld van middel-
eeuwse industriële architectuur: een 13e-eeuwse molen, onder-
tussen heringericht en omgebouwd tot brouwerij. “De molen 

wordt ook gebruikt voor toeristische activiteiten en regelmatig worden 

er culturele evenementen in georganiseerd, zoals tentoonstellingen en 

ambachtsbeurzen”, legt de voorzitter uit, waarbij hij benadrukt 
dat de winst die de horeca-activiteit oplevert, wordt gebruikt 
om de sociale acties van de school te financieren. 
Dankzij de dagelijkse aanwezigheid van de studenten en de 
toeristen die onder het welwillende oog van de heilige 
Norbertus door de abdij trekken, maar ook dankzij de organi-
satie van tentoonstellingen, cursussen, evenementen en festivals 
ter versterking van het sociale en maatschappelijke weefsel, 
bloeit de site in alle seizoenen. “Florete flores ! ” (Kom tot bloei) : 
het motto van de norbertijnengemeenschap, dat te lezen is op 
de gevel van een vleugel aan de grote binnenplaats, heeft nog 
een mooie toekomst voor zich.

In 2002 vond op de binnenplaats van de abdij  
de eerste editie van het festival Esperanzah ! 

Archief van de krant L’Avenir. 
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DE ABDIJ IN
EEN PAAR DATUMS

IDYLLISCHE 
OMGEVING 
VOOR 
LEERLINGEN

Bestaat er een mooiere locatie voor een school ? Je hoeft 
niet lang in de majestueuze gangen van de abdij rond 
te wandelen om het antwoord op deze vraag te vinden. 
Terwijl de lagere klassen in het hoofdgebouw en de 

bijgebouwen van de oude abdijhoeve zijn ondergebracht, zijn 
de leerlingen van het middelbaar ondergebracht in het hoger 
gelegen gedeelte, in de 18e-eeuwse abdijgebouwen, waarvan het 
interieur aangekleed wordt door elegante stuc-, marmer- en 
smeedijzeren decoraties. De speelplaatsen zijn afgestemd op de 
school: voor de jongste kinderen het erf met zijn kippen en oude 
kasseien tussen de schuur en de molen, voor de oudsten de grote 
binnenplaats met zijn vijver en tuinen waar ze zich in de zomer 
onder de toeristen begeven.

Slapen onder een rococohemel
Het jongensinternaat is versmolten met het ruwe beton van een 
vleugel die pas in 1964 werd gebouwd, maar dat kan niet worden 
gezegd van het meisjesinternaat. Elke avond voor het slapen 
gaan kunnen ze in hun openluchtkamer nog een laatste blik 
werpen op het rococoplafond van de bibliotheek en de trom-
pe-l'oeil-schilderijen. “De bibliotheek, gebouwd in het begin van de 

18
e

 eeuw op drie niveaus, is het meest indrukwekkende gebouw op het 

terrein”, legt Benoît Debatty uit, terwijl hij ons meeneemt naar 
de kelderverdieping om ons het oudste deel van de abdij te laten 
zien, de middeleeuwse kamer van de graven, die wordt gebruikt 
als kelder en schrijnwerkerij.

De binnenplaats van de abdij, een prachtige 
speelplaats voor de leerlingen van het seminarie. 

1121 - Op 27 november krijgt Norbert van Xanten 
(Noordrijn-Westfalen) het domein Floreffe van de 
graven van Namen en sticht er een abdij. In 
Prémontré (bij Laon) sticht hij vervolgens de Orde 
der Premonstratenzers, die de voorschriften van de 
heilige Augustinus naleeft.

12e eeuw - De abdij van Floreffe sticht ziekenhuizen, 
verzorgingshuizen en abdijen, evenals het klooster 
van Heylissem (Hélécine, in Waals-Brabant) en de 
priorij van Leffe (Dinant).

13e tot 17e eeuw - Periodes van oorlog en bezetting 
maar ook van ontspanning binnen de Orde worden 
afgewisseld met periodes van vrede, vernieuwing  
en uitbreiding.

18e eeuw - Periode van de bouw van de bibliotheek, 
abdijvertrekken, boerderij, stallen, enz. Verbouwing 
van de abdijkerk in neoklassieke stijl door  
Laurent-Benoît Dewez.

1787 - De abdij bezit 29 boerderijen en meer dan 
5000 hectare grond.

1794 - De abdij wordt geplunderd door Franse 
revolutionaire troepen. Een deel van de 
gemeenschap emigreert naar Duitsland.

1797 - De abdij wordt in Parijs openbaar verkocht. 
Een kanunnik koopt het in naam van zijn 
medebroeders.

1819  - Het kleinseminarie van Namen verhuist naar 
Floreffe.

1844 - Overlijden van de laatste kanunnik die in de 
abdij verbleef.

1977 - De lagere school gaat open voor meisjes;  
de middelbare afdeling in 1988.

2002 - Eerste Esperanzah ! festival.

2021 - 900e verjaardag van de abdij. De school heeft 
1700 leerlingen, waaronder 150 internen.
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EÉN VERJAARDAG,  
VIJF CADEAUS
BOEK
 •  Floreffe neuf siècles d’histoire 

Dit collectieve werk, uitgegeven op initiatief van de vzw 
Floreffe, Histoire, Culture et Tourisme, onder leiding van 
Jean-François Pacco, vertelt de lange geschiedenis van de 
norbertijnenabdij en het seminarie van Floreffe en hun 
bewoners. In 368 bladzijden gaan de auteurs in op negen 
eeuwen godsdienstig leven, artistieke productie, economische 
activiteit, en eindigen met de opleiding van de jeugd.  
Info : www.editionsnamuroises.be

TENTOONSTELLINGEN 
•  Een abdij, een orde, een geschiedenis  

De tentoonstelling, die tot eind januari 2022 in de abdij te zien 
zal zijn, is een uitnodiging om de geschiedenis te ontdekken van 
een orde van reguliere kanunniken, de norbertijnen, waarvan er 
in België nog steeds gemeenschappen bestaan in de abdijen 
van Leffe, Averbode, Grimbergen, Park (Leuven), Postel (Mol), 
Tongerlo en in de priorij van Brasschaat. Er zullen verschillende 
thema's aan bod komen, zoals de vrouwen in de orde, de 
wetenschappelijke, architectonische en artistieke activiteiten, 
de bibliotheken en de cultuur. 

•  Grandeur et Déchéance.  
L’héritage patrimonial de l’abbaye de Floreffe   
Tot 23 januari stelt het TreM.a (Musée des Arts anciens in 
Namen) uitzonderlijke werken voor (zilverwerk, schilderijen, 
beeldhouwwerken, manuscripten, textiel, enz.), waarvan 
sommige al 50 jaar niet meer in België tentoongesteld werden! 
Tot deze schatten behoren de Bijbel van Floreffe (bewaard in de 
British Library in Londen) en het Polyptiek-reliekschrijn, een 
fragment van het Heilig Kruis dat uit het Heilige Land werd 
meegebracht (Louvre in Parijs).

BIER 
•  Floreffe 900 Cuvée spéciale 

De abdij van Floreffe schittert ook door haar bier, waarvan de 
productie in 1983 werd toevertrouwd aan de brouwerij Lefebvre 
in Quenast. Ter gelegenheid van het 900-jarige bestaan werd 
een speciale Floreffe Cuvée in beperkte hoeveelheden 
gebrouwen. Het recept van de Floreffe Double werd verfijnd 
door een infusie van specerijen met Cognac, wat een unieke 
smaakervaring biedt. Dit donkere bier met robijnrode accenten 
zal ook verkrijgbaar zijn in een collector box.

VOORSTELLING  
•  Florete Flores 

Op 6, 7 en 8 mei 2022 zal de abdij, omringd door plaatselijke 
acteurs en haar leerlingen, de hoofdrol spelen in een grote 
promenadevoorstelling, geschreven door Philippe Bailly, ooit 
troubadour van het kasteel van Bouillon, en geregisseerd door 
Bruno Mathelart, directeur van de Compagnie du Rocher 
Bayard. De 900 jaar van de abdij worden belicht in 9 scènes van 
elk vijftien tot twintig minuten, die op 9 verschillende locaties 
worden opgevoerd. 

Een klooster dat sportzaal werd
We lopen nu door een labyrint van gangen, deuren en 
trappen die door de tijd zijn uitgesleten. Een grote refter 
met zuilen en een preekstoel uit de 17e eeuw, ruimtes voor 
studie of ontspanning ... majestueuze zalen volgen elkaar 
op tot aan de kapittelzaal met zijn romaanse kapitelen, 
waar de leerlingen hun boterham eten terwijl ze nadenken 
over de betekenis van de zeven Latijnse spreuken op de 
muren. Plotseling wordt de stilte verbroken door het 
gedempte geluid van een bal. Het komt van de binnen-
plaats van het klooster, dat omgetoverd is tot sportveld. 
“Kijk, deze inscriptie op de muur, het is de grafsteen van een 

geestelijke die in 1598 stierf,” legt Benoît Melebeck uit. “Een 

bal legde het terug bloot in 2003.” Leidt het seminarie ook 
archeologen op ? Onze gedachten worden onderbroken 
wanneer een levensgroot beeld van een heilige, met een 
boek op haar schoot, onze aandacht trekt in een marmeren 
nis die in een hoek van het klooster is uitgehouwen. 
“Hallo”, roept de verschijning, die een studente blijkt te 
zijn, gebogen over haar syllabus. Mijn God ! Verleden en 
heden vloeien in alle hoeken en openingen samen in deze 
uitgesproken unieke school.

De meisjes- 
slaapzaal onder  
het rococo-gewelf 
van de bibliotheek.

De prachtige kapittelzaal 
en zijn Latijnse spreuken.
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De grotten van Lascaux, beschouwd als de Sixtijnse 
Kapel van de prehistorie, die op de werelderfgoedlijst 
van de Unesco staan en sinds 1963 gesloten zijn voor 
het publiek, vertrekken op wereldtournee. Eerste 
halte : het Préhistomuseum in Flémalle.

 I CompanyWriters / Perrine Mertens

Lascaux 

in Ramioul 

IMMERSIE IN HET HART 
VAN DE MENSHEID 

Toerisme

F L É M A L L E

Luik
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Het departement Dordogne besliste zijn krachten 
te bundelen met die van het Préhistomuseum 
van Ramioul om zijn virtuele en immersieve, 
rondreizende tentoonstelling te lanceren, 

alvorens de rest van de wereld te veroveren. Een eerste 
stap dus, bijna 60 jaar na de sluiting van de grotten - 
omwille van het behoud - om het erfgoed aan een zo 
breed mogelijk publiek voor te stellen.
“De grotten van Lascaux zijn een echte artistieke prestatie”, 
vertelt Frédéric Van Vlodorp, persverantwoordelijke van 
het Préhistomuseum. “Het is het resultaat van uitgebreid 

onderzoek dat aantoont dat de cro-magnonmens minstens even 

intelligent was als wij. Neem bijvoorbeeld de vormen van de 

dieren die het reliëf van de steen volgen, het werken met 

natuurlijk pigment, de precisie van tekening ... Stel je voor, in 

die tijd, zonder stellingen of plannen, het geheugen en de 

deskundigheid van de kunstenaars die dit meesterwerk hebben 

gemaakt”, vertelt hij enthousiast.
“Het Préhistomuseum maakt deel uit van het Europese netwerk 

van de Musea voor de Prehistorie. Wij genieten wereldwijde 

erkenning, dankzij onze bemiddelingscapaciteiten. Het is dan 

ook vanzelfsprekend dat wij, in samenwerking met het 

departement van de Dordogne, aan de ontwikkeling van dit 

project wilden deelnemen. Samen bedachten we de thema's, 

creëerden we de workshops en animaties, enz. In ruil daarvoor 

hebben wij de eer de eerste halte te zijn van een lange rondreis.”

De beroemde gravures en beschilderingen 
binnen handbereik
De tentoonstelling, die in december van start ging en op 
31 mei wordt afgesloten, heeft verschillende facetten. Het 
eerste stadium is een ruimte met virtual reality, waar de 
bezoekers een comfortabel masker krijgen die hen toelaat 
hun bril op te houden. “Ze kunnen vrij en op eigen tempo 

door de grot lopen en de beroemde gravures en schilderingen 

van paarden, herten en beren ontdekken, waar de grot beroemd 

om is,” legt Frédéric Van Vlodorp uit. “Een vuurbol, die de 

geest van de prehistorie voorstelt, vergezelt hen bij hun ontdek-

king van de plaats en ontcijfert de details van de muren. Het is 

een totale onderdompeling en de ervaring is werkelijk onthut-

send.” Het bezoek duurt vijftien minuten en per persoon 
wordt een ruimte van negen vierkante meter gereser-
veerd, voor meer veiligheid.
Daarna is het tijd om de handen uit de mouwen te steken : 
reconstructies van beschilderde muren, facsimile's van 
in Lascaux gevonden voorwerpen, levensgrote scènes uit 
het dagelijks leven van prehistorische mannen en vrou-
wen ... De onderdompeling gaat de hele tentoonstelling 
door. Er zijn ook interactieve elementen: op te lossen 
raadsels, touchscreens en filmfragmenten of interviews 
met vooraanstaande specialisten. De bezoekers worden 
ook uitgenodigd om zich te wagen aan muurschilderin-
gen, steengravures, de kunst van het versieren van licha-
men en het aansteken van vuren zoals in de prehistorie.  
Tenslotte begeven wij ons naar de verduisterde grot van 
Ramioul om de ervaring te herbeleven van de kinderen 
die in 1940 de grot van Lascaux ontdekten. “We hebben 

daar dezelfde omstandigheden nagebootst, tot in het kleinste 

detail.”
Naast de tentoonstelling en de immersieve ruimte biedt 
het Préhistomuseum verschillende activiteiten die de 
plaats van de primitieve kunst vandaag en die van kunst 
in het algemeen in ons dagelijks leven in vraag stellen.

VOOR DE OERMENS  
IN ONS ALLEN !
Het Préhistomuseum, gelegen in een 
beschermd bos van dertig hectare in het 
Luikse, heeft bewezen dat het in staat is om 
baanbrekend wetenschappelijk onderzoek te 
democratiseren. En het maakt de oermens in 
ons wakker op verschillende manieren :

•  Het museum presenteert verbazingwekkende 
collecties die op originele wijze de 
geschiedenis van de mensheid schetsen. 
Meer dan 500 000 archeologische 
voorwerpen getuigen van een verleden dat 
vandaag nog springlevend is.

•  In het expertisecentrum zijn de educatieve 
afdeling, de afdeling ‘collecties en onderzoek’ 
en het experimenteel archeologisch 
laboratorium ondergebracht.

•  Het park biedt activiteiten midden in de 
natuur (schietparcours met speerwerper, 
reconstructie van tipi's, workshop 
pottenbakken, blotevoetenpad, enz.) om te 
leren en tegelijk plezier te maken.

•  De Archéobistrot brengt archeologie, 
geschiedenis en gastronomie samen op  
het bord.

P R É H I S T O M U S E U M

Rue de la Grotte 128
4400 Flémalle
+32 4 275 49 75
 
www.prehisto.museum
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DE 
PREHISTORIE 
GEÏLLUSTREERD 
DOOR BENOÎT 
CLARYS

Hij werd in Zuid-Afrika 
geboren en bracht zijn 
jeugd door in Frankrijk. 
Lange tijd woonde hij in 

Louvain-la-Neuve voordat hij vijf 
jaar geleden naar de Ardèche ver-

huisde. Hij studeerde af aan de Ecole 
supérieure des Arts de Saint-Luc, in 

Doornik en werkte 13 jaar in Brussel als 
illustrator in de reclamewereld voordat hij een 

carrière begon als museumillustrator in de pre-
historie en archeologie. Hij kent het Préhisto- 
museum in Ramioul goed want verschillende 
van zijn illustraties - waaronder L’enfant d'Engis 
- waren daar te zien of zijn dat nog steeds. Benoît 
Clarys (63) is nu een erkende Europees paleo-
kunstenaar en krijgt veel opdrachten van 
Belgische, Zwitserse, Nederlandse en Duitse 
musea. Hij decoreerde onder andere de 
Merovingische zalen van het Musée du 
Cinquantenaire, de muren van het Musée du 
Malgré-Tout in Treignes en het Musée de 
l'Homme in Parijs, evenals de site van Aven 
d'Orgnac in de Ardèche. Een ontmoeting met 
een grote illustrator van de prehistorie wiens 
fresco's soms grenzen aan grotschilderingen.

Bent u begonnen als reclamemaker ?
Om de kost te verdienen, maar met reclame kon 
ik naam maken. Anderzijds is het een zeer veel-
eisende bezigheid die een persoonlijke stijl vraagt 
en waarin alle beperkingen zitten vervat. Het 
was soms erg frustrerend, maar tegelijkertijd gaf 
het me een nauwkeurigheid die ik nu gebruik 
voor mijn illustraties.

