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Op vrijdag 13 juni 2008 – jawel, alsof we het lot wilden uidagen een vrijdag de 
dertiende kwam ons allereerste nummer uit. Zes jaar al schetsen we het portret 
van ons gewest en richten we onze blik op wat het allemaal te bieden heeft.
 25 nummers kozen we resoluut voor wat beweegt, wat werkt, wat positief is 
in ons Wallonië. Genoeg geklaagd en gezeurd! Om het 25ste nummer te vieren, 
starten we, naast de traditionele rubrieken - trend, economie, toerisme, erfgoed 
- graag een reeks met 25 portretten van chambres d’hôtes. 

In samenwerking met de vzw Gîtes de Wallonie - en die viert, raad eens, haar 
25ste verjaardag - zal u kennismaken met 25 zeldzame en symbolische locaties. 
 Veelbetekende plekken ook. Want telkens staan de ondernemende initiatiefne-
mers voor de liefde van hun streek en voor de promotie van de lokale economie, 
het toerisme en de lokale producten. Tegelijk schetsen we ook de portretten 
van onze grote bedrijven en wereldspelers - en hoe talrijk zijn die wel niet – en 
hopen we dat deze zomerse editie je heel veel zin zal geven om naar dit land van 
ongedwongen onthaal en overheerlijke smaken te reizen. Geniet ervan!

EERSTE  
PORTRET

La Fiole Ambiance 
— p.60 —

Je vindt de 25 reportages 
het hele jaar door zowel in het 

magazine, als op  
www.wawmagazine.eu 

Zes en vijfentwintig,  
dit zijn twee belangrijke 
cijfers voor ons  
en uw magazine

— Jean-Willy Lardinoit
Hoofdredacteur
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Op onze website

Er gebeurt zoveel in onze regio dat 
100 pagina’s per trimester niet volstaan. 

Op onze site gaan we verder in op alle thema’s 
van het magazine, verdeeld over vijf rubrieken: 
cultuur, toerisme, economie, patrimonium en 
gastronomie. WAW on web volgt de actualiteit 
op de voet en is zo de perfecte aanvulling 
op het magazine. WAW on web biedt u ook 
extra informatie langs verschillende 
mediakanalen. U vindt er video’s, portfolio’s en 
heel wat andere zaken die de pagina’s van ons 
magazine opfleuren. Probeer nu het 
Premium-abonnement!  

Abonneer u op onze nieuwsbrief en win talrijke 
geschenken: een verblijf in een luxehotel, 
een diner in een gastronomisch restaurant, 
tickets voor concerten, festivals of 
voorstellingen, een dagje proeven van sport of 
ontspanning, hightechmateriaal… 

Ook de nummers die u gemist hebt, vindt u 
voortaan makkelijk terug. Op onze website 
kunt u gratis alle archieven raadplegen. 
Een schat aan informatie over alles wat er in 
Wallonië gebeurt. 

WAW! WILT U ONS  
GRAAG VOLGEN?

Ontdek de veelzijdigheid  

van het groeiende 

Wallonië!

Volg ons op de sociale netwerksites

Word fan van de pagina van WAW Wallonie Magazine en  
blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes! Volg ons ook op 

Twitter! … En spreek erover met uw relaties!

Digitaal

Bestel nu uw digitaal nummer 
van WAW Wallonie Magazine 

in onze webshop en lees het 
gedurende een jaar gratis op uw iPad 
of tablet.

www.wawmagazine.eu
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stop, sTOP ! 
Heb je je al eens

afgevraagd waar je
voedingwaren

vandaan komen ?

De bananen bv. varen 15.000 km voor ze op je tafel liggen.

Stop maar met piekeren.
Werk maar lekker door

aan je kleurtje.

Je bent nog
niet rijp

genoeg voor
je leeftijd !

Als de 
piloot niet

verloren vliegt,
natuurlijk...

Wat vind je van de impact van onze
cruise op het milieu ?

De boontjes vliegen in vanuit nieuw-zeeland !

De aardbeien uit Israël... Het lijkt wel een
bedevaart voor ons...

Daarom moeten we méér kiezen voor lokale producten...

We hebben ook aardbeien... En snijbieten... Tja, niet echt "sexy",
misschien ?

... en appels ... en peren ... En... heu...

Witloof uit saint-symphorien...
spruitjes...

Leef gelukkig,
leef verborgen !

Groeien op
stok !

Uit Wépion ! Of Pinchart !

  
    n

En gelukkig is er ook nog melk, en hop in Orval, Chimay, maredsous...

www.sondron.be
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Jean-Francois Jadin is een jaar of 
veertig. Ruim twintig jaar geleden 

verliet hij zijn geboorteland België om 
zich in Zuidoost-Azië te vestigen. 

Via een opleiding in informatica rolde 
hij in leadership consultancy. Hij mag 

de meest invloedrijke multinationals ter 
wereld tot zijn cliënteel rekenen. 

Het verhaal van een buitengewone  
man met een buitengewoon  

parcours. 

Portret Portret

We komen aan op de Sungai Besi Air 
Force Base, door de plaatselijke bevol-
king Simpang Airport genoemd, een 
militaire basis in het centrum van 

Kuala Lumpur. Jean-François wacht hier om ons mee de 
lucht in te nemen. 
 Terwijl we naar een Cessna 172 wandelen die op de 
startbaan op ons staat te wachten, vertelt hij over zijn 
passie. “Vliegen is voor mij altijd al mijn grote droom geweest. 
Toen ik jong was zei ik: ’Ik kan me dat niet veroorloven, dat 

is te duur’. Een paar jaar later zei ik: ‘Ik kan me dat niet 

veroorloven, ik heb daar geen tijd voor’. Maar op een dag heb 

ik gezegd: ‘Tijd of geld, het kan me niet meer schelen’ en ik 

ben lid geworden van de Royal Selangor Flying Club. Als lid 

van de club zijn we allemaal eigenlijk eigenaar van een stukje 

van een vliegtuig. Op die manier wordt onze passie wel wat 

toegankelijker. ” 
 Jean-François is gek van alles wat met vliegen te 
maken heeft. Dat komt niet alleen door met het vliegen 
zelf – paragliden en ULM’s zijn evengoed zijn stokpaard-
jes – maar ook dat hij die magische ervaring kan delen 
met wie er niet de middelen toe heeft. “Die Cessna is een 

vierzitter, dus of ik er alleen in vlieg of met vier, de prijs blijft 

dezelfde. We vliegen nu naar het noorden, weg van de bewaak-

te militaire basis. We zetten koers naar een kleine landings-

piste, vlak bij een kustdorpje. Je zal zien, van zodra we geland 

zijn, komen de dorpelingen en hun kinderen naar ons 

toelopen.”

 Jean-François heeft niet gelogen. Zodra we stil staan, 
is er een kleine samenscholing rond het toestel. Een 
groepje van een man of tien, dat representatief blijkt te 
zijn voor heel de Maleisische bevolking. Een gesluierde 
vrouw met haar man, een paar moslims, een Indisch 
gezin en een Chinese papa met zijn twee kinderen. Op 
en top multiculturaliteit. Jean-François voelt zich hier 
duidelijk als een vis in het water. Twee jongeren mogen 
mee en hij vertrekt voor een nieuw toertje. 

Je reist niet naar andere plaatsen,  
maar naar andere ideeën…
Jean-François is een Ardenner uit Ozo, een gehucht van 
Izier, een deelgemeente van Durbuy. Hij haalde een mas-
ter informatica aan de Notre-Dame de la Paix in Namen. 
Al heel vroeg wist hij precies wat hij wou worden. “Het 

was mijn ambitie om te gaan werken bij wat toen nog Ander-

sen Consulting heette. Tegenwoordig heten ze Accenture. Ik 

wou voor de afdeling Change Management aan de slag gaan. 

Ik had die mensen aangeschreven en zelfs voor ik afgestudeerd 

was, kreeg ik al het contract dat ik wou. Dat was in 1992. Ik 

was toen lid van AIESEC, voluit de Association Internationale 

des Étudiants en Sciences Economiques et Commerciales,  (In-

ternationale organisatie van economiestudenten.) Dankzij hen 

reisde ik veel, want ik maakte deel uit van hun internationaal 

trainingsteam. Ik heb overal trainingen gegeven. In Europa, 

in het Midden-Oosten, in Noord- en West-Afrika, in 

Noord-Amerika… maar ik was nooit in Zuidoost-Azië geweest. 

Er werd in die tijd veel gepraat over het economische wonder 

dat zich daar voltrok, over de Aziatische Tijgers. Voor ik echt 

aan mijn carrière begon, wou ik eerst nog een jaar die kant 

op. Om voor mezelf te ontdekken wat er allemaal gaande was 

in die bruisende wereld. Voor Accenture was het ook oké. Mijn 

contract werd met een jaar uitgesteld. Als ik terugkwam zou 

ik immers een pak meer ervaring hebben.”

I Isabelle Petit-Dufrenoy

Een echte 

hoogvlieger

JEAN-FRANÇOIS 
JADIN

K UA L A  LU M P U R

Maleisië

“Er werd in die tijd veel gepraat over het economische 

wonder dat zich daar voltrok, over de Aziatische Tijgers. 

Voor ik echt aan mijn carrière begon, wou ik eerst nog een 

jaar die kant op. Om voor mezelf te ontdekken wat er 

allemaal gaande was in die bruisende wereld. Voor 

Accenture was het ook oké. Mijn contract werd met een 

jaar uitgesteld. Als ik terugkwam zou ik immers een pak 

meer ervaring hebben.”

© DOC
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Jean-François trekt naar Maleisië en kan er aan de slag 
als stagedocent aan een privéuniversiteit. Hij geeft er 
lessen informatica. Dat gaat allemaal goed. Zo goed zelfs 
dat een jaar er algauw twee worden. Bij Accenture blijven 
ze wachten. 

Accenture of de Aziatische Tijgers
“Na twee jaar dacht ik bij mezelf: ‘Je moet een keuze maken. 

Ofwel blijf je hier, ofwel keer je terug naar België.’ Ik ben dus 

teruggekeerd naar België waar ik dan een paar topmensen 

van Accenture ontmoet heb. De man tegenover mij vroeg me: 

‘Als je voor ons komt werken, wat wil je dan precies doen?’ Ik 

heb hem uitgelegd wat ik wou en toen zei hij: ‘Als ik het goed 

begrijp wil jij mijn baan.’ Voor mij was het toen duidelijk dat 

ik nooit meer in zulke formele structuren zou kunnen werken. 

In Azië daarentegen kon ik doen en laten wat ik wilde. Ik heb 

toen voor Azië gekozen. Dat is 22 jaar geleden en ik zit hier 

nog steeds.”
 Jean-François werkte tien jaar voor de Raffles Educa-
tion Group, een privéuniversiteit. In die periode werd 
er binnen de universiteit een organisatie uitgebouwd 
voor bedrijven, die Jean-François beheerde. In 2002 werd 
die afdeling losgeweekt van de universiteit en kreeg een 
autonoom statuut. Dat was het begin van Imperial Con-
sulting. Er zitten een paar heel grote namen bij zijn klan-
ten, maar daarover komen we niets te weten. Beroeps-
geheim, zo verzekert hij ons. Maar over het werk zelf is 
hij niet te stuiten. “We geven opleidingen voor bedrijven, 

voornamelijk multinationals of grote bedrijven en overheids-

instellingen. We werken doorgaans op het niveau van 

mid-to-senior level management. Managers en directeurs dus, 

en we specialiseren ons in leadership. Het is onze job om die 

bedrijfsleiders voor te bereiden om nog belangrijker posities 

binnen hun bedrijf in te nemen. We gaan ervanuit dat iedereen 

uniek is. Het is dus van het grootste belang dat we luisteren, 

begrijpen, de huidige situatie goed inschatten en zien waar ze 

naartoe willen. Zo kunnen we elke keer opnieuw, geval per 

geval, oplossingen aanbrengen die de mensen in kwestie bren-

gen van waar ze nu zijn, naar waar ze naartoe willen.”

Om te weten wat je aankan, moet je de 
middelen krijgen om dat te bereiken
Tegenwoordig ontwikkelt Imperial Consulting een aantal 
nieuwe manieren om de vaardigheden van hun klanten 
beter te kunnen sturen. Een van die manieren is geba-
seerd op evaluatie. “We stellen vast dat maar al te vaak de 

mensen hun eigen mogelijkheden onderschatten. Wat ze klaar-

spelen weerspiegelt dus alleen maar wat zij denken dat ze 

aankunnen. Wij tonen hen dan dat ze veel meer in hun mars 

hebben. Op die manier gaan ze veel meer uit zichzelf kunnen 

halen en veel verder geraken.” 
 Een tweede manier is de coaching. Hij baseert zich 
hier op een model dat ontwikkeld is in het actuariaat. 
‘Risico’s onderzoeken om de toekomst uit te stippelen’ 
werd op die manier: ‘Potentieel onderzoeken om de toe-
komst uit te stippelen.’ Ten slotte is er ook nog de 
e-learning. “We beantwoorden hiermee aan de verwachtingen 

van de cliënten die hun personeel niet graag meer op training 

zien vertrekken. We beperken zo de tijd en de verplaatsings-

kosten. Men noemt dat blended-learning, een mix van directe 

training, e-learning en videoconferentie.”

Een man met veel talenten
Aan zijn universitaire periode heeft Jean-François een 
beslissende functie overgehouden. Hij is nog altijd voor-
zitter van de academische raad. Al lachend bekent hij dat 
hij bij uitstek de grote zeikerd is. Hij is ook directeur van 
de Malaysia Belgium Luxembourg Business Council en 
vicepresident van de EU- Maleisische Kamer van Koop-
handel. Los van nog een paar andere functies die hij uit 
bescheidenheid vergeet te vermelden. Al die functies 
doen hem de wereld rondreizen, met als vaste bestem-
mingen Singapore, de Filipijnen, Indonesië en India. 
 Als je hem vraagt of hij in de ban is van de Aziatische 
koorts en of het in het Verre Oosten dan zoveel anders 
is dan bij ons, antwoordt hij dat groei in deze streken 
geen economisch concept is. Die groei is verbazingwek-
kend zichtbaar. Als er sprake is van een economische 
groei van 7%, dan zijn er daadwerkelijk 7% meer auto’s 
op de wegen en 7% meer huizen in de steden. Ook Myan-
mar, het vroegere Birma, en Vietnam hebben hun gren-
zen opengesteld. De groei is er zichtbaar, de mogelijkhe-
den onbeperkt. 
 De Aziatische Tijgers waren voor Jean-François geen 
mythe. Ze hebben voor hem hun plaats gevonden naast 
de draken die er al waren. En toch, en toch. Je kan een 
man uit de Ardennen halen en hem tienduizend kilome-
ter verder neerpoten. Maar je krijgt nooit de Ardennen 
helemaal uit de man. Jean-François vergeet nooit waar 
hij vandaan komt. Als kleinzoon van een landbouwer zal 
hij zich nooit helemaal kunnen losmaken van die vette 
Ardense klei. 

www.imperialconsulting.com

We hadden het er al eerder over in ons winter-
nummer 2012 (WAW 19): ‘het kleinste’ bedrijf 
djm digital bleef maar groeien net als het aantal 
tevreden klanten dat geniet van de ervaring, de 
creativiteit en de technische efficiëntie van het 
dynamische en veelzijdige jonge team.
 Oprichter en directeur Domi Maes is er 
rotsvast van overtuigd dat “het toerisme de toe-
komst heeft”, en hij komt er dan ook helemaal 
voor uit dat zijn bedrijf een digitaal totaalbureau 
gespecialiseerd in deze sector, wil en zal worden.

. Mobile Trip
djm digital is intussen al goed op weg met zijn 
nieuwe blikvanger: de ‘Mobile Trip’ app. Het  is 
een innovatieve mobiele app die het aanbod van 
de dienstverlening van de toeristische diensten 
en gemeenten aanvult. Mobile Trip is helemaal 
aanpasbaar aan de wensen en behoeften van de 
klant en biedt toeristen toegang tot uitgebreide 
informatie over accommodatie, bezienswaardi-
gheden, restaurants, shoppping, wandelingen (die 
kunnen worden gedownload en offline gevolgd) 
en de agenda van de bezochte streek. En er is ook 
ruimte voor spelletjes zoals een schattenjacht om 
een bestemming op een leuke 
manier te vinden.

DIGITAL  
GOOD TRIP
Het bedrijf djm digital, dat in België al bekend staat om zijn 
ervaring en efficiëntie in de ontwikkeling van mobiele apps, 
bevestigt zijn succes met het maken van nieuwe hulpmiddelen 
die zich helemaal toespitsen op toerisme.

Kortom, deze app is een echte mini reisgids op 
een smartphone en is verbonden met de Pivot 
databank ontwikkeld door het Commissariat 
 Général au Tourisme, wat zorgt voor een perma-
nente update. Een bewijs?  De versie voor het land 
van de Ourthe & Amblève is reeds beschikbaar 
in de App Store en Google Play. ‘.Mobile Trip’ 
is een betrouwbare en gebruiksvriendelijke tool 
die door zijn volledigheid elke toeristisch verblijf 
veel leuker en helemaal ‘af’ maakt.
 djm digital kijkt ook altijd verder en wil 
binnenkort na de toerische diensten ook mikken 
op de Belgische musea in België met een aange-
paste app. Leuk, het gaat goed vooruit met de 
mobiele apps!

DOWNLOAD GRATIS 
DE GLOEDNIEUWE 

APP VAN HET MAISON 
DU TOURISME DU 

PAYS D’OURTHE-AMBLÈVE  
(ZIE MEER BLZ.51 )

Publireportage

www.djmdigital.be
www.imperialconsulting.com
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Jean-Marc Poncelet vindt het niet leuk dat 
hij beschouwd wordt als de aanvoerder van 
een hoop malcontenten die niets liever doen 
dan gemeenten te overstelpen met hun aan-

merkingen. Die beschuldiging gaat helemaal 
voorbij aan de echte bedoeling van zijn site Bet-
terStreet, namelijk dat elke burger mee verant-
woordelijk is voor het beheer van de openbare 
ruimtes van zijn gemeente. Alles is begonnen met 
een blijk van burgerzin en met de ontwikkeling 
van de nieuwe mogelijkheden van digitale com-
municatie. Als hij door de straten van Anderlecht 
en Brussel wandelde, kon Jean-Marc Poncelet het 
niet nalaten om foto’s te nemen van de verloede-
ring die hij op zijn weg tegenkwam. De volgende 
stap was dan het inschakelen van sociale media 
om er ook wat aan te doen. 

Het kan toch zo simpel zijn

Poncelet is van opleiding handelsingenieur. Nadat 
hij tien jaar lang marketingmanager bij Belgacom 
Proximus was geweest, ging hij op zoek naar 
nieuwe uitdagingen. Tijdens een weekend voor 
start-ups in Luik geraakt hij overtuigd van een in 
essentie heel eenvoudig idee. 
 Dankzij een app die je gratis kan downloaden 
via App Store of Google play, kan iedereen aan 

de overheid laten weten dat er iets mis is in 
een straat. Putten in de weg, een kapotte 
schommel op het speelplein, een bord dat om-

gevallen is of een geval van sluikstorten. De 

app is ontwikkeld in het kader van Nest’up. “Als 

je dat soort incidenten vroeger telefonisch meldde aan 

de gemeente, was je nooit zeker dat die informatie 

terechtkwam bij de juiste persoon. Als dat al zo was, 

moest de gemeente eerst iemand sturen om te zien 

waar het probleem zich voordeed en wat er aan gedaan 

moest worden. Heel veel tijdverlies dus en niet efficiënt. 

Tussen de melding en een oplossing ging zoveel tijd 

verloren.”
 Met BetterStreet stuur je zowel een foto door 
van het probleem als de precieze locatie. Als die 
informatie in het systeem wordt ingevoerd, komt 
ze automatisch terecht bij de juiste persoon. Te-
gelijkertijd blijft de persoon die het probleem 
heeft aangekaart op de hoogte van de stand van 
zaken van zijn melding. Voor de gemeente is het 
platform een boordtabel van uit te voeren wer-
ken, die telkens opnieuw wordt bijgewerkt. “Ui-

teraard is het niet de bedoeling dat de burgers die 

werken zelf organiseren. Maar het systeem maakt het 

mogelijk dat de gemeenten op een efficiëntere manier 

het onderhoud organiseren van de openbare ruimte. 

En dat is in het belang van iedereen. We hebben vast-

gesteld dat als de gemeenten over correcte informatie 

beschikken, ze dan redelijk goed en snel werk 

leveren.” 
 Alle veranderingen zijn in het begin wat moei-
lijk. Jean-Marc Poncelet is dus op nogal wat weer-
stand gestuit, behalve bij die mensen die op 
 digitaal vlak al wat mee waren. De minder en-
thousiaste gemeenten waren vooral bang dat ze 
in gebreke zouden gesteld worden of dat ze over-

BetterStreet

De straat is van 

iedereen

Concept

spoeld zouden worden met ongefundeerde aan-
vragen die ze onmogelijk zouden kunnen opvol-
gen. Maar binnenkort filtert een moderator alle 
ongepaste opmerkingen uit het systeem. Better-
Street zal hoe dan ook niet dienen om aangifte te 
doen van het illegale tuinhuisje van de buurman, 
of van zijn bomen die het zonlicht tegenhouden. 
“We stellen vast dat 98% van de meldingen die op het 

platform binnenlopen, problemen zijn die er echt toe 

doen en die de gemeente sowieso zou hebben moeten 

oplossen,” vertelt de bedenker.
 
Hulp gevraagd
Momenteel hebben vier Waalse gemeenten – 
Waremme, Ter Hulpen, Crisnée en Olne deze 
tool al geïntegreerd in hun systeem om werk-
zaamheden te organiseren. 
 BetterStreet is in Borgworm sinds 1 maart 
toegankelijk voor de bevolking. In het begin heeft 
de gemeente het personeel opgeleid en zijn ze 
begonnen met de projecten die doorgaans behan-
deld werden door de dienst voor openbare wer-
ken. In een tweede fase is daar het beheer van de 
openbare gebouwen bijgekomen. Volgens Hervé 
Rigot, de vroegere schepen van openbare werken 
van Waremme, “maakt dit instrument het mogelijk 

om een rechtstreekse relatie aan te knopen met de bur-

ger. Dat is belangrijk, in een tijd waarin de mensen 

zich meer en meer betrokken willen voelen.” De vrees 
voor te veel werk of een te moeilijke behandeling 
werden snel van tafel geveegd. “Als de software 

aangepast is, volstaan tien minuten om het systeem 

onder de knie te krijgen.” Het is net die eenvoud die 
van BetterStreet een uniek instrument maakt 
voor alle werkzaamheden in een gemeente. Of 
het nu het gevolg is van een interne beslissing, of 
op vraag van de burgers. De overvloed aan aan-

vragen waarvoor sommigen vreesden is er niet 
gekomen. “We krijgen niet meer aanvragen binnen 

dan vroeger. Over het algemeen zijn het nog steeds 

dezelfden van wie de meldingen binnenkomen,” ver-
volgt de schepen. “Maar het is alleen het instrument 

dat anders is.” Via de website van de gemeente kan 
iedereen nu ook rechtstreeks volgen hoe de wer-
ken vorderen. BetterStreet staat daardoor ook 
voor transparantie. “We hebben een ploeg van 35 

werklui, maar die kunnen niet overal op hetzelfde 

moment zijn. De burgers kunnen nu zien waar ze 

precies aan het werk zijn. Nog een voordeel is dat er 

nu ook veel sneller gereageerd wordt. Vooral als het 

gaat om sluikstorten, want dat blijft de grootste gesel. 

Vroeger duurde het soms lang vooraleer we daarvan 

op de hoogte waren. We hebben dus echt wel onze bur-

gers nodig, die ons helpen om sneller te reageren.”
 BetterStreet is een eenvoudig systeem dat ook 
in min of meer dezelfde vorm in andere landen 
werkt. “Het is niet ongewoon dat dit soort concepten 

op hetzelfde moment op verschillende plaatsen de kop 

opsteekt. Dat heeft te maken met een evolutie op het 

vlak van technologie en mentaliteit.” Jean-Marc Pon-
celet heeft hoe dan ook de ambitie om ook buiten 
Wallonië aan de slag te gaan. Hij denkt dan vooral 
aan Vlaanderen, maar ook in Noord-Frankrijk 
heeft hij al contacten gelegd. 

De tool zal waarschijnlijk nog evolueren, maar 
momenteel is er niet veel speling. Het belangrijk-
ste is dat de betrokkenheid van de burgers nog 
moet groeien. De betrokken gemeenten hebben 
de mogelijkheid al voorzien om via een PC in het 
systeem te geraken en het gemeentepersoneel 
voert ook al de oproepen in die ze telefonisch 
binnen krijgen. “Het is een degelijk systeem,” besluit 
Jean-Marc Poncelet. “De transparantie is zowel voor 

de burger als voor de gemeente een pluspunt, want hoe 

groter de participatie, hoe groter de efficiëntie.”

NEST’UP
Nest’up wil een reflectiekader zijn voor jonge 
ondernemers met goede ideeën. Die worden 

gesteund en gecoacht om ervoor te zorgen dat 
ze hun ideeën aan het werk kunnen zetten. Hulp 

bij het opstarten van een bedrijf dus, 
gemodelleerd naar het Amerikaanse TechStars. 

www.nestup.be

Concept

www.betterstreet.org 

I Gilles Bechet

Met de app BetterStreet kunnen alle burgers,  
via hun smartphone, en de gemeenten,  
via een internetplatform, meewerken aan de manier 
waarop openbare ruimtes beheerd worden.  
Een nieuwe mentaliteit moet de traditionele gang 
van zaken doorbreken. De minder 

enthousiaste 
gemeenten waren 
vooral bang dat ze in 
gebreke zouden 
gesteld worden of dat 
ze overspoeld zouden 
worden met 
ongefundeerde 
aanvragen die ze 
onmogelijk zouden 
kunnen opvolgen. 
Maar binnenkort 
filtert een moderator 
alle ongepaste 
opmerkingen uit het 
systeem.

http://www.nestup.be
http://www.betterstreet.org
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I Marie Honnay

De mode van morgen

Allebei Luikenaars, allebei modeontwerpers en allebei 
finalisten van het Internationaal Festival van de Mode en 
de Fotografie in Hyères. Jean-Paul Lespagnard won de 
modeprijs in 2008. Pablo Henrard is een van de tien 
genomineerden van de editie 2014. Nog iets wat hen met 
elkaar verbindt: ze hebben alle twee een duidelijke 
ambitie, ze weten waar ze naartoe willen en ze hebben 
een nuchtere kijk op hun vak. Tijd voor een dubbelportret. 

JEAN-PAUL 
LESPAGNARD 
& PABLO 
HENRARD

S T A R W A W
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G A L E R I E S  L A F A Y E T T E , 
M A A R T  2 0 1 4 . 

In tegenstelling tot vorig seizoen is Jean-Paul 
 Lespagnard niet in Parijs om aan de pers zijn herfst- 
en wintercollectie 2014-2015 voor te stellen. We 
spreken af bij Angelina, het vintage koffiehuis van 

de Galeries Lafayette. Jean-Paul voelt zich hier thuis. 
Een paar meter verder, in de Galerie des Galeries heeft 
hij carte blanche gekregen in de tentoonstellingsruimte 
van de vermaarde winkel aan de Boulevard Hausmann. 
Deze krankzinnige tentoonstelling, ‘Till we drop’, richtte 
al zijn schijnwerpers op deze extravagante maar aantrek-
kelijke Belgische ontwerper. De Belgische mayonaise 
heeft blijkbaar gepakt, als we mogen voortgaan op de 
meer dan tienduizend bezoekers. 
 De vroegere laureaat van het modefestival van  Hyères 
wil het niet hebben over zijn tentoonstelling, ook niet 
over zijn bekroning in Hyères, nu zes jaar geleden. Wel 
over de nieuwe richting die hij wil inslaan met zijn merk. 
Drie seizoenen na zijn eerste Parijse presentatie heeft 
Lespagnard – niet voor het eerst - besloten om een stap-
je opzij te zetten. “Ik wil komen tot een nieuwe, een meer 

rechtstreekse relatie tussen ontwerpers en kopers, en tussen 

ontwerpers en de media. Vanaf volgend seizoen stel ik in juni 

de stukken voor die in juli in de winkels geleverd worden,” legt 
hij uit. “Wat de collecties betreft, die zullen beperkt blijven tot 

pakketten van twintig stuks.” 

Lespagnard wil naar eigen zeggen het ritme terugvinden 
dat overeenstemt met zijn ongeduldige temperament. 
Dus komt er meer tijd vrij voor zijn andere activiteiten. 
Culturele veelvraat die hij is, voelt hij zich evengoed op 
zijn gemak bij het uitwerken van een tentoonstelling 
van balletkostuums. Vorig jaar oktober heeft hij ook 
meegewerkt aan de wedergeboorte van het Théatre de 
Liège. Lespagnard ontwierp de kleren voor het zaalper-
soneel. En binnenkort doet hij mee aan een 3D-film van 
de Zwitserse choreograaf Gilles Jobin. Hij ontwerpt ook 
tassen van het merk Eastpak, gewoon omdat hij die als 
jongere zelf ook droeg. “Als ik niet in een project geloof, doe 

ik niet mee,” vat hij samen. “Elke ontmoeting is belangrijk 

voor mij. Een samenwerking moet groeien.” Deze manier van 
handelen houdt hem niet tegen om op verschillende fron-
ten bezig te zijn. Lespagnard is finalist van de volgende 
Woolmarkprijs. Dat belet hem niet, zonder zijn eigen 
merk opzij te schuiven, om nauwgezet de aanbiedingen 
te bekijken van alle jobs die hem worden voorgeschoteld 
als artistiek directeur. “Als ik een modehuis vind dat mijn 

waarden deelt, aarzel ik geen seconde om te tekenen.” 
 Ook wat zijn betrokkenheid betreft bij Mons 2015, 
zit hij niet stil. “Vooral omwille van de workshops die we 

gaan doen met kinderen,” voegt hij eraan toe. Op dezelfde 
manier heeft hij nog in maart een workshop geleid in 

het Parijse Palais de Tokyo: 400 kinderen op een middag. 
En de ontwerper geeft graag toe dat hij niet verlegen is 
‘om hun ideeën in te pikken’. Heel normaal, vindt hijzelf: 
“Ik geef hen ook die van mij.” Deze eeuwige enthousiaste-
ling, liefhebber van buitenlandse films, is zelfs een beetje 
Vlaming. De Luikenaar heeft immers, uitzonderlijk toch, 
een aantal jaar in Antwerpen gewoond. Lespagnard is 
ook een bewonderaar van de haute coutureontwerper 
Christian Lacroix, omdat die fris blijft en omdat hij het 
verschil blijft maken. Dankzij zijn dorst naar vernieuwing 
die hij altijd behouden heeft. Die karaktertrek hebben de 
twee ontwerpers gemeen met elkaar. De Belg Jean-Paul 
Lespagnard blijft een zoon van zijn geboortedorp Harzé, 
maar ook van Brussel, waar hij een vaste stek vond. Of 
van Europa, dat hij heel het jaar doorkruist. Een wereld-
burger, eigenlijk. 