Omdat de aanvragen die u krijgt ook heel 
precies zijn ?
Klopt maar ik heb meer speelruimte wat inhoud 
betreft en de “klanten” zijn minder kieskeurig. 
In feite ben ik begonnen met de archeoloog 
Pierre Cattelain in het Musée du Malgré-Tout in 
Treignes, in de jaren 1990. In het begin was het 
niet geweldig, maar mijn werk kreeg uiteindelijk 
positieve reacties. In 1990 kreeg de reclamewe-
reld een grote klap door de Golfoorlog, maar ik 
heb veel geluk gehad want ik heb mij uitsluitend 
kunnen wijden aan de archeologische illustratie 
door te werken voor het Waalse Gewest in 
Jambes. De Fransen toonden belangstelling voor 
mijn werk, daarna de Duitsers en de Zwitsers ... 
Ik was vertrokken !

Deze illustratie, getiteld  
“Wooden stick”, die werd 

gemaakt in opdracht van de 
Universiteit van Tübingen, stelt 

een jachttafereel voor  
van homo heidelbergensis, 

290.000 jaar geleden,  
in Schöningen (Duitsland).

L’enfant d’Engis,  
illustratie van Benoît Clarys.
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U hebt uw werk veel in Frankrijk tentoongesteld maar eigenlijk 
niet zo veel in België ?
Men is nooit profeet in eigen land. Maar Pierre gaf me wel een 
tentoonstelling als illustrator in het Musée du Malgré-tout in 
Treignes. Een retrospectieve opgezet op initiatief van Fernand 
Colin, de directeur van het Préhistomuseum in Ramioul.

Wat voelt u als u een grottekening ziet ?
Pure emotie ! En het hoeft niet op spectaculaire plaatsen te zijn 
zoals in de Chauvet-grot in Vallon-Pont-d’Arc. Zelfs als je onbe-
duidende grotten bezoekt en een kleine getuigenis van helemaal 
niets ontdekt, roept het simpele feit te weten dat iemand dit 
duizenden jaren geleden heeft getekend, zonder te weten wan-
neer of waarom, een sterke emotie op. Zoals wanneer je een 
pijlpunt of een klein prehistorisch stuk gereedschap vindt tijdens 
een opgraving. Je denkt : “Hier was iemand vijftienduizend jaar 
geleden !”

Wat denkt u van deze immersieve tentoonstelling over de 
grotten van Lascaux die door het Préhistomuseum in  
Ramioul wordt voorgesteld ?
Fernand Colin, die graag buitengewone tentoonstellingen pro-
grammeert, wordt altijd gedreven door een zorg voor kwaliteit. 
Hem kennende en wetende dat de autoriteiten die de grot van 
Lascaux beheren erbij betrokken zijn, moet het resultaat wel 
heel fabelachtig zijn en de wonderen van de grot uitstekend 
weergeven worden. Een grot die trouwens om redenen van 
natuurbehoud nooit meer toegankelijk zal zijn voor het publiek.

Wie heeft uw voorkeur: neanderthaler of cro-magnon ?
Neanderthaler, omdat hij mysterieus blijft en van een andere 
soort is. Toen ik als kind in een jeugdbeweging zat nam onze 
aalmoezenier, een bewonderaar van Teilhard de Chardin, ons 
mee de velden in om vuurstenen te zoeken. We onderzochten 
een Moustérien-site, dus de neanderthalerperiode, en ik verza-
melde vuurstenen die de geestelijke mij vervolgens beschreef. 
Grote momenten die tot de verbeelding van een achtjarige 
spraken.

Zelfs als je onbeduidende grotten bezoekt en een 
kleine getuigenis van helemaal niets ontdekt, roept 
het simpele feit te weten dat iemand dit duizenden 
jaren geleden heeft getekend, zonder te weten 
wanneer of waarom, een sterke emotie op.

Wat heeft meedoen aan opgravingen u als  
amateurarcheoloog gebracht ?
Het was zeer verrijkend. Ik heb met name gewerkt in Bossut-
Gottechain, bij Waver, op een site die zou zijn vernietigd als we 
die niet hadden verkend. We hebben bijna 450 merovingische 
graven opgegraven die in de vergetelheid waren geraakt. We 
vonden een intact graf van een vrouw met haar juwelen. En zo 
hebben we ook in Frankrijk, in de buurt van de Somme, de voet 
ontdekt van een klein terracottabeeldje dat dateert uit het neoli-
thicum. Dit zijn magische momenten! Je vergeet alles, zelfs de 
kou. Daarna proberen we ons niet te laten meeslepen en weten-
schappelijk te blijven ...

Aan welke projecten werkt u nu ?
Ik werk aan illustraties voor de archeologische site van Soyons, 
in de buurt van Valence, ik illustreer een boek over het meso-
lithicum en ik bereid andere beelden voor over de neandertha-
lersite van Caours, in de Somme, en over een buitengewone 
paleolithische Venus die in 2019 in Amiens werd ontdekt. Mijn 
prehistorie is nog niet voorbij ... (glimlach).

www.benoit-clarys.com
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Lars Riis en Greg Piotto barsten  
van ambitie. Ze besloten een oude 
brouwerij uit Bergen nieuw leven in 
te blazen en er bier te brouwen dat 
zijn roots duidelijk prijsgeeft : 
Belgica.

 I Alain Voisot / Christian Sonon

La Belgica 

HET RUIKT NAAR BIER  
VAN LONDEN TOT BERGEN ! 

B E R G E N

Henegouwen

De historische crisis die wij nu doormaken remt het 
enthousiasme en de dynamiek van de jonge onder-
nemers totaal niet. In Bergen waagden Lars Riis en 
Greg Piotto de sprong : ze willen de oude Brasserie 

de Londres, die dateert uit 1455, weer tot leven wekken. De 
uitdaging ? Een nieuw biergamma lanceren op een brouwerij-
markt overspoeld door de vele nieuwe microbrouwerijen. In 
afwachting van het einde van de renovatie van de gebouwen 
aan de Frère Orbanlaan, op de binnenring van de stad, brouwen 
zij hun nieuwe Belgica-bieren in de Brasserie La Binchoise.

Het Belgicagamma telt  
vijf speciaalbieren :
• Belgica blonde (6,2°) 
• Belgica brune (7,7°) 
• Belgica triple (8,5°)
• Belgica red (7°)
• Belgica wheat (4,5°, tarwebier)
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“Het is een brouwerij waar ik al sinds 2010 mee samenwerk”, 
legt Greg uit. “Als gepassioneerd zytholoog heb ik het  

bedrijf geholpen bij het brouwen van verschillende bieren,  

waaronder La Montoise.” Het sprak voor zich dat deze 
Gilles de Binche, eveneens oprichter van de website 
LesBieresBelges.be, zijn krachten bundelde met de 
Belgisch-Deense Lars Riis, een autodidact die vijf talen 
spreekt en vooral een creatieve ondernemer is, gedreven 
door een aanstekelijk enthousiasme. Greg is verant-
woordelijk voor het ontwerp, de marketing en het zoe-
ken naar partners, terwijl Lars zich bezighoudt met 
internationale prospectie en het beheer van de produc-
tie-installatie. De twee mannen krijgen de steun van 
talrijke partners, waaronder de zeer populaire Massimo 
Falasca, Monsieur Montoise, en de welbekende 
Christophe Vanneste, die hen altijd heeft aangespoord 
om hun eigen bieren in Bergen te brouwen.  

Lars Riis  en 
Greg Piotto.

Het doel van het duo is om jaarlijks anderhalf 
miljoen flessen voor de export te produceren.

Een bier voor de export
“Door deze oude brouwerij te renoveren, willen we een blad-

zijde uit de geschiedenis van de stad Bergen laten herleven”, 
vertelt Lars Riis. “Deze historische erfenis brengt ons tot een 

concept dat exportwaardig is, vandaar de naam Belgica, dat 

verwijst naar het logische imago van de Belgische brouw-

kunst.” De nieuwe brouwerij zal de door Greg gecreëerde 
bierencollectie produceren, dat wil zeggen vijf speciaal-
bieren van hoge gisting, hergist op fles en ongefilterd, 
Belgica blonde (6,2% alcohol), brune (7,7), triple (8,5), 
red (7) en wheat (4,5, tarwebier), maar ook La Montoise 
en La Trinité, klassiekers die welbekend zijn bij de inwo-
ners van Bergen.
Volgens Lars is het doel van het duo om jaarlijks ander-
half miljoen flessen voor de export te produceren : “We 

willen niet gebonden blijven aan de Belgische markt, die al 

overvol is. Uit de naam van de collectie blijkt duidelijk wat 

onze intenties zijn. Een van onze startpunten is Denemarken, 

waarmee ik een persoonlijke band heb. Het is geen grote 

markt, maar het is een opening naar Noord-Europa.”

Een budget van meer dan 2 miljoen euro
Voor de uitvoering van hun project kunnen de partners 
rekenen op een kapitaal van meer dan twee miljoen 
euro, wat niet overbodig is gezien de omvang van de 
renovatiewerkzaamheden aan de oude gebouwen. Als 
gevolg van de pandemie liepen de renovatiewerkzaam-
heden echter aanzienlijke vertraging op. Greg Piotto: 
“We hadden een afspraak met de notaris op 19 maart 2020, 

maar op de 12
e

 hoorden we dat de eerste gezondheidsmaatre-

gelen op 14 maart van kracht zouden gaan ! ” Vanaf dat 
moment liep iedereen achter op schema. Maar de reno-
vatiewerken vorderen en zouden tegen eind 2023 vol-
ledig moeten zijn afgerond. Intussen gaat de productie 
in Binche voort. Lars Riis : “Wij verdelen de producten zelf 

en zijn zelf aanwezig in de belangrijkste handelszaken van 

het land.”

EEN “BREXIT BEER” ?
Nu we het toch over Engeland hebben, kunnen we evengoed meegaan met de actualiteit. Wat een 
marketing- en mediastunt : een “Brexit Bier” dat wordt geproduceerd door de Brasserie de Londres in 
Bergen exporteren naar het Verenigd Koninkrijk ! Het zou een zwart, bitter bier zijn. “You will drink it to the 
dregs” (Je zult het tot het bezinksel opdrinken !). We stelden het als grap voor aan onze twee brouwers en 
tot onze verrassing leken ze het een goed idee te vinden : “Bedankt voor het idee. We gaan er vanaf 
begin volgend jaar aan werken om het tegen 23 juni uit te brengen, als verwijzing naar de datum van het 
Britse Brexitreferendum op 23 juni 2016.” Zouden ze durven ?
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https://belgica-beer.be/ 
www.brasseriedelondres.be

DE ENGELS- 
BOURGONDISCHE ALLIANTIE 
ONDER FILIPS DE GOEDE

Volgens de archieven van de stad Bergen werd 
het gebouw aan de huidige Frère Orbanlaan, 
met zijn gewelfde kelder uit de 14e eeuw, in 
1455 toegewezen aan een ‘Brasserie de 

Londres’, waardoor de stad de bakermat werd van de 
eerste ‘intramuros’-brouwerij in Henegouwen. Maar 
waar komt dat Londense accent vandaan ?
De verklaring zou verband houden met de macht van 
het hertogdom Bourgondië dat, sinds het huwelijk van 
Filips de Stoute met Margaretha van Vlaanderen in 
1369, zich zou blijven uitbreiden door niet alleen 
Vlaanderen, maar ook Artois, Picardië, Henegouwen, 
Brabant, Holland, Zeeland, Friesland, enz. te annexeren 
en zo een machtig blok te vormen tegen het Frankrijk 
van Lodewijk XI. In de 15e eeuw, onder het bewind van 
Filips de Goede, bereikte dit hertogdom zijn hoogtepunt. 
“De geopolitieke allianties van Henegouwen met Bourgondië, 

op zijn beurt verbonden met Engeland, zouden de naam van 

deze brouwerij kunnen verklaren, die gekozen werd om de 

belangrijkste partner in deze alliantie tussen Dijon en Londen 

te vleien”, verklaart Lars Riis.

De Pont de Londres over de Trouille
In het licht van die geschiedenis, baseert de brouwerij 
zijn bestaan op dat van de Pont de Londres, die in 1463 
werd gebouwd om de Trouille te kunnen oversteken. 
Deze rivier doorkruiste toen het zuidelijke deel van 
Bergen, terwijl een kleine haven en een vismarkt zich 
op honderd meter van de brouwerij bevonden.

De plaats heeft een interessante geschiedenis maar 
bestaan er documenten of archieven die de geschiedenis 
van de brouwerij en de recepten van de bieren vertellen ? 
“Nee, er zijn geen gegevens”, zegt Greg. “Maar uit andere 

bestaande verslagen, blijkt dat het bier er in die tijd moet 

hebben uitgezien als een vloeibare pap of graansoep.”
De wijk is sindsdien erg veranderd. De Trouille werd 
voor het eerst gekanaliseerd en omgelegd in 1870 en 
vervolgens overdekt in 1964. Het gebouw diende in de 
19e eeuw als opslagplaats voor een grote brouwerij uit 
de streek. Tot 1934 en de opening van een garage, toen 
begon er olie te vloeien in plaats van bier. Zeker niet 
lekkerder dan pap! Het werd tijd dat een échte brouwerij 
zich er opnieuw ging vestigen …

In de 19e eeuw diende het gebouw als opslagplaats 
voor een grote brouwerij uit de streek. Toen een 
garage in 1934 zijn intrek nam in het gebouw begon 
er olie te vloeien in plaats van bier. Het werd tijd dat 
een échte brouwerij zich er opnieuw ging vestigen …
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THE PLACE
TO BE WAW !
—  Om te gaan ontdekken 

In de Bois du Cazier, tot 6 maart 2022
Focus op kunstenaars Anusch B. / 
Mes racines dans le ciel

De Belgische kunstenares Anuschka Bayens wordt erkend als een 
belangrijke figuur in de glaskralenkunst. Zij heeft een zeer per-
soonlijke visie op juwelen ontwikkeld, onder invloed van haar 

banden met West-Afrika. Haar ontdekking van glas als gevoelig materiaal 
voor artistieke expressie stopt daar niet : later maakte ze kennis met 
gesmolten glas, wat een blijvende invloed zou hebben op haar professionele 
carrière. 
Anuschka Bayens is lid van de Association des Perliers d'Art de France 
en is ook aanwezig op de Belgische hedendaagse glasscène met haar 
geblazen en gegoten glascreaties. In 2015 ontving ze de Sofina-Boël Platformbeurs 
voor onderwijs en talent van de Koning Boudewijnstichting. In 2019 was zij eregast op de Parelbiënnale 
in het MusVerre van Sars-Poteries (Frankrijk). In 2020 nodigde het Musée du Verre in de Bois du 
Cazier Anuschka Bayens uit als kunstenaar in residence waar ze onder meer wilde experimenteren 
met fotografische afdrukken op glas. Moet ontdekt worden !

www.leboisducazier.be 

In Grand-Hornu, vanaf 27 februari 2022
Gaillard & Claude
Het Franse kunstenaarsduo Gaillard & Claude, kritische en geamuseerde waarnemers van de sociale verbeelding van 
onze tijd, cultiveert sinds hun oprichting in het begin van de jaren 2000 een kunst van bizarre intrusie en poëtische 
incidenten die de burleske en geluidscinema van Jacques Tati zou hebben getransponeerd naar de postmoderne 
samenleving, om de tegenstrijdige bevelen achter onze ‘kater’-symptomen te onthullen. Van een gipssculptuur tot een 
bas-reliëf in polyurethaan, van gemarmerd papier tot textieldruk, via elektronische muziek of de enscenering van hun 
eigen stukken, dankt hun polymorfe aanpak zijn samenhang aan het gegeven dat de culturele referentiepunten allemaal 
baden in hetzelfde unieke ‘culturele magma’ waar de verstrengeling van ruimtes en de disharmonie van tijden heersen. 
Door de wiskundige theorie van sets uit te breiden tot het gebied van de esthetiek, zijn Gaillard & Claude dus meesters 
geworden in de subtiele kunst van dubbele betekenissen en insinuaties, van paradoxale affiniteiten en ongehoorde 
kruisingen, van wetenschappelijke formules en volkse uitdrukkingen.
De tentoonstelling bij Mac’s, die bedoeld is als een eerste retrospectieve in België sinds het duo in 2008 naar Brussel 
verhuisde, brengt de essentie van hun productie samen in drie werken : Le Groupe et La Famille (2010), Orchestra (2015) en 
Baloney ! (2020).

www.mac-s.be

Cultuur
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PALISEUL
La Maison Paul Verlaine

“De plaats waar mijn tante woonde is, op drie mijl van Bouillon, een klein provinciestadje, 

Paliseul [...] Een mooie hooggelegen plaats, die de guurheid van de al te uniforme leien 

daken corrigeert ...”
In zijn Croquis de Belgique (1895) was dichter Paul Verlaine (1844-1896) vol lof 
over dit stadje in het hart van het Ardense woud, tussen de Lesse en de Semois. 
Het was in deze oase van rust, het leengoed van de familie van zijn vader die 
uit Bertrix kwam, dat de toekomstige Prins der Dichters zijn vakanties 
doorbracht toen hij nog een kind was. In die tijd verbleef hij meestal bij zijn 
tante Henriette, op de Grote Markt van het dorp. In 1849 verbleef hij er drie 
maanden en ontsnapte zo aan de cholera-epidemie in zijn geboortestad Metz.
In de Belgische Ardennen, “woest als de hel, met zeer zachtaardige inwoners”, 

ontdekte hij “dorpen van leisteen met blauwe daken”, viste hij op forel, joeg hij op wild en 
stoeide hij vrolijk ... kortom, hij bracht er een leuke tijd door met zijn vrienden.