V I L L A  N O A I L L E S , 
A P R I L  2 0 1 4 . 

Zes jaar na Lespagnard is Pablo Henrard fina-
list van het prestigieuze Internationaal Festival 
van de Mode en de Fotografie van Hyères. In 
2013 studeerde hij af aan de modeacademie van 

La Cambre. Deze 23-jarige Luikenaar is hierheen geko-
men om een prijs te pakken, uiteraard. Maar ook om zich 
te laten opmerken. Wat dat ‘opmerken’ betreft, dat valt 
best mee. Toen hij afstudeerde werd hij al opgemerkt 

In de lente van 2015 viert het Internationaal Festival van 
de Mode et de Fotografie in Hyères zijn dertigste verjaar-
dag. Waar anders dan in het fantastische kader van de Villa 
Noailles. Een uitgelezen gelegenheid voor de mensen uit de 
sector, maar ook voor het publiek, om zich de maand na het 
festival bewust te worden van de kracht van internationale 
jonge artistieke creaties. 

www.villanoailles-hyeres.com

VILLA 
NOAILLES
HYÈRES

↓ Till we Drop is het thema 
van de zomercollectie 
2014 en de ‘Carte Blanche’ 
tentoonstelling in de 
Galerie des Galeries. Een 
mannelijke collectie van 
Pablo Henrard die in 
première ging op het 
Festival d’Hyères in april 
2014.

Tendens

http://www.villanoailles-hyeres.com
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door de aankoopster van het label Opening Ceremony. 
Dat is een conceptwinkel in Los Angeles, Londen en New 
York. Oprichters Carol Lim en Humberto Leon werden 
de coolste fashionistas ter wereld, vooraleer ze zich lieten 
verleiden om voor het Parijse modehuis Kenzo te gaan 
werken. Net dit duo zat afgelopen lente de jury voor op 
het festival van Hyères. Pablo Henrard heeft de eerste 
prijs uiteindelijk niet weggekaapt. Maar dat hij bij de 
finalisten was, is op zich al een enorme verdienste. Deze 
jongen uit de heuvels van Herve – Belgischer dan Belgisch 
– heeft er altijd van gedroomd om jurken te ontwerpen. 
Toch blijft hij verknocht aan zijn vlakke land. 

Hij volgde stage bij de Belg Olivier Thyskens in New 
York, bij Jean-Paul Gaultier, de ontwerper die zich altijd 
al omringd heeft met Belgische medewerkers, en ook nog 
bij Jean-Paul Lespagnard. Henrard heeft geen minuut 
stilgezeten. Toen hij pas was afgestudeerd, werkte hij 
keihard voor Opening Ceremony en gooide zich daarna 
voluit op de wedstrijd van Hyères. Ook heeft hij een paar 
maanden in Parijs gewerkt in de studio van Cédric Char-
lier, ook al een vrucht van La Cambre. Hij onthoudt van 
zijn opleiding op zijn Belgisch, “een heel serene manier om 

naar je werk te kijken en een constante zoektocht naar eenvoud 

in elke creatie”. Eenvoud die, het moet gezegd worden, 
samengaat met een uitgesproken en onbeschroomde stijl. 

Pablo wil helemaal geen afstand nemen van zijn Waalse 
roots. Toch bekent hij dat hij niets liever doet dan over 
heel de wereld mode te blijven ontdekken. De verkoop 
van zijn eerste collectie bij Opening Ceremony maakte 
hem duidelijk hoe het financiële plaatje eruitziet in de 
textielwereld. Toch blijft hij de kaart trekken van een 
ethische verantwoorde productie. Net als andere Belgi-
sche ontwerpers zoals Natan en Jean-Paul Lespagnard 
laat hij zijn creaties maken in een atelier in Binche. Die 
zijn het gewoon om nauwkeurig te werken in kleine 
reeksen. Zijn authenticiteit en zijn zin om het in deze 
wereld te maken zijn de twee pijlers van zijn dualiteit. 
Een dualiteit die hij terugvindt tussen België en de rest 
van de wereld. 

www.jeanpaullespagnard.com 
www.pablohenrard.com 

TendensTendens

↓ De handtekening van Jean-Paul 
Lespagnard: speelse prints en een 
ongedwongen benadering van mode. 
En de gevoeligheid voor ‘couture’ 
brengt een hommage aan de 
elegantie van de ‘kleermaker’.

Net als andere Belgische ontwerpers zoals 
Natan en Jean-Paul Lespagnard laat hij 
zijn creaties maken in een atelier in 
Binche. Die zijn het gewoon om 
nauwkeurig te werken in kleine reeksen. 

JEAN-PAUL 
LESPAGNARD
BIO-EXPRESS

Jean-Paul werd geboren in 
1979, haalde zijn diploma 
visuele kunsten en 
modeontwerp aan het IFAPME 
in Luik en werkt vandaag vanuit 
Brussel. Hij stelt zijn collecties 
voor in Parijs sinds 2011.

PABLO HENRARD
BIO-EXPRESS

Pablo is piep: van 1991. Hij 
werd geboren in het mooie 
land van Herve, haalde zijn 
modediploma in La Cambre 
Mode in juni 2013 en werkt en 
leeft sinds dan in Parijs.

http://www.jeanpaullespagnard.com
http://www.pablohenrard.com
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C H A R L E R O I

Henegauwen

Tendens Tendens

P O R T F O L I O

Toen misdaad en oorlog - 
net als de natuur - een 
weg baanden naar de 
vrijheid. De bewijzen en 
getuigen hangen tot 
7 december 2014 in de drie 
nieuwe tentoonstellingen 
van het Fotografiemuseum 
in Charleroi.

Geweld  

en stilte

← Rodolphe A. Reiss
 De zaak Binggeli, 

Saint-Cierges, juni 1912 
© Musée de l’Élysée / 
Institut de police 
scientif ique, Lausanne

↑ Jimmy Bourgeois
 Brussel, 1940-1945 

© Pierre Bourgeois

→	 Léonard Misonne 
Gilly, augustus 1917

 © Sabam Belgium 2014

RODOLPHE  
ARCHIBALD REISS
Le Théâtre du crime

JIMMY BOURGEOIS
Bruxelles à l’ombre allemande 

LÉONARD MISONNE
L’autre Misonne — Clichés  

inédits et intimes pris entre  

1891 et 1928
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I N L I C H T I N G E N

Musée de la Photographie
Av. Paul Pastur 11  
(GPS : Place des Essarts)
B-6032 Charleroi  
(Mont-sur-Marchienne)
+32 (0)71 43 58 10

Openingsuren
Dinsdag tot zondag   
van 10 tot 18 uur 
(gesloten op maandag,  
25 december en 1 januari)

www.museephoto.be

↑ Jimmy Bourgeois
 Brussel, 1940-1945
 © Pierre Bourgeois

→	 Léonard Misonne
 Dinant, 1901
 © Sabam Belgium 2014

↓ Léonard Misonne
 Châtelet, markt 

 Dubuisson, 1900
 © Sabam Belgium 2014

↑ Rodolphe A. Reiss
 Ongeval, Rivaz, mei  1913 

© Musée de l’Élysée / 
Institut de police 
scientif ique, Lausanne

← Jimmy Bourgeois
 Brussel, 1940-1945
 © Pierre Bourgeois



111 avions © SABAM Belgium 2014

avion 79 et avion 46 
© SABAM Belgium 2014
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T A L E N T

LA FONDATION 
FOLON

De Stichting of Fondation 
Folon huist in de vroegere 
hoeve van het Kasteel van 
Terhulpen, te midden van het 
Solvaypark. Het was 
Jean-Michel Folon zelf die in 
2000 de stichting opstartte 
en die een honderdtal werken 
van de Belgische kunstenaar 
in haar bezit heeft. Ze toont 
een mooi overzicht van 
40 jaar werk. De Stichting 
pakt uit met een bijzondere 
scenografie voor de 
permanente tentoonstelling, 
en gebruikt zowel muziek als 
optische effecten. Voeg 
daarbij de kwaliteit van de 
getoonde werk en u bekomt 
een bijzondere plek.

Als zee  

en lucht zich 

vermengen

De Stichting Folon stelt nog  
tot 9 november Explorations voor. 
Een reis naar het universum 
van de Catalaanse kunstenaar 
Josep Riera i Aragó.

RIERA I ARAGÓ T E R H U L P E N

Waals-Brabant

I Charlotte Quevedo

Midden in het Solvaypark, in de 
hoeve van het kasteel van Terhul-
pen, huist de Stichting Folon. Die 
werd in 2000 opgericht op initia-

tief van Jean-Michel Folon en er hangen honder-
den werken van de Belgische kunstenaar, die een 
periode van ruim veertig jaar overspannen. Elk 
bezoek is een buitengewone ervaring. De perma-
nente tentoonstelling wordt op een bijzondere 
manier voorgesteld, muziek en optische effecten 
vermengen zich naadloos en de kwaliteit van de 
werken staat buiten kijf. Deze zomer verwelkomt 
de Stichting Folon een even uitzonderlijke 
 tentoonstelling met alleen maar werk van de 
 Catalaanse kunstenaar Josep Riera i Aragó.
 Deze kunstenaar maakt deel uit van een gene-
ratie Catalaanse beeldhouwers die in de jaren 80 
van de vorige eeuw een nieuwe dimensie gaf aan 
de kunst. Ze vertrokken vanuit de klassieke ma-
teries zoals hout, brons of ijzer, om dan alle af-
spraken aan hun laars te lappen, alle voorwaarden 
overboord te gooien en hun obsessies te vertalen 
in kunstwerken. “Ik had als kind al wat belangstel-

ling voor kunst, maar pas als adolescent is dat omge-

slagen in een regelrechte passie,” bekent hij. Hij is 
nauwelijks 18 wanneer hij voor het eerst zijn 
werken tentoonstelt in de Academie voor Schone 
Kunsten Sant Jordi in zijn geboortestad Barcelo-
na. Zijn kunst staat in haar kinderschoenen, maar 
kent succes. Toch weet hij dat hij nog moet groei-
en en zijn eigen stijl moet creëren. 



6 avions volant © SABAM Belgium 2014

Colors 2 U © SABAM Belgium 2014

Voyage sous-marin, 2010 © SABAM Belgium 2014
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I N L I C H T I N G E N

Stichting Folon
Drève de la Ramée 6A — 1310 Terhulpen
Van 7 juni tot 9 november 2014
Dinsdag tot vrijdag van 9 tot 17u.
Weekends en feestdagen van 10 tot 18u. 
Tentoonstelling: € 6
Tentoonstelling en museum: € 10
02 653 34 56
reservations@fondationfolon.be

www.fondationfolon.be

Reizen voorbij het denkbeeldige
Pas tien jaar later toont hij zijn eerste sculpturen 
van vliegtuigen, zeppelins en onderzeeërs, op het 
IIe herfstsalon van het Stadhuis van Barcelona. 
Die toestellen hebben alles al in zich van wat hij 
ook vandaag nog maakt. Riera i Aragó is nu nog 
altijd gefascineerd door machines, motoren, 
water, lucht, mensachtige vormen… “In de jaren 

80 heb ik een beeldende fascinatie ontwikkeld voor 

enerzijds de onderzeewereld en de kosmos en ander-

zijds machines,” legt hij uit.
 Die twee werelden samen worden in zijn geest 
een nieuwe, onontgonnen omgeving. Ontoegan-
kelijk en onbereikbaar, tenzij in zijn fantasie. 
Daarom dwingt zijn obsessie hem om te dromen 
van reizen naar die nieuwe werelden. “Ik maak 

een reis in mijn hoofd. Af en toe komen mijn nieuwe 

werelden dan even naar boven.” Om die reizen te 
maken, ver voorbij het denkbeeldige, blijft Riera 
i Aragó toestellen uitvinden die hij aanpast, af-
breekt en weer opbouwt. Toestellen die ons uit-

nodigen om mee op reis te gaan, naar die werel-
den, ergens tussen droom en werkelijkheid. 
Honderden objecten kunnen zo in één compositie 
terechtkomen. Zoals zijn werk 111 Vliegtuigen, 
dat uit 111 verschillende vliegende voorwerpen 
bestaat of ook nog Colors 2U, dat samengesteld 
is uit duizenden kleine gekleurde duikbootjes. “Ik 

heb duizenden werken gemaakt en er is geen enkel dat 

ik liever heb dan een ander,” gaat de kunstenaar 
verder. “Ze beïnvloeden elkaar en samen vormen ze 

een nieuwe ruimte. Elk werk is een muzieknoot. En al 

die noten komen samen tot een machtige symfonie.”

Een magistrale stilte
Over elk van die stukken is nagedacht. Samen 
vormen ze een brommende zwerm. Een massieve 
orkestratie die de toeschouwer sprakeloos en in 
een leegte achterlaat. In een aura van stilte. Het 
is precies dat wat de kunstenaar wil, bevestigt hij: 
dat uit al zijn assemblages en het grafische gebrul 
een magistrale stilte geboren wordt.

“L’art per mi és vital,  
és com respirar” 
(Kunst is voor mij van levensbelang, 
net als ademhalen) 
Josep Riera i Aragó

Om die reizen te 
maken, ver voorbij 
het denkbeeldige, 
blijft Riera i Aragó 
toestellen uitvinden 
die hij aanpast, 
afbreekt en weer 
opbouwt. Toestellen 
die ons uitnodigen 
om mee op reis te 
gaan, naar die 
werelden, ergens 
tussen droom en 
werkelijkheid.

Tendens Tendens

mailto:reservations@fondationfolon.be
http://www.fondationfolon.be
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DIRTY MONITOR

De gevel van een gebouw tot leven doen 
komen is maar één voorbeeld van een 
sterke visuele installatie. Dirty Moni-
tor kent het geheim ervan.  Zij zijn 

de virtuozen van de video-mapping. De groep 
kunstenaars uit de streek van Charleroi heeft 
in het wereldje al een degelijke reputatie opge-
bouwd. In België staat het groepje jongeren uit 
de Ville-Bassewijk zelfs aan de top. Trots som-
men ze een reeks evenementen op waaraan ze 
onlangs hebben meegewerkt: de musical Peter 
Pan, The Never Ending Story in Vorst Nationaal, 
de opening van het Internationaal Filmfestival 
van Beijing, het optreden van Florence Foresti in 
Bercy, de 75ste verjaardag van Robbedoes en het 
huwelijksfeest van een Saudische prinses. 

Weer een anglicisme
Voor de leken, video-mapping is een multimedi-
ale techniek die het dankzij creatieve computers 
mogelijk maakt video’s in 3D te projecteren op op-
pervlakken of structuren. Dat kan dan de gevel zijn 
van een gebouw, of een beeldhouwwerk, een brug, 
een trein of een rivier. Het is die optische illusie die 
gezocht wordt: dat spel tussen wat echt is en de 
projectie. De techniek van video-mapping ‘kleedt 
aan’ met licht, beeld en geluid, die als een tweede 
huid worden aangebracht. Orphée Cataldo, een 
van de leden van Dirty Monitor, licht toe: “Hiermee 

staan we inderdaad mijlenver af van een klassieke film-

projectie op een scherm. Bij video-mapping moet de pro-

jectie tot op de millimeter nauwkeurig zijn. Elk element 

dat belicht moet worden, wordt vooraf geanalyseerd. Er 

wordt een model van gemaakt, dat wordt ingevoerd in 

onze computers. De elementen die door die computers 

gemanipuleerd zijn, worden daarna opnieuw op de 

originele elementen geprojecteerd. Ik geef een voorbeeld. 

Als we willen, kunnen we enkel maar het raamwerk van 

een gevel verlichten. Maar we kunnen ook een ontplof-

fing nabootsen, of een instorting, of een hoop planten 

die plots heel die gevel overwoekeren.” Alles kan dus: 
spectaculaire effecten, grafische vondsten, klassie-
ke esthetiek of een orgie van fantasie. Alleen het 
resultaat telt: een boeiend spektakel. 

Een broze illusie
Peter Pan, het muzikale spektakel van regisseur 
Luc Petit is op het gebied van ‘mapping op struc-
tuur’ een absoluut hoogstandje. Vorst Nationaal 
werd even ingenomen door een  grandioze show 
met maar liefst 15.000 m² projectieruimte, be-
woond door het  magische universum van dat 
groene mannetje. De opdracht van Dirty Monitor 
was een video-mapping te maken op een decor 
van reusachtige boeken. “Dankzij onze projectie-

techniek waren we in staat om de illusie te wekken 

dat die boeken opengingen, dat ze zich omvormden 

tot een bibliotheek, een kledingkast of een steile klif.” 
Hieraan gingen maanden werk en vooral een per-
fecte beheersing van de projectie vooraf. Anders 
zou de magie niet werken. Het kleinste foutje, en 
de hele illusie zou de mist ingaan. Een desillu-
sie die grote gevolgen zou kunnen hebben. Het 
hangt natuurlijk af van de aard van de opdracht 
en van het aantal projectoren dat nodig is, maar 
we spreken hier toch al gauw van budgetten die 
kunnen oplopen tot honderdduizenden euro’s. 
Een enorme investering dus voor de opdrachtge-
ver en een grote verantwoordelijkheid voor Dirty 
Monitor. De groep is zich daar zeer van bewust. 
Ze hebben niet voor niets de afgelopen tien jaar 
een reputatie opgebouwd. Een reputatie die vol-
ledig is gefundeerd op de vakkundigheid van het 
jonge collectief dat bestaat uit mensen met diverse 
achtergronden: architecten, fotografen, tekenaars, 
informatici, musici en videomonteurs. 

Gewaden  

van licht

Plots worden videoprojectoren op de scène gebracht. Uit het 
duister van de nacht doemt een kerkgevel op. In dit spel van licht 
en optische illusies dwingt Dirty Monitor de grenzen van digitale 
kunst tot ver voorbij het oneindig denkbeeldige. 

S T Y L E

C H A R L E R O I

Henegauwen

“Dankzij onze 

projectietechniek waren 

we in staat om de 

illusie te wekken dat 

die boeken opengingen, 

dat ze zich omvormden 

tot een bibliotheek, een 

kledingkast of een steile 

klif.”

I Maaike van Eijk // V Leslie Artamonow

Tendens Tendens
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New York en Rio
Inschrijven voor projecten en meedoen aan aan-
bestedingen is een niet onbelangrijk deel van het 
werk binnen Dirty Monitor. Offertes opstellen 
voor projecten die misschien tot niets leiden, het 
hoort er allemaal bij. Orphée Cataldo verkoopt de 
huid van de beer niet graag voor hij geschoten is. 
Dus houdt ze haar lippen stijf op elkaar als het gaat 
om offertetrajecten die nog niet zijn afgerond en 
waar ook de concurrenten op zitten te azen. Wat 
wel vaststaat, is dat ze in oktober een video-map-
ping mogen maken voor de 175ste verjaardag van 
het horlogemerk Patek Philippe in Genève. “We 

gaan het verhaal vertellen van een merkwaardige ont-

moeting in 1844 in Parijs, tussen de Poolse zakenman 

Antoine Norbert de Patek en de Franse horlogemaker 

Jean-Adrien Philippe. Hierbij gaan we alle gebouwen 

rondom ons aankleden, waardoor de toeschouwers als 

het ware teruggeflitst worden naar het Parijs van de 

19
de

 eeuw, waar op dat moment de bouw van de Eif-

feltoren in volle gang was.” Een andere prestigieuze 
order is de brug van Luzern, in Zwitserland. Het 
enige wat nog op hun palmares ontbreekt, is vol-
gens Orphée het Vrijheidsbeeld in New York of 
de Suikerbroodberg in Rio.    

Belgische degelijkheid
België heeft een heuse reputatie in het buitenland 
op het gebied van video-mapping. “We verbazen 

ons telkens weer over die bekendheid. België staat op 

dat gebied echt aan de top. Het is daarom verbazing-

wekkend dat er aan geen enkele school video-mapping 

gedoceerd wordt. Nu moet je de techniek ter plaatse 

leren, bij korte uiteenzettingen die je krijgt van de 

verkopers van videoprojectoren. Hier in België  hebben 

we het beste materiaal. Onlangs waren we in Lyon, 

voor het Feest van het Licht. Welnu, alle projectoren 

daar waren van Belgische makelij. Goed voor ons na-

tuurlijk, want wij zijn echt wel schatplichtig aan dat 

materiaal. Zonder kunnen we niets. We werken samen 

met ADC Production, een van de allerbeste bedrijven 

in de markt.” 

Charleroi maakt zich op voor Mons 2015
Dirty Monitor doet mee, zoveel is zeker. Wordt 
het de opening of de afsluitingsceremonie van 
de festiviteiten rond Mons, culturele hoofdstad 
van Europa? Dat blijft voorlopig geheim. Mons 
2015 is een kans en Charleroi gaat die grijpen. 
Want aan ideeën ontbreekt het niet. Dirty Mo-
nitor is projectleider voor Charleroi in het kader 
van Mons 2015. Een slimme keuze, want het 
collectief staat erom bekend uit te pakken met 
adembenemende voorstellingen. Nog niet alles is 
rond, maar Orphée licht toch alvast een tipje van 
de sluier op. Het gaat om een indrukwekkende 
gevelverlichting. Te beginnen tegenover het ge-
renoveerde station van Charleroi-Zuid, dus van 
het Ministerie van financiën, tot aan het Pôle de 
l’Image, het nieuwe Beeldcentrum. Daarnaast zul-
len er met videoprojectoren uitgeruste schepen op 
de Samber varen, van Mons naar Charleroi. Die 
schepen zullen dan symbolisch halt houden bij het 
cultuurcentrum Rockerill, dat gebouwd is op de 
site van de oude Cockerillfabrieken, getuige van 
het roemrijke industriële verleden van Charleroi. 

Video-mapping ‘kleedt aan’ 
met licht, beeld en geluid,  
die als een tweede huid worden 
aangebracht. 

I N L I C H T I N G E N

Dirty Monitor
Rue de Marcinelle, 30
BE-6000 Charleroi
info@dirtymonitor.com 

www.dirtymonitor.com

Tendens Tendens
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I Maaike van Eijk // V Jean-Luc Deru/Daylight

Transportbedrijf TNT gaat diverse miljoenen investeren in de 
modernisering van zijn sorteercentrum in Luik. Daarmee 
bevestigt het bedrijf het strategische belang van de Luikse 
vestiging in zijn commerciële strategie. 

TNT en Luik:  

een geslaagd huwelijk

Business

H I G H T E C H
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De ontwikkeling van de luchthaven van Luik 
is al sinds 1998 onlosmakelijk verbonden met 
de aanwezigheid van TNT Express. Dit 
transportbedrijf met bijna 77.000 werkne-

mers heeft vestigingen in meer dan 200 landen en is 
daarmee over de hele wereld te vinden. “We werken al 

meer dan vijftien jaar als partners samen en voor beide par-

tijen is dat constructief en efficiënt gebleken. De investering is 

dus ook goed nieuws voor de luchthaven zelf,” stelt Christian 
Delcourt, communicatiedirecteur van de Luikse lucht-
haven. De reorganisatie heeft een tijd op zich laten wach-
ten, omdat er aanvankelijk sprake was van een fusie 
tussen TNT en UPS. Maar die plannen zijn nu van de 
baan en TNT bevestigt dat het zich opnieuw op Europa 
wil concentreren. Waarop alle neuzen richting Luik 
wijzen. 
 “De Luikse vestiging is tamelijk uniek voor TNT, omdat 

het ons enige sorteercentrum is in Europa. De hele aanvoer 

naar of binnen Europa passeert hier, als de afstand groter is 

dan 400 of 500 kilometer,” onderstreept Luc Gustin, direc-
teur van TNT. Elke nacht worden er in de hangars snel 
en efficiënt een veertigtal vliegtuigen gelost en geladen, 
samen met bijna 80 vrachtwagens en talloze bestelwa-
gens. Dat is telkens goed voor 90.000 pakketten en pak-
ketjes, niet minder dan 450 ton. De Luikse vestiging is 
dus het paradepaardje van de Nederlandse onderneming. 
Langzaam maar zeker raakten ze hier echter aan de gren-
zen van hun capaciteit. Het werd dus nodig om het een 
en ander bij te stellen. 
 “Om te beginnen moesten we de sorteermachine vernieuwen. 

Die draait nu al onophoudelijk gedurende vijftien jaar. Het 

volume van de transacties is toegenomen, er is meer vraag naar 

onze diensten en dus werd het noodzakelijk om rekening te 

houden met onze maximale capaciteit,” gaat Luc Gustin ver-
der. In totaal zou het gaan om een investering van tien-
tallen € miljoenen. TNT wil op die manier de sorteer-
capaciteit met 50% verhogen en tegelijk inzetten op 

betere werkomstandigheden en meer veiligheid voor zijn 
1500 werknemers. Dat houdt in dat er een nieuw systeem 
komt voor de automatische verwerking van kleine pakjes 
en documenten. Daarnaast komen er ook nog nieuwe 
röntgentoestellen om het hoofd te kunnen bieden aan 
een almaar groeiend aantal pakjes dat in Luik over de 
weg arriveert. “Zo kunnen we alle pakketten meteen in de 

vestiging zelf scannen en niet meer in de vertrekhallen. Het 

hele proces wordt dus gecentraliseerd. Daarmee beveiligen we 

alles wat bij ons binnenkomt nog beter, en het gaat ook alle-

maal sneller.” En dat is een argument waar een pakketbe-
zorger wel oren naar heeft. 
 Bijna 75.000 m² installaties worden dus gemoderni-
seerd. Er komt een automatisch verwerkingssysteem voor 
kleine pakketten en brieven en ook de vrachtcontrole 
wordt gecentraliseerd. “In tegenstelling tot onze concurrenten 

werkt TNT niet met het principe van gestandaardiseerde pak-

jes. Wij behandelen alle formaten. Van een eenvoudige envelop 

of reusachtig pakket, tot ongewoon grote, moeilijk transpor-

teerbare vracht. Onze klanten stellen dat op prijs.” Voor de 
klanten betekent die investering een kortere verwer-
kingstijd van uit te voeren goederen en dringende leve-
ringen. Ook zullen breekbare goederen nog zorgvuldiger 
behandeld worden. De werkzaamheden zijn net begon-
nen en zullen nog een jaar of twee duren. Tegen 2016 
moet alles klaar zijn. 

Business Business
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EUROPEAN 
SPATIAL AGENCY
Planeten met 

duizenden hemels

Voor je gaat zoeken naar een naald in een hooi-
berg, moet je natuurlijk eerst die hooiberg 
vinden. Hun bestaan werd al langer vermoed, 
maar het is nog maar sinds een twintigtal jaar 

dat de eerste exoplaneet echt werd waargenomen. Die 
draait om haar ster in het sterrenbeeld Pegasus. Daar-
na nam de technologie zo’n vlucht, dat er telescopen 
ontwikkeld werden die gevoelig genoeg waren om nog 
sneller nog meer exoplaneten te ontdekken. Die planeten 
verschillen enorm. Zo zijn er de superreuzen, warme 
of koude planeten, dicht bij de ster waar ze in een paar 
dagen omheen draaien, werelden die uit ijs bestaan of uit 
as, of de zogeheten ‘superaardes’. 

Telkens als er weer een nieuwe ontdekt wordt, haalt zo’n 
nichtje van onze blauwe planeet de voorpagina’s van 
de kranten. Statistisch gezien kunnen we schatten dat 
er minstens honderden miljoenen rondzweven in ons 
Melkwegstelsel. Toch zijn er vandaag de dag nog maar 
een paar ontdekt. De hemellichamen die zich qua formaat 
tussen de aarde en Neptunus bevinden, mogen op de 
grootste belangstelling rekenen van de wetenschappers. 
Want als ze zich op de juiste afstand bevinden van hun 
ster, niet te ver weg en niet te dichtbij, zou dat misschien 
een aanwijzing kunnen zijn dat er net als op aarde leven 
mogelijk is. Maar de weg die moet worden afgelegd om 
dit soort veronderstellingen te onderbouwen, is nog lang. 

Om de vorming en evolutie van andere planetaire stelsels 
beter te begrijpen, heeft het Europese Ruimtevaartagent-
schap twee nieuwe missies gelanceerd. De Universiteit 
van Luik zal daar heel intensief aan meewerken. De eerste 
missie kreeg de naam CHEOPS. In 2017 wordt er een 
satelliet gelanceerd die zo gedetailleerd mogelijk de al 
bekende planeten zal onderzoeken om ze nog beter te 
kunnen omschrijven. Een tweede satelliet, PLATO, ver-
trekt in 2024 om op zoek te gaan naar tweelingplaneten 
van onze aarde. Niet minder dan 34 telescopen worden 
bij deze missie ingezet om voor het eerst op zoek te gaan 
naar planeten die net zo groot zijn als de aarde. Planeten 
waar misschien leven mogelijk zou zijn.  
 Valérie Van Grootel is astrofysicus aan de Universiteit 
van Luik. Zij legt uit wat de opdrachten van deze missies 
inhouden: “In eerste instantie willen we die planeten zo goed 

mogelijk typeren. Eerst willen we hun gewicht opmeten en hun 

doorsnede berekenen, voordat we ze nog meer in detail gaan 

bestuderen.” Om dat te doen, gebruiken de onderzoekers 
de zogenaamde transitmethode. Die meet de minimale 
verschillen in uitstraling van een ster als deze zich tussen 
de aarde en een observerende ruimtetelescoop beweegt. 
Als die verschillen regelmatig worden waargenomen 
kunnen die analyses vergeleken worden met andere me-
tingen, om uiteindelijk tot het besluit te komen dat het 
wel degelijk om een nieuwe planeet gaat. “CHEOPS zal 

zich vooral richten op planeten die al bekend zijn. We wil-

LU I K

Luik
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I Jaap van Haastrecht // V ESA

Sinds 1995 zijn er meer dan 2.000 exoplaneten 
geobserveerd en geklasseerd. Onderzoekers van de 
Universiteit van Luik doen mee aan twee missies om 
onze Melkweg nog uitgebreider te onderzoeken.  
Om heel misschien planeten te vinden waar leven 
mogelijk zou zijn.  