Het speelterrein van de dichter
Paliseul is de bakermat van de familie van Paul Verlaine, de vakantieplaats, het toevluchtsoord van 
de auteur van de Poèmes saturniens en een tussenstop op de grensoverschrijdende route Rimbaud-
Verlaine. In het centrum van het dorp wordt hij herdacht met gedenkplaten, zoals het plaatje dat is 
aangebracht op de muur van een huis waar hij tijdens zijn jeugd veel kwam, op de hoek van de Paul 
Verlaine-straat en een steegje, en waarop staat te lezen : “Hier speelde Paul Verlaine”.
Dit huis, waarvan de ingang zich op de Grote Markt van het dorp bevindt, is nu het Maison Paul 
Verlaine, een plaats gewijd aan cultuur. Op de eerste verdieping is een aan de dichter gewijde 
museumruimte ingericht. De permanente tentoonstelling “Paul Verlaine, Prins der Dichters, de paden 

der creatie in de Ardennen” laat bezoekers zich onder dompelen in de wereld van de dichter. Historische 
en literaire panelen, een korte film en vitrines met ansichtkaarten en brieven vertellen het verhaal 
van zijn verblijf in de streek en belichten de 
plaatsen die hem inspireerden en de 
plaatsen die hij bezocht, zoals de kapel van 
Saint-Roch waar hij ging bidden om zich te 
beschermen tegen de pest ... van het 
huwelijk!
Een bewegwijzerde wandeling van Paul 
Verlaine, ongeveer vijf kilometer lang, 
vertelt via didactische panelen ook de band 
die de dichter had met deze hoek van de 
Ardennen en de natuur.

www.si-paliseul.be

—   Les Ambassadeurs 

Toerisme
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MANHAY
De Ferme Artistique van de molen  
van Odeigne  

In Manhay, in de vallei van de Aisne, zijn de watermolens niet gewend 
om stil te staan. Evenals de oude molen van Lafosse is de molen van 
Odeigne, die al minstens 500 jaar in gebruik is, onlangs overgenomen. 
Toen eigenaar en molenaar Odon Dethise in 2016 met pensioen ging, vond 
hij een jonge vrouw van Brusselse afkomst, Fanny Dumont, om de leiding 
van de molen op zich te nemen en de productie van meel voort te zetten. 
De jonge vrouw, die enige ervaring had opgedaan op een biologische boer-
derij in Rotheux (Neupré), werd door de voormalige molenaar opgeleid in 
de grondbeginselen van het vak, die haar geleidelijk aan zijn knowhow heeft 
doorgegeven.
Fanny, die met haar partner en twee kinderen naar de molen is verhuisd, 
blijft de molen beheren en meel produceren (wit, grijs of volko-
ren) van tarwe, spelt, rogge en boekweit, dat ze op stenen 
molenstenen maalt op het ritme van het water. 
Het enige wat ze nog moest doen was van het meel brood bak-
ken. Om dit te doen, ging de jonge molenaarster samenwerken 
met banketbakker Axel Colin. Samen met twee anderen richt-
ten zij vervolgens een privéstichting op, namelijk La Ferme 
Artistique. Hun doel: het terrein van de molen verwerven en 
verschillende activiteiten ontwikkelen waarbij ambacht, land-
bouw en kunst worden gecombineerd.

Toerisme

Het wiel draait, de trapeze vliegt !
Kunst ? In het verlengde van de molen heeft een oude schuur 
een nieuw leven gekregen. Het herbergt nog steeds hooi 
voor de winter en een stal voor twee koeien, maar het is nu 
een ongewone omgeving voor ... een vliegende trapeze. 
Omdat Fanny, die meer dan een pijl op haar boog heeft, ook 
een trapezeartieste is. Hierdoor zal de locatie haar meta-
morfose kunnen voortzetten door er voorstellingen en cur-
sussen te organiseren, met behoud van haar landelijke ziel 
en haar waardevolle rol binnen het familiebedrijf.
“We organiseren ook rondleidingen in de molen en broodwork-

shops”, legt Fanny uit, “maar onze volgende stap is het opzetten 

van een boerderij op menselijke schaal die gericht is op voedsel-

autonomie. We willen ook nieuwe workshops creëren en artistieke 

stages organiseren ...”

www.moulin-odeigne.be 
www.lafermeartistique.be
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STOUMONT
Het December ‘44 Museum  
en de Koninklijke Tijger

Een pantserwagen van 69 ton is de enige "overlevende" 
van de 135 pantservoertuigen die werden achtergelaten 
door de 800 overlevenden van de 1ste SS Panzer Divisie 
(een elite-eenheid onder leiding van Obersturmbann- 
führer Jochen Peiper) toen zij er in de nacht van Kerstmis 
1944 in slaagden te voet te ontsnappen uit La Gleize waar 
zij werden omsingeld door de Amerikaanse troepen. 
Een vlucht die nu gesymboliseerd wordt door deze 
Koninklijke Tijger 213 die achtergelaten werd op de 
boerderij van Wérimont en nu het enige exemplaar van 
zijn soort is in België. En vooral een mislukking die 
wordt beschouwd als de hoofdoorzaak van de Duitse nederlaag 
in de Slag om de Ardennen..

De kaarthouder van Peiper
Deze na de oorlog gerestaureerde pantserwagen is de toeristische 
trekpleister geworden van La Gleize, een dorp dat nu deel uitmaakt 
van de gemeente Stoumont. Het staat nu voor de ingang van het 
December ‘44 Museum, dat is ingericht in de voormalige pastorie 
die diende als ziekenboeg voor de Peiper panzergrenadier. Tegenover 
de kerk, waarvan de crypte als schuilplaats voor burgers diende, is 
dit museum geheel gewijd aan deze oorlogshandelingen. Via een 
parcours met vitrines, diorama's en projecties wordt op een levendige 
en realistische manier verteld over de tragische gebeurtenissen die 
in La Gleize hebben plaatsgevonden. Het biedt bezoekers ook de moge-

lijkheid om een indrukwekkende hoe-
veelheid materiaal te ontdekken - een van de grootste collecties in zijn soort 
in Europa - waarvan het grootste deel op het slagveld is gevonden. Naast 
voertuigen, wapens, uitrusting en uniformen zijn er ook enkele historisch 
waardevolle voorwerpen tentoongesteld, zoals de kaartenhouder van Peiper, 
een Russische 120 mm mortier en een overlevingszender die uit een bedreigde 
US Flying Fortress is gegooid! 
Het zeldzaamste voorwerp in deze collectie van meer dan 5000 militaire 
voorwerpen is natuurlijk de Duitse Köningstiger tank. Voor de anekdote : toen 
de Amerikanen in juli 1945 de verlaten tanks naar de staalfabrieken van Luik 
brachten, werd deze Tiger 213 achtergelaten bij de vrouw van de plaatselijke 
herbergier in ruil ... voor een fles Cognac ! 

www.december44.com



59

©
 J

ér
ém

y 
Ev

ra
rd

nr. 55Toerisme

LOBBES
Het Domaine de la Portelette,
een menselijk avontuur

Op een steenworp afstand van de plaats die bekend staat als 
‘La Portelette’, op een terrein dat gelegen is aan de oevers van 
de Samber en dat behoort tot de boerderij van de abdij van 
Lobbes, besloten mannen en vrouwen, voor het merendeel 
inwoners van Lobbes, met een passie voor de wijnbouw, hun 
krachten te bundelen en vijf hectare wijnstokken te verbou-
wen. Een eerste perceel werd in 2018 geplant, een ander in 
2019 en een derde vorig jaar. Vandaag telt het domein van la 

Portelette 23 500 wijnstokken. Daarvan zijn er 7500 traditionele soorten (Riesling en Pinot meunier) en de 
rest zijn interspecifieke druivensoorten (Johanniter, Muscaris en Souvignier gris) die beter bestand zijn tegen 
schimmels zoals meeldauw en insecten zoals phylloxera.
“We hebben dit jaar voor het eerst een volledige oogst gehad”, legt Bertrand Halbrecq, voorzitter van de coöperatie, 
uit. “Onze 250 coöperanten zullen dus hun eerste flessen krijgen. Het zal enkel witte wijn zijn, maar over een paar jaar 

verwachten we meer sprankelende wijnen dan witte te produceren.”

Kaarsen om de wijnstokken te verwarmen
Coöperatieleden die de handen uit de mouwen staken tijdens de 
druivenoogst en bij de inrichting van de kelder in de bijgebouwen 
van de boerderij, maar die vooral hun geest van solidariteit in prak-
tijk brachten door als nachtwakers op te treden tijdens de vorst die 
de wijnbouwers in april jl. deed huiveren. “We hadden een klein 

weerstation opgezet en gekoppeld aan mijn telefoon”, zegt de boer en 
leraar. “Toen mijn telefoon ging, stond ik op, keek naar mijn computer 

en toen de temperatuur onder nul graden zakte, belde ik de coöperatieleden, 

die onmiddellijk de bijna 2000 kaarsen kwamen aansteken die wij tussen 

de wijnranken hadden geplaatst. Dankzij deze inter-

venties, die tien keer in veertien dagen werden her-

haald, kon het ergste voorkomen worden.”

Hierbij moet worden opgemerkt dat het 
Domaine de la Portelette meer is dan een bio-
logische wijngaard, aangezien er voor perma-
cultuur werd gekozen. Zij vermijden niet 
alleen bestrijdingsmiddelen, maar grijpen ook 
meer in op de bodem dan op de wijnstok, bij-
voorbeeld door tussen de rijen een mengsel 
van soorten te planten dat bijdraagt tot de 
groei van de wijnstok, of door niet-invasieve 
technieken toe te passen zoals het gebruik 
van een trekpaard om te eggen.

https://domainedelaportelette.be
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Die Walen  
  DIE NAAR DE BERGEN 
ZIJN GETROKKEN

Hoewel de Walen net zo op sneeuw en 
berglucht reageren als Odysseus op het 
gezang der sirenen, blijft deze 
aantrekkingskracht niet beperkt tot de 
wintersport. Sommigen veranderen in 
seizoenarbeiders, die ’s zomers in onze 
streken en ’s winters in het hooggebergte 
werken. Ze exporteren hun knowhow door 
bedrijven op te richten of in het toerisme 
en de lokale economie te investeren.  
Er zijn er zelfs die zich in de bergen 
vestigen omdat ze de omgeving zo 
mooi vinden. In dit nummer stelt 
WAW een aantal Walen voor die 
deze keuzes hebben gemaakt.

 I Gilles Bechet en Marc Vanel /  
Coordinatie : Jean-Willy Lardinoit
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DE ROEP   
VAN DE BERGEN

Volgens een enquête 
die Savoie Mont 
Blanc Tourisme in 
2016 liet uitvoeren, 
gaan ongeveer 
730.000 Belgen 
minstens één keer 
per jaar naar de 
wintersport.

De populairste winter-
bestemmingen van 
deze groep zijn alle 
drie per auto bereik-

baar. Frankrijk voert de lijst aan 
met 57%, ver vóór Oostenrijk en 
Zwitserland, die door respectie-
velijk 24% en 10% van de reizigers worden gekozen. 
Over deze twee landen kan worden opgemerkt dat de 
voorkeuren uiteenlopen, want de Franstaligen kiezen 
eerder voor Zwitserland, terwijl de Vlamingen de voor-
keur geven aan Tirol. Maar dat zal niemand verrassen. 
In Frankrijk gelden de Hoge Vogezen, op slechts vijf à 
zes uur rijden van België, als een van de meest toegan-
kelijke bestemmingen. Voor een bescheiden bedrag 
waant de bezoeker zich daar in een totaal andere 
omgeving.
Of het nu voor een geïmproviseerd weekend of een lan-
gere periode is, de Belgen zijn graag geziene, door ieder-
een gewaardeerd gasten. Op hun komst wordt zelfs 
ongeduldig gewacht. Als levensgenieters die wel van 
een feestje houden en niet op een euro kijken, hebben 
de Belgen een heel positief imago. Dat is natuurlijk 
belangrijk.

Een nieuwe vorm van wintervakantie
Maar de coronapandemie was ook daar voelbaar en de 
gewoonten zijn veranderd. In de Savoie en de Hoge 
Vogezen bijvoorbeeld zijn 112 wintersportplaatsen 
begonnen met ‘Ski m’arrange’, een nieuwe vorm van 
wintervakantie, met onder meer flexibele data en een 
korter of uitgesteld verblijf, om op alles voorbereid te 
zijn. Dat is ongetwijfeld een goed idee.

Of het nu voor een geïmproviseerd weekend of 
een langere periode is, de Belgen zijn graag 
geziene, door iedereen gewaardeerd gasten.  
Op hun komst wordt zelfs ongeduldig gewacht.

Naast skiën, dat op grote schaal wordt beoefend door de 
Belgen, zijn er verschillende arrangementen om van de 
uitgestrekte natuurgebieden te kunnen genieten. 
Wandelingen, sneeuwschoentochten of arrensleeritten 
zijn natuurlijk mogelijk, maar Caroline Tchepelev, per-
sattaché van de Hautes-Alpes, benadrukt dat daarnaast 
allerlei wellnessactiviteiten worden georganiseerd : “Het 

verblijf in de buitenlucht bevordert ook de meditatie. En wie 

vanuit België de autosnelweg neemt, kan achter Grenoble 

anderhalf uur lang de Route Napoléon volgen, met weliswaar 

veel bochten, maar ook schitterende landschappen.”
De Walen – en de Belgen in het algemeen – hebben het 
belang van een verblijf in de bergen in elk geval goed 
begrepen. De droge omgeving en de buitenlucht zijn 
namelijk twee belangrijke factoren om een coronabe-
smetting te voorkomen.
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EEN OOG  
OP DE BERGEN   
IN CHAMROUSSE

Zelfstandig fotograaf Fred Guerdin 
werkt samen met verschillende 
persdiensten, waaronder WAW.  
Zijn beroep heeft hem naar alle delen 
van de wereld gebracht, maar hij 
heeft ook de hoogste bergen gezien. 
Chamrousse is een van zijn favoriete 
skigebieden.

“
Besneeuwde bergtoppen hebben me altijd gefascineerd. Ik heb 

de bergen op mijn zesde ontdekt tijdens het skiën. Daarna heb ik me 

toegelegd op kletteren en bergbeklimmen. Normaal, zonder corona, 

breng ik er meer dan drie maanden per jaar door.”

Naast de bergsporten, waarvan hij schitterende foto’s deelt op 
zijn website, beoefent Fred Guerdin de triatlon, een tak van 
sport die hij heeft ontdekt tijdens zijn revalidatie na een knie-
operatie. “Als triatleet probeer ik mezelf altijd te overtreffen, maar 

ik moet toegeven dat de bergen je dwingen om heel nederig te zijn, 

want het is onmogelijk om ervan te winnen. Je kunt ze alleen opzoeken; 

de bergen moeten jou accepteren.”

Fotograaf en ambassadeur 
Een van de favoriete bestemmingen van de Henegouwer is het 
skigebied Chamrousse, niet ver van Grenoble, waarvan hij zelfs 
ambassadeur in België is geworden. “Ik heb het gebied een jaar of 

vijftien geleden ontdekt en kom er steeds terug. Het is een klein ski-

gebied voor gezinnen, dat nog iets authentieks heeft. Ik werk als foto-

graaf samen met het bureau voor toerisme. Dat is de basis van onze 

verstandhouding, ik voel me daar thuis.”
Om plezier, liefde voor de natuur en beroepsactiviteiten te com-
bineren, werkt Fred Guerdin ook samen met andere bedrijven 
in de bergen, zoals de Zwitserse groep BMF, een specialist op 
het gebied van ski- en stoeltjesliften, waarvoor hij zowel ’s 
zomer als ’s winters video’s en foto’s maakt. 
“Ik heb veel skigebieden mogen bezoeken, waaronder Verbier in Wallis, 

maar ook Chamonix, dat ik ondanks zijn ontzaglijke grootte als het 

mekka van de bergsport beschouw. Ik heb de kans gekregen om mijn 

zoon van vijftien voor het eerst de Mont Blanc te laten ervaren. Een 

beklimming tot 4800 meter! Dat was een heel emotioneel moment, 

zowel voor hem als voor mij”, zegt hij tot besluit.
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In 25 jaar tijd heeft de Belgische groep Nouvelle Hôtellerie drie hotels in België, 
Frankrijk en Zwitserland gekocht en gerenoveerd. Een daarvan is Plein Ciel in hartje 
Wallis. Een gezellig hotel, dat vorige winter 3000 overnachtingen telde. Maar vóór de 
pandemie, in 2019-2020, waren dat er meer dan 5000.

PLEIN CIEL  
EEN RECREATIEVE 
INVESTERING

De geschiedenis van Nouvelle Hôtellerie begint in 1994 
met de overname van hotel Les Tourelles in Crotoy 
(Baai van de Somme) door een groep Belgische vrien-
den die vastbesloten zijn om er nieuw soort vakantie-

oord van te maken, een plek die ‘net als thuis’ aanvoelt. 
Het succes is van dien aard dat de groep het aantal aandeelhouders 
uitbreidt en zich twee jaar later in een groter avontuur stort: het 
verbouwen van een voormalig kabelbaanstation in Champéry, 
in het zuidwesten van Zwitserland, aan de voet van de 
skipistes.
“De filmproducent Jean-Philippe Laroche, die Les Tourelles al had ont-

dekt, is bij toeval op deze vreemde plek gestuit”, zegt bestuursvoor-
zitter Didier De Jaeger. “Hij kwam regelmatig skiën in dit gebied en 

had het station opgemerkt. Deze kabelbaan is een van de oudste van 

Wallis, maar diende in de jaren 30 vaker om melk naar boven te brengen 

dan skiërs. Het kostte hem geen moeite om ons te overtuigen.”
In de jaren 80 kwam er een andere kabelbaan op een plek die 
meer geschikt is voor skiërs, maar door de aanwezigheid van 
een zelfbedieningsrestaurant bleef het gebouw in bedrijf.

Een restaurant met bar en salon
“Er waren natuurlijk zware werkzaamheden noodzakelijk, wat niet 

eenvoudig is op een dergelijke hoogte”, zegt Didier De Jaeger. “Om 

hotelkamers te maken, hebben we de indeling veranderd en de impo-

sante machinekamer in twee verdiepingen gesplitst. We hebben het 

restaurant behouden en een bar en een salon toegevoegd, wat je niet 
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vaak ziet in de bergen. Het gebouw heeft daardoor een heel 

bijzonder, warm en gezellig karakter. We hebben ook een 

biljarttafel geplaatst en een filmzaal, een sauna en diverse 

voorzieningen aangebracht voor een plek die tussen 17 en 9 

uur volledig van de buitenwereld is afgesloten. ’s Nachts geeft 

dat een bijzondere sfeer aan het hotel. Het lijkt wel een ver-

lichte boot op 1800 meter hoogte.” 
Op deze unieke plek (kenmerkend voor Nouvelle 
Hôtellerie) is bijzondere aandacht besteed aan de grootte 
van de kamers, die groter zijn dan in de lokale hotels. 
Dankzij slaapzalen voor vier tot tien kinderen is ook 
rekening gehouden met gezinnen. “Als je laat in de middag 

aankomt, hoef je alleen maar je ski’s uit te doen en de volgende 

ochtend zit je op tien meter van de piste. Je voelt je thuis, 

zonder de nadelen van een tweede woning”, benadrukt de 
bestuursvoorzitter.

Een beperkte investering
Het originele van Nouvelle Hôtellerie, zowel in Crotoy 
als in Champéry en Heer-sur-Meuse (zie verderop), is 
dat mensen bij elkaar worden gebracht die geen absurde 
bedragen hoeven te investeren om mee te doen. Een 
aandeel kostte destijds 250.000 Belgische frank, maar 
is nu te koop voor 5.000 euro. Dit geeft de koper het 
recht om te participeren in de projecten en een actieve 
rol te spelen bij het beheer ervan. 

“Onze aandeelhouders krijgen voorrang bij de reservering en 

profiteren af en toe van een aanbieding, maar ze ontvangen 

nooit een dividend. Het is vooral een recreatieve investering. 

Wie een aandeel verkoopt dat hij 25 jaar geleden had gekocht, 

maakt natuurlijk winst, maar het doel is vooral om er plezier 

aan te beleven. De investering is daarom beperkt tot een 

bedrag dat je niet per se terug hoeft te verdienen.”

Een derde hotel in België
In 2018 heeft Nouvelle Hôtellerie hotel-restaurant Les 
Sorbiers in Heer-sur-Meuse, ongeveer twintig kilometer 
ten zuiden van Dinant (1), overgenomen. Het principe is 
hetzelfde : “Al onze hotels worden ontworpen door hun eerste 

klanten”, verduidelijkt Didier De Jaeger. “Naargelang ze 

zin en tijd hebben, worden ze lid van werkgroepen die de grote 

lijnen uitzetten en daarover beslissen. Onze prijzen zijn lager 

dan wat mogelijk is op deze locaties. We zouden meer kunnen 

vragen, maar dat is niet onze filosofie.”
Meer dan 200 aandeelhouders zijn tegenwoordig 
betrokken bij de verschillende projecten. Ze komen uit 
heel België en zijn vaak voormalige klanten die over-
tuigd zijn van het concept. “Om leiding te geven aan elk 

hotel, nemen we een horecaprofessional in dienst. Die wordt 

begeleid door een bestuursraad bestaande uit drie of vier 

aandeelhouders die het leuk vinden om daar wat tijd aan te 

besteden. We proberen verschillende achtergronden en vaar-

digheden te combineren, maar ervaring in de horeca wordt 

nooit gevraagd.” 
“We hebben geen groeidoelstelling: al onze aankopen moeten 

gebaseerd zijn op enthousiasme”, zegt de bestuursvoorzitter 
tot besluit. “Onlangs hebben we andere hotels in zonnigere 

streken in Zuid-Europa bezocht, maar het is lastig, want onze 

criteria zijn heel specifiek.”

 (1) Zie WAW nr. 52.

www.pleinciel.com

“Een plek die tussen  

17 en 9 uur volledig van 

de buitenwereld is 

afgesloten. ’s Nachts 

geeft dat een bijzondere 

sfeer aan het hotel.  

Het lijkt wel een 

verlichte boot op  

800 meter hoogte.” 
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HOTEL LODJI  
EEN STIER 
MET VIER 
STERREN

Verscholen in het skigebied  
Les 3 Vallées (Savoie), te midden van 
een prachtige landschap, ligt dit 
gastvrije luxehotel, dat op geestige 
wijze naar Luik verwijst en voor flink 
wat gezelligheid zorgt.

Een van de genoegens van een verblijf in het Lodji is dat 
je – zonder raar te dromen – de Montagne de Bueren 
kunt beklimmen om de besneeuwde Alpentoppen te 
bewonderen. 

Dit viersterrenhotel in Saint-Martin-de-Belleville, midden in 
het skigebied Les 3 Vallées, is het resultaat van het toeristische 
vastgoedproject van een Luikse ondernemer en zijn twee zonen. 
Les 3 Vallées, dat zich uitstrekt in een deel van de Tarentaise- 
vallei, omvat 600 kilometer aan pistes en acht wintersportplaat-
sen, waaronder Courchevel, Val Thorens en Méribel. Het wordt 
dan ook beschouwd als een van de grootste skigebieden ter 
wereld !
Vanaf zijn prilste jeugd is René Baudinet verzot op skiën. In 
1995 koopt hij een appartement in het enige dorp in het gebied 
dat, met zijn oude huizen, zijn broodoven en zijn kerk, nog 
authentiek genoemd kan worden. Wanneer hij verneemt dat 
het Alp Hôtel, ideaal gelegen aan de voet van de mechanische 
skilift, te koop staat, aarzelt hij niet. “We waren eerst van plan om 

het te splitsen en er appartementen van te maken. Maar op aandringen 

van de burgemeester en nadat er aangrenzende percelen beschikbaar 

waren gesteld, hebben we gekozen voor een ambitieuzer hotelproject.”

Vijftien jaar wachten !
Na vijftien jaar wachten op de definitieve vergunning en de 
verwerping van het beroep van de omwonenden kunnen René 
Baudinet en zijn twee zonen, Laurent en Pierre, in de lente van 
2019 eindelijk beginnen met de werkzaamheden. “We zijn uit-

gegaan van een driesterrenhotel, dat er eigenlijk niet meer dan twee 

verdiende, en hebben het niveau verhoogd. Desondanks is het een 

vriendelijk, informeel hotel gebleven. We hebben ervoor gekozen om 

te werken met Belgische bouwvakkers, met mensen die we kennen. 

Ons budget was 18 miljoen en ik ben best trots dat we daar geen cent 

overheen zijn gegaan. Sterker nog, we hebben zelfs meer gebouwd dan 

we van plan waren, bijvoorbeeld door een zwembad en binnen en 

buiten jacuzzi’s toe te voegen.”
Voor de inrichting heeft de familie Baudinet een beroep gedaan 
op de Luikse designer en interieurarchitect Kevin Bona. De 

strakke, chique en lichte inrichting laat de natuurlijke materi-
alen – hout en steen – en de zorgvuldig gekozen vintage meubels 
goed uitkomen.
De naam van het hotel, een samentrekking van Lodge en Lîdje 
(Luik in het Waals), verraadt op geestige wijze waar de eigenaar 
vandaan komt. Aan verwijzingen naar de streek van Luik is 
geen gebrek, te beginnen met de indrukwekkende stier op het 
plein voor het hotel (toespeling op Li Tore, aan het begin van 
de Pont Albert Ier). Dit beeld van duizend kilo is het werk van 
twee Luikse kunstenaars, de beeldhouwer Henri Dujardin (beter 
bekend als Blasius) en de koperslager Gérard Dejardin. “Het hotel 

was nog niet geopend of de stier was al geadopteerd door de wande-

laars, die zich vóór het beeld lieten fotograferen.”
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De Montagne de Bueren in Les 3 Vallées
Het Luikse accent is ook aanwezig in het interieur, 
getuige de suite Prince Evêque, de bar Le Carré, het res-
taurant Le Toré, de trap La Montagne de Bueren en – om 
de Brusselse skiërs een gevoel van thuis te geven – de 
snackbar Volle Petrol. “Ik wilde niet de Belgische vlag laten 

wapperen, maar wel een paar subtiele verwijzingen opnemen 

in het hotel. Die toespelingen maken onze Belgische klanten 

aan het lachen, terwijl ze de Fransen vaak ontgaan, al hebben 

die een heel positief beeld van de Belgen. Ze weten dat wij van 

feesten houden.” 
In Le Toré wordt gekookt door Jean-Sébastien Prijot uit 
Spa, die voor verschillende beroemde koks, onder wie 
Yves Mattagne, heeft gewerkt. “Hij kookt heel lekker en 

is superdynamisch. Om de vier minuten heeft hij een idee. Het 

menu wordt eclectisch en bistroachtig en loopt uiteen van 

spaghetti tot kreeft, met daarnaast een aantal Belgische pro-

ducten, zoals garnalenkroketten.” 

Met zijn 47 kamers, waarvan tien met privésauna, is het 
Lodji in december begonnen aan zijn eerste bedrijfssei-
zoen, dat op 16 april 2022 wordt afgesloten. Net als de 
rest van de wintersportplaats is het hotel ’s zomers geslo-
ten. Het dient dan wel als locatie voor evenementen en 
bruiloften. “Zelfs als we niets verdienen, levert ons dat klan-

ten op. Sommigen van hen zullen in de winter allicht terug-

komen.” René Baudinet is niet ongerust. “De grootste 

moeilijkheden liggen achter ons. Met zo’n hotel in zo’n omge-

ving zie ik niet wat ons zou kunnen gebeuren. Ik verheug me 

op het idee om met één elleboog op de bar een glas bier te 

drinken met een klant.”

www.lodji.fr



6868

nr. 55 Dossier

EEN  
‘ALTERNATIEVE 
BERG’   
IN WALLIS

In de Zwitserse Alpen heeft Benoît Greindl een 
unieke ontvangstlocatie voor bedrijven en gezinnen 
gecreëerd. Hier krijgen ze even uitstel om weer 
verbinding te maken met de natuur en zichzelf.

“ Wanneer je hier naar de hemel en de 

sterren kijkt, voel je je vrij klein. Voor mij 

zijn de bergen een heel interessant 

hulpmiddel om aansluiting te vinden bij  

die nieuwe paradigma’s waarin niets  

meer vaststaat.”
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Even diep inademen. Op 1500 meter hoogte is het pano-
rama adembenemend. Recht tegenover ons zien we het 
Zwitserse deel van het Mont Blancmassief en de Mont 
Vélan, de top van de Walliser Alpen. We zijn in 

Commeire, een oud boerendorp, niet ver van de Grote Sint-
Bernhardpas. De pakweg veertig gebouwen waaruit het bestaat, 
lijken in 700 jaar niet veel veranderd te zijn. Maar een stuk of 
tien van deze voormalige schuren zijn volledig verbouwd en 
sinds kort worden er particuliere gasten ontvangen. Meestal 
zijn het stadsbewoners die niet kunnen loskomen en zichzelf 
willen hervinden. In 2006 heeft Benoît Greindl hier een tamelijk 
apart hotelcomplex voor recreatieve verblijven en bedrijfsse-
minars geopend.
“Een jaar of vijftien geleden heeft mijn neef dit geïsoleerde dorp ont-

dekt toen hij aan het langlaufen was. De traditioneel gebouwde chalets 

liggen pal op het zuiden en bieden een schitterend uitzicht.” De Belg, 
die jarenlang vastgoeddiensten voor bedrijven leverde, heeft 
vervolgens het roer omgegooid en zich gericht op het creëren 
van maatschappelijke waarde voor ondernemingen. Als direc-
teur van het internationale adviesbureau Resilience Institute 
en oprichter van de leidersgemeenschap Regenerative Alliance 
ziet hij dit ongerepte stukje Zwitserse Alpen als de ideale plek 

om bedrijven te helpen bij het streven naar transparant en maat-
schappelijk verantwoord ondernemen door de mens centraal te 
stellen in de arbeidsorganisatie. Met zijn vennoot besluit hij dan 
om tien van de veertig gebouwen op te kopen. Deze worden 
stukje bij beetje gedemonteerd om met gebruikmaking van de 
nieuwste technieken op het gebied van isolatie en comfort in 
hun originele staat te worden hersteld.

Het hele jaar geopend
Het Montage Alternative-project is in zijn eigen tempo, met 
één gebouw tegelijk, tot stand gekomen. De originele architec-
tuur bleef behouden door alle materialen te hergebruiken en 
uitsluitend met lokale bedrijven te werken. Sinds twee jaar vaart 
dit unieke ontwikkelingscentrum een stabiele koers. “We zijn 

het hele jaar geopend en onze bezettingsgraad ligt boven het markt-

gemiddelde. We hebben een einde gemaakt aan het idee dat de bergen 

synoniem zijn aan wintersport. Bij ons zijn er geen skipistes, geen 

mechanische skiliften, geen nachtclubs en geen winkels. Alleen de 

natuur, de stilte en de schoonheid van de bergtoppen vind je hier. We 

zijn volledig alternatief, omdat we tegen de stroom ingaan en ons 

afzetten tegen de situatie die in veel berggebieden is ontstaan. Bij ons 

beleef je de bergen als een omgeving die inspireert.”

Voor de logies en maaltijdverzorging werkt Montagne 
Alternative samen met Châteauform’, een specialist in het 
beheer van locaties voor de organisatie van bedrijfsseminars. 
Van hun kant richten Benoît Greindl en zijn vennoten zich op 
de extraatjes waardoor de omgeving meer gaat leven. Dit zijn 
natuuractiviteiten, zoals trektochten door het land van de H. 
Bernardus en wandelingen om de sparren beter te leren kennen. 
De deelnemers worden ingewijd in de geheimen van deze 
woudreuzen via siropen en zalven die op basis van hun hars 
worden bereid. “We betrekken de groepen bij heel eenvoudige dingen. 

Dat zorgt voor een andere dynamiek. We brengen verbindingen tot 

stand waaraan de mensen niet meer gewend zijn in hun traditionele 

werksituatie.”

Een maatschappelijk en milieulabel
Als een van de eerste organisaties in Zwitserland heeft 
Montagne Alternative het B-Corp-label ontvangen, dat het 
positieve effect van het project op maatschappij en milieu 
bevestigt. Deze ambitie komt tot uiting in sterke banden met 
de dorpsbewoners en de lokale economie, maar ook in het 
gebruik van zonnewarmte om de gevolgen voor het milieu te 
beperken. “Het zijn modellen die centraal staan in onze waarden. 