DE LUCHTHAVEN VAN 
LUIK ZET ZIJN STEILE 
OPMARS VOORT 

De belangrijkste vrachtluchtha-
ven van België is ook een van de 
belangrijkste spelers in de Waalse 
economische ontwikkeling. De 
Luikse luchthaven groeit constant 
sinds een vijftiental jaar. 
De luchthaven van Luik kent zijn 
oorsprong meer dan een eeuw 
geleden. Tijdens de Eerste We-
reldoorlog verplaatste het Duitse 
leger de diensten van het kleine 
vliegveld van Ans naar het naburi-
ge dorpje Bierset. Jarenlang had de 
luchthaven daarom bijna uitslui-
tend een militaire functie. Pas in 
1953 werden hier de eerste initi-
atieven genomen voor de burger-
luchtvaart. Nadat begin jaren ne-
gentig de jachtvliegtuigen van het 
Belgische leger vertrokken waren, 
is een aantal grote bedrijven naar 
Bierset verhuisd. Een daarvan was 
het Nederlandse TNT, dat er zijn 
logistieke hoofdkwartier vestigde. 
Om efficiënter en aantrekkelijker 
te worden, heeft de luchthaven 
in een kleine twintig jaar tijd een 
heuse metamorfose ondergaan. 
Nieuwe start- en landingsbanen, 

een groot aantal nieuwe gebou-
wen en uiteraard ook een nieuwe 
terminal. Want er is niet alleen het 
vrachtverkeer. Hier, aan de oevers 
van de Maas, schepen jaarlijks ook 
ongeveer 300.000 passagiers in. Er 
kwamen nieuwe luchtcorridors bij 
en er werd uiteraard ook rekening 
gehouden met het beperken van 
de geluidsoverlast die luchthaven-
activiteiten altijd met zich mee-
brengen. “De SOWAER, de Waalse 

maatschappij voor luchthavens, heeft 

vanaf het begin de geluidsoverlast 

in kaart gebracht. Daarna zijn ze 

op een constructieve manier met de 

omwonenden rond de tafel gaan 

zitten. Met als gevolg dat een aantal 

terreinen gekocht is en dat verschil-

lende woningen geïsoleerd werden. Op 

die manier is de overlast die je altijd 

hebt met overvliegende toestellen, tot 

een minimum beperkt,” onderstreept 
Christian Delcourt. 
“Elk jaar weer vereist zo’n lucht-

haveninfrastructuur omvangrijke 

investeringen. We moeten uiteraard 

rekening houden met de veiligheids-

voorschriften, maar ook met het 

onderhoud en met het respecteren 

van de verschillende procedures. Je 

hebt een hele reeks labels en certifi-

caten nodig om een luchthaven aan 

de top te houden.” Deze plek wordt 
trouwens nog aantrekkelijker in 
de komende jaren met het unieke 
Euro Carex-project. Dat staat voor 

Cargo Rail Express en houdt in dat 
de spoorlijnen van de TGV’s door 
aangepaste treinen gebruikt zullen 
worden om pakketten te vervoe-
ren op het moment dat er geen 
reizigerstreinen over razen. Vooral 
’s nachts dus. Op afstanden van 
minder dan 1.000 kilometer is het 
ecologisch meer verantwoord om 
goederen met hogesnelheidstreinen 
te vervoeren. Op die manier zullen 
over een paar jaar vijf nabijge-
legen luchthavens (Parijs, Lyon, 
Amsterdam, Londen en Luik) met 
elkaar verbonden zijn. Zo kan Luik 
zich nog meer profileren als het 
centrum van een concurrerend 
luchthavennetwerk. Bovendien is 
Luik verkozen als ‘Cargoluchtha-
ven van het jaar’. Die prijs kreeg 
het, als op zes na grootste lucht-
haven van Europa, van beroeps-
mensen uit de sector omwille van 
de prestaties, dienstverlening en 
concurrerende prijzen. 

Business
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len hun precieze diameter berekenen. De waarschijnlijkheid 

dat zo’n planeet precies tussen ons en haar ster zal passeren 

is heel klein, zo’n 2 procent. Maar we gaan die oefening bij 

honderden, duizenden planeten doen. CHEOPS is de eerste 

satelliet die er specifiek op gericht is de planeten te bestuderen 

die bij ons bekend zijn, en misschien ontdekt satelliet er wel 

andere.” Door de gegevens op die manier te verzamelen, 
kan het team van Valérie Van Grootel en Michaël Gillon 
de planeten rangschikken. Op die manier kan worden 
vastgesteld of het gaat om enorme gasbollen zoals Satur-
nus of Uranus, dan wel om echte, vaste planeten zoals de 
aarde. Het team zal ook proberen om de samenstelling 
vast te stellen van de zogeheten superaardes. Dat zijn 
planeten die ettelijke malen zwaarder zijn dan de aarde. 
Die maken geen deel uit van ons zonnestelsel, maar er 
zijn er ontelbare in de Melkweg.  
 De PLATO-missie gaat nog een stap verder. Die zal 
proberen om de exacte samenstelling  van de sterren te 
onthullen. Op die manier kan de leeftijd worden bere-
kend van hun planetaire systeem. We spreken hier van 
seismologie van de sterren. “Dat is een jonge discipline, die 

heel snel evolueert,” onderstreept Marc-Antoine Dupret, 
docent aan het astrofysisch instituut van de Luikse Uni-
versiteit. “Als we erin slagen de kern van een ster te analy-

seren, kunnen we aan de hand van de kernreacties die zich 

daar afspelen de leeftijd afleiden. Als we ervan uitgaan dat een 

ster en haar planeten op hetzelfde moment gevormd worden, 

dan kunnen we ook de leeftijd van de planeten afleiden uit 

de gegevens die we verzameld hebben. Van daaruit krijgen we 

belangrijke informatie die aanwijst hoe een planetair systeem 

zich vormt en hoe het daarna evolueert.” Daarom wordt zo 
precies mogelijk het frequentiespectrum gemeten van de 
trillingen van een ster. Zo wordt de samenstelling van 
een ster duidelijker, evenals de verschillende processen 
die er zich afspelen.  
 Over een paar jaar, met kaarten van aanpalende pla-
netaire stelsels die vollediger zijn, kunnen onderzoekers 
zich dan specifieker richten op planeten uit de zogenaam-
de ‘bewoonbare zone’, waar misschien vloeibaar water is.  

En hoe zit het met het leven?
“Zolang we het niet ontdekt hebben, weten we niet of er er-

gens anders leven is.” Ondanks het feit dat er honderden 
miljoenen sterren in onze Melkweg zijn, en dat het dus 
waarschijnlijk is dat er ergens leven is, baseren weten-
schappers zich uitsluitend op feiten. “Als buitenaards leven 

zo normaal zou zijn, zouden we er al lang een bewijs van 

gezien hebben. En dat is niet het geval,” zegt Valérie Van 
Grootel. Dat is de beroemde paradox van Fermi uit de 
jaren 50 (zie kader). “Ons zonnestelsel is redelijk uniek. Me-

tingen tonen aan dat de meeste sterren superaardes hebben. 

Wij hebben er geen. Het komt ook zelden voor dat een planeet 

als Jupiter zich zo ver van haar ster bevindt. Haar omvang en 

haar positie ten opzichte van de aarde hebben wellicht een rol 

gespeeld in het ontstaan van het leven op aarde.” Juist door 
haar massa heeft Jupiter altijd een groot aantal asteroïden 
en meteoren afgeleid die anders de aarde misschien ver-
nietigd zouden hebben. 
 Voor er dus een antwoord kan worden gegeven op de 
vraag of buitenaards leven mogelijk is, moeten we weten 
wat we kunnen observeren. “Eerst moeten we de planeten 

omschrijven die al ontdekt zijn. Dan pas kunnen we zien of 

de omstandigheden het mogelijk maken om eventueel sporen 

van biosignatuur te vinden,” vervolgt Marc-Antoine Du-
pret. “We ontwikkelen technieken die het mogelijk maken dit 

soort vragen te beantwoorden, maar eerst moeten we een groot 

aantal planeten vinden. Dan moeten we een selectie maken 

om verschillende methodes af te spreken, om bijvoorbeeld hun 

atmosfeer te meten. Maar voor we dat soort planeten kunnen 

bestuderen, moeten we ze wel eerst vinden.” Laat dat nou net 
het doel zijn van die twee ambitieuze missies. 
 Een uitgebreid programma, omdat de hele hemel 
wordt afgespeurd naar vormen van leven die vergelijk-
baar zijn met die van ons. “Eerst onderzoeken we wat we 

kennen. De aarde dus met de maan als reusachtige satelliet, 

en een positie in een atypisch planetair systeem. Misschien 

is onze planeet het zeldzaamste hemellichaam, dat weten we 

niet,” besluit Valérie. Daar komt bij dat het onderzoek van 
planeten die zich op tien, honderd of duizend lichtjaren 
bevinden, technische middelen vereist die krachtiger 
zijn dan wat we nu kennen. De ruimtetelescoop James 
Webb, de opvolger van de beroemde Hubble, wordt pas 
over een jaar of tien in gebruik genomen. Misschien dat 
die sterke sporen vindt die zouden kunnen wijzen op 
buitenaards leven. Sporen zoals waterstof, zuurstof of 
stikstofgas. Wie weet? 

DE PARADOXE 
VAN FERMI

Deze stelling, die nog altijd de 
gemoederen van de 
wetenschappelijke wereld 
bezighoudt, gaat uit van een 
eenvoudig principe. Het 
universum is veel ouder dan 
ons relatief jonge zonnestelsel. 
Als er buitenaardse 
beschavingen bestaan of 
bestaan hebben in ons 
melkwegstelsel, dan kunnen 
we ons toch voorstellen dat 
tenminste één daarvan een 
interstellaire reis ondernomen 
heeft. Volgens Fermi zouden 

geavanceerde beschavingen 
hun opwachting gemaakt 
moeten hebben in de oudere 
planetaire stelsels. Die zouden 
dan sporen hebben nagelaten 
die we vanaf de aarde hadden 
kunnen signaleren. 
Radiogolven, bijvoorbeeld. 
Wel, momenteel is er geen 
enkel tastbaar bewijs van zo’n 
veronderstelde aanwezigheid. 
We gaan het niet te ver zoeken. 
We weten dat onze eigen zon 
4,5 miljard jaar oud is. Onze 
eigen Melkweg is veel ouder. 
Het leven op andere planeten 
heeft dus ruim de tijd gehad 
om zich tot een hoog 
technologisch niveau te 
ontwikkelen. Waarom zouden 
we ons dan niet kunnen 

voorstellen dat een bepaalde 
nieuwsgierige beschaving erin 
geslaagd zou zijn om diep in 
ons melkwegstelsel door te 
dringen? Dat die ons 
zonnestelsel bezocht zou 
hebben, lang voor er van de 
mens sprake was. Pakweg 
‘maar’ twee miljoen jaar 
geleden. Als het nu enkele 
tientallen of honderden 
miljoenen jaren geduurd zou 
hebben voor die beschaving 
om zich over de Melkweg te 
verspreiden, dan is dat nog een 
relatief korte tijd in vergelijking 
met de leeftijd van ons 
melkwegstelsel, ongeveer 
12 miljard jaar. Dus als die 
buitenaardsen bestaan, waar 
zijn ze dan? Deze theorie heeft 

veel aanhangers, maar ze 
wordt toch bestookt met 
argumenten die even plausibel 
zijn. Het is best mogelijk dat 
ruimtereizigers geen enkele 
interesse in ons hebben. Het 
kan net zo goed zijn dat een 
buitenaardse beschaving nog 
niet voldoende geëvolueerd is 
om zo’n expeditie op poten te 
zetten. Maar een rijke 
verbeelding of 
veronderstellingen helpen dit 
debat geen stap vooruit. 
Zonder degelijke argumenten 
is er geen besluit mogelijk. Dus 
tot het tegendeel bewezen is, 
zijn we alleen. 

“Zolang we het niet ontdekt hebben,  

weten we niet of er ergens anders leven is.” 

CHEOPS: cheops.unibe.ch
PLATO: sci.esa.int/plato
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G O S S E L I E S

Henegauwen

www.venyo.aero
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H I G H T E C H

Een revolutionair didactisch toestel. Zo 
omschrijft Jean-Claude Streel de vlucht-
simulator van het type Boeing 737 NG 
dat door Venyo, de kleine onderneming 

aan de rand van de luchthaven van Charleroi, is 
ontworpen. De marketingdirecteur van het jonge 
bedrijf is er trots op. Het toestel werd in 2013 
enthousiast onthaald op de bekende luchtvaart-
beurs van Le Bourget. Toch ging het nog maar 
om een prototype dat volgens zijn ontwerpers 
nog wat log was. Sinds enkele weken is het toestel 
klaar voor de markt. De preproductielijn is gereed 
en het toestel wacht alleen nog op een certificaat 
van het Europese agentschap voor de veiligheid 
van de luchtvaart (EASA). Dat certificaat krijgt 
Venyo deze zomer. Vanaf dat moment kan hun 
orderboekje zich gaan vullen. 
 Binnenkort zal een groot aantal piloten en 
leerling-piloten over heel de wereld hun opleiding 
krijgen met dit 100% Waalse toestel dat volgens 
Fabrice Cornet, de man die het heeft ontwikkeld, 
“getuigt van een heel hoog technologisch niveau.” Cor-
net studeerde informatica en is zelf piloot. Vijf 
jaar geleden nam hij de handschoen op met zijn 
voorstel aan de luchtvaartmaatschappijen om een 
beter, moderner en vooral tien keer goedkoper 
toestel te maken.
 “De bestaande simulators zijn op IT-vlak verou-

derd. Dat zijn toestellen die nog gebaseerd zijn op 

technologie uit de jaren tachtig. Maar vliegtuigen 

hebben al een hele evolutie doorgemaakt. De kwaliteit 

van de opleiding van een piloot hangt grotendeels af 

van de ervaring van zijn vlieginstructeurs. Evengoed 

moet een instructeur de beste didactische middelen 

krijgen om zijn kennis door te geven. Daarom heeft 

Venyo een revolutionaire, professionele vluchtsimula-

tor ontwikkeld die als geen ander de reële vliegsituaties 

nabootst,” aldus Cornet. 

De Canadezen vervangen
“De marktleider is een Canadees bedrijf dat 70% van 

de sector voor zijn rekening neemt. Maar hun mate-

riaal is gebaseerd op een verouderde technologie,” 
vindt Jean-Claude Streel. Zowel op het gebied van 
informatica, als wat de piloten te zien krijgen, zijn 
ze niet up-to-date. De huidige simulators kunnen 
slechts een tweehonderdtal mankementen na-
bootsen. In werkelijkheid kan een piloot met veel 
meer problemen geconfronteerd worden. Daar 
komt nog bij dat de prijs van een vluchtsimulator 
momenteel schommelt tussen 15 en 25 miljoen 
dollar. En ze verbruiken waanzinnig veel energie. 
Op die manier worden de opleidingskosten van 
nieuwe piloten wel erg hoog voor de maatschap-
pijen, zodat die verplicht zijn hun mensen naar 
opleidingscentra te sturen. Zelf kunnen ze zich 
zulke dure machines niet permitteren. Venyo wil 
het beter doen, en met modernere technologie. 
Het is de bedoeling om de maatschappijen een 
simulator aan te bieden die tien keer goedkoper 
is en die in staat is om meer dan tweehonderd 
incidenten te simuleren. Daarbij wordt de simu-
lator bij hen op locatie geïnstalleerd, wat nu niet 
het geval is. 
 “Ons toestel is didactisch veel efficiënter. Het is ge-

makkelijk te vervoeren en zal de opleidingskosten 

flink reduceren. En het verbruikt minder stroom dan 

een pizzaoven,” vult Fabrice Cornet nog aan. Laten 
we niet vergeten dat deze Henegouwer er vijf jaar 
over heeft gedaan om dit prototype te verfijnen, 
dat nog maar in 2013 werd voorgesteld op de 
beurs van Le Bourget. Een mobiel prototype bo-
vendien, dat je alleen maar in het stopcontact 
hoeft te steken. Tijdens de beurs werd deze nieu-
wigheid in de geschiedenis van de luchtvaart op 
gejuich onthaald. Een bewijs van de geestdrift die 
Venyo heeft losgeweekt is dat meer dan 100 te-
levisiestations hun stand bezochten. De gespeci-
aliseerde pers was meteen verkocht voor dit toe-
stel “waar heel de markt al twintig jaar op aan het 

Venyo is een jonge onderneming uit Gosselies, 
opgericht in 2009. Het bedrijf wil de markt 
van professionele vluchtsimulators op zijn kop 
zetten door de opleidingscentra en de 
luchtvaartmaatschappijen betere, modernere en 
vooral goedkopere modellen aan te bieden. 

I Maaike van Eijk

Venyo gaat 

zo opstijgen

wachten was,” aldus Jean-Claude Streel. Het bewijs 
is er: meteen na de beurs stroomden de orders 
binnen. 

Het enthousiasme waarmee ze werden onthaald, 
heeft Venyo overtuigd van de levensvatbaarheid 
van hun project. De volgende stap was het aan-
vragen van de veiligheidscertificaten bij het Bel-
gische ministerie van verkeer en bij de veilig-
heidsautoriteiten van het EASA. Het kapitaal van 
€ 3 miljoen dat werd bijeengebracht door pri-
vé-investeerders, maar ook door het Waals ge-
west, werd goed besteed. Nu komt het er op aan 
het product te maken en te verkopen. 
 “We zullen in juli op de beurs van Farnborough in 

Engeland niet alleen aanwezig zijn met een concept, 

maar met een volledige industriële installatie. Binnen-

kort kunnen we aan onze eerste klanten leveren,” 
vertelt Jean-Claude Streel opgetogen. “Momenteel 

hebben we twee partners die ons helpen bij de opstart. 

Een opleidingsinstituut en een luchtvaartmaatschappij 

aan wie we – de eerste drie maanden gratis – onze 

eerste simulators leveren. Op die manier kunnen ze 

het toestel uitproberen en zorgen ze ook voor wat pu-

bliciteit. Want de markt is vragende partij, maar we 

zijn zeker nog niet bekend genoeg.” 

Boeing in het vizier
Er werken op dit moment 16 mensen bij Venyo, 
voornamelijk ingenieurs. Maar dat aantal zou wel 

eens snel kunnen verdubbelen. Het is de bedoe-
ling van de Henegouwse onderneming om dertig 
simulators te maken in de komende twee jaar, en 
een honderdtal binnen vijf jaar. 
 De eerste simulators zijn geënt op de Boeing 
737 New Generation (het meest verkochte toestel 
ter wereld). “De eerste contacten met Boeing verliepen 

stroef,” herinnert Jean-Claude Streel zich. “We 

hadden niets om op terug te vallen. De luchtvaartreus 

was in het begin bijzonder argwanend. Een vroegere 

Amerikaanse ambassadeur in België heeft zich zelfs 

als tussenpersoon ingezet om ons bij Boeing te intro-

duceren. De ambassadeur is zelf een oud-piloot van 

het Amerikaans leger. Hij had ons toestel getest op Le 

Bourget en was er meteen voor gewonnen. Hij heeft 

ons op een lijst geplaatst van bedrijven die Boeing zou 

moeten ontmoeten. Vanaf dat moment ging het beter.”
 In theorie kunnen ze binnenkort over heel de 
wereld gaan verkopen. Want na het verkrijgen 
van de Europese licentie gaat Venyo hard aan de 
slag om ook het groene licht van de Amerikaanse 
autoriteiten te verkrijgen. “Na de beurs van Farn-

borough mikken we eerst op die Amerikaanse certifi-

caten. Daarna gaan we proberen te diversifiëren, in 

het bijzonder richting Airbus,” kijkt Jean-Claude 
Streel nu al vooruit. 

“De bestaande 

simulators zijn op 

IT-vlak verouderd. Dat 

zijn toestellen die nog 

gebaseerd zijn op 

technologie uit de jaren 

tachtig. Maar 

vliegtuigen hebben al 

een hele evolutie 

doorgemaakt. De 

kwaliteit van de 

opleiding van een piloot 

hangt grotendeels af 

van de ervaring van 

zijn vlieginstructeurs. 

Evengoed moet een 

instructeur de beste 

didactische middelen 

krijgen om zijn kennis 

door te geven.”

www.venyo.aero
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Belga Films is niet zo bekend bij het publiek, en 
toch kan je niet om dit bedrijf heen als je het 
hebt over film in België. Als distributeur laat 
Belga Films immers een aantal regelrechte kas-

krakers los in de bioscoopzalen, op televisie of op je ta-
blet.  The Hunger Games, 12 Years a Slave, The Company 

You Keep, of Divergent zijn maar een paar titels die in onze 
zalen komen dank zij de ervaring van dit bedrijf, dat al 
sinds 1937 actief is. Tijdens zijn lange bestaan heeft de 
distributeur al heel wat watertjes doorzwommen. Belga 
Films maakt een tiental jaar deel uit van RTL, maar van-
daag is het in handen van een groep privéaandeelhouders, 
waaronder de Waalse investeringsmaatschappij SRIW  
met 10%. 

Belga Films zit nu al drie jaar in het Parc de l’ Alliance in 
Braine l’Alleud.  Alle personeelsleden, zowat dertig men-
sen, werken  daar in één gebouw, een soort van toe-
vluchtsoord. “We reizen veel en dus is het leuk dat we in alle 

rust kunnen werken als we terug zijn,” vertelt algemeen 
directeur Jérôme de Béthune. In België is Belga Films het 
grootste onafhankelijke verdeelhuis. In 2012 haalden ze 
een marktaandeel van 14%, tussen grote jongens als War-
ner, Sony of Disney. Dat mooie resultaat hebben ze te 
danken aan hun bevoorrechte partnerschap op interna-
tionaal vlak met Lionsgate en Summit, en ook nog Eu-
ropaCorp, StudioCanal en Gaumont. De echte waarde 
van het bedrijf zit in zijn catalogus, waarvan de rechten 
onderhandeld zijn voor een periode van 15 jaar. De vi-
deocatalogus telt 3.500 films en Belga Films is momenteel 
bezig met de digitale vertegenwoordiging, via iTunes. 
Met jaarlijks 25 nieuwe films in de zalen, luistert de keuze 
die Belga Films maakt erg nauw. Het gaat er immers om 
een evenwicht te vinden tussen blockbusters en meer 
cinefiele prenten. Als je weet dat 80% van de omzet draait 
op 20% van de films -  almaar duurdere films, overigens 

- dan weet je dat de druk groot is. “Elke film is een gok en 

soms worden beslissingen heel snel genomen. Wij kopen films 

twee jaar voor ze worden uitgebracht, op basis van een scenario. 

Er is dus lef nodig, en dat buikgevoel.”  
 Geregeld duiken onheilsprofeten op die het einde van 
de cinemazalen voorspellen. De mensen zouden nog 
alleen maar knus thuis naar de film willen kijken. Jérôme 
de Béthune gelooft er niets van. “Naar de bioscoop gaan is 

een collectieve beleving waar je ondergedompeld wordt in een 

unieke visuele en auditieve omgeving. Dat kan je nooit thuis 

evenaren. De markt is echt wel stabiel. Tijdens de zeven of acht 

jaar dat ik voor RTL werkte, voorspelden experts al het einde 

van ongecodeerde tv-uitzendingen. En wat zien we? Een stij-

gend aantal kijkers en de traditionele media die niet echt ten 

dode zijn opgeschreven. Het kijkgedrag is veranderd, maar ik 

vrees helemaal niet voor de toekomst van bioscoopzalen. De 

verschillende media staan niet tegenover elkaar, ze vullen el-

kaar aan.” Als voorbeeld haalt hij het succes aan van The 
Hunger Games en van Video On Demand. Daardoor is 
de verkoop van dvd’s niet gedaald. “Je moet op zoek gaan 

naar dingen die elkaar aanvullen en verder moet je alert zijn 

voor de verschillende vragen van de verschillende types 

filmliefhebbers.” 

Maar film heeft  succes nodig om te bestaan en dat succes 
vereist dat de mensen het zien. “We werken heel hard op 

de marketing en we proberen voortdurend evenementen te 

creëren, zoals toen we de casting voor Twilight naar België 

haalden.” Om maar te zeggen hoe belangrijk hij die mar-
keting vindt: hij heeft een vroegere baas van Warner 
Benelux  op marketing en distributie gezet. 
 Belga Films besefte ook dat, als ze haar positie in de 
distributie wilde behouden, het tijd was voor een strate-
gische stap voorwaarts, om zo op alle niveaus van het 

verhaal aanwezig te blijven. Dus werd in 2011, samen 
met de Belgische producent Climax Films, Belga Studio 
opgericht. Dat is een eenvoudig vehikel om Engelstalige 
films te produceren, met  internationale acteurs en be-
stemd voor de internationale markt. “Dat zit nog in de fase 

van voorbereiding  en preproductie, maar op termijn is het 

onze bedoeling om een drietal films per jaar uit te brengen, 

waarbij we gebruik zouden maken van plaatselijk talent en 

waarbij vooral de tax shelter van belang kan zijn als financieel 

instrument.” De samenwerking met Gabriel Alloing in 
The Right Music (zie hiernaast) is een andere manier om 
te diversifiëren en de productieportefeuille uit te breiden. 
“We zijn allebei ondernemers en we werken samen om een 

dienst aan te bieden die in België nog niet zo bekend is. Het 

beheer van muziekrechten wordt almaar ingewikkelder, dus 

daar zit zeker een meerwaarde in.” 
 Het sluitstuk van elk filmverhaal is uiteraard het grote 
scherm. Daarom plant Belga Films een multizalencom-
plex in de buurt van Luik, wat het aantal zalen in het 
zuiden van het land alleen maar zal vergroten. De Belgi-
sche markt is klein, maar is altijd een ideaal testgebied 
geweest. Misschien is het maar een zakdoek groot, maar 
je vindt hier wel alle culturen en alle gevoeligheden. Belga 
Films is al actief in Vlaanderen en zoekt nu ook een weg 
naar Nederland, dankzij een participatie van 50% in In-
dependent Films. “Als je in de Benelux gewerkt hebt, kan je 

de hele wereld aan,” besluit Jérôme de Béthune met een 
glimlach vol vertrouwen. 

Business Business
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Terwijl de technologische vooruitgang 
ons kijkgedrag in de bioscoop overhoop 
gooit, beslist Belga Films, een van de 
belangrijkste Belgische distributeurs, 
om het geweer van schouder te 
veranderen en aanwezig te zijn op elk 
niveau tussen de filmproductie en de 
vertoning in de zalen.  

BELGA FILMS

Full screen

B R A I N E  L’A L L E U D

Waals-Brabant

I Gilles Bechet

www.belgafilms.be 

MUSIC, MAESTRO, 
PLEASE

Bij de aftiteling van een 
internationale filmproductie 
zie je vaak de titel Music 
Supervising tussen de rest van 
de functies. Bij een Belgische 
film zie je dat zelden of nooit. 
Is dat misschien zo’n ronkende 
titel waarvan alleen de grote 
studio’s het geheim kennen? 
Toch niet. Het gaat hier om 
een essentieel deel van een 
film dat zelfs de beste 

regisseur niet helemaal onder 
de knie kan krijgen.  Misschien 
komt daar verandering in met 
The Right Music, het diensten-
bedrijf van Gabriel Alloing. Die 
is regisseur, producent van 
spektakels en sinds zes jaar 
programmadirecteur van de 
Ferme du Biéreau, de 
muziektempel van Louvain-La-
Neuve. “De audiovisuele 
wereld en de muziekwereld 
kennen elkaar niet zo goed. 
Met de producers onderhan-
delen over synchronisatie, 
zorgen dat een geluidsop-
name in de beste omstandig-
heden verloopt, de juiste 

keuzes maken, is een echt 
beroep,” vindt Alloing. Vooral 
in de niet-commerciële cinema 
blijft de regisseur een 
schepper waar iedereen alles 
van verwacht omdat hij 
verondersteld wordt alles te 
kunnen, op alle vlakken. 
Meestal is het pas in de laatste 
rechte lijn van de productie 
dat men zich nog snel bezig 
gaat houden met de muziek. 
Daardoor is er geen tijd meer 
voor serieuze onderhandelin-
gen en ook al geen uitwijkmo-
gelijkheden naar een 
eventueel plan B. “Het is niet 
de bedoeling om te beslissen 
in de plaats van de regisseur 
of de producer, maar wel om 
hen te begeleiden met een 
vakkennis die niet de hunne 
is.” The Right Music wil daarbij 
ook eigen muzikanten 
opwaarderen. Het avontuur 

van Brussels Philarmonics in 
Hollywood met de filmscore 
van The Artist, bewijst dat 
niets onmogelijk is. Dit nieuwe 
accent hoeft niet noodzakelijk 
een hap te nemen uit het 
budget, integendeel.  
“De uitgaven worden 
gecompenseerd met wat je 
wint omdat er in de beste 
omstandigheden onderhan-
deld is. In sommige gevallen 
kunnen ook de productie en 
de montage van de muziek 
goedkoper worden, dank zij 
de tax shelter.” Samenwer-
kingsverbanden met de 
filmwereld, zoals met Belga 
Studio,  zullen de impact van 
deze dienst alleen maar 
sterker maken. En uiteraard 
wordt de aftiteling iets langer. 

www.therightmusic.be 

The Right Music zal onder meer alle 
muzikale aspecten verzorgen van  
‘Le tout nouveau testament’, de volgende film 
van Jaco Van Dormael.

http://www.belgafilms.be
http://www.therightmusic.be
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JAC

Of het nu bij Carrefour is, 
Colruyt, Delhaize of over de 
grens bij Auchan, in alle bak-
kerijafdelingen vind je de snij-

machines van JAC. Die drie letters heb-
ben dit bedrijf wereldberoemd gemaakt 
en marktleider van de sector. Alles is in 
1990 begonnen, in de rue Verte Voie in 
Luik met Baudouin Van Cauwenberghe, 
een handelsingenieur die op zoek was naar 
nieuwe uitdagingen. Hij had al een bedrijf-
je overgenomen in de buurt van Brussel. 
Toen diende zich een unieke overname-
mogelijkheid aan in Luik. Het bedrijf dat 
hij op het oog had was in 1946 opgericht 
en had toen vooral iemand nodig om de 
zaak nieuw leven in te blazen. Zo is hij 
begonnen.
 Dankzij Baudouin Van Cauwenberg-
he, die nog altijd actief is, kreeg de groep 
bekendheid tot ver buiten de landsgren-
zen. Commercieel directeur Stéphane 
Guillaumont bevestigt dat: “Zijn beste idee 

was om zich niet alleen op België te richten, 

maar over de grenzen heen te kijken. Hij ging 

verschillende beurzen af om het concept be-

kend te maken.” Dankzij hem is de groep 
industrieel geworden. De ontwikkeling 

EEN BEETJE 
GESCHIEDENIS

We moeten een hele tijd terug, 
voordat de eerste 

broodsnijmachines in België 
werden geïntroduceerd. De 
Amerikanen brachten hun 

machines mee tijdens de tweede 
wereldoorlog en lieten er een paar 

achter. Het is trouwens een 
Amerikaanse uitvinding. De 

Amerikaanse ingenieur Frederick 
Otto Rohwedder probeerde al 
sinds 1912 een snijmachine te 

ontwikkelen. Maar het duurde tot 
1928 voor de eerste machine 

operationeel was in een bakkerij 
in Chillicote, in de staat Missouri. 
Door zijn gebruiksvriendelijkheid 

heeft het gesneden brood 
sindsdien de hele wereld 

veroverd. 