Wij voldoen aan een groeiende behoefte die ontstaat door een steeds 

snellere digitale wereld waarin we steeds minder verbinding hebben 

met onszelf en de natuur. Ik geloof dat we de kant op gaan van 

economische modellen waarin informatie mondiaal beschikbaar is en 

gedeeld wordt, maar waarin steeds meer lokaal geconsumeerd, 

geproduceerd en gedistribueerd wordt. Dat blijkt natuurlijk efficiënter 

te zijn.”
Benoît Greindl, die al een jaar of vijftien in Zwitserland woont, 
heeft een bijna lichamelijke band met de bergen ontwikkeld. 
“Wanneer je hier naar de hemel en de sterren kijkt, voel je je vrij 

klein. Voor mij zijn de bergen een heel interessant hulpmiddel om 

aansluiting te vinden bij die nieuwe paradigma’s waarin niets meer 

vaststaat.”

https://montagne-alternative.com/

Het Montage Alternative-project is in  
zijn eigen tempo, met één gebouw tegelijk,  
tot stand gekomen. De originele 
architectuur bleef behouden door alle 
materialen te hergebruiken en uitsluitend 
met lokale bedrijven te werken. 
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GIDSEN WIJZEN DE WEG  
IN VAL-CENIS   

In Val Cenis, het grootste skigebied van de Haute 
Maurienne Vanoise, zijn meervoudige medaillewinnaars 
opgegroeid, maar wordt ook aandacht besteed aan andere 
sportieve activiteiten in de bergen. Dat komt met name 
door de inzet van professionele gidsen.

Naast loodrechte afdalingen en slaloms in de poeder-
sneeuw zijn in de bergen nog tal van andere dingen 
te beleven. In Val Cenis, het grootste skigebied van 
de Haute Maurienne Vanoise, waar de hoogte vari-

eert van 1300 tot 2800 m, kijkt het bureau Upguides met andere 
ogen naar skiën en wintersport. Een van zijn specialiteiten is 
het voor groepen bedenken van activiteitenprogramma’s in de 
sneeuw. Heel wat deelnemers maken zo voor het eerst kennis 
met zeer uiteenlopende activiteiten.
Het bouwen van een iglo is niet het eerste wat bij je opkomt 
wanneer je aan de Alpen denkt en al helemaal niet wanneer je 
wordt uitgenodigd om erin te overnachten. Toch is dit wat 
hooggebergtegids Sylvain Baboud voorstelt aan de beginnelin-
gen die hij begeleidt. “Hoewel de iglo als laatste redmiddel dient voor 

mensen die in moeilijkheden komen in de bergen, wilden we er een 

originele recreatieactiviteit van maken. In tegenstelling tot wat alge-

meen wordt gedacht, is niet kou maar vocht het grootste probleem 

wanneer je de nacht moet doorbrengen in een schuilplaats van ijs. Er 

zijn technieken om het vocht buiten te houden en je moet heel streng 

zijn door eerst aan het materiaal te denken.”

Sylvain Baboud,  
hooggebergtegids.
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EEN GESCHIKTE OMGEVING  
OM TE BRAINSTORMEN
Activiteiten in de bergen vereisen een constante solidariteit 
en maken het mogelijk om ervaringen te delen. Ze zijn 
daarom ook een waardevol instrument om de cohesie in 
bedrijven te bevorderen. Dat heeft Upguides ertoe aangezet 
om een deel van zijn activiteiten op deze groep klanten te 
richten. Zo hebben een aantal directieleden van Spadel in de 
winter van 2020 twee dagen in Val Cenis doorgebracht. 
Hoewel ze op zoek waren naar een inspirerende omgeving 
en buitenlucht, verwachtten ze ook dat het brainstorming- en 
teambuildingproces binnen de groep een impuls zou krijgen.
“We hebben van tevoren het gewenste moeilijkheidsniveau 
besproken, omdat de oefening comfortabel en aangenaam 
moest blijven, maar de deelnemers hebben heel gauw 
begrepen dat ze ons konden vertrouwen. Met als resultaat 
dat we ze zelfs aan canyoning konden laten doen”, zegt 
Sylvain Baboud verheugd.
“Dankzij het landschap en de buitenlucht was de omgeving 
heel geschikt om na te denken en afstand te nemen”, 
benadrukt Tatiana Goeminne, manager bij Spadel.  
“De deelnemers zijn vertrokken met een heleboel ideeën  
en nieuwe inspiratie die ze in hun dagelijks werk in praktijk 
kunnen brengen.”

EEN BELEVENIS  
VOOR PROJECTKOTEN
Ook andere Belgen zijn regelmatig te gast in Val Cenis.  
Zo is de Alpenweek het hoogtepunt van het jaar voor 
studenten aan de UCL in Louvain-la-Neuve die zich 
inschrijven voor de activiteiten van het projectkot ‘kap 
expé’. “Wintersport is meer dan alleen skiën en 
feestvieren in de bekende plaatsen. Wij richten ons liever 
op het ontdekken van nieuwe sportieve activiteiten, ook al 
vermaken de deelnemers zich prima”, zegt Diego de 
Crombrugghe van het projectkot.
Na de examens van januari zijn een vijftigtal studenten 
naar de bergen afgereisd om hun hoofd leeg en hun 
spieren weer los te maken. Op het programma stonden 
activiteiten die door Upguides waren bekokstoofd. Voor 
de meeste deelnemers waren deze zeer uiteenlopende 
activiteiten volstrekt nieuw. Door de gemeenschappelijke 
dagbesteding en de onvermijdelijke fondueavonden in het 
chalet duurde het niet lang voordat de studenten weer 
opgebeurd en de banden weer aangehaald waren. Tijd 
om te beseffen dat een week zo voorbij is ...

Kletteren over een ijswaterval
Toerskiën, een activiteit die sinds een jaar of vijftien in opkomst 
is, wordt ook aangeboden door de gidsen. Dit is de beste manier 
om moeilijk toegankelijke gebieden te ontdekken. “Om ervan te 

profiteren, moet je van skilopen houden, want je steekt veel meer tijd 

in het klimmen dan in het afdalen.” Kletteren over een ijswaterval 
is een spectaculaire, weinig beoefende activiteit, die lange tijd 
was voorbehouden aan ijsfanatici. Tegenwoordig is deze acti-
viteit in bredere kringen populair. “We hebben een deels kunstma-

tige ijswaterval gemaakt in de Rocher de la Barmette in Bessans. We 

hebben er water overheen laten lopen om het te laten bevriezen. Daarna 

hebben we touwen aangebracht, zodat de mensen veilig kunnen 

klimmen.”
Tot slot is het ook mogelijk om gebruik te maken van enkele 
van de via ferrata in de streek. Hoewel de zomer het traditionele 
seizoen is om zo’n parcours te volgen, kan dat ook in de winter. 
“Er zijn verschillende moeilijkheidsniveaus, waardoor ze toegankelijk 

zijn voor een groot publiek, zelfs voor mensen die nog nooit een klim-

gordel hebben omgedaan. Je hebt niet per se veel voorkennis nodig 

maar wel een specifieke uitrusting, die door ons wordt geleverd. Als 

je het geleidelijk aanpakt, zijn er geen risico’s.”

Een ijsval beklimmen wordt 
democratischer.

Activiteiten in de bergen vereisen een 
constante solidariteit en maken het mogelijk 
om ervaringen te delen. Ze zijn daarom ook 
een waardevol instrument om de cohesie in 
bedrijven te bevorderen.



7272

Dossier

EEN LUIKSE 
PISTEUR EN 
EERSTEHULP-
VERLENER   
IN LES ARCS
Wie zowel skileraar, pisteur als 
eerstehulpverlener is, heeft meer 
dan één pijl op zijn boog.  
Christian Coenegrachts werd 
smoorverliefd op het schitterende 
wintersportcentrum Les Arcs in 
Bourg-Saint-Maurice en liet Luik 
met zijn aangename gewoonten 
daarom zonder spijt achter zich.

“ 
Wanneer het gaat vriezen en de eerste sneeuw valt, is het net 

als de eerste dag. De zonsondergangen in de bergen vervelen me nooit. 

Ik woon al meer dan dertig jaar in Les Arcs, in een gehucht op de 

helling tegenover de grote wintersportcentra. Het landschap, de zon 

en de hoeveelheid sneeuw zijn nooit hetzelfde. Ik zal er nooit aan 

wennen, het blijft altijd fantastisch.”
Vanaf zijn prilste jeugd is Christian Coenegrachts verzot op 
skiën. Hij bezoekt het beroemde wintersportcentrum in de 
Alpen voor het eerst om de bruiloft van vrienden uit Luik bij 

n. 55

Hij bezoekt het beroemde wintersportcentrum  
in de Alpen voor het eerst om de bruiloft van 
vrienden uit Luik bij te wonen. En hij is  
meteen verkocht !

te wonen. En hij is meteen verkocht ! Zodra hij kan, laat hij alles 
achter zich om seizoensarbeid in de bars en restaurants te gaan 
doen. Hij beheert cafés en een café chantant, waar hij Belgische 
muzikanten en groepen studenten uit Luik laat optreden. 
Vervolgens behaalt hij zijn diploma als skileraar en daarna als 
bergreddingswerker. Tegenwoordig werkt hij als pisteur en 
eerstehulpverlener. Hij is degene die het skigebied ’s morgens 
opent en ’s avonds sluit. “We veroorzaken lawines wanneer er veel 

sneeuw is gevallen en verlenen overdag hulp op en buiten de pistes in 

het gebied. Wij zijn er om de gewonden af te voeren en de eerste 

hulpverlening op de piste te organiseren voordat de brandweer, de 

politie of de civiele bescherming het van ons overneemt.”

Skiën in de winter, tennissen in de zomer
Eind april, begin mei verlaat Christian Coenegrachts de bergen 
om terug te keren naar Luik. Tijdens het zomerseizoen werkt 
hij namelijk bij een tennisclub in Beaufays. Maar zodra in 
november de eerste sneeuw valt, is hij weer terug op de pistes 
om de skiërs bij te staan. “Het is een dankbaar beroep. We dragen 

bij aan het geluk van de mensen. Wij zijn er om de vakantiegangers 

een prachtige herinnering te bezorgen en bij thuiskomst te laten ver-

tellen over ons wintersportcentrum en het werk dat we doen.” Veel 
mensen die Christian op de pistes ontmoet, komen uit Luik en 
zijn met hem opgegroeid. “We hebben dezelfde passie voor de ski-

sport en de bergen. Ik heb ze hier als kinderen zien skiën. En nu komen 

ze met hun eigen kinderen en kleinkinderen.”
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VAL UBAYE  
EEN STUKJE HENEGOUWEN  
IN DE ALPEN  

In de Hautes-Alpes ligt het Domaine de Val Ubaye,  
dat eigendom is van de provincie Henegouwen. Val Ubaye  
biedt al vijftig jaar vakanties in de bergen aan voor kinderen  
uit de provinciale tehuizen, scholen, ouderen en gezinnen.

In Baratier, op enkele kilometers van het Lac de Serre-
Ponçon en niet ver van de bekende wintersportplaats Les 
Orres, koopt de provincie Henegouwen in 1971 een terrein 
om er in de zomervakantie een tentenkamp voor gehandi-

capten op te zetten. Omdat het opbouwen en afbreken van dit 
kamp als niet-rendabel wordt beschouwd, besluit de provincie 
in 1985 om kleine chalets in hard materiaal te bouwen en een 
beheerder en personeel aan te nemen, zodat het terrein in de 
zomer én in de winter open kan blijven. Dat is het begin van 
een logistieke samenwerking met de naburige wintersportplaats 
om het skitoerisme te ontwikkelen.

Toerisme & Handicap
In 2011-2012 wordt het centrum uitgebreid met twee prachtige 
gebouwen bestaande uit een- en tweepersoonskamers voor 
maximaal 110 personen plus enkele appartementen voor zes of 
acht personen, die hier op basis van volpension kunnen 
verblijven.
Het Domaine de Val Ubaye, dat in een uitzonderlijke natuurlijke 
omgeving van tien hectare ligt, is tegenwoordig bijna het hele 
jaar toegankelijk: skivakanties in december en januari in Les 
Orres, ski- of bergkampen voor Henegouwse gezinnen en scho-
len tijdens de carnavals- en paasvakantie, fiets- en wandeltoch-
ten in de zomer – met vrijwel exclusieve bezetting door kinde-
ren uit de provinciale tehuizen in juli – en rondreizen voor 
ouderen aan het begin van de herfst.

Dankzij de uitstekende toegankelijkheid van zijn voorzieningen 
mag het Domaine de Val Ubaye sinds enkele jaren het label 
‘Tourisme & Handicap’ voeren. Sommige kamers beschikken 
trouwens over bedden met medische voorzieningen en aange-
past meubilair. 
De provincie Henegouwen heeft het beheer van het terrein en 
de verblijven toevertrouwd aan de vzw Teralis. De tarieven, die 
per seizoen variëren, sluiten aan bij de filosofie van de provin-
cie. Ze beginnen bij 365 euro per week voor een tiener en komen 
in de buurt van 650 euro voor volwassenen. Val Ubaye levert 
een complete service of diensten op maat: logies, buffet van 
streekspecialiteiten, verhuur van skiuitrusting en skipas voor 
de stoeltjesliften in de winter; kajaks, surfplanken, mountain-
bikes, rackets, fietsen en bivakuitrusting in de zomer.



7474

©
 R

en
at

o 
M

ila
ne

se
 - 

C
C

 B
Y-

SA
-3

.0

©
 W

ill
ia

m
 K

re
ijk

es
 - 

C
C

 B
Y-

SA
 3

.0

nr. 55 Dossier

JOOP ZOETEMELK IS TERUG  
IN MONTGENÈVRE
Montgenèvre, dat in 1907 werd gebouwd, is een van de oudste 
wintersportplaatsen van Frankrijk, maar verkeert nog steeds in topvorm. 
Het dorp ligt in de Hautes-Alpes, tussen Briançon en de Italiaanse 
grens, en kan zich beroemen op een 115-jarige geschiedenis vol 
mondaine gebeurtenissen, sportevenementen en boeiende verhalen. 
Montgenèvre, dat tegenwoordig deel uitmaakt van het Frans-Italiaanse 
skigebied La Voie Lactée (het op vier na grootste skigebied ter wereld), 
bezit meer dan 600 kilometer aan pistes en heeft algemene bekendheid 
gegeven aan de skisport in de 20ste eeuw.
In 1895 wordt er namelijk voor het eerst geskied, waarna in 1903 de 
eerste skischool wordt opgericht en in 1907 de eerste 
schansspringwedstrijd wordt georganiseerd. De installatie van een 
skilift in 1936 draagt bij aan de toename van het aantal bezoekers aan 
het dorp. 
Montgenèvre wordt dan het onvermijdelijke trefpunt van de Parijse 
jetset. Tal van beroemde kunstenaars en schrijvers, zoals Cocteau, 
Gabin, Colette, Paul-Emile Victor en Mistinguett, komen elkaar daar 
tegen. De beroemde wielrenner Joop Zoetemelk weet het dorp enkele 
decennia later ook te vinden. 
De Nederlandse wielerkampioen, die tegenwoordig in de buurt van 
Meaux (Seine-et-Marne) woont, deed tussen 1970 en 1986 zestien keer 
mee aan de Tour de France (in 1974 liet hij verstek gaan) en behaalde in 
1976 een van zijn mooiste overwinningen in Montgenèvre. Daardoor kon 
hij als tweede eindigen in de Tour de France, die hij vier jaar later zou 
winnen. Zoetemelk is zeer gehecht aan de wintersportplaats : hij bezit  
er een appartement en gaat er regelmatig naartoe.

In 1976 behaalde Joop Zoetemelk  
een van zijn mooiste overwinningen 
in Montgenèvre. Daardoor kon  
hij als tweede eindigen in de Tour  
de France die hij vier jaar later  
zou winnen.
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VAN HOEI 
NAAR DE 
SAVOIE  
VIA DE 
BIATLON

Voormalig biatlonkampioen  
Frédéric Lahay-Goffart heeft België 
zonder spijt achter zich gelaten om 
zich te vestigen in Bessans, in een dal 
van de Haute Maurienne Vanoise, 
waar hij als sportmanager werkte en 
nu in vastgoed belegt.

Zoals veel Belgische kinderen maakte Frédéric Lahaye-
Goffart uit Hoei voor het eerst kennis met de bergen 
toen hij in de zesde klas van de lagere school op ski-
vakantie mocht. “Toen ik daarvan terugkwam, zei ik tegen 

mezelf dat ik ooit in de bergen zou wonen. Het was bijna zoals in de 

films. Ik moest wel even wachten, want ik was al een tiener toen ik 

samen met mijn peetoom terugkeerde naar de bergen. Met hem begon 

ik wat aan skiën en bergbeklimmen te doen.”
Frédéric, die meteen in zijn element is, langlauft graag en ver-
tegenwoordigt uiteindelijk zijn vaderland op internationale 
wedstrijden. Tijdens zijn militaire dienst wordt hij ingelijfd bij 
de elitetroepen van het Belgische leger en stapt hij over op de 
biatlon. “Ik heb die sport eens geprobeerd tijdens de militaire wereld-

kampioenschappen en dat beviel me zo goed dat ik een structuur heb 

opgezet in België, waar nog niets bestond. Ik heb de biatlonfederatie 

opgericht en ben serieus gaan trainen met een Duitse coach. Die had 

ik in de arm genomen, omdat ik voldoende punten wilde verzamelen 

om een hoog niveau te bereiken.”

Directeur van het wintersportcentrum van Bessans
In 1999 is hij de eerste Belg die deelneemt aan de wereldkampi-
oenschappen biatlon. Hij zal zich uiteindelijk vier keer kwalifi-
ceren voor dat evenement. En in 2007 laat hij zijn kinderdroom 
in vervulling gaan : hij geeft België en een baan in de commer-
ciële marketing bij Pfizer Animal Health op om in de bergen te 
gaan wonen. Eerst strijkt hij neer in de Jura, waar hij zes jaar 
lang leiding geeft aan een complex dat meerdere gastenkamers, 
een driesterrenhotel en twee groepsaccommodaties omvat. Na 
een intermezzo als directeur van een bedrijf dat houten speelgoed 
maakt, gaat Frédéric naar de Haute Maurienne Vanoise, waar 
hij directeur van het wintersportcentrum van Bessans wordt. 
Een plek die hij goed kent, want in 2001 was hij daar al eens om 
deel te nemen aan de wereldkampioenschappen biatlon.

“Mensen zeggen weleens dat de bergen niet veranderen. Dat klopt 

helemaal niet. Elk seizoen heeft hier zijn eigen kleuren. In de herfst 

lijkt het alsof de lariksen in brand staan. De loofbomen verkleuren 

naar oranjegeel en de bergtoppen laten het wit van de sneeuw weer-

kaatsen in de vaak blauwe lucht. Het varieert elke dag.”

Een passie die hij aan zijn zoon heeft doorgegeven
Na enkele jaren wil Frédéric zijn geluk proberen in de Drôme 
en daarna ten noorden van Grenoble. Twee jaar geleden besluit 
hij een pauze te nemen en te stoppen met werken om van het 
leven en de bergen te genieten. Terug in Bessans bij zijn vrien-
din investeert hij in vastgoed en beheert hij een aantal 
appartementen.
Op zijn 53ste voelt hij zich nu bergbewoner en nauwelijks Belg. 
“Ik ga steeds minder vaak naar België. Het enige wat ik mis, is de 

Luikse gezelligheid, maar ik heb liever dat mijn vrienden hierheen 

komen dan dat ik naar Luik moet.”
Hoewel hij nog regelmatig skiet en ’s zomers aan trailrunning 
en wielrennen doet, heeft Frédéric de biatlon opgegeven. “Dat 

is zoiets als pianospelen : als je niet elke dag je toonladders oefent, is 

het een ramp ! ”  Zijn passie is echter niet gedoofd, want die heeft 
hij doorgegeven aan zijn zoon Tom, die België op de komende 
Olympische Winterspelen in Beijing zal vertegenwoordigen in 
deze sport.

“ Elk seizoen heeft hier zijn eigen kleuren. In de herfst 

lijkt het alsof de lariksen in brand staan. De loofbomen 

verkleuren naar oranjegeel en de bergtoppen laten het 

wit van de sneeuw weerkaatsen in de vaak blauwe lucht. 

Het varieert elke dag.”
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VO,  
BIER UIT DE ALPEN

De Brasserie d’Ancelle, opgericht door een Belgisch stel in de Zuidelijke 
Alpen, viert in 2022 zijn tienjarig bestaan. Waardering en lokale 
verankering van hun bieren, dat is waar de microbrouwers naar streven.

Valérie Baton en Olivier Capiau, die allebei uit 
Henegouwen komen, ontmoeten elkaar tij-
dens hun studie in Louvain-la-Neuve. Zij wil 
bio-ingenieur worden (keuzevak brouwerij) 

en hij studeert geografie, maar wanneer ze eenmaal hun 
diploma op zak hebben, zoeken ze allebei werk in de 
Alpen, in de omgeving van Grenoble. 
Het stel vestigt zich uiteindelijk in het plaatsje Ancelle, 
niet ver van Gap, en koopt daar een huis met schuur. 
Terwijl Olivier als hoofd toerismemarketing voor het 
departement Hautes-Alpes werkt, besluit Valerie in 2009 
om terug te keren naar haar basisopleiding en de schuur 
te verbouwen tot brouwerij. Hun initialen dienen als 
bedrijfsnaam : VO.

Vrij uitzicht over de pistes
VO, dat midden in het dorp ligt, groeit weldra uit tot 
een gastvrije en levendige plek, waar mensen regelmatig 
binnenlopen. Naast het brouwerijbezoek is het mogelijk 
om ter plaatse wat te drinken of bier mee naar huis te 
nemen. En de bar op de tussenverdieping biedt een 
schitterend uitzicht over de pistes : de ideale plek om 
een glas bier te drinken na het skiën of wandelen, want 
in Ancelle is het hele jaar wat te doen.
“In oktober 2012 hebben we ons eerste brouwsel gemaakt”, 
herinnert Olivier zich. “Er was toen weinig concurrentie. 

We hebben snel ons marktaandeel veroverd en een kruissnel-

heid bereikt. We hebben ons nooit echt laten voorstaan op onze 

Belgische identiteit, maar als Belg geniet je toch een zeker 

krediet in dit vak. En het is waar dat we vooral ambachtelijke 

bieren van hoge gisting brouwen, die typisch Belgisch zijn. 

Maar België heeft hier een ander imago : in 1971, tijdens de 

Touretappe naar Orcières, het naburige dorp, was de 

Spanjaard Luis Ocaña negen minuten sneller dan Eddy 

Merckx. Over die historische prestatie horen we de mensen 

vaak vertellen.”

Met bronwater uit het dal van de Roanne
“Voor onze recepten baseren we ons op grondstoffen van goede 

kwaliteit”, verklaart Valérie. “Mout en hop uiteraard, maar 

ook bronwater uit het dal van de Roanne, dat in het nationaal 

park Ecrins uit de grond komt. We produceren ongeveer 

dertig brouwsels van tien hectoliter per jaar. Meer maken we 

niet, omdat onze ruimte beperkt is. Blond, wit, amberkleurig 

en bruin bier worden in fles of op vat aangeboden. 

Waardering, vernieuwing, toelichting en lokale verankering 

van onze bieren vinden wij belangrijker dan grote volumes 

brouwen.” 

brasserieancelle.fr

Valérie en Olivier hebben de schuur van hun 
huis in Ancelle omgetoverd tot een brasserie.
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Zij had zich kunnen beperken tot het 
ontwerpen van handtassen en deze 
vervolgens in massaproductie kunnen  
laten vervaardigen volgens de klassieke 
methode van de lederwarenindustrie.  
Nina Bodenhorst, oprichtster van het 
laboratorium Niyona in Brussel, heeft 
echter, samen met haar partner Jonathan 
Wieme, een andere weg ingeslagen.  
Portret van een koppel ambachtslieden 2.0.

 I Marie Honnay

Niyona 
HET HARTS- 
TOCHTELIJKE LAB

Nina Bodenhorst en 
Jonathan Wieme in 

hun laboratorium  
in Brussel.
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Nina Bodenhorst is afgestudeerd als indus-
trieel ontwerpster aan La Cambre en begon 
haar carrière bij Delvaux, waar zij de grond-
beginselen van het lederwerk leerde ken-
nen. Aan het einde van haar stage ging ze 
aan de slag bij het Belgische accessoirelabel 
Nathan Baume, dat in Ieper is gevestigd. In 
die tijd beperkte de modewereld zich nog 
tot een klassieke benadering van de 
ambacht van lederbewerking. De sector is 
sterk gestandaardiseerd en bevoordeelt 
merken die het ritme volgen van twee col-
lecties per jaar met vooropgestelde ver-
koopdoelstellingen, die gekoppeld zijn aan 
de verplichting zich te conformeren aan 
normen, zowel op vlak van stijl als fabricage.
In 2010 is er een ommekeer. Toen haar eerste zoon James werd 
geboren, besloot Nina Bodenhorst haar eigen merk te lanceren. 
“Drie jaar lang heb ik een weg gevolgd die voor mij leek te zijn uitge-

stippeld : collecties van handtassen ontwerpen, deelnemen aan beurzen 

zodat het merk in zoveel mogelijk boetieks zou worden verdeeld. Deze 

cyclische visie op mode bracht mij in een zeer commerciële spiraal die 

niet overeenkwam met mijn echte ambities.” Accessoires voor restaurants
In 2013 besloot de ontwerpster haar instincten te volgen en 
opende ze een atelier in de Lakensestraat in Brussel. “Dat was 

het begin van ons avontuur van op maat gemaakte producten. Op 

dat moment hebben we onze strategie volledig omgegooid door ons 

in de nichemarkt van de fijne lederwaren te positioneren”, gaat ze 
verder. Samen met Jonathan Wieme, een voormalig creatie-
veling in een reclamebureau, gaf ze een nieuwe wending aan 
haar Brusselse laboratorium. In 2015 besloot zij, tegelijk met 
de ontwikkeling van haar bedrijf, haar opleiding te vervolma-
ken bij een Parijse ambachtsman. Drie jaar later vloog 
Jonathan naar Japan om andere fabricagetechnieken te ont-
dekken. “Met deze nieuwe vaardigheden verkenden we de wereld 

van de gastronomie door schorten te maken voor slagerij Dieren-

donck. Vervolgens hebben wij samengewerkt met verschillende gere-

nommeerde restaurants, zoals Bon Bon, brasserie La Paix, Le Chalet 

de la Forêt en La Table de Maxime. De tafelaccessoires die we voor 

deze chefs ontwierpen, moesten hun visie op de keuken weerspiege-

len. Wat de ontmoeting vergemakkelijkt heeft, is dat wij allen het 

respect delen voor het product, het materiaal en de ambachtelijke 

vaardigheden.”

Meubelen
Voor het restaurant Lusitania in Oostende heeft studio Niyona 
een wandbekleding in leder met bladgoud ontworpen en 
vervaardigd. In het restaurant Bozar in Brussel heeft het duo 
de wintertuin volledig heringericht en met leer bekleed. Door 
zich niet langer met modeaccessoires bezig te houden, kwamen 
de twee dertigers vanzelf dichter bij de wereld van de artistieke 
vormgeving en, bij uitbreiding, bij die van de galerieën. “We 

werken samen met de galerie Maniera op de Zavel”, zegt Nina. “Zo 

konden wij onze Ukyo-collectie - een Japans woord dat ‘zwevende 

wereld’ betekent - voorstellen op de tentoonstelling Collectible in Brussel. 

Deze serie spiegels, klokken en kaarsen geeft ons de mogelijkheid om 

particuliere verzamelaars, architecten en restaurateurs onze knowhow 

in leerverwerking te tonen, maar ook om te experimenteren met andere 

soorten materialen zoals marmer, travertijn of messing. In 

samenwerking met de architect Bernard Dubois en de Parijse 

lederwarenfabrikant Isaac Reina hebben wij meubelstukken in beperkte 

oplage vervaardigd, waaronder een uitschuifbare tafel waarvan de 

bekleding een zeer grote technische deskundigheid vereist.”

De Lakensestraat, het hoofdkwartier 
van Niyona en Bodenhorst,  

het 'bis'-project van het duo.

Tussen kunst en design, een bel met 
lederen bies uit de collectie Ukyo. 
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EEN KLANTENBESTAND  
IN HET MIDDEN-OOSTEN
In november trok Niyona naar Dubai op uitnodiging 
van Awex en Wallonie Bruxelles Design Mode.  
Het doel van deze deelname aan de 
Wereldtentoonstelling is de Belgische knowhow  
in de mode- en designsector in de kijker te zetten. 
Voor het Belgische bedrijf is de lokale markt een 
open deur naar nieuwe mogelijkheden. Jonathan 
Wieme : “We hebben al klanten in Dubai, 
voornamelijk particulieren die op zoek zijn naar 
maatwerk in fijne lederwaren, bagage of 
reiskoffers. Bovendien zou onze ‘business to 
business’-klantenkring, die steeds internationaler 
wordt (Frankrijk, Duitsland, Spanje, enz.), zich daar 
kunnen ontwikkelen. Steeds meer gastronomische 
restaurants of binnenhuisarchitecten die door  
de westerse cultuur worden beïnvloed, vestigen 
zich in het Midden-Oosten en breiden zich  
daar uit. We hebben dus alle redenen om te 
geloven dat een deel van onze groei daar kan 
worden gerealiseerd."

Aanwezig in de gids Homo Faber
In de marge van het laboratorium van Niyona richtte 
het koppel Bodenhorst op, een zijproject dat Jonathan 
al in 2015 de kans gaf om zijn plaats in de studio te 
vinden. 
“Voor ons is elk project opnieuw zoals de eerste keer”, zegt 
hij. “Of het nu gaat om het hoofdeinde dat we momenteel 

maken in samenwerking met een Belgische meubelmaker of 

de reiskoffers die ik maak voor het label Bodenhorst, elk stuk 

is gebaseerd op onderzoek, dat soms veel tijd in beslag neemt.” 
De prestigieuze koffers die besteld worden door verza-
melaars van brillen of horloges zijn het resultaat van 
particuliere bestellingen, net als de andere voorwerpen 
die uit het atelier in de Lakensestraat komen.

Gesublimeerd 
leder, hier in  

het Bozar 
Restaurant  
in Brussel. 

“Er wordt tegenwoordig veel gepraat over duurzame ontwik-

keling, maar zodra je een ambachtsman bent en je permanente 

objecten in beperkte oplages maakt, is je aanpak in wezen 

ethisch en duurzaam. Soms moeten we uitleggen dat een huid 

uit een Europese looierij ecologischer is dan plantaardig leer 

dat van de andere kant van de wereld wordt ingevoerd”, 
benadrukt de ambachtsman die onlangs samen met zijn 
partner is opgenomen in de gids Homo Faber, de Who's 
Who van de beste ambachtslieden in Europa.
Het koppel deelt duidelijk dezelfde passie en is erin 
geslaagd een nogal gekke uitdaging aan te gaan : uitblin-
ken in veeleisende, heel traditionele technieken en tege-
lijk ook het vakmanschap afstoffen door zich los te 
maken van het soms omslachtige label “made in 
Belgium”. “De klanten die onze koffers kopen zijn vaak bui-

tenlanders. Wat voor ons belangrijk is, is om producten aan 

te bieden die vergelijkbaar zijn met de Formule 1 van vak-

manschap ...” 

niyona.be

Door zich niet langer met modeaccessoires 
bezig te houden, kwamen de twee 
dertigers vanzelf dichter bij de wereld  
van de artistieke vormgeving en,  
bij uitbreiding, bij die van de galerieën. 
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Cédryc Henry de Frahan heeft  
een passie voor de natuur.  
Hij koos ervoor om messen te 
maken met het hout en de metalen 
die het te bieden heeft. 
Kennismaking met een vakman die 
zichzelf heeft gesmeed.

 I Eric Coppers / CompanyWriters

Het is alsof we terug in het begin van de vorige 
eeuw zijn beland, in deze stal met zijn onge-
lijke, geplaveide vloer bedekt met vuiligheid, 
genesteld in Mélin, een dorpje nabij 

Geldenaken. Het daglicht dringt de donkere kamer 
moeilijk binnen. Het atelier van messenontwerper 
Cédryc Henry de Frahan wordt maar weinig verlicht 
aan de hand van drie of vier werflampen. “Ik heb geen 

expertise genoeg, ik vind dat ik het recht niet heb om de titel 

van 'messensmid” te claimen", zegt hij.
Cédryc is de achterkleinzoon van Fernand Van der 
Straeten, een van de oprichters van de Manufacture 
Belge de Gembloux (MBG), en is altijd gek geweest op 
messen. “Ik heb er altijd eentje bij me.” Hij was oorspron-
kelijk werkzaam in de evenementensector maar kwam 
in 2015 na een existentiële crisis terecht in de messen-

G E L D E N A K E N

Waals-Brabant

Ambachtelijke 

messenslijper 
EN -ONTWERPER
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makerij dankzij ontmoetingen met messenmakers tijdens zijn 
trektocht in de Pyreneeën. Al snel begint hij messen te ontwer-
pen die hij door hobbyisten laat vervaardigen (zie kader). Maar 
dan besluit hij om de sprong te wagen en ze zelf te gaan produ-
ceren. Daarvoor moet hij echter wel het vak leren. Drie jaar 
lang volgt hij twee dagen per week een opleiding bij twee mees-
tersmeden. Een van hen wordt ernstig ziek en zal hem voor hij 
overlijdt, kort voor de gezondheidscrisis van 2020, al zijn 
gereedschap geven. “Meester Jacques was een bron van kennis, een 

alchemist met veel menselijke kwaliteiten.”