Bruin of volkorenbrood, wit of met rozijnen, we 
willen ons brood meestal gesneden. Zowel in de 
supermarkt als bij de bakker gaan de mensen 
zelden naar buiten met een ongesneden brood. 
We hebben een afspraak bij JAC, de marktleider 
in broodsnijmachines.

De kunst van het 

brood snijden

I Jaap van Haastrecht 

ENKELE CIJFERS

02 + 01
2 productiesites (het 
moederhuis in Luik en 
Langres) + 1 logistieke sites 
(Boston)

140
100 werknemers in Luik en 
40 in Langres.

25.000.000
€ 25 miljoen omzet per jaar

van de zelfbediening in de grote waren-
huizen was ook zo’n geweldig idee van 
hem. Dat gaf hem een voorsprong op zijn 
concurrenten. Momenteel is JAC actief in 
75 landen, op alle continenten. 
 Door constant te zoeken naar verbe-
teringen op het gebied van kwaliteit, er-
gonomie, hygiëne en veiligheid, gedraagt 
JAC zich ook als marktleider. Met een 
omzet van € 25 miljoen richt de groep 
zich voornamelijk op warenhuizen en 
ambachtelijke bakkers. Weten ze onge-
veer hoeveel klanten ze hebben? Stéphane 
Guillaumont: “Ik zou het u echt niet kunnen 

zeggen, maar het zijn er enorm veel. Ik ben 

er zelfs van overtuigd dat ook uw bakker een 

JAC-machine in zijn winkel heeft.” Toch 
maar even gecheckt en inderdaad: ook de 
bakker in mijn dorp heeft zo’n apparaat 
met het opvallende rood-zwarte logo.

Back to USA
Je kan zeggen dat deze machines als 
warme broodjes over de toonbank gaan. 
JAC zit trouwens aan het maximum van 
zijn productie. Niet minder dan 5.000 ma-
chines rollen jaarlijks in Luik van de band 
en nog eens 2.000 in het Franse Langres, 

op een tweede productieplek. In Langres 
zijn het vooral machines die pasta bewer-
ken en snijden. De twee andere fabrie-
ken maken de groep compleet. Een in 
Duitsland en een andere in Boston, in de 
Verenigde Staten. “De eerste broodsnijma-

chines werden hier in 1946 door de Amerika-

nen ingevoerd. Nu zijn wij aan de beurt, wij 

heroveren de markt,” legt Guillaumont uit. 
 Er is wel degelijk een boterhamcultuur. 
Vlamingen en Walen hebben hun boter-
ham niet graag even dik gesneden. In het 
zuiden houden ze van dikkere sneetjes, 
vertelt Carl Nicolas. Die verschillen lopen 
op. Tussen negen en achttien millimeter. 
“Dat is ons grootste probleem. In elk land hou-

den ze weer van een andere dikte. Dus moe-

ten we ons aanpassen aan de vraag van onze 

klanten.” En Stéphane Guillaumont voegt 
eraan toe: “Voor Colruyt bijvoorbeeld hebben 

we de machine helemaal op maat gemaakt. We 

hebben dat samen met hen ontwikkeld.” Die 
machine heeft een neutrale kleur, handva-
ten om hem gemakkelijk te onderhouden 
en stootbanden in silicone, om ’m te be-
schermen tegen de winkelkarretjes. “Onze 

kracht is dat wij precies leveren wat de klant 

ons vraagt.”

www.jac-machines.com

+/- 350
Tussen 300 en 350 
distributeurs in heel de 
wereld

03 / 10
Drie jaar garantie en de 
stukken blijven 10 jaar 
beschikbaar

1.000.000
Een snijmachine van een 
artisanale bakker kan tot 
1 miljoen broden snijden.

S C L E S S I N

Luik

Business Business

K N O W H O W

http://www.jac-machines.com
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Welkom in de 

valleien van 

de Ourthe en 

de Amblève

I Christian Sonon // V GREOA

DOSSIER

Erfgoed

Een duik nemen in het 
bad van Diana in de 
Ninglinspo, de Rubicon 
oversteken in de 
grotten van 
Remouchamps. Een 
tank aaien voor het 
museum van La Gleize, 
een safari doen in 
Aywaille of de côte de 
la Redoute beklimmen 
met een elektrische 
fiets. Aan jou de keuze. 
En er is nog meer te 
doen. 

p. 49 → 59
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Erfgoed Erfgoed

De toeristische dienst van het 
land van Ourthe en Amblève 
heeft een gratis nieuwe app laten 
ontwikkelen. De app is ontwikkeld 
voor smartphones en iPhones, maar 
is compatibel met tablets en iPads. 
Daarmee wil ze de dienstverlening 
aan de bezoekers verbeteren en 
initiatieven in het zonnetje zetten 
die een kwaliteitslabel gekregen 
hebben (‘Wallonie Destination 
Qualité’) van het commissariaat-
generaal voor toerisme. Deze app 
heet Ourthe-Amblève en is in de 
drie landstalen beschikbaar. Hiermee 
kunnen bezoekers, zonder dat er een 
internetverbinding aan te pas komt, 
alle informatie opzoeken van meer 
dan 500 toeristische aanbiedingen 
in de streek. Wandelingen, 
ontspanning, verblijf, restaurants… 
Daarnaast vind je er ook een agenda 
van alle geplande activiteiten in de 
streek. Eigenlijk is het een aanvulling 
van alle informatie die je kan krijgen 
bij de dienst voor toerisme. De app 
is vooral nuttig voor wandelingen. 
Je kan die downloaden en helemaal 
volgen met behulp van de gps-
functie van jouw toestel. Je kan er 
ook bijvoorbeeld het restaurant 
mee bellen dat je juist op je gids 
bekeken had. 

Deze gebruiksvriendelijke app is 
ontworpen door een Luiks bedrijf, 
DJM Web. We hadden het al over 
hen in WAW nummer 18 van 
september 2011. 
“We zijn heel trots op deze app, zegt 
Domi Maes, de managing director. 
We hebben voor het eerst gebruik 

kunnen maken van de gegevens van 

PIVOT. Dat is de enorm uitgebreide 

database van het commissariaat-

generaal voor toerisme. Het volstaat niet 

om een grafisch mooie site af te leveren. 

Belangrijker is dat de gegevens actueel 

zijn en dat ook blijven. Dat alles ook 

klopt. Een app moet een instrument zijn 

dat de hele tijd door evolueert. Bij deze 

is dat het geval en we zijn daar erg blij 

om.” Je kan deze app downloaden 
via de App Store of de Google Play 
Store. Of via de website van de 
dienst voor toerisme (Espace Presse, 
Actualités) Het downloaden gaat 
vanzelf. Als er staat ‘een nieuwe 
mobile app’ klik je op ‘meer weten’ 
en scan je een van de codes onder 
aan de pagina. 

In 1972 werd de GREOA opgericht, (Groupement Régional Économique des vallées de 
l’Ourthe et de l’Amblève), met als doel de economische en sociale belangen van deze streek 
te verdedigen, ontwikkelen en promoten. 
 Aanvankelijk was het een losse organisatie, maar gaandeweg kwam er meer structuur in. Er 
kwamen lokalen, personeel en computers. Momenteel bestrijkt het dertien gemeenten in de 
provincie Luik (zie vorige pagina). De vzw is een soort studiebureau. Er wordt samengewerkt 
met lokale verenigingen, met de universiteit van Luik, met de faculteit Landbouwweten-
schappen van Gembloux, met verschillende diensten van de Waalse regio, voornamelijk op 
het gebied van ecologie. Verder helpt ze ook bedrijven, vooral wat toeristische ontwikkeling 
betreft en beheert ze de dienst voor toerisme van het land van Ourthe en Amblève. Die werd 
in september 2000 opgericht. Ten slotte is de GREOA actief in verschillende programma’s 
tegen sociale uitsluiting. 

GREOA asbl: Place de Chezy, 1 — B-4920 Harzé / +32 (0)4 384 67 88 / www.greoa.be

Door de eeuwen heen hebben twee rivieren, 
de Ourthe en de Amblève, de natuur van de 
Condroz, de Famenne, de Calestienne en 
de Ardennen uitgegraven en er grandioze 

panorama’s mee gemaakt. Onder de indruk van al die 
schoonheid heeft de mens het dan overgenomen. Uit 
de mooie blauwe steen, eigen aan de streek, bouwde hij 
lieflijke dorpen en imposante kastelen. 
 Het is maar dat je het weet voor je met je rugzak ver-
trekt, maar het land van Ourthe en Amblève, in het zui-
den van de provincie Luik, bestaat uit dertien gemeenten. 
Het is 70.000 hectaren groot en telt 100.000 inwoners. 
Negen gemeenten liggen in de valleien van Ourthe en 
Amblève zelf (Anthisnes, Aywaille, Comblain-au-Pont, 
Esneux, Ferrières, Hamoir, Ouffet, Sprimont, Stou-
mont). Tel daar nog Lierneux bij in het zuiden, Clavier 
in het westen, Chaudfontaine en Trooz in het noorden. 
Chaudfontaine is het dichtst bevolkt, Stoumont heeft de 
grootste oppervlakte en Aywaille is het toeristische cen-
trum. Ze gaan er hier prat op dat ze niet één maar twee 
toeristische vlaggenschepen tellen: de Monde Sauvage 
en de grotten van Remouchamps. 
 Attracties bij uitstek voor gezinnen, natuurlijk. Net 
als de grot van l’Abîme in Comblain-au-Pont en het Do-
mein van Palogne in Ferrières: allebei behoren ze tot 
het uitzonderlijk patrimonium van Wallonië. En dan is 
er nog het bedevaartsoord Banneux en het Château des 
Thermes in Chaudfontaine, die ook een groot aantal 
bezoekers aantrekken. In de streek zijn er ook nogal wat 
musea. Eentje van het bier in Anthisnes, bijen in Tilff, 

treinen in Sprimont, oldtimers in Trooz, het molen- en 
bakkerijmuseum in Aywaille, beelden in het park van 
Comblain-au-Pont en het speelgoedmuseum in Ferrières. 
En dan mogen we zeker het museum ‘December 1944’ 
niet vergeten in La Gleize (Stoumont). Dat is helemaal 
gewijd aan het Ardennenoffensief en meer bepaald aan 
de gevechten tussen de 1ste SS Pantserdivisie en de Ame-
rikaanse parachutisten van de 82ste Airborne. 

Het land waar het water zingt en de Ourthe 
zich in bochten wringt
Maar deze landelijke, groene streek geeft pas al haar ge-
heimen prijs als je haar bossen en velden doorkruist. Te 
voet, met de fiets, te paard, met de auto, per trein(tje), 
met de kajak of zelfs met ski’s (Stoumont en Lierneux). Je 
zal betoverende landschappen zien. Het uitzicht  vanop 
de Congo naar de bocht van de Ourthe in Esneux bij-
voorbeeld. De bruggen en tunnels werden gebouwd 
met werkkrachten die uit onze voormalige kolonie naar 
hier gehaald werden, wat dit stukje Amblève de bij-
naam ‘Congo’ opleverde. Of de natuurlijke baden van de 
Ninglinspo in Nonceveux. Als je in de buurt van Deigné 
bent, een van de mooiste dorpen van Wallonië, kan je 
zelfs het water onder de grond horen zingen. Een geolo-
gisch fenomeen dat eigen is aan kalkgronden. 
 Als je zolen versleten zijn na honderden kilometers 
wandelingen die de toeristische dienst je had voorgesteld, 
is het tijd om je moede hoofd te ruste te leggen in een 
van de 3.000 bedden die hier in de streek op jou staan 
te wachten. Keuze genoeg: hotels, gîtes, kamers, jeugd-
herbergen, campings… Ga zitten, rust wat en drink een 
fris streekbiertje. Een Elfique bijvoorbeeld, of een blonde 
Cervoise d’Anthisnes. “Het toerisme is, samen met de land-

bouw, de steengroeves en de bosbouw een van de belangrijkste 

economische pijlers van de streek, legt Jacques Lilien uit. 
Lilien is de directeur van GREOA, de organisatie die de 
dienst voor toerisme beheert (zie hiernaast). Zowat 200.000 

bezoekers zakken jaarlijks naar hier af om te genieten van al 

het fraais dat deze streek te bieden heeft. Denk maar aan de 

middeleeuwse evocaties in Comblain-au-Pont of Remouchamps, 

het internationaal jazzfestival van Comblain-la-Tour, het 

Bucolique Festival in Ferrières, de Beach Days in Esneux of 

niet te missen, het kaasfestival van Harzé, dat op zich goed is 

voor een kwart van alle toeristen.”

I N L I C H T I N G E N

Maison du Tourisme du Pays  
d’Ourthe-Amblève
Rue de Louveigné, 3 
B-4920 Remouchamps.
+32 (0)4 384 35 44
info@ourthe-ambleve.be

www.ourthe-ambleve.be

HIER ONTSTOND 
DE TOERISTISCHE 
DIENST

EEN NIEUWE APP

W A N D E L I N G E N

http://www.greoa.be
mailto:info@ourthe-ambleve.be
www.ourthe-ambleve.be
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EEN FIETSMUSEUM EN  
EEN FIETSHOTEL

Waar anders zou Wallonië een museum 
van het wielrennen kunnen neerpoten 

dan waar de klassieker Luik-
Bastenaken-Luik telkens weer haar 

ontknoping kent? Vlak bij de côte de la 
Redoute natuurlijk, waar Philippe Gilbert 

thuis is. Het is nog maar een project, 
maar dat museum komt er wellicht in 

Remouchamps. De toeristische dienst 
zit daar nu in het vroegere Hôtel de la 

Grotte en het museum komt in een 
zijvleugel van het gebouw. De stukken 

die tentoongesteld zullen worden, 
komen hoofdzakelijk van een 

privéverzamelaar. De inrichting wordt 
toevertrouwd aan de uitbater van de 

grotten wanneer de nieuwe gunning in 
voege treedt in 2015. In afwachting 

wordt er werk gemaakt van een 
wielerhotel, ook in Remouchamps, aan 

de oprit van de vlakbij gelegen 
snelweg. De ingang is niet moeilijk te 

vinden. Vraag gewoon naar het Philippe 
Gilbertplein. 

OM EN ROND DE NATUUR

De toeristische dienst pakt uit met 
het circuit ‘Om en rond de natuur’. 

Dat verbindt enkele belangrijke 
natuurlijke locaties van deze streek: 

het reservaat Les Prés de la Lienne, in 
Lierneux; het uitzicht vanop de 

Congo naar de vallei van de Amblève, 
in Stoumont; de wandeling van de 

Ninglinspo, de grotten van 
Remouchamps en het reservaat 

La Heid des Gattes in Aywaille; de 
grot van l’Abîme en de geologische 
wandeling in Comblain-au-Pont; het 

park Mary en het arboretum van 
Tessenire, in Esneux; de Valkenrots 
in Esneux; de heide van Kelmis in 

Chaudfontaine, waar heel veel 
bronnen samenkomen.  

Dit circuit doe je het beste met de 
auto. Als je toch te voet zou gaan, let 
dan op: onze bevers hebben lange 

tanden en ze bijten. 

MET DE FIETS 
DOOR OURTHE 
EN AMBLÈVE 

Met de fiets door de streek van de Ourthe 
en de Amblève? Niet echt vanzelfspre-
kend, toch? De mensen van de toeristische 
dienst nodigen iedereen nochtans uit om 

op die manier van de geweldige landschappen te komen 
genieten. Zonder badpak of pedalo. De twee rivieren 
hebben in de loop der tijden een brede route uit het land-
schap gesneden. Die route smeekt om aan zijn oevers te 
komen fietsen. Zo werden 40 kilometer RAVelwegen 
aangelegd langs de Ourthe. RAVel, dat is het netwerk van 
trage wegen die je overal in Wallonië vindt. De Amblève 
is zich daarop aan het aansluiten. “Onze regio is zowat de 

achtertuin van de Luikenaars en zelfs van Nederlanders uit 

de streek van Maastricht. Die mensen moeten bij het kleinste 

zonnestraaltje naar hier kunnen afzakken om in alle rust te 

genieten,” legt Jacques Lilien uit, de directeur van GREOA. 
“Wij willen Aywaille, ons toeristische centrum, verbinden met 

de stad van Tchantchès (Luik, n.v.d.r.), door middel van dat 

netwerk van trage wegen. Luik en Comblain-au-Pont zijn al 

op die manier met elkaar verbonden. De RAVel 5 volgt de 

Ourthe, die een magnifieke bocht maakt in Esneux. Langs de 

Amblève moet er nog maar zeven kilometer aangelegd worden 

tot Aywaille. Die werken zijn gepland, maar men wacht op de 

subsidies. Verderop verbindt het wandel- en fietspad La Voie 

des Aulnes Aywaille met Remouchamps. Er zijn zelfs plannen 

om tot Fonds de Quarreux te gaan en zelfs nog verder…”
 Maar terug naar de Ourthe. Tussen Comblain-au-
Pont en het domein van Palogne in Vieuxville moet er 
nog een tiental kilometer worden aangelegd. Zes tussen 
Comblain-la-Tour en Hamoir en drie tussen Hamoir en 
Sy. “De eerste strook is het belangrijkste. Het geld is er, maar 

er is nog een milieuvergunning nodig, omdat het traject door 

een natuurgebied loopt,” legt de directeur uit. “Ook de tweede 

strook is gepland. Ideaal zou zijn om die door te trekken tot 

Durbuy, maar daar hebben wij niets over te zeggen.” 
 Het mag wel duidelijk zijn dat waar die RAVelstroken 
nog niet zijn aangelegd, het niet de bedoeling is dat je 
daar je fiets op je schouders neemt en door het water 
verder huppelt. De Rando-Véloroutes nemen het daar 
over, zowel langs de Ourthe als langs de Amblève. 

Toeristische trekpleisters en musea verbinden
Het is natuurlijk niet de bedoeling van de toeristische 
diensten om alleen maar waterlopen te volgen. Er zijn 
nog andere projecten die het binnenland doorploegen. Zo 
is er het oude buurtspoorwegennet dat het tracé tussen 
Ferrières en Comblain-la-Tour zou kunnen laten herle-
ven. Of nog de CyclOVA, een fietsknooppuntennetwerk 
van zowat 300 kilometer. 

“Het is onze filosofie om grote toeristische trekpleisters en 

musea te verbinden. Daarbij kunnen we gebruik maken van 

plaatselijke logeerplaatsen zoals bijvoorbeeld de gîtes Bien-

venue Vélo die er speciaal op gericht zijn om fietsers te ont-

vangen,” licht Jacques Lilien toe. “We hebben een netwerk 

uitgetekend van toffe, kleine wegen die je langs dorpjes voeren, 

ver weg van het drukke verkeer. Dat project wordt gesteund 

door GREOA en de toeristische dienst. Dat hoeft overigens 

niet veel te kosten. Er is een reële kans dat het subsidies krijgt 

van het Europees regionaal investeringsfonds (Feder).” Het 
is dus maar logisch dat de verantwoordelijke personen 
over heel de streek fietsverhuurpunten aan het inplanten 
zijn. Je vindt er al op het domein van Palogne (Ferrières), 
aan het kasteel van Harzé (Aywaille) en aan de camping 
Le Rocher de la Vierge in Comblain-la-Tour (Hamoir). 
Maak je geen zorgen als je het terrein wat te steil vindt. 
Ze verhuren ook elektrische fietsen. 

We hadden al de grot-
ten van Remouchamps 
en de grot van l’Abîme 
in Comblain-au-Pont. 
Misschien krijgt het land 
van Ourthe-Amblève er 
binnenkort een nieuwe 
ondergrondse attractie bij. 
Dat is best mogelijk, maar 
vooraleer het zover is, zal 
er nog heel veel water van 
de stalactieten naar bene-
den druipen. In Chanxhe 
(Sprimont) hebben twee 
speleologen in december 
2012 een uniek grotten-
complex ontdekt. Dat 
hebben ze Le Noû Bleû 
gedoopt. De speleologen 
van de plaatselijke club 
Ourthe-Amblève onder-
zoeken al zestig jaar de 
ondergrondse rivier waar 

het water terechtkomt 
dat er via verdwijngaten 
in de vallei ingaat. Het 
mondt verder uit in Le 
Lac Bleu in Chanxhe. De 
grot zelf is 800 meter lang, 
maar er zijn minstens drie 
kilometer galerijen. Ze is 
van een adembenemende 
schoonheid en ook van 
groot wetenschappelijk 
belang. Maar de ingang 
van de grot ligt in een 
steengroeve die nog altijd 
ontgonnen wordt. “We 

hebben er anderhalf jaar 

over gedaan voor we de ont-

dekking bekendmaakten. We 

wilden voorzichtig zijn en 

goede afspraken maken met 

de exploitant van de groeve, 

de eigenaars van het terrein, 

de speleologen en de we-

tenschappers,” legt Claude 
Ancion uit, burgemeester 
van Sprimont en voor-
zitter van GREOA. “De 

ingang van de grot wordt nu 

afgeschermd en alleen een 

paar specialisten mogen erin 

afdalen om de grot verder te 

onderzoeken. Als het publiek 

ooit al binnen zou mogen, 

moet er toch eerst een andere 

ingang gevonden worden. 

De speleologen hebben zich 

stroomop- en stroomaf-

waarts gewaagd, maar aan 

beide kanten zijn ze op gan-

gen gestuit waar geen mens 

doorgeraakt. Nu is het dus 

aan de duikers. Maar ook de 

wetenschappers moeten de 

kans krijgen om heel deze 

grot te exploreren. “

W A N D E L I N G E N

De natuur van deze streek kun je te voet, per 
fiets, te paard, met de auto, een treintje of 
zelfs per kajak of op ski’s verkennen. Haar 
geheimen liggen dan aan je voeten.

Erfgoed Erfgoed

DE NOÛ BLEÛ, EEN UNIEK NIEUW 
GROTTENCOMPLEX IN SPRIMONT
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RONNY BROOS 
HEEFT EEN GOED 
OOG IN DE VALKERIJ 
Ronny Broos. Dat is nu eens 
echt iemand die een 
ereplaats verdient tussen 
alles wat het domein van 
Palogne te bieden heeft. Hij 
is niet zo groot als de burcht, 
maar met zijn twee meter nu 
ook niet direct klein te 
noemen. Hij is ook niet zo 
oud, al heeft hij toch de 
gezegende leeftijd van 67. 
Ronny is afkomstig uit 
Antwerpen. Helemaal in zijn 
eentje vertegenwoordigt hij 
de drie attractiepolen van het 
domein: natuur, sport en 
geschiedenis.  Ronny is een 
valkenier. Dat is niet zijn 
beroep - eigenlijk is hij 
industrieel radioloog - maar 
zijn passie. Vroeger zette hij 
zijn roofvogels in om af te 
rekenen met meeuwen die 
massaal afkwamen op de 
stortplaatsen in de Kempen. 
Later koos hij voor de sierlijke 
kant van de valkerij. Hij was  
in 1993 verantwoordelijk voor 
de eerste valkenshow van 
Parc Paradisio (dat nu Pairi 
Daiza heet) . “Ik had toen 110 
roofvogels, waarvan ik er een 
zestigtal gebruikte in mijn 
shows. Ik deed dat natuurlijk 
niet alleen, er waren nog 
andere valkeniers. Ik heb dat 
acht seizoenen gedaan. In 
2001 ben ik vertrokken met 
mijn vogels. Ik vond dat er te 
veel shows waren naar mijn 
zin.”
 In 2002 kwam Ronny 
terecht bij Monde Sauvage in 
Aywaille. Daar bleef hij maar 

ANDERE ATTRACTIES
Monde Sauvage in Aywaille (Safari Parc), de grotten van Remouchamps, 
de ontdekkingen van Comblain (de grot van l’Abîme, het 
vleermuizencentrum, de steengroeven  van  Géromont…), de Kajakclub 
‘Les Remous’ in Hamoir, The Outsider Ardennes (teambuilding en 
avontuurlijke sporten) in Hamoir en Comblain-au-Pont, Source-O-Rama 
en Fort Adventure in Chaudfontaine...

Uit het zicht van de weg die Durbuy en Aywail-
le met elkaar verbindt, aan de oevers van de 
Ourthe en de Lembrée, vind je in Vieuxville 
(Ferrières) het domein van Palogne. De twee 

rivieren hebben er zich door de eeuwen heen een weg 
gebaand door de kalksteen. Daar duikt tussen de rotsen 
een imposant middeleeuws bouwwerk op, de burcht 
van Logne. De burcht was lange tijd eigendom van de 
prins-abten van Stavelot. Het trotse bouwwerk heeft nog 
als schuilplaats gediend voor Guillaume de la Marck, de 
beruchte ‘Sanglier des Ardennes’ en zijn bandietenbende, 
toen die in 1482 het Prinsdom Luik onveilig maakten. Nu 
stroomt er geen bloed meer door de bedding van de rivie-
ren. Het heeft plaatsgemaakt voor het vreedzame water. 
De rust is weergekeerd en het gebied is omgevormd tot 
een van de volledigste attracties van de streek. 
 “Het is hier altijd mooi weer en de natuur is fantastisch.” 
Aan het woord is François Froment, al zes jaar directeur 
van het domein van Palogne. Vroeger was hij marketing-
directeur van Monde Sauvage in Aywaille, daarna was hij 
verantwoordelijk voor groepen in de abdij van Stavelot.  
Het domein van Palogne is een provinciaal domein dat 
beheerd wordt door de vzw Toeristische domeinen van 
de Vallon en de Lembrée. François regisseert hier alles. 
Wat waar hoort, de infrastructuur, het onthaal van de 
groepen, de veiligheid… Omdat het seizoen uitzonderlijk 
vroeg begint is hij nog optimistischer dan anders. In de 
paasvakantie mocht hij hier nog 220 deelnemers ontvan-
gen aan de 4de Nutriraid. Dat is een wedstrijd die je met 

zijn tweeën doet: 11 kilometer 
lopen, tussen Palogne en Bar-
vaux, 7,5 kilometer kajak op 
de Ourthe tussen Barvaux en 

Palogne en dan nog eens 36 kilometer met de mountain-
bike in de bossen. Als iedereen goed en wel vertrokken 
is, kan François even uitblazen met een lasagne op het 
terras van de taverne Al gatte d’or. Dat restaurant was 
driehonderd jaar geleden nog de oude hoeve van Palogne. 
“Al sinds het begin van de 20

ste

 eeuw is deze plek een aantrek-

kingspool voor toeristen die op zoek zijn naar rust en stilte 

aan de rand van het water, weet de ex-boekhouder ons te 
vertellen. We rekenen elk jaar op zowat 100.000 bezoekers. We 

mikken vooral op scholen en gezinnen. Maar ook op groepen, 

die we te logeren kunnen leggen in de drie gîtes, samen goed 

voor 120 bedden.”
 “Dit domein heeft drie attractiepolen, gaat François ver-
der. Sport, natuur en geschiedenis. Sport, dat is de minigolf, 

kajak, verhuur van mountainbikes en elektrische fietsen, klim-

men, deathride,  boog-  en katapultschieten, speleologie en dan 

vergeet ik bijna het speelpark voor de kleinsten. Mensen die 

van de natuur houden, zullen zeker gecharmeerd worden door 

de prachtige landschappen in de buurt en de vele wandelingen 

die je hier kan maken. Je kan het kronkelende water volgen 

of genieten van de panorama’s op de heuvels of mooie dorpen 

ontdekken: Sy, Verlaine, Izier, Ozo.”

De legende van de gouden geit
Je kan hier ook verschillende leerrijke activiteiten bele-
ven. Rond valkerij, de prehistorie, de middeleeuwen of 
oude ambachten. Maar niemand kan uiteraard om de 
imposante burcht heen, die zwaar te lijden heeft gehad 
onder de bombardementen van Karel V in 1521.  Vooral 
zij die gek zijn op geschiedenis en oude ruïnes. “De bezoe-

kers kunnen de grachten ontdekken, de kelders, de versterkte 

grotten, de overblijfselen van muren en torentjes, gaat de 
directeur verder. Zo’n bezoek gaat gepaard met een heuse 

schattenjacht, gebaseerd op de legende van de gouden geit. 

Zowel kinderen als volwassenen beleven daar veel plezier aan. 

We raden de toeristen ook aan om het archeologisch museum 

te bezoeken in de boerderij La Boverie, aan het begin van de 

weg die naar het domein leidt.”

Schatten in de put
Houten kommetjes, koperen pannen, tinnen zoutvaatjes, 
leren schoenen, wapens, bommen, zakzonnewijzers… 
het is een quasi onuitputtelijke voorraad die je in het 
museum van de burcht van Logne vindt. Men heeft hier 
op de bodem van een 70 meter diepe put, zonder over-
drijven, honderden gebruiksvoorwerpen gevonden die 
elk een verhaal vertellen over het dagelijkse leven in het 
kasteel. Die put was gegraven om water uit de rivier te 
halen, met behulp van een traprad dan nog wel. Toen het 
kasteel werd aangevallen door de troepen van Karel V, 
gooiden de bewoners van het kasteel al hun kostbaarhe-
den in die diepe, gapende bek. Daarover kwam nog een 
laag steenslag van wel 50 meter dik. Dat verklaart niet 
alleen waarom het eeuwen geduurd heeft voor men deze 
archeologische schatkamer ontdekte, maar ook waarom 
het nog eens vijftien jaar geduurd heeft om al die stuk-
ken weer naar boven te krijgen. Tegenwoordig wordt 
de schat – want dat is het – tentoongesteld op de eerste 
verdieping van het museum. De tweede verdieping is 
helemaal gewijd aan de Merovingische begraafplaats van 
Vieuxville, een van de oudste Merovingische begraaf-
plaatsen van Europa.