Gerecycleerde materialen
Zijn werkplaats is een ware puinhoop maar de ambachtsman 
lijkt er toch zijn weg te vinden. Hij gaat van de ene werkplek 
naar de andere, op zoek naar een stuk metaal in een lade of een 
stuk gereedschap uit een andere tijd, een hamer, een zaag. Links 
van de ingang wordt een lichtplank, die diende om röntgenfoto's 
af te lezen, gebruikt als steun voor schetsen en tekeningen van 
messenmodellen. Hier draait alles om recycling ! Hij heeft niet 
eens de moeite genomen om de eeuwenoude rekken te verwij-
deren die aan de achtermuur zijn bevestigd want hij gebruikt 
ze om zijn herwonnen grondstoffen op te bergen.
In feite doet Cédryc Henry de Frahan aan kringloopeconomie! 
Hij heeft er nooit aan gedacht om zijn messen met nieuwe mate-
rialen te maken. Hij gebruikt staal van oude ophangveren van 
auto's, maar ook grasmaaier- of lintzaagbladen, “staal van zeer 

goede kwaliteit”. Voor de handgrepen gebruikt hij trapstangen, 
hertengeweien die door boeren in het bos zijn verzameld, 
kortom alles wat hij te pakken kan krijgen. “Ik ben op zoek naar 

oude houten skateboards, om de kleuren van de verschillende lagen te 

benutten,” zegt hij.

Cédryc is de achterkleinzoon van Fernand 
Van der Straeten, een van de oprichters van 
de Manufacture Belge de Gembloux (MBG), 
en is altijd gek geweest op messen. “Ik heb er 

altijd eentje bij me.”

GEMBLOUX, HOOFDSTAD  
VAN DE MESSENMAKERIJ
Hoewel de beroemde Manufacture de Gembloux is 
verdwenen, is de stad nog steeds een belangrijke plaats 
voor messenmakers in België sinds ze in 1933 officieel 

de “hoofdstad van de messenmakerij” werd.  
De jaarlijkse tentoonstelling van de Belgische 

Mesvereniging, die in 2021 wegens 
gezondheidsmaatregelen is afgelast, wordt elk 

jaar bijgewoond door meer dan 2500 bezoekers en 
meer dan 170 Belgische en buitenlandse exposanten, 
wat getuigt van de vitaliteit van deze ambachtelijke 
sector in België. Het Musée de la Coutellerie et de la Vie 
locale neemt ons mee naar de periode waarin een goed 
mes nog een "gembloux” werd genoemd. Hoewel de 
fabrieken bijna verdwenen zijn, zijn er in België nog veel 
hobbyisten die na hun werktijd messen maken, 
waarmee ze een traditie voortzetten die al in de  
18e eeuw bestond bij de landarbeiders.
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Cedryc ziet zichzelf op een dag de kost verdienen met 
het smeden en verkopen van messen, maar hij blijft 
realistisch. Vandaag jongleert hij tussen een commer-
ciële activiteit voor een bedrijf dat hout uit Canadese 
schuren recycleert en zijn messenslijpservice voor de 
horecasector. Het is algemeen bekend dat scherpe mes-
sen voorkomen dat vakmensen zich verwonden, maar 
wie had kunnen denken dat ze zouden helpen voedsel-
verspilling tegen te gaan ? “Scherpe messen verminderen 

het aantal borden dat weer naar de keuken wordt gestuurd. 

Als een mes niet perfect snijdt wanneer de klant het vlees 

aansnijdt, wordt er vaak gedacht dat de cuisson niet in orde 

is, ook al is dat wel het geval.” Daarom heeft Cédryc een 
abonnementsformules opgezet om regelmatig de messen 
van zijn klanten, van brasseries tot sterrenzaken, te 
komen slijpen. “Dankzij mijn activiteit als rondtrekkende 

messenslijper kan ik chef-koks ontmoeten”, toekomstige 
klanten voor zijn unieke messen. De cirkel is rond.

Messen voor chefs
Hij smeedt jachtmessen en keukenmessen voor koks en 
begint Japanse messen te maken met een karakteristiek 
lemmet dat aan één kant wordt geslepen, bekend als een 
“beitelmes”. Zijn metalen koffer ligt op het aambeeld. Die 
bevat alle schatten van de ambachtsman, allerlei soorten 
messen, hakmessen, een dolk, en zelfs het eerste mes dat 
hij ooit smeedde. Sommige messen zijn “ruw gesmeed” 
met een deel van het lemmet met zwarte accenten, onge-
polijst en onregelmatig. Elk stuk van Forge Ferdinand, 
zijn merk, is uniek. “Chef-koks zijn er dol op”.
Elk voorjaar neemt hij deel aan de Epicuriales in Luik, 
waar hij zijn messen aanbiedt aan de prestigieuze 
Belgische en Franse chef-koks die het evenement spon-
soren. En hij geeft toe dat hij daar smakelijke momenten 
heeft doorgebracht. “Ik ontmoet alleen mensen die gepassi-

oneerd zijn door wat ze doen, mensen die inspireren, herbron-

nen, kortom ... leven.”

“Ateliers père & fils”
Deze veelzijdige epicurist, manusje-van-alles en levens-
genieter, bruist van projecten, waarvan de meeste 
draaien om het delen van kennis en het plezier van de 
ontmoetingen. Op voorstel van een klant start hij de 
“Ateliers père & fils”, waarbij een tiener samen met een 
van zijn ouders gedurende een dag of twee een mes 
maakt. “Het geeft me een goed gevoel als ik ze hoor lachen en 

zie samenwerken, ik geloof erin dat het mogelijk is om ook 

tijdens deze moeilijke periode van het kind, toch goed met 

elkaar om te kunnen gaan.

F O R G E  F E R D I N A N D

+ 32 (0) 475 51 54 50 
cedryc@forgeferdinand.ooo
 
www.forgeferdinand.ooo

Cédryc met Jean-Philippe Watteyne, 
chef van de Rebelge, te Bergen.

Elk stuk van Forge Ferdinand, zijn 
merk, is uniek. “Chef-koks zijn er dol op”.



8585

nr. 55Tendens

Musée de  

la photographie

EEN TENTOONSTELLING OM TE ZIEN TOT 15 MEI 2022

C H A R L E R O I

Henegouwen

Michel Vanden Eeckhoudt.  
Bruxelles, 1979.  

© Michel Vanden Eeckhoudt

MICHEL VANDEN EECKHOUDT 
N
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Michel Vanden Eeckhoudt.  
Ile Maurice, 1991. 
 © Michel Vanden Eeckhoudt

Michel Vanden Eeckhoudt. 
Suisse, 1991.  

© Michel Vanden Eeckhoudt

Samen met een activiteit als geënga-
geerde journalist , Michel Vanden 
Eeckhoudt (1947-2015) was geïnteres-
seerd in dierentuinen die hij zowel in 
Europa als in de Verenigde Staten gefo-
tografeerd heeft. Hij is gefascineerd door 
het theatrale aspect van die plaatsen : zij 
die kijken, zij die bekeken worden, alle-
maal bekeken door de fotograaf.
Tijdens zijn carrière als fotograaf reali-
seert hij talrijke tentoonstellingen en 
voert hij, alleen of  samen met anderen, 
fotografieopdrachten uit in Tunesië, 
Nepal, Israël, Marokko of Egypte.
Michel Vanden Eeckhoudt heeft even-
eens gewerkt voor Libération, waarbij hij 
zijn blik en zijn objectief, waar hij ook is, 
richt op de wereld van de arbeid.
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Michel Vanden Eeckhoudt. 
France, 2009. © Michel 

Vanden Eeckhoudt
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Geen grandioze gebeurtenissen in de foto's van 
Michel Vanden Eeckhoudt, geen politieke of morali-
serende boodschappen. Maar levensfragmenten, 
ogenblikken uit het dagelijkse leven, in wat ze voor 
grappigs, zachts, vertederends, soms ook triests 
kunnen inhouden.
Elke foto vormt een kleine geschiedenis, een kroniek 
van de banaliteit die hij sublimeert. Tedere beelden, 
soms pijnlijke, die twijfels en vragen achterlaten, die 
in het geheugen blijven hangen zoals een chanson 
met nostalgische accenten. De foto's van Michel 
Vanden Eeckhoudt, in grijstinten, bieden heel het 
gamma aan gevoelens terwijl ze de medeplichtige 
glimlach verkiezen boven de schaterlach, een zachte 
melancholie boven de tranen.

Michel Vanden Eeckhoudt.  
Ile Maurice, 1989.  

© Michel Vanden Eeckhoudt

Michel Vanden Eeckhoudt. 
Bretagne,2013.  

© Michel Vanden Eeckhoudt

Michel Vanden Eeckhoudt. 
France, 1991.  
© Michel Vanden Eeckhoudt
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“Bij Vanden Eeckhoudt wordt men 
nooit geconfronteerd met de 
gebeurtenis, met de grote 
momenten van de geschiedenis, 
maar met de tussenruimtes van het 
dagelijkse leven, in kleine 
ceremonies waarbij het vreemde  
en het absurde niet vreemd zijn.  
Zijn fotografie is de plaats voor 
persoonlijke feestjes, luchtig als het 
ballet van een danser met de Taj 
Mahal als achtergrond, of dat van 
zijn zoon Nicolas die huppelt in een 
stadspark, lichaamsexplosies en 
euforieën, festiviteiten voor zichzelf, 
zoals het gelaat lichtjes neigt om 
nog een beetje zon op te vangen, 
gestolen ogenblikken in de flow van 
de dag die de fotograaf heeft 
kunnen bewaren.
De wezens die zijn foto's bevolken 
lijken er elk met hun eigen partituur 
naartoe te gaan, er naar eigen 
goeddunken in rond te lopen, in 
groep of geïsoleerd, in de ruimte 
die de fotograaf hun toewijst, 
fotograaf die aan het decor 
dezelfde zorg besteedt als aan de 
modellen. Er ontplooit zich een 
lichaamstaal waarin hij excelleert 
om die vast te leggen, zij het die 
van de danser, van de musicus, van 
de tapijtweefster, van op zijn beurt 
de arbeider, van de majorette of 
van de koorddanser, spontane, 
stille choreografieën, opgewekt 
door de vrije tijd of door de arbeid, 
gewichtloze lichamelijke 
sculpturen”.

Xavier Canonne

Michel Vanden Eeckhoudt. 
Belgique, 1982.  
© Michel Vanden Eeckhoudt

TWEE TENTOONSTELLINGEN
OOK OM TE ZIEN TOT 15 MEI 2022 :

                                                     

Soleil Noir.  
Gaëlle Henkens en Roger Job. 

Arbres-troncs 2017-2021.  
Zoé van der Haegen
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Mauro  

Tritto

 GEKRUID 
PARCOURS 
MET 
ITALIAANSE 
SMAKEN 

Smaken

N A M E N

Namen

Als je een menu zoekt op de website van het restaurant 
Sapori d’Italia in Namen, dan ben je eraan voor de 
moeite. Mauro Tritto, de chef-kok, werkt alleen met 
verse seizoensproducten. En Italiaanse smaken.

 I Catherine Moreau  // V Denis Closon Een handvol druiventrossen en enkele gondels 
op het Canal Grande in Venetië verfraaien de 
muren van het kleine restaurant Sapori d’Italia, 
gelegen op een steenworp afstand van het bel-

fort van Namen. Maar ook van de zogenaamde ‘trulli’, 
de typische ronde huisjes uit de streek van Puglia, met 
bovenaan een kegel, opgetrokken uit niets anders dan 
droge stenen, zonder mortel of enige andere vorm van 
bindmiddel.
Puglia, in de hak van de Italiaanse laars, is de wieg  
van de keuken van Mauro Tritto, zelf afkomstig uit 
Bisceglie. Hij bracht dan ook het parfum en de smaken 
uit zijn geboortestreek mee naar België, en die van de 
familiale keuken natuurlijk, waarin vaak gewerkt wordt 
met gegrilde groenten. Als kind ging de bijna jongste 
in een gezin van zeven al groente en fruit leveren bij 
handelaars. Op 12-jarige leeftijd ging hij van school af. 
“Het was niet makkelijk om me thuis te concentreren op mijn 

huiswerk als mijn grote broers en zussen al aan het werk 

waren”, vertelt hij.
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Niet veel later stapt hij de patisserie vlak bij zijn huis binnen. 
Hij leert er bladerdeeg en zanddeeg maken, monumentale taar-
ten, monumenten van suiker (waaronder de onvermijdelijke 
toren van Pisa). De baas is tevreden over zijn werk en geeft hem 
wat geld waarmee hij nieuwe basketters kan kopen. “Ik was trots 

op mijn werk. Daarvoor moest ik de schoenen van mijn oudere broers 

afdragen.” 
De volgende stap was een baantje als pizzaiolo in een restau-
rantje aan de Adriatische Zee. De kans bij uitstek om pasta te 
leren bereiden, maar ook grillades en overheerlijke sauzen … 
Was het culinaire pad van Mauro Tritto dan al volledig geëf-
fend ? Zeker niet ! Hij sloeg een andere weg in en ging lassen, 
scharnieren en sloten plaatsen in een fabriek voor veiligheids-
deuren en -kasten. Tegelijkertijd zette hij – als vrijwilliger – een 
ambulancedienst op. “In het begin moesten we ons behelpen. Om de 

wagens uit te rusten, gingen we bij slopers op zoek naar sirenes en 

zwaailichten”. 

EEN HEEL SPECIALE BESTELLING
Jaren geleden, toen Mauro Tritto nog werkte bij Michel Boreux in Rochehaut, kwam de Tour de France in de buurt 
voorbij, en stapte een voedingsdeskundige de zaak binnen. Hij vroeg naar een Italiaanse kok om de maaltijd van 
de wielrenners van zijn team te bereiden. Mauro Tritto ging de uitdaging aan: met verse producten en een 
speciale bereiding ging hij “voor een gerecht met verse tomaten, gegrild kalfsvlees en verse pasta al dente.  
Het viel ontzettend in de smaak. Een erg mooie herinnering !” 

Van Jezus-Eik naar Namen
Vaarwel pasta, sauzen en kruiden ? Niet te snel. De culinaire 
koorts laat hem niet los. De gerechten die hij in restaurants 
bestelt, kunnen hem niet bekoren. “Ik vond dat er iets ontbrak, de 

smaak kon beter.”
Terug naar de keuken dus, maar dit keer in België, waar het 
socialezekerheidsstelsel zo gunstig was, zo was hem verteld. 
Toen hij 27 was, sloot hij zich aan bij de Italiaanse gemeenschap 
in ons land en ging hij aan het werk in restaurants in Jezus-Eik 
en Kortenberg. Vervolgens gaat hij werken bij Michel Boreux 
in Rochehaut en daarna in Chassepierre, in het vakantiecen-
trum in Borzée (La Roche-en-Ardenne), waar hij in de aan-
grenzende boerderij aan het hoofd staat van een team van 15 
personen. Ondertussen maakt Mauro kennis met de lokale 
keuken en de Belgische bieren. Zodra hij de kans krijgt, geeft 
hij er zijn eigen draai aan met specifieke ingrediënten en krui-
den. Tot grote tevredenheid van de klanten. 
In 2010 trekt Mauro Tritto naar Namen want hij droomt van 
een eigen restaurant in de Waalse hoofdstad. Hij laat zijn oog 
vallen op een pitazaak, naast de broodjeszaak die hij in het 
centrum van de stad had geopend. Alles moet gerenoveerd 
worden, en de klusser in Mauro komt weer naar boven. Bij 
brocantezaken gaat hij op zoek naar oude planken en poten om 
er zelf tafels en stoelen mee te maken … “Het eerste jaar, 2014, was 

erg zwaar”, zo herinnert de chef zich. “Ik vreesde meermaals te 

moeten sluiten. De mensen vonden mijn kaart te beperkt … De gebrui-

kelijke Italiaanse gerechten aanbieden zoals in eender welk restaurant, 

dat wilde ik niet. Ik wilde een eigen keuken aanbieden, een paar 

‘huisbereide’ smakelijke gerechten.” 

Producten uit Puglia 
De tamtam deed gelukkig zijn werk, zodat het restaurantje dat 
Mauro Tritto met zijn vrouw en studerende zoon uitbaat, 
doorgaans vol zit. De mediterrane keuken is eenvoudig en 
smaakvol. Op bordjes aan de muur kan je de kaart bekijken, die 
beperkt is en elk seizoen verandert. Ze bestaat hoofdzakelijk 
uit ragouts en vleesrollades met look en peterselie, maar ook 
tagliatelle met bospaddenstoelen en truffels. Of orrechiete (pasta 
in de vorm van oortjes) met ansjovis, rapini, look, Spaanse peper 
en olijfolie. En natuurlijk schaal- en schelpdieren (inktvis, 
venusschelpen, calamares, gamba’s) met verse pasta en tomaten, 
basilicum en burrata, een bolvormige verse kaas gevuld met 
room en draderige mozzarella, afkomstig uit Puglia. En wijnen 
uit Toscane en Puglia.
De mozzarella Buffala en de Burratina komen helemaal uit 
Italië. Net als de charcuterie en de sterkedrank. “Ik aromatiseer 

de grappa en maak zelf mijn brood. Ook de pasta maak ik zelf, en om 

die wat meer kleur te geven, voeg ik tomaat, spinazie, pompoen of biet 

toe”, vertelt de chef.