W A N D E L I N G E N
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SPORT, NATUUR EN 
GESCHIEDENIS IN  
HET DOMEIN VAN PALOGNE

één seizoen, net de tijd om 
zijn show uit te bouwen. Het 
jaar daarna verkocht hij de 
helft van zijn vogels en ging 
hij op zoek naar andere 
oorden. Dat werd dan 
Palogne, waar de directeur 
bereid was om een deel van 
het domein ter beschikking te 
stellen. “Dit spektakel is meer 
opvoedkundig. Het is vooral 
gericht op kinderen die op 
bosklassen zijn. Ik leer hen de 
vogels beter te begrijpen. 
Hoe ze leven, wat hun 
gewoonten zijn. Wist je 
bijvoorbeeld dat maar weinig 
mensen het verschil kennen 
tussen dag- en 
nachtroofvogels? Dat ze het 
verschil niet zien tussen een 
bosuil en een ransuil? 
Nochtans zijn de roofvogels 
de barometers van de natuur. 
Maar als je een grote show 
doet voor duizend mensen, 
met geluid en andere 
effecten, dan leren ze niets. 
Dan is het alleen maar een 
spektakel.”
 Als je dus een ander beeld 
wilt op de wereld van de 
valkerij, kom dan naar 
Palogne. Maar wacht niet te 
lang. Want na veertig jaar 
denkt Ronny eraan om ermee 
op te houden. Om dan vrij te 
zijn, vrij als een vogel. 
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Eerlijk gezegd, wij wisten ook niet 
hoe een middeleeuwse ‘avouerie’ 
eruit zag. Tenminste, voor we 
door het dorpje Anthisnes wan-

delden. Aan de kant van de weg, als je van 
Comblain-au-Pont komt, wenkt ons een 
zonovergoten terrasje dat zowat tegen een 
kasteel aanleunt. Een leuk duo, je kan er 
niet aan voorbij. Éric Hendrikx is de gids 
die de bezoekers meeneemt tot boven in 
de 12de eeuwse donjon. Hij legt ons uit wat 
die avouerie is. “Dit is het kasteel van de 

avouerie van Anthisnes. Het begrip avouerie 

gaat terug tot in de Karolingische tijden. Het 

was een instituut dat geleid werd door een 

‘avoué’, een soort advocaat. Die moest kerke-

lijke eigendommen beschermen en vertegen-

woordigen. Blijkbaar ging het hier, in Anthis-

nes, om verschillende stukken grond die sinds 

de 12
de

 eeuw toebehoorden aan de abdij van 

Waulsort, in de buurt van Dinant.”
Éric neemt ons mee tot in de diepste 

krochten van het kasteel, doorheen 2000 
jaar geschiedenis. In de tijd van de Ro-
meinse bezetting van deze streken lag dit 
dorp op de as Reims – Keulen. Het beleef-
de toen zijn eerste glorietijd. De naam is 
afkomstig van Villa Anteus of Antina. De 
rechten van de avouerie werden achter-
eenvolgens uitgeoefend door de hertogen 
van Limburg (provincie Luik) en de gra-
ven van Houffalize, vooraleer in 1292 over 
te gaan in de handen van ridder Tho-
mas-Corbeau van Villers, die de naam 
Thomas Corbéal van Antine aannam. Zijn 
familie heeft hier eeuwenlang de plak 
gezwaaid. 

Opgehangen in het bos van 
Tolumont
“De heer van Anthisnes beschikte over hoge, 

midden- en lage justitie. Hij kon een tribunaal 

instellen voor burgerlijke en strafrechtelijke 

zaken,” gaat onze gids verder. “Aanvanke-

de vzw ‘l’Avouerie d’Anthisnes’ het ge-
bouw overnam. Nu zorgen zij voor on-
derhoud en restauratie. 

Een biermuseum in de donjon
“Ik ben verantwoordelijk voor de projecten van 

de vzw”, bekent de nieuwe kasteelheer, die 
overigens toerisme gestudeerd heeft. 
“Onze inkomsten komen van de verhuur van 

zalen, de organisatie van concerten en andere 

evenementen, de verkoop van streekproducten 

en uiteraard van de bezoekers aan het kasteel 

en het bier- en péketmuseum.” Dat museum 
bevindt zich al zeven jaar in de donjon en 
maakt deel uit van elk bezoek. De toeris-
ten kunnen hier over vier verdiepingen 
de verschillende biersoorten ontdekken 
en ook de verschillende manieren hoe er 
in België bier wordt gebrouwen. “In de 

middeleeuwen waren hier overal brouwerij-

en”, gaat Éric verder. “Daarom heeft een 

groep jongeren van het dorp in 1983 het idee 

opgevat om een oud bierrecept opnieuw te ge-

bruiken. Ze hebben het ‘La Cervoise de l’Avou-

erie’ genoemd. Een licht, goudkleurig bier van 

hoge gisting met maar 5,2% alcohol. Maar met 

veel meer smaak dan een pils, omdat er meer 

kruiden en aromaten worden toegevoegd, 

zoals koriander en geraspte sinaasappelschil. 

Het bier wordt niet hier gebrouwen, maar in 

Silly, in Henegouwen.”

OOK NIET TE MISSEN
De romaanse kerk van Xhignesse in Hamoir, het kasteel van Vervoz in Clavier, de 
donjon in Ouffet en de romaanse kerk van Hody (Anthisnes). Het barokke interieur is 
heel bijzonder. Het mooie schip, bestaande uit zes panelen, is ingeschreven op de lijst 
van bijzonder erfgoed van Wallonië. 

lijk bevond de avouerie zich in de donjon en 

hield het zich voornamelijk bezig met de ver-

dediging van het dorp. Na de bouw van het 

kasteel in de 17
de

 eeuw kwam er een zaal voor 

de rechtspraak. Al naargelang van de ernst 

van de zaak kreeg de veroordeelde een boete 

of werd hij opgehangen. Dat gebeurde dan in 

het bos van Tolumont aan de boom van ge-

rechtigheid. Die komt ook voor in het strip-

verhaal ‘Le crime de Tolumont’. De auteur 

heeft hier in Anthisnes gewoond*. Er is zelfs 

een straat naar hem genoemd.”

Toen de monniken van Waulsort tijdens 
de Franse revolutie door het nieuwe be-
wind werden verdreven, betekende dat 
ook het einde van de avouerie. In de 19de 
eeuw is er twee keer brand geweest in het 
kasteel. Daardoor staat er nu nog maar 
60% van wat ooit door Godfried van An-
tine werd gebouwd. Dan heeft het ver-
schillende eigenaars gekend, tot in 1968 

Leuk meegenomen: bij een bezoek aan het 
kasteel en het museum van de Avouerie, 
is een degustatie van het fameuze bier in 
de prijs inbegrepen. “Ook de vrouwen zijn 

er dol op” verzekert Éric ons. Hij heeft zich 
niet onbetuigd gelaten en brouwt ook zelf 
bier, samen met Christophe Sarlet, ook 
een inwoner van Anthisnes. “Ter gelegen-

heid van de herdenking van de Eerste Wereld-

oorlog hebben we een speciaal biertje gebrou-

wen, en we hebben dat Belgo-Russe gedoopt. 

Het is een bier waarin stukjes eikenschors zijn 

geweekt. Eik die op zijn beurt dan weer door-

drenkt is van wodka. We toosten ermee op de 

Belgische lichte voertuigen die naar het front 

in Rusland waren gestuurd. Hier waren ze 

immers nutteloos want door de vele loopgra-

ven geraakten ze geen meter verder. We hopen 

dat we er de Russische gemeenschap in België 

warm voor krijgen.” Waarmee weer eens 
bewezen is, dat de Avouerie voor iedereen 
brouwt.

IN DE ‘AVOUERIE’ VAN ANTHISNES 
MAAKTE DE RECHTSPRAAK  
PLAATS VOOR PROEVERIJEN

* Arthur Piroton moest nog twintig worden toen hij 
dit verhaal in 1950 publiceerde. Later ging hij voor 
Hergé werken en maakte hij zelf ook 
verschillende series. De avonturen van Jesse 
Long, dat hij samen maakte met Maurice Tillieux, 
is daarvan de bekendste. 

STREEK- 
PRODUCTEN

Je vindt een overvloed van 
streekproducten in de winkel van de 

avouerie. Vis, boerderijproducten, 
champignons, slakken, zelfgemaakte 
confituur, charcuterie, mineraal water 

en speciale bieren. Je 
boodschappenmandje zal sneller vol 
zijn dan je denkt. Er zijn in elk geval 
drie streekproducten die je niet mag 

vergeten mee naar huis te nemen: 
eend (rillette, cassoulet, 

eendenmaag) van het huis ‘Au canard 
gourmand’ in Fraiture (Sprimont). 

Frambozen- of pruimenconfituur van 
de bioboerderij van Targon, in 

Villers-aux-Tours (Anthisnes) en 
honing van de “Ruchers des Trois 
Vallées” in Burnontige (Ferrières). 

W A N D E L I N G E N
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De internationale ontmoetingsdagen van 
het beeld in Sprimont [ 3 →	31 augustus ]

 
In het bekken van de Ourthe en de Amblève staat de wieg van de 

Belgische ‘petit granit’ of blauwe steen. Dit kalkhoudende gesteente 
wordt zowel buiten gebruikt (bloksteen, tegels, drempels, raamlijsten, 
stadsmeubilair) als binnen (lambriseringen, trappen, keukens). Het wordt 
nog altijd gedolven in plaatsen als Chanxhe, Anthisnes of Sprimont. Als 
getuige van het harde labeur dat hele generaties werk- en ambachtslui 
geleverd hebben, werd er een Museum van de Steen opgericht in de 
oude elektriciteitscentrale van de groeven van Sprimont. Al meer dan twintig jaar vinden hier De internationale 
ontmoetingsdagen van het beeld in Sprimont plaats, waar toch telkens vijfduizend bezoekers op afkomen. Tussen 
3 en 31 augustus krijgen een vijftiental kunstenaars een grote blok graniet van 1 kubieke meter van de steengroeven 
van Sprimont en Préalle. 
 Dit evenement wil onder meer de waarde benadrukken van steen en de afgeleiden ervan, zowel op artistiek als op 
industrieel vlak. Misschien dat de bezoekers zich daardoor geroepen voelen om steen in ere te herstellen. De kunstenaars 
kunnen hun werken en hun methodes vergelijken, terwijl ze met hun publiek een emotie, een smaak, een concept 
delen van wat mooi is. 

IN DE VOLGENDE 
NUMMERS

is het aan jou  
om de sprong te wagen 

en ons jouw Wallonie te laten 
ontdekken! 

Meer info lees je op
www.wawmagazine.eu/

the-place-to-be-waw

THE PLACE TO 
BE WAW !
— Special Ourthe-Amblève

In het land van de Ourthe en de Amblève zijn er jaarlijks een 
honderdtal evenementen. Doe hier alvast wat ideeën op. 

Het middeleeuwse feest in Remouchamps
[ 23 →	24 augustus ]

 
Om de twee jaar neemt het pittoreske dorpje Sougné-de-Remouchamps 

in augustus een duik in de middeleeuwen. Een heel weekend lang worden 
de straatjes en pleinen van dit dorp aan de Amblève overspoeld door ridders, 
ambachtslieden, muzikanten, troubadours, dansers, jongleurs, valkeniers en 
ganzenafrichters. Telkens kan je hier genieten van tornooien of spelletjes uit 
die tijd, opgeluisterd door muzikale animatie. 
 Maar deze editie, die dit jaar plaatsvindt op zaterdag 23 en zondag 
24 augustus, wordt toch iets speciaals. Je zal kunnen genieten van een groot 
kostuumspektakel dat gebaseerd is op historische feiten en figuren (de ridder 
van Montjardin, de wrede Guillaume de la Marck…) en wordt vertolkt door 
middeleeuwse groepen. Het spektakel vindt plaats op het veld van Sougné en 
wordt afgesloten met een gevecht tussen ruiters en boogschutters. Voeg daarbij 
nog een aantal concerten en op zaterdagavond een vuurwerk en je weet dat dit 
een formidabel weekend wordt. 

Het kasteel van Harzé en het kaasfeest 
van Aywaille

 
Het kasteel van Harzé werd in 1965 opgenomen op de lijst van 

monumenten. De oorsprong van dit kasteel gaat terug tot de feodale 
tijden. Het fungeert nu vooral als seminariecentrum, maar je kan hier 
ook een trouwfeest of een receptie organiseren in een uitzonderlijk 
historisch kader. De parel aan de kroon zijn de veertien prachtige 
rondbogen en Toscaanse zuilen. Een meesterwerk van Maaslandse 
renaissance. Toch is elke zaal van het gebouw ook de moeite waard. De 
receptiezalen van 400 m2 bieden plaats aan bijna 600 man. Of 280 als 

ze willen zitten. Zowel kleine als grotere groepen (tot 130 man) vinden hier hun gading. De nieuwste technologische 
snufjes zijn voorzien in dit unieke en prestigieuze kader. Zij het op de oude hooizolder, of in het oude versterkte huis 
uit de romaanse tijd, of in de bibliotheek. Vijfenveertig mensen kunnen overnachten in het kasteel of in een van de 
bijgebouwen. Alle kamers bieden een fantastisch uitzicht. Aan de ene kant op de binnenplaats, de andere kijken uit op 
de typische huizen van het dorp. 
 Dat alles maakt van het kasteel van Harzé een ideale stek voor alle soorten feesten. Op 30 en 31 augustus vindt 
hier het traditionele kaasfeest plaats. Dit evenement brengt de producenten en liefhebbers van lekkere kaas van heel 
het land samen in een feestelijke atmosfeer. Er worden geleide bezoeken georganiseerd in het Museum van het Brood 
en de Maalderij, dat zich in het kasteel bevindt. En dan wordt het smullen. Een stukje brood en dan een van de 
prijswinnende kazen, laureaten van de wedstrijd Kazen van Wallonië: Petit Lathuy of Cru des Fagnes. Meer moet 
dat echt niet zijn. 

Het Thermenkasteel in 
Chaudfontaine

 
Aan de voet van het fort van Chaudfontaine, 

aan de oever van de Vesder, in de groene 
omgeving van het Hausterpark, ligt het 
Thermenkasteel. Dit viersterrenhotel ligt op 
een paar kilometer van Luik en telt 47 kamers. 
Het biedt de bezoekers comfortabele kamers 
en een gastronomisch menu aan. Maar vooral 
de weldaad van het water van Chaudfontaine, 
de bijzonder uitgebreide thermale ruimtes 
en de lichaamsverzorging zorgen voor het 
grootste aantal klanten. De verwarmde spa telt 
drie sauna’s, twee hammams, een caldarium, 
een buitenbad op 34° met hydrojets en een 
binnenzwembad met bronwater. Dan mogen we ook de jacuzzi niet vergeten, de zout- of 
infraroodcabines, de ontspanningszalen of de Zentuin. Mensen die hun geest en lichaam 
even willen laten bekomen van het jachtige leven kunnen hier terecht voor een dag of 
meerdere dagen, met overnachting. Er is keuze te over wat de programma’s betreft. Wil 
je ondergedompeld worden in parfum? De formule ‘verre ontsnapping’ biedt je een scrub 
met Monoï-olie en wit zand van Bora-Bora. Een Mahanamassage met aroma’s van Tiaré. 
Geparfumeerde bevochtiging met Monoï. Gelaatsverzorging op de Japanse manier. 
Watertherapie met oranjebloesem. 
 Ook goed om te weten: je kan hier zalen huren voor bedrijfsseminaries. Er zijn ook 
verschillende teambuildingformules met toegang tot de thermen. Je medewerkers 
zullen je heel dankbaar zijn. 

Erfgoed Erfgoed
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T oen ik maatschappelijk werkster was, be-

zocht ik mijn cliënten. Daarna werd ik 

vertegenwoordiger en ik ging nog steeds 

naar andere mensen toe. Toen heb ik me-

zelf voorgenomen dat in mijn derde leven de mensen 

maar naar mij moesten komen.” 
 Dat zijn de woorden van uitbaatster Domini-
que, een redenering waar geen speld is tussen te 
krijgen. Zo helder als het water van de jacuzzi in 
haar tuin. Bij Alain, haar man, ligt het niet zo 
eenvoudig. De watervalletjes in diezelfde tuin 
slingeren zich over een eenvoudiger parcours dan 
de carrière van deze zoon van Waremme. Hij 
studeerde kinesitherapie maar verdiende aanvan-
kelijk de kost als uitbater van een carwash. Later 
ging hij zwembaden en sauna’s verkopen. Zoveel 
is zeker, de man die heel de aankleding van La 
Fiole Ambiance uitdacht en realiseerde, is niet 
bang om zijn mouwen op te stropen. “Naarmate 

de jaren vorderden, voelde ik dat mijn echte passie in 

de architectuur lag”, legt hij uit, terwijl hij de laatste 
hand aan het zwembad legt. Deze zomer zal het 
helemaal klaar zijn. “Nadenken over projecten, nieu-

we plannen bedenken, een nieuwe decoratie uitwerken, 

dat is zowat mijn geliefkoosde tijdverdrijf geworden.” 

Uit de wil om ‘eens wat anders te doen’ is deze 
gastvrije bed & breakfast ontstaan. Op slag werd 
de barre winter van 2012-2013 iets minder streng. 
 La Fiole Ambiance is een vroegere pleister-
plaats van de posterijen, in het verlengde van de 
woonst van het koppel. Meteen kreeg het vier 
korenaren, de op een na hoogste onderscheiding 
van het Commissariaat-generaal voor toerisme. 
Het is trouwens niet enkel een chambre d’hôtes, 
maar ook een table d’hôtes, je bent als gast dus 
altijd welkom om mee aan te schuiven. 

Zeg niet zomaar chambres d’hôtes tegen wat Dominique Megali 
en Alain Laby je hier, in de heuvels van Ferrières, voorstellen. 
Terwijl in de keuken de streekgerechten op een zacht vuurtje 
staan te pruttelen, kan jij je laten verwennen. Een sauna, 
hammam, jacuzzi of massage doen de stress zo van je afglijden. 
En dan heb je de Emanuelle-kamer nog niet gezien. 

Genieten  

voor lichaam  

en geest

LA FIOLE 
AMBIANCE

F E R R I È R E S

Luik

G A S T E N K A M E R S

Erfgoed Erfgoed

“
I Christian Sonon // V La Fiole Ambiance

De hele transformatie gebeurde overigens niet 
door een zwaai met een toverstokje, maar wel met 
hard labeur en veel zweet. Vijf jaar lang is hier 
gezwoegd om, samen met vaklui uit de streek, 
van deze ruïne een juweeltje te maken, gewijd aan 
rust en welzijn. 

Van de rieten stoel van Emanuelle naar 
de massagestoel
“We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk het origi-

nele materiaal en de originele stenen te gebruiken. 

Kijk hier maar, in de bar die gebouwd is rond de vroe-

gere drinktrog voor paarden.” Dominique legt alles 
uit terwijl ze als aperitief cocktails en plaatselijk 
bier schenkt. “De muren hebben we doorgeslagen om 

een opening naar de tuin te maken. In de vrijgekomen 

ruimte hebben we drie comfortabele kamers gemaakt. 

We hebben de kamer Matiti, aangekleed met objecten 

die we uit Afrika hebben meegebracht. Een andere 

kamer heet Don Quichote. Daar roepen we de sfeer op 

van de wereld van de held van Cervantes. Ten slotte 

is er de kamer Emanuelle. Met de beroemde rieten 

stoel die zo goed bij Sylvia Kristel paste.” Een beetje 
stout voegt ze eraan toe: “De dvd van de film ligt 

in die kamer voor de tv. Kwestie van in de juiste sfeer 

te komen.” In de Don Quichote-kamer hoef je met 
geen windmolens te vechten en is er geen Dul-
cinea van wie je het hart moet veroveren. ’s Mor-
gens ligt er een andere wapenrusting voor je 
klaar. Een kilt, een badjas en instappers, om de 

Net zoals Alain zijn 
ware roeping, de 

architectuur, pas laat 
ontdekte, geldt dat ook 

voor Dominique haar 
kookkunst. We zullen 

nooit weten hoe zij zich 
plots bekeerd heeft 

tot de Orde van 
Escoffier, maar het 

resultaat 
is overheerlijk.

La Fiole Ambiance is een vroegere pleisterplaats van de 
posterijen, in het verlengde van de woonst van het koppel. 
Meteen kreeg het vier korenaren, de op een na hoogste 
onderscheiding van het Commissariaat-generaal voor 
toerisme. Het is trouwens niet enkel een chambre d’hôtes, 
maar ook een table d’hôtes.

IN SAMENWERKING 
MET
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EEN BAKEN VOOR 
GASTRONOMEN
I Marie-Marthe Schuermans

Het loont de moeite om naar de 
Ferme de la Tour af te zakken. 
Aan het eind van de weg vind je 
een boetiek voor fijnproevers, 
een heuse grot van Ali Baba en 
een plek voor levensgenieters. 
 17 jaar geleden worden de 
heer en mevrouw Schrevel 
onherroepelijk verliefd op 
deze oude hoeve, waarvan het 
woonhuis uit de 12de eeuw en 
de stallen van 1809 dateren.  
Het echtpaar, dat sterk gelooft 
in kwaliteitsvolle etenswaren, 
besluit er eenden te gaan kweken 
en eendenproducten aan te 
bieden. Dat is niet zo verwon-
derlijk, omdat Joël Schrevel voor 
deze carrièrewending al in het 
restaurantwezen actief was. 
 Het avontuur gaat goed van 
start. Maar na zo’n vier jaar stoot 
het stel zich aan praktische en 
wettelijke beperkingen. Zo zijn 
er in België geen slachthuizen 
voor dit soort producten. Maar 
niet getreurd, ze sluiten zich aan 
bij een groep coöperanten in de 
Périgord (Mont-de-Marsan), 
waar de eenden over voldoen-
de ruimte en het juiste eten 
beschikken. Daar beschikt het 
gespecialiseerde personeel over 
de juiste uitrusting om eenden te 
kweken en te slachten. Verschil-
lende keren per week levert een 
vrachtwagen nu de hele dieren 
af bij de Ferme de la Tour. In de 
ateliers van Glimes begint dan 
de verwerking van de eenden: 
roken,  bakken, verpakken, eti-
ketteren. Op het menu staan foie 
gras van bastaardeend of bereid 
in torchon, verse of gevulde 
eendenfilet, ter plaatse gerookt, 
in eigen vet ingemaakt, rillette,  
pastei en 100% eendenpaté. 
 De klanten zijn personen die 
over de zaak hebben gehoord, 
maar ook restaurants zoals L’Air 
du Temps, dat al 17 jaar trouw 
is aan de Ferme de la Tour. De 

strijd aan te gaan met de wellnessdampen. “We 

willen ons onderscheiden van andere chambres d’hô-

tes”, legt het koppel uit. “We hebben hier een ruimte 

die speciaal is uitgerust om te relaxen. Met een sauna, 

een hammam, een infraroodcabine, een jacuzzi en een 

massagetafel.” Elk apart leggen ze uit wat ze op 
het vlak van warmte in de aanbieding hebben. 
Dominique: “De sauna moet je zien als een voorver-

warmde oven op 60 of 80 graden. De infraroodcabine 

is dan weer een soort microgolfoven. Je stelt de tem-

peratuur in als je binnengaat en je bent vertrokken.” 
Alain: “In de hammam geeft de stoom je de indruk 

dat je verdrinkt in de mist. In de sauna lig je in een 

droge hitte, net als in een woestijn.” Je kan een van 
de ontspannende activiteiten kiezen of allemaal. 
Je kan zelfs afsluiten in een ijskoud bad dat elke 
vezel in je lichaam verstevigt. Hoe dan ook, op 
het einde van je toer wacht binnen de massage-
tafel, naast een exotisch salonnetje. “De koppels 

moeten elkaar masseren. Dat doe ik niet.”, zegt Do-
minique. “Dat wil zeggen, voorlopig nog niet.” Maar 
de klanten kunnen zich ook verliezen in een 
imposante elektrische fauteuil. Die lijkt op geen 
enkele manier op de stoel van Emanuelle, maar 
ze zullen in elk geval voelen dat ze in goede han-

den zijn. Het masserende effect – vrij verrassend 
in het begin - komt van de trillingen van de stoel 
die veroorzaakt worden door de bewegingen van 
luchtkussens. Geen plekje op je lichaam dat eraan 
ontsnapt. Armen en voeten zitten trouwens vast. 
“Een liggende reus. Aanvalleuh!”, zou Don Quichote 
roepen. Maar Dominique fluistert: “Ontspan je. 

Laat je maar helemaal gaan. Je zal je straks verba-

zingwekkend goed voelen.”

Koken met streekproducten
Na het welzijn van het lichaam, mag ook de in-
wendige mens verwend worden. ’s Avonds wordt 
er in de overdekte veranda gegeten. De tafel is 
elegant gedekt. Dominique heeft haar slag gesla-
gen bij antiekwinkels en brocantezaken. De tafel-
tjes staan dicht bij elkaar, maar zo dat de koppel-
tjes toch van een snuifje intimiteit kunnen 
genieten. De ene schotel na de andere passeert de 
revue. Zalm met roerei, hoevekip met pruimen, 
een kaasschotel en een citroenschuimpje als des-
sert. Net zoals Alain zijn ware roeping, de archi-
tectuur, pas laat ontdekte, geldt dat ook voor 
Dominique haar kookkunst. We zullen nooit 
weten hoe zij zich plots bekeerd heeft tot de Orde 
van Escoffier, maar het resultaat is overheerlijk. 
“Onze ham komt van Izier. De kaas halen we bij de 

Fromagerie des Ardennes in Werbomont en van de 

geitenkwekerij van Ozo. De jam die je morgenvroeg 

bij het ontbijt zal proeven, wordt in Hamoir gemaakt”, 
somt de vrouw des huizes op terwijl ze onze 
 maaltijd afrondt door ons een Prunette de Harre 
in te schenken. Een straf likeurtje uit Manhay. 
Zanger Daan heeft daar een buitenverblijf, her-
inner ik me ineens. Wedden dat hij een fles van 
dat spul in zijn kelder bewaart? Ik hef het glas op 
al dit fraais.

I N L I C H T I N G E N

La Fiole Ambiance 
Voie du Thier, 16 
B-4190 Ferrières
+32 (0)86 40 90 56

www.lafioleambiance.com 

Erfgoed Erfgoed

I N L I C H T I N G E N

La Ferme de la Tour
Place Saint-Joseph, 4
B-1315 Glimes
+32 (0)10 88 10 08
De winkel is open:
Van dinsdag tot zaterdag:
van 09u.00 tot 19u.00
Op zondag van 09u.00 tot 13u.00
lafermedelatour@skynet.be

www.lafermedelatour.com

twee zaken zijn trouwens 17 jaar 
geleden met amper een maand 
verschil van start gegaan.
 Zodra je de winkel binnen-
stapt (in een oude stal naast 
het woonhuis), word je verleid 
door de keuze aan etenswaren. 
Goede producten moeten goed 
worden begeleid. Met toast, 
lekkere zoute of zoete koekjes, 
en verschillende soorten jam die 
je ter plaatse kunt proeven. Alles 
staat netjes op toonbanken en in 
oude kastjes uitgestald. Er is ook 
aan producten uit de zee gedacht: 
levende kreeften, vissoepen 
en een heuse rouille doen de 
vaste klanten watertanden. De 
Belgische producten krijgen een 
ereplaats, met verse of gerijpte 
kaas van geiten- en koeienmelk. 
Ten slotte worden geselecteerde 
wijnen aangeboden, waaronder 
een Belgische en zelfs Waalse 
wijn. 
 Natuurlijk is de ontvangst in 
de Ferme de la Tour allerhar-
telijkst. Het is er druk achter de 
schermen, en de telefoon gaat 
voortdurend over, maar toch 
wordt elke klant met de glimlach 
onthaald. Zet het adres maar 
alvast in je to-dolijstje.

We hebben een boontje 
voor smaak!
Bij ISPC gaat een nieuwe dimensie van smaak voor u open.
De pittigste kazen, de heerlijkste wijnen, knapperige groentjes, 
sappig fruit en vlees, vis en gevogelte afkomstig uit alle uithoeken 
van de wereld: in ISPC maakt u kennis met een nieuwe dimensie 
van smaak. Laat u op sleeptouw nemen door onze specialisten 
ter plaatse en ontdek onze ambachtelijke streekproducten. 
Laat u verleiden door hun verhalen. Over hun herkomst, 
hun talrijke smaakcombinaties en variaties en 
overrompelende nuances.  Onze specialisten hebben 
geen geheimen voor u en geven u advies op uw maat. 
Mogen wij ook ú verrassen?

ISPC Gent Ottergemsesteenweg Zuid 720 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9 - 241 51 11 - Info-gent@ispc-int.com
ISPC Luik Route de Liers 125 - 4042 Herstal-Liers - Tél. : +32 (0)4 278 92 92 - Info-liege@ispc-int.com

Ontdek ons overweldigend aanbod op onze website www.ispc.be

ISPC ADV_bonen 225x155 NL MEI14.indd   1 15/05/14   10:24
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In de streek van Durbuy ligt een van de 
mooiste dorpen van Wallonië, Wéris. Om-
ringd door een stralende natuur staan dol-
mens en menhirs hier op de boerenbuiten 

kriskras tussen mooie zandstenen vakwerkhuisjes. 
De oude kasteelhoeve aan de rue des Combattants 
is wellicht een van de beste voorbeelden van die 
bouwstijl. Het huis dateert van rond 1680, maar 
de puinhoop van weleer herbergt nu het sterren-
restaurant Le cor de chasse. In 2012 verhuisde 
chef Mario Elias zijn restaurant, dat al sinds 2001 
bestaat, van Barvaux naar Wéris. Al ging daar 
heel wat zwaar werk aan vooraf. “Aan de buiten-

kant van de kasteelhoeve is niet veel veranderd”, ver-
trouwt Mario ons toe. “Maar vanbinnen was het 

een ruïne.” Het hoofdgebouw en de oude schuur 
werden omgebouwd tot suites. Van de schapen-
stal werden drie bescheidener kamers gemaakt. 
“We hebben op originaliteit gemikt, terwijl we wel de 

sfeer van het gebouw wilden bewaren.” De stal is vol-
ledig getransformeerd, maar grote gedeelten van 
het hoofdhuis hebben hun originele vorm behou-
den. Het modieus verfijnde moderne meubilair 
contrasteert harmonieus met de typische archi-
tecturale elementen. Grote glazen wanden schei-

LE COR 
DE CHASSE

Perfecte harmonie  

tussen verleden 

en heden

Sinds 2012 is het sterrenrestaurant Le cor de chasse gevestigd 
in een 17de eeuwse kasteelhoeve, knus genesteld in het hart van het 
lieflijke Wéris. Chef en eigenaar Mario Elias heeft een oude hoop 
stenen omgetoverd tot een prestigieus  
hotel-restaurant, waar verleden en heden hand in hand gaan. 

C O U V E R T

Erfgoed Erfgoed

W É R I S

Luxemburg

I V Nicolas Poës

Het modieus 
verfijnde moderne 
meubilair 
contrasteert 
harmonieus met 
de typische 
architecturale 
elementen.

den de badkamer van de rest van de kamer. De 
badkuip is in de vroegere reusachtige open haard 
geschoven. Water heeft de plaats van vuur inge-
nomen. Vanuit je bed kan je zo de majestueuze 
antieke schouw tegen de andere muur bewonde-
ren. “Het zijn mooie kamers en ik wou dat het licht 

hier binnen zou stromen, zonder afbreuk te doen aan 

de eigenheid van de ruimtes”, legt de eigenaar ons 
uit. Moderner van toon zijn dan weer de suites 
die op de zolders van de oude stal zijn ingericht. 
Vanop de grote terrassen krijg je een adembene-
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Fabrice Rimez is dol op 
authentieke wijn en 
gastronomie. Hij ziet de 
zaken graag eenvoudig. 
La Petite Gayolle is een 
eerbetoon aan de 
tradities en de keuken 
van Wallonië. Laat u 
verleiden door deze 
kennismaking. 

I Lena Goessens

Ouder dan België
Zesenveertig jaar geleden 
wordt Fabrice Rimez geboren 
op een landelijke plek, ver 
van de stedelijke drukte. 
Dertig jaar later neemt hij 
de teugels over van La Petite 
Gayolle, een restaurant in 
Oisquercq, het dorp waar hij 
zijn jeugd heeft doorgebracht. 
Hij was nog een puber toen 
hij Stéphane Voogt, de 
chef van de zaak, ertoe kon 
overhalen hem onder zijn 
vleugels te nemen. Fabrice 
Rimez vertelt nog altijd 
lachend dat de naam van zijn 
‘meester’ de vijf zintuigen 
vertegenwoordigt: V O O G 
T (Vue, ouïe, odorat, goût et 
touché ofwel zicht, gehoor, 
geur, smaak en tastzin). 
De twee mannen worden 
onafscheidelijk. Beiden zijn 
gepassioneerd door wijn en 
hebben een synergie en bijna 
zelfs een gemeenschappelijke 
wijnkelder op poten gezet, 
met aan de ene kant van de 
straat de wijnkelder en aan de 

mend uitzicht op de tuin, het zwembad, de bossen 
en de velden die het domein omringen. Ook in 
de zogeheten standaardkamers in de vroegere 
schapenstal vind je die doorgedreven verfijndheid, 
met een fusie van oude materialen en moderne 
meubels. “We hebben nog heel veel plannen, zeker 

wat het logeren betreft. Noem het de motor die nood-

zakelijk is om alles aan de gang te houden. Mijn 

vrouw en ik zijn niet de types die op hun lauweren 

gaan rusten. We hebben allebei nog veel ideeën over 

de inrichting. We kunnen hier heel onze persoonlijk-

heid inleggen. Al krijgen we wel hulp van ons manus-

je-van-alles, Jean-Pierre Lambert en onze meubelma-

ker Philippe Moréal. “ Die zorg voor authenticiteit 
vinden we ook terug in de keuken en in het res-
taurant. Die bevinden zich in een uitbouw naast 
de oude schuur. De gasten kunnen hier bijvoor-
beeld genieten van een kreeft met gekonfijte ci-
troen of een vis met poeder van collonataspek. 
De grote ramen die de keuken van de zaal schei-
den, laten de gasten toe om te genieten van de 
activiteiten van de chef en zijn medewerkers. “Ik 

kan niet in de zaal staan” bekent Mario Elias. “Om 

achter complimentjes te gaan vissen aan de tafels, om 

me onder de klanten te begeven, dat is echt niets voor 

mij. Als ze me daarentegen willen laten weten of het 

hen beviel, dan heb ik liever dat ze hun hoofd even 

binnen steken in de keuken en me vertellen wat ze van 

het eten vonden.” Mario Elias trekt die bescheiden-
heid evengoed door als het gaat over zijn kook-
kunst, en hij praat er niet graag over. “Het is een 

mengeling van ongewone smaken.” verklapt hij dan 
toch. “Mijn keuken is redelijk modern, gestructureerd, 

met veel aandacht voor de finesse van de gerechten en 

met respect voor de producten.” Mario Elias verdien-
de zijn eerste Michelinster in 2008. Het was het 
resultaat van heel veel ervaring. Hij stond eerder 
achter het fornuis van de Sanglier des Ardennes 
in Durbuy, van de Capucin Gourmand in Bail-
lonville en in Château d’Hassonville in Marche. 
Vandaag maakt deze uitgeweken Vlaming deel 
uit van het collectief Génération W, allemaal 
grote chefs die zich inzetten voor de promotie 
van de Waalse gastronomie. “In vergelijking met 

de Fransen of de Vlamingen, zijn de Walen niet chau-

vinistisch genoeg. Toch moeten we ons niet schamen 

voor het niveau van onze keuken. We hebben het geluk 

dat we hier in een uitzonderlijke streek wonen, met 

bijzonder kwalitatieve producten.” De Cor de chasse 
biedt vier indrukwekkende, maar toch betaalbare 
formules aan, combinaties van overnachtingen 
met maaltijden. De chef omringt zich met een 
klein team. Vijf mensen, waaronder zijn vrouw, 
alsof hij daarmee het familiale karakter van zijn 
zaak nog eens extra wil benadrukken. “We stellen 

alles in het werk opdat onze gasten zich op hun gemak 

zouden voelen. Iedereen die hier komt is voor ons spe-

ciaal. Van het onthaal tot de keuken, van de kamers 

tot de inrichting, proberen we ervoor te zorgen dat we 

iets persoonlijks , iets degelijks kunnen meegeven.” En 
dat word je gewaar, tot groot genoegen van al je 
zintuigen. 

andere kant het restaurant. 
Het is een origineel idee, dat 
weggaat van de platgetreden 
wegen. België bestond nog 
niet toen de familie Rimez al 
in 1790 het dorp veroverde. 
Fabrice Rimez is een telg 
van de oudste familie van 
het dorp. Hij is erg gehecht 
aan zijn roots en woont op 
een paar passen van zijn 
kookpotten, samen met zijn 
twee kinderen, in een huis 
dat door zijn voorvaders is 
gebouwd. 

Het geluk op je bord
Fabrice Rimez brengt het 
grootste deel van de dag 
in zijn keuken door. Hij 
maakt er geraffineerde, 
semigastronomische 
gerechten klaar. Zijn 
schotels zijn net als hijzelf 
op mensenmaat en gemaakt 
voor lui die, ook net als 
hij, dol zijn op lekker eten. 
Zijn succesrecept? ‘Een 

uiterste nauwkeurigheid en  

een constante kwaliteit bij 

de bereiding, authentieke en 

kwaliteitsvolle producten en 

ook een warme bediening.’ 
De gastvrijheid kwam er 
als vanzelf, toen in 1986 
de ‘wijnformule’ werd 
ingevoerd, waarbij een 
wijnfles die je bestelt aan 
alle tafels wordt gedeeld. 
‘In mijn restaurant moet je je 

goed voelen, je amuseren en 

lekker eten.’  Zo eenvoudig 
is zijn filosofie. Aan de 
lijn gevangen vis met 
truffelaroma, gebraden jonge 

I N L I C H T I N G E N

La Petite Gayolle
Rue du Bon Voisin, 79
B-1480 Tubize
+32 (0)67 64 84 44

www.lapetitegayolle.be

duif, pikante hertenfilet, 
biologisch-dynamische 
lamsmuis of foie gras 
met verschillende sauzen: 
stuk voor stuk zijn het 
hoogwaardige producten 
die genereus worden 
klaargemaakt. ‘Ik hou ervan 

om te koken volgens het 

seizoen en volgens mijn eigen 

gemoedstoestand.’ 

Een gevarieerde formule
Fabrice Rimez heeft onder 
andere een ‘slanke’ formule, 
waarbij je de garantie krijgt 
dat de gerechten evenwichtig 
zijn en weinig calorieën 
bevatten. Hij heeft ook een 
traiteurdienst uitgebouwd. 
Toen deze autodidact nog 
een puber was en in de 
bar van La Petite Gayolle 
werkte, liep hij al graag in 
de kijker. Nu nog wil hij wat 
graag de boel animeren. Om 
zijn zaak aantrekkelijker 
te maken en leven in te 
blazen, heeft hij nog heel wat 
andere ideeën uitgewerkt. 
Zo staan er ‘gastrotapas’ met 
wijndegustatie op zijn kaart 
en organiseert hij bij mensen 
thuis ook show cookings. 
Probeer het zeker eens uit!

I N L I C H T I N G E N

Le Cor de Chasse 
Rue des Combattants, 16-18 
B-6940 Wéris 
+32 (0)86 21 14 98 
info@lecordechasse.be

www.lecordechasse.be 

HET GELUK ZIT  
IN EEN KLEIN BORDJE

“We stellen alles in het 

werk opdat onze gasten 

zich op hun gemak 

zouden voelen. Iedereen 

die hier komt is voor 

ons speciaal. Van het 

onthaal tot de keuken, 

van de kamers tot de 

inrichting, proberen we 

ervoor te zorgen dat we 

iets persoonlijks, 

iets degelijks kunnen 

meegeven.” 
Mario Elias

Erfgoed

http://www.lapetitegayolle.be
mailto:info@lecordechasse.be
http://www.lecordechasse.be
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Norbert Brassine is een kind van 
de streek en hij loopt over van 
ideeën. Samen met zijn zoon 
Édouard vat hij het idee op 

om een wassenbeeldenmuseum te openen, 
gewijd aan Napoleon Bonaparte. Aan de 
voet van de heuvel ligt het Hôtel du 
Musée. Norbert kent het goed, want zijn 
grootvader was hier kok tussen 1880 en 
1904. Norbert is meteen verliefd op het 
gebouw, waarvan de verwaarloosde lin-
kerkant te koop staat. Vader en zoon 
kopen die vleugel in de hoop het ooit weer 
op te bouwen en er hun museum in te 
richten. 

Le petit Grévin
Om zijn museum aan te kleden, doet 
 Norbert een beroep op de vakmannen van 
het Musée Grévin. Op eigen houtje ver-
vaardigen die de wassen beelden die in 
juni 1815 een rol speelden op het slagveld 
van Waterloo. De eerste scène die het 
wassenbeeldenmuseum in 1948 toont, is 
die waar de maarschalken van de gealli-
eerden van de slag bij Waterloo nog een 
laatste keer vergaderen vooraleer Napo-
leon aan te vallen. We herkennen de prins 
van Oranje, Wellington en Blücher. Van 
een volgende scène, die pas later in het 
museum geplaatst is, weet men nog steeds 

niet wie ze gemaakt heeft. Het is de 
Nachtscène, die Napoleon voorstelt, die 
in de nacht van 17 op 18 juni het kamp 
bezoekt van de uitgeputte Franse solda-
ten. Drie soldaten liggen op de grond. Eén 
van hen leunt tegen een wagenwiel. Een 
vierde soldaat, een grenadier in vol or-
naat, fatsoeneert zich als hij zijn keizer 
in zijn overjas ziet. De rest van het ver-
haal was op de muren geschilderd en 
is nu verdwenen. Het waren de 
vuren van de Engelse kampemen-
ten in de verte. Dit wassenbeel-
denmuseum heeft  ontegensprekelijk altijd 
een ruim publiek aangetrokken, vanaf de 
inhuldiging tot de overname van het mu-
seum door het Waalse gewest. 

Houten beelden
“Op 23 september 2013 is me gevraagd om 

heel de inboedel van het wassenbeelden-

museum te verhuizen, samen met dat 

van de ‘Bivouac de l’Empereur’”, ver-
telt mevrouw Brassine verbit-
terd. Dat laatste was het taver-
ne-restaurant dat de Brassines 
ingericht hadden in het vroe-
gere Hôtel du Musée. Alles 
moet wijken voor het toe-
komstige Memoriaal van 
Waterloo ter gelegen-

Aan de 

vooravond van 

Napoleons 

laatste veldslag

I Carole Depasse

Als voor Norbert Brassine in 1947 de oorlog voorbij is, 
gaat hij op zoek naar werk. Hij loopt over het slagveld van 
Waterloo. Het toerisme is in volle bloei. Maar toen en  
daar kon je alleen het Panorama en natuurlijk de Leeuw 
van Waterloo bezoeken. 

H E R D E N K I N G S T O E R I S M E

Erfgoed

WAV R E

Waals-Brabant

AGENDA
Wavre 1815

Herdenking  
van de slag van Waver

5 en 6 juli 2014
Kampementen, historische 

mars, de verdoemde maaltijd 
van maarschalk Grouchy, 
de reconstructie van het 

gevecht en de inhuldiging 
van de gedenksteen voor 

maarschalk Gérard. 
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DE VERGETEN 
SLAG VAN WAVER
Volgens het verhaal van 
historicus Joseph Tordoir

Op zondag 18 juni 1815, 
rond vier uur ’s middags, 
als de slag van Waterloo 
bezig is, arriveren de 
eerste Franse troepen 
onder leiding van 
maarschalk Grouchy in de 
buurt van Waver. De 
bruggen over de Dijle 
worden door het Pruisi-
sche leger gebarrica-
deerd. De Pruisen staan 
opgesteld op de linkeroe-
ver, tussen Limal en 
Basse-Wavre. De Franse 
artillerie staat opgesteld 
ter hoogte van Aisemont. 
Zij bombarderen de stad 
en sturen een infanterie-
bataljon naar de Pont de 
Christ, de belangrijkste 

heid van de tweehonderdste verjaardag 
van de slag. Het  gebouw zou na de over-
name gerestaureerd worden, maar de 
vroegere eigenares is niet onder de in-
druk. “Ze doen hier net hetzelfde als in Brus-

sel, ze laten de buitenmuren staan, maar 

daarachter wordt alles gesloopt.” Mevrouw 
Brassine is geschiedenislerares en geboren 
aan de voet van de heuvel. Ze heeft het 
hier heel moeilijk mee. Net als haar 
schoonfamilie is ze gepassioneerd geraakt 
door het Napoleontische tijdperk. Hoe dan 
ook, mevrouw Brassine heeft heel de 
 inboedel van het wassenbeeldenmuseum 
in alle haast moeten opslaan in een meu-
belopslagplaats. En zonder het doorzet-
tingsvermogen van Josette Champt, di-

Op 20 januari 1856 opent het Hôtel du Musée zijn deuren aan de voet van de Leeuw. Het is een 
initiatief van een erfgenaam van sergeant-majoor Cotton die een indrukwekkende verzameling had 
van allerlei zaken die op het slagveld waren overgebleven. Uniformen, wapens, materiaal , kanons-
kogels. Vooral Britten komen op het hotel en op deze verzameling af. Al gauw wordt de locatie te 
klein en wordt er bijgebouwd. Het latere restaurant Bivouac de l’Empereur wordt in 1868 opgetrokken. 
In 1881 komt er een rechtervleugel bij, waardoor het hotel twee keer zo groot wordt. Vandaag blijft 
van dit iconische gebouw alleen nog maar de voorgevel over. Die zal deel uitmaken van het toekomstig 
Memoriaal van Waterloo. 

rectrice van de toeristische dienst van de 
Brabantse Ardennen in Waver, zouden 
Napoleon, zijn maarschalken, zijn soldaten 
en hun vijanden nu schimmel aan het ver-
zamelen zijn in een paar stoffige kisten. 
Want Waver heeft ook zijn slag gekend. 
Maar die slag is een beetje verloren gegaan 
in de plooien van de geschiedenis. Josette 
Champt wil die terugbrengen in het col-
lectieve geheugen, naar aanleiding van de 
tweehonderdste verjaardag van Waterloo. 
De wassenbeelden worden vanaf juli op 
een nieuwe locatie tentoongesteld, op de 
toeristische dienst van de Brabantse 
 Ardennen in Waver. Mevrouw Brassine 
kan er alleen maar blij om zijn. Tegelij-
kertijd worden de beelden gerestaureerd. 

verhouding stond met het onderstel waar 
het op steunde. Waarop ze in was eigen-
handig mensen en dieren maakte in har-
monie met de kribbe. Zo begon de carrière 
van Zuster Bijenwas. Zo werd ze onder 
andere gevraagd om de personages te hel-
pen restaureren van de kribbe van Brussel. 
Ook mevrouw Brassine kent de talenten 
van Zuster Marie-Joie en zal op haar een 
beroep doen. Zo komt het dat de handen 
van vijf van haar wassen beelden nu voor 
vaardige handchirurgie zijn toevertrouwd 
aan Zuster Marie-Joie. 

Een blijvende rol in het Memoriaal 
van Waterloo?
Chantal Carpentier houdt zich bezig met 
de restauratie van al het textiel. Als straks 
dan ook nog alle handen hersteld zijn, de 
hoofden goed vastgeschroefd op de licha-
men, het stof van de haren is afgenomen 
en het leer gemaakt, kunnen deze wassen 
beelden in Waver opnieuw die beroemde 
scène van de maarschalken uitbeelden. 
Een opstelling van regisseuse Isabelle Du-
bois. Een mythische scène, het laatste 
hoofdkwartier van Napoleon in de oude 
boerderij ‘Ferme du Caillou’ voor de finale 
aanval van 18 juni 1815, wordt prachtig 
voorgesteld op een schilderij van Patrice 
Courcelle (www.patricecourcelle.com). 
Courcelle schildert historische taferelen 
en gevechten, vooral dan uit de Napole-
ontische tijd. De hamvraag is waar al deze 
beelden naartoe gaan na hun tentoonstel-
ling in Waver. Of wordt dit ook voor hen 
de vooravond van hun laatste veldslag? 
Niemand kijkt daar naar uit, zeker Napo-
leon zelf niet. Die heeft het altijd al moei-
lijk gehad met verbanningen. 

I N L I C H T I N G E N

Toeristische dienst  
van de Brabantse Ardennen
Rue de Nivelles, 1
BE–1300 Wavre
+32 (0) 10 23 03 23

www.wavre1815.be 

Want inmiddels is er heel wat sleet geko-
men, vooral op de handen, de uniformen 
en de wapens. 

Zuster Marie-Joie, karmelietes en 
waskunstenares
De restauratie van de wassen onderdelen 
is het moeilijkste. Dit ambachtelijke werk 
wordt overgelaten aan een non van het 
klooster van de karmelietessen in Argen-
teuil. Zuster Marie-Joie telt meer dan 
tachtig lentes, maar ze is een rasartieste. 
Voor ze in het klooster trad, studeerde ze 
twaalf jaar aan de Academie voor Schone 
Kunsten in Leuven. Toen ze nog novice 
was, stelde ze met spijt vast dat het plaas-
teren kribbetje van het klooster niet in 

HET HÔTEL 
DU MUSÉE

terugtrekking van de 
Keizerlijke troepen te 
begeleiden. Hij verlaat 
Waver en marcheert 
richting Namen. 

Zuster Marie-Joie is 
een van de laatste 
specialisten in werken 
met was.

Erfgoed Erfgoed

brug van Waver. Dertien 
opeenvolgende stormlo-
pen van de Fransen 
leveren niets op. Ze 
geraken niet op de 
linkeroever. Maar de 
verliezen zijn enorm. Pas 
in de vooravond slagen de 
Franse troepen er toch in 
om de Dijle over te steken 
ter hoogte van de brug 
van Limal. De ochtend 
daarna, maandag 19 juni, 
probeert het Pruisische 
leger tevergeefs de 
Fransen terug te drijven uit 
Limal. Maar het zijn de 
Pruisen die sneller op de 
hoogte gebracht worden 
van de afloop van de slag 
bij Waterloo. Zij trekken 
zich terug van het slagveld 
en laten de Fransen de 
linkeroever van de Dijle in 
Waver bezetten. In de late 
ochtend van 19 juni wordt 
maarschalk Grouchy op de 
hoogte gebracht van de 
nederlaag van Napoleon. 
Hij krijgt als opdracht de 

© E. Hubin

www.patricecourcelle.com
www.wavre1815.be
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De klank…

en de beelden

ADOLPHE SAX

E R F G O E D

Erfgoed

D I N A N T

Namen

Adolphe Sax was zonder 
meer een genie in zijn vak, 
hij maakte dan ook 
wereldbekende 
instrumenten. Naast zijn 
talent om een familie 
homogene en 
ergonomische 
instrumenten te bedenken 
en te maken, had hij een 
buitengewoon gevoel voor 
marketing. Tweehonderd 
jaar na zijn geboorte is zijn 
naam in zijn mooie 
geboortestad Dinant nog 
steeds zeer populair en 
verbonden met zijn 
originele uitvindingen. 

I Mélanie Noiret // V mim

I N L I C H T I N G E N

Sax200
Tot 11 januari 2015
Muziekinstrumentenmuseum - mim
Warandeberg 2 - B-1000 Brussel
info@mim.be

www.mim.be

AGENDA
De selectie van WAW

E E N I N I T I AT I E F  VA N

Ik was 20 in ‘14
Van 2.08.2014 tot 31.05.2015

De provincie Luik, de stad Luik en EUROPA 
50, die onder meer de mythische tentoonstel-

ling ‘Ik was 20 in ‘45’ heeft opgezet, bundelen hun 
krachten om een uitzonderlijke tentoonstelling met 
internationale weerklank te organiseren in het kader 
van de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog. 
Het parcours wil emoties opwekken door authentieke 
getuigenissen en veelvuldige standpunten te tonen. 
Elke bezoeker, ongeacht zijn leeftijd of nationaliteit, 
kan zich in deze getuigenissen herkennen omdat ze 
universele gevoelens weergeven.
 Het bezoek omvat twee verschillende, maar com-
plementaire benaderingen: Luik in het oog van de 
storm legt in het Museum van het Waalse Leven de 
nadruk op de uitstraling van Luik voor de Oorlog, op 
de Slag om de forten van 4 tot 16 augustus en op het 
dagelijkse leven in Luik en zijn provincie voor en tij-
dens de Eerste Wereldoorlog. ‘Ik was 20 in ‘45’, in het 
station Luik-Guillemins, benadert de oorlog in zijn 
geheel door tegelijk een beeld te geven van de oor-
zaken van het conflict, de geopolitieke context, de 
protagonisten, de inval, de IJzer en de loopgraven, 
de geneeskunde, de kunststromingen en de politieke, 
economische en sociale gevolgen. 

I N L I C H T I N G E N

Museum van  
het Waalse leven
Luik in het oog van de storm
Cour des Mineurs
B-4000 Luik
www.provincedeliege.be/
fr/viewallonne 

Station Luik-guillemins
Ik was 20 in 14
www.liegeexpo14-18.be

Abbaye de Stavelot
Cour de l’Abbaye, 1
B-4970 Stavelot
etc@abbayedestavelot.be
www.abbayedestavelot.be

Er was eens 1914
Van 21.03.2014 tot 16.11.2014

De Abdij van Stavelot organiseert in het kader 
van de honderdste verjaardag van het begin 

van de Eerste Wereldoorlog een groot evenement 
met als titel Er Was Eens 1914.
 Onder deze titel gaat een expo-stripverhaal schuil, 
een onuitgegeven en collectief oeuvre van een tiental 
Waalse tekenaars en scenaristen. Samen vertellen 
deze auteurs in dit ambitieuze en originele project 
kleine anekdotes van het grote verhaal via negen 
fictieve of waargebeurde nieuwe beeldverhalen die 
zich uiteraard afspelen in Stavelot, maar ook in Luik, 
Brussel en Bergen. Nieuwe of minder bekende ge-
beurtenissen uit deze donkere jaren worden aange-
haald, van de Duitse invasie tot de hulp van het Franse 
leger in Wallonië, van de legende van de Engelen van 
Bergen tot de afslachting van burgers, van een hoog-
tepunt van het verzet tot het dagelijkse werk van het 
Rode Kruis.
 De rode draad van de tentoonstelling Er Was Eens 
1914 is het stripverhaal met dezelfde naam. De strip 
is dus een aanvulling, vertelt, verklaart en belichaamt 
de verschillende thema’s. De tentoonstelling besteedt 
bijzondere aandacht aan brieven, tekeningen, kranten, 
documenten, wapens, dagdagelijkse voorwerpen en 
uniformen getekend in de originele platen die voor 
de gelegenheid tentoongesteld worden. De tentoon-
stelling verrijkt dus het stripverhaal met het driedi-
mensionale aspect dat ontbreekt. Dit evenement richt 
zich tot kinderen en jongeren zodat ze er altijd aan 
herinnerd zullen worden dat de democratie en de 
fundamentele vrijheden verdedigd worden door so-
lidariteit en door het verzet tegen onderdrukking.

mailto:info@mim.be
http://www.mim.be
www.provincedeliege.be/fr/viewallonne
www.provincedeliege.be/fr/viewallonne
www.liegeexpo14-18.be
mailto:etc@abbayedestavelot.be
www.abbayedestavelot.be
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Het Brusselse  
Muziekinstrumentenmuseum toont  

tot begin 2015 zo’n 200 instrumenten die 
gemaakt zijn door Adoplhe Sax of aan hem 

zijn toegewezen. De tentoonstelling - 
opgebouwd rond zeven thema’s:  

Sax de uitvinder, Sax de ondernemer, Sax 
en de zijnen, enz. - bevat enkele 

meesterwerken, zoals de oudst bewaarde 
saxofoon (een bariton uit 1846), een tenor 
gekregen van Bill Clinton in 1994 of nog 

enkele Selmers waarmee Coleman Hawkins 
of Dexter Gordon jazzgeschiedenis 

schreven. Naast deze mythische 
instrumenten zijn er nog documenten uit 

de tijd van Sax en multimediale 
archiefstukken te zien.

Hier ziet u alvast enkele belangrijke 
beelden van de tentoonstelling!

Erfgoed Erfgoed
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SUR LES TRACES  
DES ANCIENS « PAYS » 
DE WALLONIE
Frédéric Marchesani

1795. Het grondgebied van het huidige 
Wallonië wordt ingenomen door de Franse 
Republiek. Het is het einde van het Ancien 
Régime. Dankzij de rijkelijk geïllustreerde 
notities, onuitgegeven kaarten en een lijst 
met plaatsen, komt de lezer op het spoor 
van 14 ‘oude landen’ die tot bij ons kwamen: 
bv. de prinsdommen Luik en Stavelot-
Malmédy, het markiesschap Franchimont, 
de graafschappen Namen en Henegouwen, 
de hertogdommen Luxemburg, Brabant, 
Bouillon, Limburg en Land van Outremeuse, 
Doornik, het Graafschap Vlaanderen, het 
Koninkrijk Frankrijk en het Keurvorstendom 
Trier.

CES RIVIÈRES QUI  
ONT FAÇONNÉ LE BRABANT 
WALLON
Le patrimoine du Roman  
Pays de Brabant au fil de l’eau
Éric Meuwissen (tekst)  
en Guy Focant (foto’s)

Water is een essentieel element in het leven 
van de jonge provincie. De rivieren, beken, 
kanalen en meren bepaalden mee het leven 
van onze voorvaders. Water is een 
levensader die de auteur door het boek en 
de geschiedenis laat stromen. Een mooi en 
wonderlijk boek over het evenzeer 
wonderlijke Roman Pays de Brabant.

LE PATRIMOINE DE 
MARCHE-EN-FAMENNE
Christophe Masson

Dit werk is een mooie synthese gewijd 
aan de geschiedenis en het erfgoed van 
de gemeente Marche-en-Famenne. Het 
passeert uiteraard langs de 
architecturale en culturele musts in het 
centrum van Marche maar ook langs de 
twaalf dorpjes van de fusiegemeente. En 
dat zijn Aye, Champlon-Famenne, 
Grimbiémont, Hargimont, Hollogne, 
Humain, Lignières, Marloie, On, Roy, 
Verdenne en Waha.

LEZEN IS ONTDEKKEN 
IN DE BOEKHANDEL OF VIA DE ONLINESHOP 

VAN DE IPW
(rubriek “Services-publications”) 

w w w . i n s t i t u t d u p a t r i m o i n e . b e

GEBONDEN MET 
KARTONNEN OMSLAG

VIERKLEURENDRUK 
BINNENIN.

384 BLADZIJDEN

GEBONDEN MET 
KARTONNEN OMSLAG. 

VIERKLEURENDRUK 
BINNENIN.

192 BLADZIJDEN

GEBONDEN MET 
KARTONNEN OMSLAG. 

VIERKLEURENDRUK 
BINNENIN.

274 BLADZIJDEN

€ 45

€ 35

€ 25

Erfgoed

Om het tweehonderdste 
geboortejaar van Adolphe Sax te 
vieren, zet de fiere stad Dinant 
een reeks events op touw voor 
haar ‘zoon’. U vindt er meer over 
sax.dinant.be

www.institutdupatrimoine.be
sax.dinant.be
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En dan is er de Raidillon, die waan-
zinnig steile helling die op het circuit 
van Francorchamps de reputatie van 
 scherprechter heeft gekregen. Dit is de 

plaats op het hete asfalt waar volgens Dan Gur-
ney, winnaar van de Belgische F1 Grand Prix in 
1967, de jongens van de mannen worden geschei-
den. Deze legendarische bocht werd aangelegd in 
1939 en is wellicht de eerste bocht in Europa die 
werd aangelegd voor de auto- en motorencom-
petitie. Dat wil zeggen dat de Raidillon dit jaar 
zijn 75ste verjaardag viert. 

Eerst geplet worden, dan vliegen
De Raidillon is een aaneenschakeling van een 
linkse, rechtse en opnieuw een linkse bocht, ge-
kenmerkt door een duizelingwekkende stijging 

De Rascasse, Casino en Portier in Monaco, de Karrussel  
op de Nürburgring, de Tamburello in Imola, de Blanchimont 
en La Source in Francorchamps. Namen van wereldberoemde 
bochten die stuk voor stuk tot de verbeelding spreken 
van alle liefhebbers van de Formule 1. Mythische bochten die 
allemaal deel uitmaken van al even mythische circuits. 

DE RAIDILLON 
VAN FRANCORCHAMPS

Al 75 jaar 

scherprechter

F R A N C O R C H A M P S

Luik

O N Z E  G E S C H I E D E N I S

Erfgoed Erfgoed

I Jean Fauxbert

Fangio, Farina, Hill, 
Surtees, Stewart, Ickx, 
Ascari... Ze kregen alle 
stuk voor stuk, kippenvel 
voor de ‘muur’, genaamd 
Raidillon.

De ‘24 Uren van 
Francorchamps’ is de oudste 
race op het circuit!

van de bocht naar rechts, waar je links uitkomt 
en die daarna uitgeeft op een lange rechte lijn. 
Als de chauffeur dus met zowat 300 kilometer 
per uur aankomt waar de bochtenreeks begint, 
doemt daar plots die muur voor hem op met een 
helling van 17%. In de bocht wordt hij eerst in zijn 
cockpit platgedrukt met een laterale kracht van 
4G. Even ziet hij de lucht, om dan weer met een 
kracht van 1G omhoog gekatapulteerd te wor-
den, waarna het aan het einde van de bocht net 
is of hij vleugels krijgt omdat de wagen zich daar 
volgens de ingenieurs bijna in een toestand van 
gewichtloosheid bevindt. De betreurde Jacques 
Villeneuve was een grote fan van de Raidillon: 
“Bij elke passage is er een gevecht tussen je overlevings-

instinct dat je beveelt om je voet van het gaspedaal te 

halen en de zin om je grenzen te verleggen. Je moet heel 

moedig zijn, telkens als je deze beklimming aanvat. 