“ Ik wilde een 

eigen keuken 

aanbieden,  

een paar 

‘huisbereide’ 

smakelijke 

gerechten.”
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De klanten komen voor eenvoudige, smaakvolle 
gerechten. “Ze vertellen me vaak dat ze hier de smaken van 

op vakantie terugvinden, en dat dat de pijn van de terugkeer 

naar het normale leven enigszins verzacht.”

De smaak van kinderen vormen 
Mauro Tritto weigert om voor de kinderen zijn toe-
vlucht te nemen tot hamburgers en frietjes. Hij zet liever 
kleine porties van zijn gerechten op tafel, zodat hun 
smaak kan worden gevormd. “De kinderen vegen het laat-

ste restje saus op hun bord vaak met een stuk brood op, en dat 

verbaast de ouders. Ik heb zelfs eens een tiener over de vloer 

gehad die hier zijn vijftiende verjaardag kwam vieren en me 

vertelde dat hij mijn restaurant had gekozen voor de smaak 

van mijn gerechten. Ik was trots op mezelf, maar ook op hem, 

en heb hem het dessert gratis aangeboden.”

Het is al bijna 25 jaar geleden dat Mauro Tritto zijn 
geboortestreek inruilde voor België. Hij voelt zich hier 
goed, al keert hij nog vaak terug naar Puglia, en droomt 
er soms zelfs van er een vakantiehuis aan de kust te 
bouwen. “Ik vind de Belgen gastvrij, warm en het zijn ook 

levensgenieters. Ook de ouderen zijn hier nog erg actief en 

kunnen een lekkere maaltijd op restaurant waarderen.”  

S A P O R I  D ’ I T A L I A

Rue de Gravière 19
B-5000 Namur
+32 (0) 492 20 69 44
 
https://saporiditalianamur.be
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Gin 

Botaniets

 0% 
ALCOHOL !

Wie kwam er ook weer op het gekke 
idee om gin zonder alcohol te 
ontwikkelen ? Dat was Alexandre 
Hauben, een onverschrokken 
ondernemer ! Hij was op zoek naar een 
feestelijke drank om samen met zijn 
vrienden te drinken, en slaagde erin  
een alcoholvrije gin te ontwikkelen  
die alom geprezen wordt en zelfs  
reeds in de prijzen viel.

 I Muriel Lombaerts

Het verhaal van Alexandre Hauben is 
zonder meer uitzonderlijk te noemen. 
Op een avond ging hij na een zware 
dag met zijn vrienden op café. Hij had 

die dag geen zin om alcohol te drinken: geen glas 
wijn, gin of cocktail. Maar als de barman hem 
een weinig feestelijke frisdrank voorstelt, voelt 
hij zich bijna gestraft. Geconfronteerd met dit 
pijnlijke gebrek aan alcoholvrije alternatieven op 
de markt, gaat onze sportieve marketeer (Master 
finance), die nog bij BMW, Delhaize en Spadel 
werkte maar altijd graag zelf een merk had ont-
wikkeld, op zoek naar inspiratie.
Een paar kruidentheetjes en alcoholvrije drank-
jes later, duikt hij in een boek van zijn over-over-
grootvader Georges Niets, die plantkundige was. 
Hij vindt er ideeën in terug over distillatietech-
nieken, die hij noteert in een schriftje, en doet 
vervolgens de ronde van de Belgische stokerijen: 
“Ik heb ze allemaal bezocht. Ze lachten me uit en had-

den geen enkele belangstelling voor alcoholvrije gin. 

Volgens hen was dat tegenstrijdig en te gek voor woor-

den. Maar ik hield vol en trok naar onze noorderbu-

ren. Daar ontmoette ik verschillende distilleerders, 

waaronder een man van 83, die het project ambitieus 

vond en bovenal: haalbaar! ”

Een fabricatieproces van zeven dagen !
Alexandre financiert zijn project en achttien 
maanden later, in februari 2020, na een dertigtal 
tests, staat het recept van Botaniets er. “Wat onze 

heerlijke drank echt onderscheidt, is de combinatie 

van drie technieken: een klassiek distillatieproces, een 

tweede procedé om de alcohol eruit te halen en een 

derde, koude fase. Die maakt het mogelijk om de aro-

ma’s van de jeneverbes, rozemarijn en kardemom 

maximaal te extraheren. Een normale gin is op een 

uur of vijf klaar, maar om onze Botaniets te brouwen, 

heb je zeven dagen nodig. In tegenstelling tot alcohol-

vrije wijnen en bieren, die me niets zeggen, staat onze 

gin voor een echte smaakervaring.”
Met deze perfect zuivere drank, die bijzonder 
aromatisch is en weinig calorieën bevat (30 
tegenover 300 voor een ‘echte gin’) zet Alexandre 
zijn weg voort. Hij laat zijn eerste flessen testen 
door grote chefs als Isabelle Arpin, Alexandre 
Dionisio en Yves Mattagne. Die staan zonder 
meer versteld : “Ze wilden niet geloven dat deze gin 

echt volledig alcoholvrij was. Ze vonden hem zo goed 

dat ze hem meteen op hun kaart zetten ! ” 

Twee zilveren medailles
Terwijl de gezondheidscrisis de volledige wereld 
in zijn greep houdt, grijpt Alexander de kans aan 
om zich te organiseren, werkgelegenheid te cre-
eren en zijn bedrijf te structureren. Tot zijn grote 
verrassing is Botaniets goed voor twee zilveren 
medailles op de New York International Spirits 
Competition, een van de meest prestigieuze 
internationale wedstrijden voor fabrikanten van 
alcoholische dranken. En nog een grotere verras-
sing: de prijs wordt toegekend in de categorie gins 
van microbrouwerijen, naast de klassieke gins.

In oktober 2021 wordt 
Botaniets geselecteerd 
om deel te nemen aan de 
Wereldtentoonstelling 
in Dubai als Belgisch 
‘innovatief culinair’ 
product. 
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“Botaniets sluit aan bij de trend van het ‘goed 

drinken’ in het verlengde van het ‘goed eten’, 

zorgen voor zichzelf en sport beoefenen.”

Sindsdien plaatsten al meer dan 1300 restaurants hun 
bestelling bij de Belgische startup, gevolgd door pre-
mium distributeurs en verkooppunten. De smaak, de 
authenticiteit en de originaliteit van deze drank ‘Made 
in Belgium’ worden met zoveel enthousiasme onthaald 
dat Botaniets in oktober 2021 wordt geselecteerd om 
deel te nemen aan de Wereldtentoonstelling in Dubai 
als Belgisch ‘innovatief culinair’ product. “Onze gin werd 

zelfs geschonken tijdens de officiële openingsceremonie en tal 

van restaurants ter plaatse hebben hem al op hun kaart gezet”, 
vertelt Alexandre.
Alexandre Hauben mag dan wel op zijn eentje aan het 
avontuur zijn begonnen, inmiddels wordt hij erin bij-
gestaan door Alain van de Hove (Choux de Bruxelles), 
Maximilien Peeters (voormalige Red Lions), een direc-
trice marketing, twee stagiaires en drie verkopers. Hij 
wil met zijn Niets Co graag uitgroeien tot specialist 
binnen het alcoholvrije gamma, met originele en crea-
tieve recepten. “Botaniets sluit aan bij de trend van het ‘goed 

drinken’ in het verlengde van het ‘goed eten’, zorgen voor 

zichzelf en sport beoefenen.”

Ook een bruisende wijn en een rum 
Na de gin lanceert hij in samenwerking met de familie 
Taittinger ook French Bloom, een biologische alcohol-
vrije schuimwijn met een heuse Champagne-ervaring 
(de stop, de ring en de fles). Hij werkt ook aan een gin 
van het Engelse type, met aroma’s van gember en yuzu, 
nog aromatischer dan Botaniets, en aan een bruine rum, 
genaamd Havaniets.
Vandaag denkt Alexandre na over de toekomst : “In België 

is geen enkele stokerij in staat om in zeven dagen tijd een 

alcoholvrije gin te brouwen. Daarom bevindt mijn productie 

zich op dit moment in Nederland, maar ik wil graag terug-

keren naar België met een eigen stokerij. Mijn ultieme droom 

is om een mix bar met alcoholvrije dranken te openen, waar 

dit alternatief een echte beleving kan worden”.

https://nietszero.com

nr. 55
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Het kasteel

van Mirwart

 EEN WEDERGEBOORTE !
Het kasteel van Mirwart in Saint-Hubert kijkt uit over een van 
de mooiste streken van België. Na vier jaar gigantische 
renovatiewerken verwelkomt deze historische plek nu 
toeristen, fijnproevers en mensen die op zoek zijn naar een 
omgeving om uitzonderlijke evenementen te organiseren.

 I Laurence Cordonnier et Alain Voisot

S A I N T- H U B E R T

Luxemburg
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Zijn nieuwe leven heeft dit juweel van ons erfgoed te 
danken aan een familie die er verliefd op werd ... op 
het eerste gezicht ... Op een herfstavond in 2015 ont-
dekt de Leuvense architect John Eyers het kasteel op 

het internet. Na het bezoek aan het kasteel besluit hij, samen 
met zijn vrouw en vier zonen, om het te kopen. Het gekke avon-
tuur kan beginnen. Voor de familie is de uitdaging enorm: de 
geschiedenis in ere herstellen en tegelijk een vleugje moderni-
teit, comfort en raffinement toevoegen. De nieuwe eigenaars 
doen er alles aan om er een architecturaal juweel van te maken. 
Vandaag, na veertig jaar verwaarlozing, gevolgd door vier jaar 
titanenwerk, is het kasteel van Mirwart in zijn oude luister 
hersteld en heeft het zijn ziel teruggekregen.
Wanneer we naderen komt het kasteel geleidelijk tevoorschijn 
uit de rijen sparren en loofbomen die gloeien in hun herfst-
kleuren. Als we het voor onze ogen vorm zien krijgen, zijn we 
sprakeloos. De stilte is alomtegenwoordig. De omringende 
natuur is ruw, weelderig. We komen nog wat dichterbij, we 
gaan de oprijlaan in met zijn perfect gesnoeide bomen, we ste-
ken het imposante plein over en stappen over de drempel. Het 
interieur van het gebouw is oneindig verfijnd : opmerkelijke 
ijzeren trappen, marmer, lijstwerk dat centimeter voor centi-
meter gerestaureerd is, houten balken die in elkaar verstrengeld 
zijn tot spectaculaire vormen in de kamers ... Of het nu in de 
twaalf suites, de salons, de grote zaal of de opgeknapte cottages 
is, elk detail is nauwgezet verzorgd, georkestreerd. Deze parti-
tuur werd opmerkelijk goed uitgevoerd. 

Evenementen zijn koning
Discreet, behulpzaam en georganiseerd ... de teams van het 
kasteel, onder leiding van Elodie François, maken de meest 
uiteenlopende dromen waar. Van de ontdekking van burlende 
herten in de herfst, bedrijfsevenementen, barbecues in de mid-
deleeuwse kelders, tot bruiloften met aankomst in een paar-
denkoets en een ceremonie in de tuinen, de mogelijkheden voor 
evenementen op het kasteel of op de zonovergoten binnenplaats 
zijn bijna oneindig. Over enkele maanden zal het complex ook 
thermale baden herbergen die zijn ingericht in de overblijfselen 
van een oude vesting die tijdens de renovatiewerkzaamheden 
van het kasteel werd blootgelegd.

De zintuigen worden geprikkeld in  
het gastronomisch restaurant
Het restaurant van het kasteel is verfijnd, grandioos en zorgvuldig 
ingericht en weerspiegelt de kwaliteit van het geheel. Elk voor-
werp, elke bloem, elke vaas, elk bord van elk servies, elk couvert 
is zorgvuldig uitgekozen. In de haard ligt hout klaar om aange-
stoken te worden. In de zaal is de bediening als een gemillimeterd 
ballet. Alles wordt vakkundig georkestreerd door de chef, Pajtim 
Bajrami. Voor hem telt elk detail. Niets wordt aan het toeval 
overgelaten. 

In de keuken werkt de brigade met de precisie van chirurgen en 
is uitstekend georganiseerd. Elk bord is prachtig opgemaakt, een 
kostbaar moment, een minischilderijtje. Elke culinaire creatie, 
want dit zijn culinaire creaties, vertelt een verhaal. 
Brood vormt hierop geen uitzondering. Het wordt aan tafel 
gebroken, terwijl het nog warm is. 
De korst kraakt, de geur van vers brood vult de tafel, een  
beetje stoom ontsnapt in alle sierlijkheid. De zintuigen worden  
wakker ...
Van het voorgerecht tot het dessert, elke hap verbaast, verwon-
dert, verbijstert. Verfijnde smaken worden uitgewerkt op basis 
van lokale producten, met name wild dat in de buurt van het 
kasteel wordt gejaagd, in combinatie met luxe ingrediënten, zoals 
kaviaar. 
Binnenkort zal ook nog een elegante brasserie haar deuren ope-
nen om nog meer gastronomische ervaringen aan de gasten van 
Mirwart te brengen. Pajtim Bajrami en al zijn talent zullen ook 
aan het roer staan van deze nieuwe bistro. 

Of het nu in de twaalf suites, de salons, de grote 
zaal of de opgeknapte cottages is, elk detail is 
nauwgezet verzorgd, georkestreerd. Deze 
partituur werd opmerkelijk goed uitgevoerd. 
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nr. 55 Smaken

EEN GRANDIOOS 
MONUMENT ! 

https://fr.chateaudemirwart.com

Het mooie dorp Mirwart, omgeven door  
1350 hectare bos, wordt beheerst door een 
grandioos monument dat uitkijkt over de 
vallei van de Lomme. Wat een idee, wat een 

geweldig idee om op deze plek zo'n kasteel te bouwen ! 
In 955 koos een Lotharingse heer de plaats uit om er 
zijn eerste echte vesting te bouwen - een mottekasteel. 
De plaats was bedoeld om zich te beschermen tegen de 
heren van Bouillon en Orchimont, maar de kroniek van 
de abdij van Saint-Hubert vertelt ons dat de heren van 
Mirwart zelf woeste krijgers werden. De monniken 
klaagden hierover bij de prins-bisschop van Luik, 
Hendrik I van Verdun, die zijn troepen stuurde om de 
leenheren te verdrijven. De vesting werd in 1083 ver-
woest maar zo'n vijftien jaar later weer opgebouwd door 
de prins-bisschop Otbert.

Op het einde van de 13e eeuw werd de vesting het voor-
werp van een conflict tussen het Prinsbisdom Luik en 
de Graven van Henegouwen. In het begin van de  
14e eeuw werd het uiteindelijk door Jan van Luxemburg 
afgestaan aan de prins-bisschop Adolf van der Mark. 
Na de conflicten tussen Frankrijk en Spanje, en later 
Oostenrijk, te hebben getrotseerd, kwam het kasteel 
geleidelijk weer tot rust en werd het aan het begin van 
de 18e eeuw herbouwd tot wat het vandaag is. In de  
19 e eeuw kwam het in handen van verschillende fami-
lies die niet in staat waren het te onderhouden, tot het 
in 1951 eigendom werd van de Provincie Luxemburg. 
Na een laatste restauratiecampagne werd het aan zijn 
trieste lot overgelaten en door vandalen geplunderd. In 
2016 kocht de huidige eigenaar het en renoveerde het 
volledig, waarbij hij ervoor zorgde dat zoveel mogelijk 
van de authentieke elementen behouden bleven. 

MIDDEN IN DE BOSSEN
Het kasteel van Mirwart ligt midden in een ongerepte natuur die wandelaars uitnodigt om te 
komen ontspannen en zich te laten gaan. Het Provinciaal Domein van Mirwart, met zijn rijke 
bossen, vijvers, fauna en flora, onthult vele schatten voor natuurliefhebbers. 
De vijvers op het landgoed worden gebruikt voor de visteelt (maar niet om er te vissen),  
waaronder een kwekerij van rivierforellen. Mirwart bevat ook andere schatten: de overblijfselen 
van een hoogoven, een koude grot - de ijskelder - die nu wordt gebruikt voor de overwintering  
van vleermuizen en een educatieve bijenstal die gericht is op het behoud van een plaatselijke 
soort, de zwarte bij. 
Er zijn ook picknick- en barbecueplaatsen ingericht. Het is een paradijselijk hoekje voor wie  
van de wilde authenticiteit van de Belgische Ardennen houdt. 
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