Maar als dat risico er niet zou zijn, zou het rijden ook 

niet zo’n fantastisch gevoel geven.”

De Oude Douane gaat eruit
In 1920 vatten Jules de Thier, directeur van de 
krant La Meuse en zijn vriend Henry Langlois 
Van Ophem, voorzitter van de sportcommissie 
van de Koninklijke Belgische Automobielbond 
R.A.C.B., het idee op om een autocircuit aan te 
leggen in Francorchamps. Ze hadden er geen 
idee van dat ze daarmee de naam van deze kleine 
gemeente in gouden letters zouden bijschrijven 
in de annalen  van de auto- en motorencompeti-
tie. Met de steun van de burgemeester van Spa, 
Joseph de Crawhez, werd het circuit zelf snel 
aangelegd. De wegen die Malmedy, Stavelot en 
Francorchamps met elkaar verbonden, waren 
vlug klaar en vanaf 1921 werd er al geracet op 
het bijzonder snelle, ruim vijftien kilometer lange 
circuit. Francorchamps opende als eerste een 
nieuw tijdperk van circuits. In 1922 volgde dat 
van Monza in Italië, in 1927 de Nürburgring in 
Duitsland, terwijl het stratencircuit van Monaco 
werd ingehuldigd in 1929. 
 In de ogen van zijn makers moest het circuit 
van Francorchamps op alle vlakken een must 
worden in het autowereldje, maar vooral ook 
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het snelste. En net daar wrong het schoentje. 
Want een van de bochten, of beter gezegd, een 
haarspeldbocht in de buurt van de Eau Rouge, 
die de Oude Douane genoemd werd, vertraagde 
de piloten aanzienlijk. De racebazen besloten dan 
maar om in 1939 die bocht door te snijden en 
te vervangen door een lange, steile bocht naar 
rechts. Daar komt ook de naam Raidillon (steile 
helling) vandaan. Daarmee kwam ook de droom 
uit van Henry Langlois die het circuit negentien 
jaar eerder had uitgetekend. “De ligging van de val-

lei van de Eau Rouge is ideaal. We kunnen de helling 

van Burenville helemaal volgen.” En zo geschiedde. 

Liefde voor het snelste circuit ter wereld
De sterren van die tijd hadden die wijziging snel 
onder de knie, ondanks het feit dat het er nu veel 
gevaarlijker was geworden. Vergeet niet dat de 
bolides in die tijd tot 300 kilometer per uur kon-
den halen, terwijl de racers niet eens een gewone 
veiligheidsgordel droegen. De Italiaan Tazio Nu-
volari reed eerst met Saroléa-motoren, voordat 
hij een succesvolle carrière in de automobielsport 
begon. Hij stak zijn bewondering voor deze bocht 
niet onder stoelen of banken: “Deze nieuwe bocht 

maakt het tracé nog veel selectiever, want hier komt de 

wegligging van een wagen het best tot uiting. Precies 

op een plaats waar er altijd veel toeschouwers staan.” 
 Die toeschouwers zullen dan toch nog tot na 
de oorlog moeten wachten om de nieuwste bocht 
te komen bewonderen, ook al omdat er door de 
gevechten redelijk veel schade was aangericht aan 
de installaties op en rond het circuit. Er worden 
een nieuwe piste en nieuwe tribunes gebouwd en 
in 1946 wordt het nieuwe Nationaal Circuit van 

Francorchamps ingehuldigd. Een tijdelijk bestuur 
neemt de zaken waar. Twee jaar later wordt de 
intercommunale van het circuit opgericht. Die 
bestaat uit de provincie Luik, de vijf gemeenten 
langs het circuit, de Belgische overheid, de Ko-
ninklijke Automobielclub van België en de Bel-
gische motorrijdersfederatie FMB. 

Een spektakel over heel de lijn 
Maar in de loop der jaren gingen de racewagens 
door allerlei technologische verbeteringen almaar 
sneller door de bochten, terwijl de uitwijkstroken 
langs de Raidillon niet meer aangepast waren aan 
die hoge snelheden en te smal bleken. De weg 
werd daarom verbreed in 1970, maar de belang-
rijkste aanpassing vond plaats in 1983, toen de 
bocht 10 meter naar rechts werd opgeschoven. 
Op die manier werd de hoek van de bocht ver-
kleind, maar tegelijkertijd en misschien zelfs te-
genstrijdig daaraan, verhoogde dat de snelheden 
in de bocht. 
 Met als gevolg dat er uitgebreide uitwijkstro-
ken bijkwamen, mogelijk gemaakt door de ver-
plaatsing van de bocht, en dat daardoor het spek-
takelgehalte over heel de lijn toenam. Zo zullen 
de liefhebbers van Formule 1 zich nog lang de 

TE LEZEN
Spa-Francorchamps : 
histoire d’un circuit 
de 1896 à nos jours,  

door René Bovy, 
Théo Galle en 

Herman Maudoux. 
Uitgegeven bij 

Renaissance du Livre, 
2010. 

ongeziene inhaalbeweging herinneren van Mark 
Webber, toen die tijdens de Grand Prix van 2011 
met zijn Red Bull de Ferrari van Fernando Alonso 
het nakijken gaf. En er zullen zeker mensen zijn 
die dromen van een terugkeer van de Moto GP 
naar Francorchamps om opnieuw de homerische 
gevechten te beleven tussen de Marquez, Loren-
zo’s, Rossi’s en andere Pedrosas van deze wereld. 
Terwijl ze zich de even heroïsche duels herinne-
ren van mannen zoals Surtees, Hailwood, Agos-
tini of Read. Maar dat is weer een ander verhaal. 

Het geheugen van de mythe: René Bovy
WAW stelt u het vervolg van dit verhaal voor 
aan de hand van onze gids, die al even mythisch 

Erfgoed Erfgoed

Te midden van het groen 
ligt een bocht als nergens 
anders ter wereld.

De wijziging van de 
Raidillonbocht maakte 
hem nog sneller. De F1 
bolides razen hem aan 
zo’n 300 km/u door!

De racebazen besloten dan maar om in 1939 die 
bocht door te snijden en te vervangen door 
een lange, steile bocht naar rechts. Daar komt ook 
de naam Raidillon (steile helling) vandaan. 
Daarmee kwam ook de droom uit van Henry 
Langlois die het circuit negentien jaar eerder had 
uitgetekend.

is als het circuit: René Bovy, levend geheugen 
van Francorchamps en zijn geschiedenis. René 
Bovy, geboren in 1922, in de bocht van Masta 
– midden op het circuit - was de eerste secreta-
ris-penningmeester van het Nationaal Circuit van 
Francorchamps. Hij kent er alle plekjes en heel de 
geschiedenis op zijn duimpje. Tot vandaag bezielt 
hij, samen met onder meer Herman Maudoux en 
Pierre Christophe het Museum van het Circuit. 
Met zulke mannen is het einde van de legende van 
Francorchamps nog lang niet in zicht.     
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Van boer  

tot bord 

CONSUMEER  
LOKAAL! 

Producenten en speciaalzaken, een 
garantie voor kwaliteit! 

85 Magasin D’Ici

86 Bufflardenne

87 La Coopérative Ardente

88 Peter Otte, imker

88 Asinerie du Pays des Collines

89 Vin de Liège

90 Ginette

GA LOKAAL UIT  
ETEN

Heerlijk eten uit de streek, een 
winnende combinatie!

92 Château du Mylord

95 Restaurant Philippe Fauchet

97 Restaurant Jacques Marit

98 L’Auberge du Sabotier

LOKAAL IS IDEAAL

http://www.bufflardenne.be
http://www.lacooperativeardente.be
http://www.asineriedupaysdescollines.be
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Nadat hij in 1991 afstudeerde als licen-
tiaat in de economie, heeft Frank 
Mestdagh zijn hele carrière in de voe-
dingswarensector gewerkt. Begin 

jaren negentig begon hij als productmanager bij 
Côte d’Or. Daarna verdiende hij zijn strepen in 
de familiezaak van zijn oom Henry. Hij had daar 
verschillende functies vooraleer aankoper te wor-
den van verse producten. Hij verlaat de groep in 
1999. Na een kort verblijf op de informaticadienst 
van Cap Gemini neemt hij een bedrijf over in la 
Roche-en-Ardenne waar charcuterie versneden 
wordt. In 2009 verkoopt hij deze zaak, maar hij 
leidt het bedrijf nog tot 2010.
 Vijf jaar daarvoor had Frank een artikel ge-
lezen dat hem was bijgebleven. Pierre Ozer, geo-
loog aan de universiteit van Luik had daarin uit-
gelegd wat een afstand voedingswaren moeten 
afleggen voor ze op ons bord terechtkomen. 
Gewoon  voorgerecht, hoofdgerecht, dessert. “Met 

tomaten uit Marokko, garnalen uit Denemarken, 

Australische wijn, Argentijns rundvlees, Israëlische 

aardappelen, Thaïse lychees, bananen uit Peru enzo-

voort, kwam hij uit op een totaal van 135.000 kilome-

ter”, herinnert Frank zich. Het zaadje voor het 
project ‘Magasin D’Ici’ is geplant.

Lokaal en duurzaam 
Samen met zijn zakenpartner buigt onze onder-
nemer zich over een project dat het consumptie-
gedrag van de mensen zou kunnen veranderen. 
“Het is paradoxaal genoeg gemakkelijker om heel het 

jaar door aardbeien te vinden, dan boter die afkomstig 

Lokaal 

consumeren van 

bij ons

MAGASIN 
D’ICI 

D’Ici, maakt zijn 
naam volledig waar 
met zijn slogan ‘50% 
van de producten 
hebben maximaal 
50 kilometer 
afgelegd’. Een gesprek 
met oprichter Frank 
Mestdagh.

Dossier Dossier

is van een drie kilometer verder gelegen boerderij. 

Daardoor zijn we op het idee gekomen van een 

ontwikkeling in drie stappen. Eerst hebben we een 

winkel geopend in de provincie Namen. Vervolgens 

hebben we een aankoopcentrale opgericht. Ten slotte 

een locatie waar de producten worden voorbereid voor 

de verkoop. We zijn op zoek gegaan naar lokale pro-

ducenten. Die moesten niet noodzakelijk bio zijn, 

maar wel streven naar duurzaamheid. We waren niet 

op zoek naar een zaak die al in heel België op de markt 

was en hun producten exporteerde. Wel naar mensen 

die onze filosofie deelden en die daarenboven gepas-

sioneerd waren door hun producten.”
 Zo is er via verschillende bronnen, maar ook 
met behulp van de APAQ-W (Waalse dienst voor 
de promotie van kwalitatieve landbouw) een se-

I Marc Vanel

Heel wat mensen in Wallonië stellen het moderne 
systeem van massaconsumptie in vraag. De Waalse 
verbruikers kijken dan ook meer en meer toe op de 

afkomst en de productiewijze van haast alles wat er op 
hun bord komt. Die bekommernis, die hen ertoe bracht 

om te streven naar een ‘andere’ manier van 
consumeren, leidde tot de ontwikkeling van het ‘lokaal 

consumeren’. Hierbij beperkt men het aantal 
tussenpersonen en is de geografische nabijheid tussen 

de producent en de consument zeer belangrijk. 

En tegelijk met deze trend krijgen de lokale 
landbouwproducten ook steeds meer belangstelling 

vanuit de restaurant- en cateringsector. Of hoe samen 
met onze smaak voor de goede dingen van bij ons, de 

sociale band tussen de consument en de producent 
almaar sterker wordt. WAW geeft deze trend graag een 

moreel steuntje met enkele mooie voorbeelden in 
dit speciaal dossier.
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lectie gemaakt van producenten 
voor elke voedselsoort. Aanvan-
kelijk werden er een zeventigtal 
producenten gekozen voor de 
opening van de eerste winkel in 
2013. Een jaar later zijn er al 
meer dan 130 en hun aantal blijft 
groeien. “Elke week komen er 

nieuwe producten bij. We hebben ook het terrein hier-

naast gekocht om groenten te kweken,” zegt Frank 
met een glimlach. “We hebben hier ook onze eigen 

slager en er is een restaurant waar ook met lokale 

producten gewerkt wordt, wat allemaal de waardering 

ten goede komt van die lokale producenten.” 

Minder dan 50 kilometer
Het publiek groeit elke week aan, net zoals de 
gemiddelde prijs. “Het concept van de nabijheid slaat 

echt aan. Natuurlijk verkopen we ook sinaasappels en 

bananen die hier niet groeien, maar met uitzondering 

van een paar zaken, is alles echt van de streek. Bij elk 

product kan je lezen waar het vandaan komt en het 

aantal kilometers dat het heeft afgelegd.”
 Met elf mensen die bijna allemaal voltijds in 
dienst zijn, gaat D’Ici voort op de ingeslagen weg. 
Binnen een paar maanden wordt er een tweede 
winkel geopend. Er komt een diepvriesgamma 
bij, waarschijnlijk ook een brouwer in Naninne, 
voor de klanten een ontdekkingstocht langs de 
verschillende producenten… projecten genoeg 
dus. Dat alles komt in ieder geval de lokale eco-
nomie ten goede. 

ARDENSE 
MOZZARELLA?  
TOCH WEL.
I Michel Jonet

De melkprijs daalde. Patrick Cornelissen 
verveelde zich in zijn veekwekerij. De 
buffels van de Cantal bezorgden hem 
een tweede adem en een paar nieuwe 
producten. “Eerst had ik zin om iets 
helemaal anders te gaan doen. Na 
dertig jaar veeboer te zijn geweest, wou 
ik weg van de platgetreden paden.” De 
sterke daling van de melkprijs dwong 
Patrick na al die jaren tussen zijn 
Bretonse koeien (Pie Noir) om te 
diversifiëren. “Ik ben van nul af aan 
opnieuw moeten beginnen. Terug naar 
school als het ware. Ik heb heel Europa 
afgereisd, via Nederland, via de Franse 
Cantal, naar Italië. Ik heb les gevolgd bij 
vaklui en kwekers. In Italië heb ik het 
meest opgestoken, dankzij de man die 
me mijn materiaal leverde. Ik heb ook 
enorm moeten investeren. Maar het is 
gelukt. Mijn mozzarella is hier op de 
boerderij te koop, maar ook in 
verschillende kruidenierszaken in 
Wallonië. Noem het maar een Belgische 
première. Honderd procent op basis van 
buffelmelk, echt bio en zonder 
genetische manipulatie.” In 2010 komen 
de eerste melkbuffels toe op de 
boerderij van Patrick, rechtstreeks uit de 
Cantal, een deel van de Franse 
Auvergne. De kudde groeit en bloeit en 
de melk is enig in zijn soort. Patrick voert 
twee jaar doorgedreven onderzoek en 
probeert verschillende kazen uit. Meer 
bepaald in de schapenkwekerij 
Acremont nabij Ciney en de kaasschool 
van Besançon. Tot hij het resultaat 
bereikt dat hij voor ogen had: de 
mozzarella (“Ik had nooit gedacht dat het 
zo moeilijk zou zijn om die te maken”), de 
bufflotin, een kaas met een smaak 
tussen brie en camembert en tot slot zijn 
tomme de Bourlan, mooi en smeuïg. 
Verbazingwekkend.

www.bufflardenne.be

I N L I C H T I N G E N

Magasin D’Ici 
Open van dinsdag tot zaterdag van 8.30 tot 19u.
Maandag vanaf ’s middags.  
Op zondag van 8.30 tot 12.30u.
Chaussée de Marche, 940 
B-5100 Naninne (Namur)

www.d-ici.be

Het idee om deze consumentencoöpe-
ratie op te richten, kwam bij adminis-
tratief en financieel manager Caroline 
Marcour op tijdens een slapeloze 

nacht. Ze stelde vast dat ze eigenlijk nooit tijd 
genoeg had om na haar werk nog even bood-
schappen te gaan doen in een warenhuis of op 
een boerderij, of via een gemeenschappelijke aan-
koopgroep. “Ik ging met de trein naar mijn werk bij 

Exposant D, een vereniging voor duurzame ontwik-

keling. Tegen 18 uur was ik weer in Luik en moest ik 

nog boodschappen gaan doen in een warenhuis. Ik 

vond dat op den duur niet meer normaal.” 
 Voortaan kan iedereen vanuit zijn luie stoel 
met de laptop op schoot zijn boodschappen doen. 
Door te bestellen op de e-commercesite van La 
Coopérative Ardente spaar je  kostbare minuten 
uit. “Je trapt ook niet meer in de val van de impuls-

aankopen van dingen die vlak voor de kassa’s opge-

steld staan. Bovendien heb je minder afval, want je 

kan onmiddellijk nakijken wat er nog in de koelkast 

zit. Groenten die rechtstreeks gekocht worden bij de 

producent blijven trouwens langer vers.” Spinazie die 
geplukt wordt op maandag en die op woensdag 
al geleverd wordt, blijft nog zeker tien dagen vers.

Zelf bepalen wat je eet
La Coopérative Ardente wil een nieuw sociaal 
netwerk creëren. Tegelijkertijd wil ze ook inzet-
ten op zowel economisch als ecologisch vlak. Ze 
wil opnieuw de band verstevigen met lokale pro-
ducenten. Zo werd de droom van Caroline Mar-
cour uiteindelijk werkelijkheid, door de oprich-
ting van een coöperatieve vennootschap met 
sociaal doel. 
 Caroline heeft haar project kunnen realiseren 
met behulp van een coach en een haalbaarheids-
studie, dankzij een beurs van ImpulCera*. Haar 
collega Pauline Leboutte was vroeger straathoek-
werker maar stapte heel graag mee in dit avon-
tuur. Na achttien maanden van studeren en het 
opstellen van een businessplan werd de vennoot-
schap in oktober 2012 opgericht. “Dan hebben we 

nog zes maanden gezocht naar een locatie, kapitaal, 

personeel en leveranciers. Sinds april 2013 zijn we dan 

beginnen te leveren. ”
 Aanvankelijk waren ze met 26 stichters die een 
kapitaal hadden samengebracht van € 20.000. Nu 
zijn ze met 270 en heeft het project al een waarde 
van € 70.000. Met een investering van € 100 ben 
je al aandeelhouder in het bedrijf. Komt daarbij 

dat elke coöperant ook € 3 korting krijgt op elke 
levering. Die  kan ook deelnemen aan de algeme-
ne vergaderingen en heeft daar ook stemrecht.  
Transparantie is van het allergrootste belang voor 
de coöperatie. “Winst maken is geen doel op zich, 

maar als er toch winst gemaakt wordt, wordt die op-

nieuw in het bedrijf geïnvesteerd. Dat is dus niet zoals 

bij grote bedrijven, waar je niet weet waar het geld 

naartoe gaat. Om aan iedereen het woord te kunnen 

geven, is het stemrecht ook beperkt.”

De dingen willen veranderen
Caroline geeft toe dat het niet gemakkelijk is om 
zo ineens voedingsproducten te gaan verkopen. 
“Je moet klanten vinden en dan meteen ook hun con-

sumptiegewoonten aanpassen. De mensen zijn er nog 

niet helemaal klaar voor. Zelfs niet diegenen die bij 

onze coöperatie passeren en het systeem echt wel tof 

vinden.” Blijft dan de vraag of dat haar uiteindelijk 
niet moedeloos maakt. “Helemaal niet”, antwoordt 
Caroline, “we passen ons aan. Op die manier ontdek-

ken we voedingswaren die weinig bekend zijn, zoals 

pastinaak of bietjes. Op onze site vind je ideetjes en 

recepten.” Caroline Marcour geeft toe dat het op 
termijn de bedoeling is om met La Coopérative 
Ardente  de supermarkten uit de markt te verdrin-
gen. Maar momenteel is het doel vooral te zorgen 
dat hun zaak blijft bestaan en dat de drie banen 
niet verdwijnen. Langzaam maar zeker probeert 
ze ook bedrijven ervan te overtuigen om hun 
werknemers toe te staan hun pakketjes daar te 
laten bezorgen. Op de vraag of de coöperatie in 
Luik blijft, is het antwoord: “In eerste instantie gaan 

we proberen vaste voet aan de grond te krijgen in het 

centrum van de stad. Later trekken we wellicht naar 

de randgemeenten. Vergeet niet dat we een eigenlijk 

een familiebedrijfje zijn. Wij kennen iedereen.”

Een magazijn in 
Saint-Nicolas staat 
vol manden gevuld 
met lokale, eerlijke 
bioproducten, klaar 
om naar 
afhaalpunten in het 
centrum van Luik 
gevoerd te worden. 
Er zit vers fruit en 
groenten bij, maar 
ook verpakte 
producten, vlees of 
huishoudproducten. 
Bij La Coopérative 
Ardente ligt de 
nadruk op keuze uit 
1.500 producten in 
totaal. 

LA COOPÉRATIVE 
ARDENTE

Aanvankelijk werden er 
een zeventigtal 
producenten gekozen 
voor de opening van de 
eerste winkel in 2013. 
Een jaar later zijn er al 
meer dan 130 en hun 
aantal blijft groeien.

Dossier Dossier

I Joéllie Sprumont

* www.impulcera.be:  
steun aan projecten 
binnen het kader van 
sociaal ondernemerschap. www.lacooperativeardente.be 

http://www.bufflardenne.be
http://www.d-ici.be
http://www.lacooperativeardente.be
http://www.lacooperativeardente.be
www.impulcera.be
http://www.lacooperativeardente.be
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Twaalf hectare resistente wijnstokken 
zijn al geplant, de eerste steen van een 
splinternieuwe wijnkelder is op 
22 april gelegd en de eerste flessen rol-

len in 2015 van de band. Het lijkt wel een school-
vraagstuk. Om een en ander beter te begrijpen, 
hebben we een afspraak met Alec Bol, adminis-
trateur-generaal en met Romain Bévillard, de 
oenoloog die verantwoordelijk is voor de toe-
komstige cuvées. 
 In den beginne was er de vzw La Bourrache 
(letterlijk ‘komkommerkruid’). Een vormingsin-
stelling voor het werk in de tuinbouw en het 
onderhoud van parken en tuinen. In 2010 werd 
in de schoot van deze vzw de coöperatie ‘Vin de 
Liège’ opgericht. Het was de bedoeling om de 
wijngaarden opnieuw te laten herleven op de 
hellingen van de citadel. Het project werd gedra-
gen door Fabrice Collignon, de beheerder, en de 
Franse oenoloog Romain Bévillard, die toen net 
in dienst was. Daar kwam dan Alec Bol bij en het 
trio heeft gedurende vier jaar een informatiecam-
pagne gevoerd om zoveel mogelijk mensen te 
overtuigen € 500 in hun project te investeren. 

Tegelijkertijd gingen de drie vrienden op zoek 
naar geschikte grond. Eerst waren ze geïnteres-
seerd in een perceel aan de rue Hors-Château dat 
eigendom was van de kloosterorde van de Filles 
de la Croix. De toenmalige schepen van stadsont-
wikkeling vertelde aan de kompanen dat hij dat 
project kon inschrijven als opwaardering van die 
wijk. Maar hij vertelde er ook bij dat nog iemand 
anders zijn oog had laten vallen op dat stuk grond. 
Niemand minder dan Paul-François Vranken, een 
Luikse zakenman die al sinds 1976 champagne 
produceert in Reims. Die wou honderd hectaren 
wijnstokken planten in Luik. Dat idee maakte de 
buurtbewoners erg ongerust. Zij vreesden voor 
een negatieve ecologische impact. De baas van 
Vranken-Pommery hield het voor bekeken en 
sindsdien sijpelt er geen enkele informatie meer 
naar buiten over deze plannen. Het laatste wat 
men ervan hoorde was dat het hele project was 
opgedoekt. Op de Belgische zetel beweert men 
zelfs dat er nooit sprake is geweest van zo’n pro-
ject. De provinciale overheid probeert het contact 
te vernieuwen, maar het ligt allemaal wat moei-
lijk. De gronden zouden immers via een RUP 
moeten omgezet worden in landbouwgrond. En 
het is geen landbouwgrond. Heel ingewikkeld 
allemaal. 

In de vallei van de Geer
Maar Vin de Liège wou niet bij de pakken blijven 
zitten en aangepord door de eerste coöperanten 
werden er op een eerste perceel 600 wijnstokken 

Peter leeft op het ritme van de 
foeragerende bijen en maakt 
de honing volgens de normen 
van zijn grootvader. “Na een 
paar jaar met succes te hebben 
gewerkt, was het bedrijf te 
klein geworden en toen besloot 
ik om naar Graide in de 
Ardennen in de provincie 
Namen te trekken. Het is een 
idyllische locatie, omgeven 
door de natuur, door de 
Ardense bossen en bezaaid 
met bloemen waar de bijen 
kunnen foerageren om een 
zoete honing te bekomen. Mijn 
honing wordt nog koud 
gecentrifugeerd zonder enige 
toevoeging van suiker, 
antibioticum of organofosfaten. 
De honing bevat enkel 
natuurlijke suikers zoals 
fructose, glucose en verder nog 
mineralen, aminozuren, koper, 
calcium, fosforzuur en is rijk 
aan sporenelementen. De 
bijenvolken leven hier ver van 
snelwegen en industriezones 

De liefde voor ezels en het verlangen om een ruim pu-
bliek er kennis mee te laten maken. Dat was de motivatie 
van Marie Tack toen ze haar carrière omgooide en zich 
in het avontuur stortte van de ezelkwekerij van het Pays 
de Collines. Hier, in het magnifieke natuurpark ligt de 
belangrijkste Europese productieplaats van ezelinnen-
melk. Niet minder dan 150 ezels worden in deze buiten-
gewone wilde streek gekweekt. De ezelsveulens worden 
twee maanden gezoogd. Daarna worden ze vijf dagen per 
week overdag van de moeder gescheiden. Dan worden ze 
gevoed met een product dat de moedermelk vervangt. ’s 
Avonds komen de mama’s en de kleine ezeltjes weer bij 
elkaar. De veulens houden zo een jaar contact met hun 
moeder. Dat is goed voor hun psychologisch evenwicht 
en zo worden ze later brave, volwassen ezels. Veel ezels 
worden in het buitenland verkocht. Ze hebben allemaal 
een identificatiechip en komen nooit in het uitstalraam 
van een slager terecht. De kopers moeten een grote weide 
hebben en onderdak, zodat de ezeltjes in goede omstan-
digheden kunnen leven. 
 Veel rassen vermengen zich hier: de langharige Bau-
dets van Poitou, de kleine rosse ezeltjes, de Catalaanse 
ezels en de Grote Grijze van de Heuvels. In vergelijking 
met een paard meet dit dier amper een meter vijftig. Ezels 
zijn lief en slim en ze kunnen mensen blij maken. Maar 
dat is nog niet alles. Ezelinnenmelk kan heel weldadig 
zijn voor de huid. Ze verzorgt en verzacht ook een groot 
aantal ziektes zoals eczeem of psoriasis. Ezelinnenmelk is 
kostbaar. Om de drie uur wordt de ezelin gemolken en 
dat levert 1,5 tot 2 liter per dag op. Die melk wordt hier 
gebruikt voor de ‘Ânes & sens’-producten. Om zeep te 
maken, wordt de melk naar een oude Brusselse zeepzie-
derij gestuurd. Andere verzorgingsproducten worden 
in een cosmetisch laboratorium in Vlaanderen gemaakt. 
Elk jaar komen er nieuwe producten bij. Zo mogen we 
nog een melkmasker verwachten en ook shampoo met 
ezelinnenmelk. De producten zijn online te koop en in 
de plaatselijke of andere winkels.

In vier jaar tijd heeft ‘Vin de Liège’ € 1,8 miljoen 
opgehaald bij 1200 coöperanten en drie 
Waalse investeringsfondsen. Binnenkort wordt 
er wijn gemaakt in de Vurige Stede.

Luik, wordt een 

wijnstreek

EZELTJES KWEKEN IN 
HET PAYS DES COLLINES 
I Ghislaine Horenbach

www.asineriedupaysdescollines.be

en dat verzekert een goede 
kwaliteit en diversiteit van 
verschillende soorten honing.”
Peter Otte verkoopt naast zijn 
kwaliteitshoning, ook andere 
voedingsmiddelen zoals 
honingmosterd, 
honingdressing, snoep, wafels, 
nougat en heerlijke 
‘chocopasta’ met honing. 
“De honing en het stuifmeel zijn 
het voedsel van de bijen. Maar 
de koningin krijgt omwille van 
haar status meer aandacht en 
een energierijkere voeding, 
koninginnebrij (= de 
koninginnegelei). Zij zal 
daardoor ook langer leven dan 
de werkbijen. Deze gelei wordt 
aanbevolen voor mensen met 
een gebrek aan energie en kan 
hun gezondheid aanzienlijk 
verbeteren.”

PASSIE VOOR 
HONING
Bijen houden of imkeren is de passie van Peter 
Otte en die heeft hij van zijn grootvader. In 2003 
besloot hij van zijn passie zijn beroep te maken.

I Ghislaine Horenbach

I N L I C H T I N G E N

Peter Otte apiculteur
Voye du Sclassin, 47
B-5555 Graide
+32 (0)486 51 88 36 
info@peterotte.be

www.peterotte.be

Dossier Dossier

I Marc Vanel

VIN DE LIÈGE

EEN WISSEL OP 
DE TOEKOMST
Marcel heeft samen met 
zijn vrouw drie of vier 
aandelen gekocht. Zijn 
getuigenis: “We liepen 
op een dag toevallig 
langs toen er een 
presentatie gegeven 
werd van de coöperatie. 
We waren meteen 
verkocht. Niet alleen 
door het project, maar 
ook door de kwaliteit 
van de Belgische wijnen 
die daar toen 
geschonken werden. Het 
sociale aspect heeft ons 
mee over de streep 
getrokken. Want als je 
op deze manier jonge 
mensen aan het werk 
krijgt, is dat een goede 
zaak. Ik verwacht niet 
dat ik geld terugkrijg van 
mijn aandelen. Dat is 
eerder iets voor de 
kinderen, als wissel op 
de toekomst. Onze 
dochter volgt overigens 
een avondcursus 
oenologie in 
Welkenraedt en in Aubel. 
Dat kan haar misschien 
later in gang zetten.” 
Mooie vooruitzichten.

http://www.asineriedupaysdescollines.be
mailto:info@peterotte.be
http://www.peterotte.be
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Drie papa’s die dol zijn op Afrikaanse 
avonturen hebben in oktober 2009 
het leven geschonken aan een kleine 
Ginette. Een natuurlijk witbier met 

een verrassende kleur… blond. Maak kennis met 
33 cl bio met een stevig karaktertje. Ginette ziet 
er goed uit: d’r haar heeft een perfect volume en 
haar volle lippen zijn schitterend rood. Ze is zo 
weggelopen uit de wereld van de pin-ups en haar 
logo verleidt je met een knipoog. Is dit ‘Organic 
Belgian Beer’ voor vrouwen bestemd? Niet uit-
sluitend. Ginette verleidt zowat iedereen. Met een 
voornaam die de generaties overstijgt doet ze 
overal waar ze komt over haar praten. Want niet 
alleen de mannen weten waarom: iedereen valt 
voor haar vintage en sexy looks. 

Natuurlijk en bio
Eén van haar papa’s is graficus en die heeft de look 
van Ginette minutieus bewaakt. “Op grafisch vlak 

is Ginette mijn kindje. Als je in een biowinkel naar 

de bieren kijkt, zie je daar elfen en trollen…” Voor 
Cédric Baudewyns zijn de marketing en de ver-
pakking belangrijk. En toch staat er op het etiket 
niet dat het ‘biologisch’ is. Er staat alleen in kleine 
lettertjes ‘Belgian Organic Beer’ op. Om taalkun-
dige redenen is de benaming alleen in het 
Engels. 
 Het gaat bioproducten voor de wind, maar 
Cédric Baudewyns wil niet meesurfen op die golf. 
Waarom kiezen ze voor bio? “Uit principe. Ik weet 

zeker dat dat het beste is. Er zitten heel wat sproeistof-

fen en pesticiden in ons eten.” De grondstof wordt 
gecontroleerd door het label ‘Certysis’. Biobier 
brouwen betekent dat er hogere onkosten zijn, 
maar die willen de vaders van Ginette niet door-
rekenen aan hun klanten. “We hebben de ambitie 

om bio betaalbaar te maken. We halen wat van onze 

marge af, waardoor een Ginette in de prijsklasse van 

een speciaalbier zit.”

Een biertje voor drie
Ginette kwam er na een ontmoeting tussen drie 
vrienden met een passie voor natuur en ecologie. 
Al tien jaar lang trekken Cédric Baudewyns, 
 Didier Hamoir en Guillaume Björklund ieder jaar 
met een vrachtwagen door Afrika. Cédric Bau-

dewyns vertelt: “In Tanzania kregen we op het eind 

van de dag een licht biertje te drinken. We vroegen ons 

af of we het niet konden importeren. Dat was een 

 beetje een dwaas idee.” De vrienden wonnen inlich-
tingen in en beseften dat het project niet kon 
doorgaan, vooral om ecologische redenen. “En het 

is trouwens zoals je een pastis drinkt in Frankrijk en 

nadien in België. Dat smaakt toch anders.”

 En zo kwamen ze op het gekke idee om zelf 
hun eigen bier te gaan brouwen. Maar hoever 
zouden ze komen zonder businessplan, zonder 
marktstudie? Dan nog met een biobier, dat niet 
bij iedereen in de smaak valt? Cédric Baudewyns 
beaamt het: “Vandaag de dag is bio in. Zelf brouwen 

is ook trendy. Maar toen wij begonnen, moesten we 

hemel en aarde bewegen.”

 De bal ging aan het rollen. Ze moesten een 
eerste brouwsel van 80 hectoliter aan de man 
brengen. 24.000 flesjes moesten de liefhebbers 
van witbier verleiden. Het was een hele uitdaging 
om in oktober van start te gaan. ‘We kregen te 

horen: “Jullie zijn gek om met een witbier uit te pak-

ken. Die markt is aan het instorten. En dat is trouwens 

een bier voor de zomer.” Ze hebben daarom tot de 
zomer 2010 moeten wachten om het product op 
de markt te brengen. Het werd een geluksjaar, 
met de productie van 200 hectoliter Ginette. 
 Twee en een half jaar lang werkten ze nauw 
samen met brouwerij Brunehaut. En toen kwam 
er La Binchoise, die het gezin vergrootte en twee 
zusjes schonk aan Ginette. De Blonde, die op haar 
oudste zus lijkt, is licht gefilterd, “om 

het bezinksel in het bier te verminderen. 

Maar de smaak is dezelfde.” Het jongste 
zusje is zachter en fruitig, maar bevat 
weinig suiker. Framboos, cassis, blau-
we bosbes en vlier geven het bier een 
gevarieerde smaak.

DRIE WAALSE 
INVESTERINGS-
FONDSEN
Laten we even ons licht 
schijnen op de drie 
investeringsfondsen die Vin de 
Liège steunen voor een bedrag 
van € 350.000. 

Ten eerste Meusinvest, met 
€ 200.000. Dit fonds werd 
opgericht in 1985, midden in de 

geplant. Dat gebeurde in de rue Naimette. Daarna 
besloten ze om het buiten de stad te gaan zoeken. 
Dat bracht hen naar Eben-Emael en Heure-le-Ro-
main. “We hebben nu zestien hectaren”, legt Alec Bol 
uit. “Twaalf daarvan zijn al aangeplant, waarvan 

twee in april. We hebben gekozen voor ziekteresistente 

wijnstokken. Drie hectaren rood in Eben-Emael (Ca-

bernet Cortis en Pinotin) en tien andere wit en zwart 

gemengd in Heure-le-Romain ( Johanniter, Muscaris, 

Solaris en Souvignier gris).”
 Op 25 april, ter gelegenheid van het feest van 
de heilige Vincentius, patroonheilige van de wijn-
bouwers, werd het kapitaal afgesloten. Met 
€ 1,8 miljoen, veel meer dan gehoopt. 
 “Geld ophalen, als je niets hebt om te laten zien, is 

niet gemakkelijk,” bevestigt de jonge beheerder. 
“Weinig mensen geloofden er in het begin in. Een aan-

tal mensen kocht een aandeel uit liefde voor Luik, om 

de streek te steunen. Maar van zodra we in 2012 zijn 

beginnen te planten, kregen we tot drie aanvragen per 

week binnen. Dan volgde de toezegging van de Waalse 

investeringsfondsen. Dat zorgt voor de nodige bank-

waarborgen.” (zie kaderstukje) Nu komt een der-
tigtal coöperanten elke eerste zaterdag van de 
maand in de wijngaarden werken. Zij geven zich 
helemaal in dit project. Het OCMW van Herstal 
stuurt ook nog eens jongeren die een beroepsop-
leiding volgen. 

Verschillende soorten
Wat de productie betreft, stelt de coöperatie een 
volledig wijngamma voor. Schuimwijn, wit en 
rosé vanaf 2015 en rode als de wijnranken vol-
wassen zijn. 
 “We hebben van traditionele landbouwgrond een 

biologische wijngaard gemaakt waar alles met de hand 

gebeurt. Niet eenvoudig,” legt Romain uit. “We voor-

zien dat we volgend jaar 25.000 flessen zullen hebben. 

Min of meer. Ons doel is 80 à 100.000 in 2017-2018. Dit 

jaar wordt het lastigste. Onze wijnkelder, waarvan we 

in april de eerste steen hebben gelegd, moet immers 

klaar zijn. In juli moeten de vaten erin want heel het 

gebouw moet klaar zijn om de oogst binnen te halen. 

En we hebben niet veel tijd.” Toch blijft het team 
optimistisch. De wijnkelder is voorzien op de 
vinificatie van 14 hectaren wijnstokken maar kan 
uitgebreid tot 25 hectaren.

I N L I C H T I N G E N

Vin de Liège SCRLFS 
Rue Fragnay, 64 
B-4682 Heure-Le-Romain 
info@vindeliege.be

www.vindeliege.be

crisis van de staalindustrie. Dit 
fonds steunt de oprichting en 
de ontwikkeling van 
ondernemingen in de provincie 
Luik, van de start tot hun 
overname. www.meusinvest.be

Vervolgens is er Sowecsom, de 
Waalse maatschappij voor 
marktgerichte sociale 
economie met € 100.000. Die is 
opgericht in 1995 door de 
Waalse investerings-
maatschappij, in samenwerking 
met vakbonden en de Waalse 
overheid. Sowecsom steunt de 
ontwikkeling van de sociale 
economie met projectsubsidies 

en bedrijven die opteren voor 
een meer solidaire economie. 
www.sowecsom.be

Ten slotte is er St’Art Invest 
met € 50.000. Dit 
investeringsfonds voor 
creatieve bedrijven steunt Vin 
de Liège omwille van het 
coöperatieve en culturele 
aspect. En ook omdat het een 
uitstalraam is voor wat er lokaal 
mogelijk is op vlak van 
gastronomie.  
www.start-invest.be

Dossier Dossier

ENTREPRISE 
DE FORMATION 

PAR LE 
TRAVAIL (EFT)

La Bourrache leidt 
werkzoekenden op in 

de biologische 
groenteteelt en 

ecologisch park- en 
tuinonderhoud. Je 
leest meer over dit 

origineel bedrijg door 
de onderstaande 

QR-code te scannen.
www.labourrache.org

Een natuurlijk 

blondje
I Joéllie Sprumont

ER IS NOG EEN 
ZUSJE OP KOMST

Voor 2014 is er 
1.500 hectoliter 

gepland: de toekomst 
lacht Ginette toe. De 

ouders willen het 
momenteel even rustig 

aan doen, maar ze 
maken wel plannen om 

naar Frankrijk en 
Singapore uit te 

voeren. Er wordt zelfs 
gefluisterd dat er dit 

jaar een vierde Ginette 
het licht zou zien, voor 

hun verjaardag. 
Cédric Baudewyns licht 
een tipje van de sluier 

op. “We gaan 
misschien een ‘Indian 
Pale Ale’ uitbrengen. 

Het zou een probeersel 
zijn, een beperkte 
oplage voor onze 

verjaardag. Een bier 
van 50 centiliter met 

veel bitter.” We wensen 
haar even veel succes 

toe als haar oudere 
zussen. 

www.ginettebeer.com 

GINETTE

© Ginettebeer.com
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Dit optrekje uit de 19de eeuw, met zijn 
toren en zijn witte muren, dat grenst 
aan een schitterende tuin, heeft wel 
iets van een kasteel. Het ligt in het 

gelijknamige park, en de keuken die open is naar 
de tuin, is het eerste wat je van dit statige heren-
huis uit 1861 ziet. Het imposante gebouw is nu 
nog de stille getuige van de architectuur van die 
tijd. Met een snuifje Engels gevoel, de invloed van 
een Britse generaal die verliefd was geworden op 
een dame uit Ellezelles die deel uitmaakte van de 
entourage van het Belgisch koninklijk hof. Lord 
Gubbins was rond 1846 gouverneur van India in 
Benares. Tijdens een reis naar Antwerpen ont-
moette hij Bellonie Créteur, die afkomstig was 
van het ‘Pays des Collines’ (Land van de Heuvels). 
Ze trouwden drie jaar later. 
 Hij werd een geliefd man in de streek, een wel-
doener die altijd met ‘Mylord’ werd aangesproken 
door de mensen van Ellezelles. Hij schopte het 
zelfs tot erevoorzitter van de fanfare Les Amis 
réunis d’Ellezelles. Jean-Baptiste Thomaes, chef 
en eigenaar van het restaurant Le Château du 
Mylord, weet te vertellen dat die Lord Gubbins 
in werkelijkheid ook nog een vrouw in Enge-
land had. Zijn familie daar had hem verstoten en 
dus bleef hij omwille van de liefde in Ellezelles. 
Hij liet hier een heel mooi huis bouwen, genre 
Engels-Normandische stijl, met een prachtige 
Engelse tuin. 

Het parcours van een chef
Jean-Baptiste Thomaes gaat na zijn middelbare 
studie naar de CERIA hotelschool. Daarna werkt 
hij een jaar in de Barbizon** in Overijse, bij Alain 

Deluc, om dan in de buurt van Ronse aan de slag 
te gaan als traiteur. “Na mijn humaniora wou ik 

burgerlijk ingenieur worden, maar ik was niet erg 

gemotiveerd. Diep in mijn hart wist ik dat mijn passie 

in de keuken lag. Ik heb mijn roeping gevolgd door 

naar de CERIA hotelschool te gaan. Ik wou bij Claude 

Dupont in Brussel (twee sterren) gaan werken, maar 

die verwees me door naar de Barbizon. Dat is een 

schitterend restaurant waar ik een jaar gewerkt heb, 

net tijdens de overgangsperiode tussen vader Jacques 

Leduc en zijn zoon Alain.” 

 “Mijn ouders kochten dan dit gebouw en de ene 

renovatie volgde op de andere. De meest recente is 

van 2010. Het is absoluut een ambitieus project, want 

het huis is best groot. Ik was toen nog heel jong en ik 

verdiende mijn eerste sporen als traiteur in Ronse, op 

een boogscheut van het restaurant.” 
 Zo is Jean-Baptiste er dus in 1981 aan be-
gonnen als jonge chef, samen met zijn ouders. 
Zijn broer Vincent is er bijgekomen in 1985, als 
directeur van het restaurant en sommelier. In 
1988 kwam ook zijn andere broer, Christophe, 
mee in de keuken werken als chef-patissier. De 
vrouw van Jean-Baptiste ontvangt de klanten en 
houdt toezicht op de zaal. Ze doet dat overigens 
op een bijzonder vriendelijke manier, tot genoe-
gen van al haar gasten. 
 De manier waarop Christophe aan boord is 
gekomen, is ook de moeite waard om te vertellen. 
Christophe is van opleiding licentiaat in de mari-
tieme wetenschappen. Hij was zelfs een paar jaar 

Een kasteel in het 

Land van de Heuvels

I Michel Jonet // V Château du Mylord

Château Mylord is pure 
verwennerij. En nog mooi 
gelegen ook!

Dossier Dossier

Het imposante 
gebouw is nu nog de 
stille getuige van de 
architectuur van die 
tijd. Met een snuifje 
Engels gevoel, de 
invloed van een 
Britse generaal die 
verliefd was 
geworden op een 
dame uit Ellezelles 
die deel uitmaakte 
van de entourage van 
het Belgisch 
koninklijk hof.
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Achttien jaar geleden investeer-
den Sylvia en Philippe Fauchet 
in een 18de-eeuwse hoeve in 
de Maaslandse velden in de 

provincie Luik. Hier speelt zich de carri-
ère af van een kok met weinig kapsones, 
maar met een talent dat je vaak terugvindt 
bij hen die morgen tot de allergrootsten 
zullen behoren. Getuige daarvan de titel 
Groentenchef in 2012 en zijn 16/20 in de 
Gault et Millau Benelux. 

Waar komt uw roeping voor het koken 
vandaan? 
philippe fauchet — Dat is een beetje van-
zelf gekomen. We waren met zes kinderen 
thuis en het was heel normaal dat ik mijn 
moeder hielp als ze het eten klaarmaakte 
voor mijn broers en zussen. Ik deed dat 

graag. Ik hield ook veel van voetbal. Ik 
speelde zelfs in eerste nationale, zij het 
bij de reserven. Ik had ook meubelmaker 
kunnen worden, maar mijn passie werd de 
keuken. Ik heb mijn vrouw leren kennen, 
vlak voor ik mijn dienstplicht moest ver-
vullen in Vielsalm. Als kok dan nog wel. 
Het is dankzij haar dat ik de laatste twintig 
jaar heb doorgezet en dat ik vooruitgang 
geboekt heb in dit beroep. In het begin 
was het niet gemakkelijk. Maar samen zijn 
we sterk. Zij in de zaal en ik in de keuken. 
We hadden het geluk dat we dezelfde pas-
sie delen, we kunnen veel dingen samen 
doen. Ik heb altijd al zo snel mogelijk mijn 
eigen restaurant gewild, om volledig onaf-
hankelijk te zijn. Tijdens een wandeling in 
Saint-Georges werden we verliefd op een 
boerderijtje dat daar ergens in de velden 
lag. We zijn met een klein hartje naar de 
eigenaars gestapt. Als bij wonder was heel 
de zaak een paar weken later in kannen 
en kruiken. We moesten en zouden dat 
restaurant hebben, vertelt Philippe, met 
vlammende ogen. We hebben al onze 
centjes bijeen geschraapt. De eigenaars, 
de notaris, de man van de bank, ze waren 
allemaal geweldig. Ze hebben ons echt 
geholpen om aan ons avontuur te begin-
nen. We hebben de zaak geopend van de 
ene dag op de andere, zonder onszelf veel 
vragen te stellen. Dit was ons levenspro-
ject op lange termijn. Zonder enig mar-
ketingplan hebben we toch onze trouwe 
klanten gevonden. Voor een restaurant 
is dat de mooiste clientèle: de gasten die 
ons vertrouwen en die zich laten leiden 
door de dagelijkse aanvoer, die respect 
hebben voor de manier waarop we onze 
bereidingen aanpassen naargelang van de 
oogst en de goesting. Waar ik van hou 
in een schotel, is dat evenwicht van sma-
ken, dat je daar versheid in proeft en een 
 beetje zurigheid, en ook een combinatie 
van krokant en zacht, tot zelfs een soort 
zoete bitterheid.

officier op de lange omvaart, maar hij verveelde 
zich op die schepen. Telkens als hij weer thuis 
was, hielp hij een handje. In 1988 koos hij dan 
definitief voor het werk in de keuken. Na zowat 
alle keukenfuncties te hebben afgelopen, heeft 
hij zich op de patisserie gestort. Hij is stages gaan 
volgen bij Lenôtre in Parijs, in de Ecole du Grand 
Chocolat Valrhona bij Fréderic Bau en ook bij 
Philippe Rigollot, een Meilleur Ouvrier de France 
Patissier Chocolatier, die toen bij Anne-Sophie 
Pic (***) in Valence werkte. Kortom, heel de 
familie werkte mee. In 1987 werd dat beloond 
met een eerste Michelinster, een tweede in 2002, 
die ze kwijtraakten, maar na drie jaar vagevuur 
opnieuw konden veroveren in 2010. 
 Er volgen nog meer prijzen en het lid-
maatschap van prestigieuze vakorganisaties.

Profiteren van de streek
Eten bij Mylord wil zeggen dat wat je op je bord 
krijgt, een harmonieus samengaan is van  streek-
producten en topkwaliteit uit de rest van Europa. 
Een rechtstreeks gevolg van de samenwerking 
met plaatselijke vakmensen. “Wij halen onze 

producten rechtstreeks bij de producenten en dat is 

heel belangrijk. Ik werk met fijne groenten, goede 

wortels en jonge scheuten van bij mevrouw Mestdag. 

Die woont vier kilometer van hier, naast Wim, mijn 

assistent. In het seizoen werken we met wilde eend 

van bij Patrick Miel en deze zomer zet ik zes tot acht 

weken hele mooie hoevekip op het menu, afkomstig 

van Sandrine Bruyère. Maar voor een gastronomisch 

restaurant met twee sterren is dat niet voldoende, want 

dat aanbod is vaak heel beperkt. We hebben ook tarbot 

nodig, tong, lam van Sisteron, zwezeriken, duifjes van 

Racan. Nu staat er Oosterscheldekreeft op de kaart, 

maar die is maar een week of zes beschikbaar. De rest 

van de tijd gebruik ik Bretonse blauwe kreeft, een echt 

topproductje. Alle producten moeten natuurlijk top 

zijn en je moet daar respect voor hebben, zoals voor 

een mooie truffel uit Italië of Frankrijk. Maar als het 

gaat om dezelfde kwaliteit, dan heb ik het liefste een 

product uit deze streek. Zoals de hele mooie peren van 

Edmée Hooghe, die een prachtige boomgaard heeft in 

Ellezelles. Mijn broer Christophe maakt daar onwaar-

schijnlijk lekkere taarten, ijsjes en sorbets van.” 
Jean-Baptiste Thomaes zal het ook niet nalaten 
om  te vertellen hoe trots hij is dat hij Waal is. 
“Net daarom ben ik lid geworden van de ‘Génération 

W’, een initiatief van San Degeimbre. Die vindt, te-

recht overigens, dat wij Walen niet chauvinistisch 

genoeg zijn en ook niet trots genoeg op onze keuken. 

We liggen hier midden in de heuvels van Ellezelles, 

met mooie landschappen die doen denken aan de Ar-

dennen, maar dan beter (lacht). Onze beesten, onze 

kazen, onze plaatselijke bieren zijn geweldig lekker 

en hebben veel te danken aan de creatie van het Parc 

Naturel des Collines. Dat is een prachtig plaatselijk 

initiatief dat nu al vijftien jaar aan de gang is.” En 
ten slotte: ”Hier in onze heuvels is het leven goed, de 

mensen zijn vriendelijk en je kan hier lekker eten.”

BIO-EXPRESS

1985 — Relais des 
Coteaux de Champagne.
1995 — Étape du Bon 
Goût (Voorzitter sinds 
2006) en lid van 
Euro-Toques.
2000 — Lid van 
d’Auguste Escoffier 
Benelux.
2004 — Lid van 
de Chaîne des 
Rôtisseurs.
2005 — Lid van de 
Académie Nationale 
Française de Cuisine.
2007 — Conseiller 
Gastronomique National.
2008 — Lid van de 
Cercle des Chefs de 
l’École du Grand 
Chocolat Valrhona.
2009 — Lid van de Orde 
van de 33 Meesterkoks 
van België.
2011 — Lid van de 
Maîtres-Cuisiniers de 
Belgique en lid van de 
Grande Commanderie 
Européenne du 
Champagne.
2013 — Lid van « Des 
Grandes Tables du 
Monde » – Tradition et 
Qualité.I N L I C H T I N G E N

Château du Mylord  
Rue Saint-Mortier, 35  
B-7890 Ellezelles 
+32 (0)68 54 26 02  
info@mylord.be

www.mylord.be 
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De Groenten- 

chef

I Michel Jonet // V Sylvia Veneziano

Philippe Fauchet is 
geboren in Rocourt in 
1971, in het teken van de 
Ram. Van nature uit dus 
een dwarsligger en een 
doordrijver. Zijn Waalse 
identiteit bevestigt hij 
met zwier in zijn culinaire 
verwezenlijkingen. 

mailto:info@mylord.be
http://www.mylord.be
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Zou u zeggen dat de Walen smulpapen 
zijn?
ph.f. — In ons leven eten we meer dan 
100.000 keer. Het ligt voor de hand dat 
elk volk eet volgens zijn eigen culinaire 
gewoontes. De Walen zijn in heel de we-
reld bekend om hun openheid van geest 
en hun nieuwsgierigheid naar andere 
culturen. Sterker nog, volgens mij zijn de 
Walen echte levensgenieters, in de goede 
zin van het woord. Over het algemeen 
zijn gastvrijheid en vriendelijkheid hier 
van het allergrootste belang. Je merkt dat 
vooral in de provincie Luik. De bezoeker 
of de toerist kan zich hier gemakkelijk 
integreren. Daar zijn veel verklaringen 
voor. We liggen hier vlak bij Vlaanderen, 
Nederland, Duitsland en Frankrijk. Hier 
in Luik en in heel Wallonië is altijd al veel 
volk gepasseerd. En die veelvuldige con-
tacten hebben ervoor gezorgd dat we van 
het beste van al die culturen, letterlijk en 
figuurlijk, konden proeven.

Wat zijn uw lievelingsproducten?
ph.f. — Ik ben altijd op zoek naar uit-
zonderlijke producten en gepassioneerde 
producenten van ons land en van onze 
streek. Lekkere groenten, rechtstreeks uit 
de moestuin. Sommige van die tuinen zijn 
zelfs bijna vergeten, zoals les Jardins de la 
Dime in Ecaussinnes. Ik hou vooral van 
artisanale Luikse bieren zoals de Curtius. 
Op onze kaart vind je ook een groenten-
risotto, veel granen, asperges ook.

Wat is uw filosofie? 
ph.f. — Het probleem in mijn beroep is 
om het niet te moeilijk te maken. Drie 
producten in een bord leggen is soms al 
moeilijk, want je mag je niet vergissen. 
Je moet respect hebben voor de sma-
ken, maar tegelijk verschillende registers 
durven open te trekken. Zowel bitter als 
scherp. In mijn keuken spreekt bijvoor-
beeld de tarbot voor zichzelf. Ik respecteer 
zijn eigenheid en textuur. Ik gebruik niet 
te veel emulsies, of van die artistiekerige 
garnituurtjes. We moeten oppassen voor 
een teveel aan virtuositeit. We moeten 
erover waken dat de versieringen op de 
borden niet belangrijker worden dan het 
product zelf. Eerlijk gezegd, als je het in 
dit beroep wil volhouden, moet je durven 
blijven vragen stellen. Dat, de kwaliteit 
van het product en de dagelijkse inzet zijn 
de sleutels van het succes. Zeker in dit be-
roep waar uiterlijke schijn, effectenjagerij 
en het volgen van trends almaar belang-
rijker lijken te worden.

I Ghislaine Horenbach

Dimitri maakt graag schotels die telkens 
de geest van het seizoen weergeven. 
Ongeveer om de zes weken verandert 
het menu. Elk seizoen worden ande-

re, specifieke  producten naar voren geschoven. 
Want je krijgt iets anders in je keuken als het 
warm is dan als het regent. In de loop van de 
maanden komen er hopscheuten langs, asperges, 
aardbeien, rabarber, schorseneren, tomaten, wit-
lof, cordifole, tuinkruiden… Natuurlijk ook wild 
en gevogelte zoals hoender of boseend, die je niet 
het hele jaar door vindt. 

Hier bij Marit kan je dus niet het hele jaar door 
alles krijgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor langous-
tines, kikkerbillen of sommige vissen. Dimitri 
vindt overigens dat de visvangst op sommige 
soorten zoals tong, tarbot, paling of tonijn gedu-
rende bepaalde periodes van het jaar verboden 
zou moeten zijn. Hun groenten kopen ze in 
 Wallonië bij Interbio in Sombreffe. Daar vind je 
nog kwalitatieve, eigen gekweekte biogroenten. 
De handelaars hebben ook een coöperatie opge-
richt, waar je bioproducten van over heel Europa 
vindt.  Voor sommige vergeten groenten of aard-
appelen van het Papa Criola-ras gaan de Marits 
naar de Panier Vert in Bornival, ook al zulke 
specialisten. 

Het is niet toevallig dat ze bij Marit voor dit soort 
leveranciers kiezen. Het is het resultaat van een 
voortdurende selectie, van een permanente zoek-
tocht naar kwalitatief hoogstaande producten. Bij 
elke levering wordt uiteraard alles gecontroleerd 
en nagekeken, maar het is toch in de eerste plaats 
een kwestie van vertrouwen, op basis van een 
dagelijkse samenwerking. “We werken nu met meer 

leveranciers dan vroeger,” legt Dimitri uit. “Want ze 

hebben elk hun specialiteiten, hun bijzonderheden. 

Vooral voor vlees en vis. Natuurlijk staat daar een 

prijs tegenover. Er is vlees dat uit het buitenland moet 

worden gehaald. België heeft heel goede veekwekers, 

maar we zijn iets te kleinschalig. Daarom is het soms 

moeilijk om voor langere tijd verzekerd te zijn van 

een bepaalde kwaliteit. Dus kiezen we al eens voor een 

rund uit Ierland of Arkansas (VS) waar het klimaat 

en de voeding onvergelijkbaar zijn.” Het mag dus 
duidelijk zijn, als de kwaliteit dezelfde is, krijgen 
producten van bij ons voorrang. Daarom is het 
zo belangrijk om leveranciers te vinden die goed 
weten waar ze mee bezig zijn. Ook voor de men-
sen in de keuken is het soms een lang 
leerproces. 

De kaasschotel op zijn beurt is niet uitsluitend 
Waals, maar wel degelijk exclusief Belgisch. Wat 
dat betreft heeft ons land een heel rijk aanbod. 
Ter informatie, de Petit-Grisslakken zijn afkom-
stig van de kwekerij S’lognes in Seloignes (Hene-
gouwen) en de boter komt van de Demoulinhoe-
ve in Ciplet. 

De kaasschotel: de blauwe ‘Saveur des Godis’ (pro-
vincie Luxemburg), ‘Rompi’ (geitenkaas van Sou-
magne), ‘Petit Latuy’ (Luik), ‘Saint Maure van 
Durbuy’ (geitenkaas), ‘Wavreumont’ (geitenkaas), 
‘Bio Bleu Belge’ (Gent), ‘Pas de Rouge’ (Gent), 
‘Vieux Liège’ (Vielsalm), ‘Waterloo bio’.

La Maison 

des Marit

Dossier Dossier

I N L I C H T I N G E N

Restaurant Jacques Marit 
Chaussée de Nivelles, 336 
B-1420 Braine l’Alleud 
+32 (0)2 384 15 01 
info@jacquesmarit.com

www.jacquesmarit.be

LES MARIT
BIO-EXPRESS

1988 — In 1988 openen 
Jacquy en Dany Marit hun 
eerste zaak. Drie jaar 
later beginnen ze een 
gastronomisch restau-
rant. In datzelfde jaar wint 
Jacques de Prosper 
Montagné, de belangrijk-
ste culinaire wedstrijd van 
België. 
1991 — Drie jaar later 
beginnen ze een 
gastronomisch restau-
rant. In datzelfde jaar wint 
Jacques de Prosper 
Montagné, de belangrijk-
ste culinaire wedstrijd van 
België. 
1992 — In 1992 besluit 
hun zoon Dimitri 
hotelschool te volgen. 
Daarna loopt hij stage bij 
La Bergerie in Lives-sur-
Meuse, bij Nicholas en 
Guy Lefevere en daarna 
nog eens twee jaar in de 
Comme Chez Soi bij 
Pierre Wynants. 
Sinds 1998 staat Dimitri in 
de keuken van het 
restaurant van zijn 
ouders.  
2001 — In 2001 schrijft 
Jacques zich in voor de 
internationale wedstrijd 
Bocuse d’or. Hij wint de 
Belgische halve finale en 
mag door naar Lyon voor 
de bijzonder strenge 
finale. Hij wordt er 
twaalfde op vierentwintig  
deelnemers. De volgende 
dag verneemt hij uit de 
media dat zijn restaurant 
een Michelinster krijgt. 
2006 — Vijftien jaar na 
zijn vader doet ook 
Dimitri mee aan de 
Prosper Montagnéwed-
strijd. Hij wint de finale. 

AAN TAFEL!
Eerst genoten we van het 

seizoensvoorgerecht. Groene en 
witte asperges met Reypenaerkaas, 

mousseline en daslook, klaargemaakt 
volgens de inspiratie van de chef. 

Daarna konden we proeven van een 
op het bot gebakken duifje, met een 

emulsie van op as gerookte 
aardappelen, tuinboontjes, 

schorseneren met citroenazijn en een 
soufflé van quinoa. Daarbij dronken 

we een Cabernet Franc van de 
Loirestreek, weinig bekend maar 
voortreffelijk. Tot slot een mooi 

dessert in de vorm van een buisje, op 
basis van een Grand Cru-chocolade 

van meesterchocolatier Pierre 
Marcolini. Bij de koffie bood de chef 
ons een van zijn specialiteiten aan, 

cannelé (een soort cake) van 
Bordeaux met een twintig jaar oude 
Colombiaanse Dictador Rum, gerijpt 

op oude sherryvaten. 
In de wijnkelder liggen een paar 

uitstekende rode en witte wijnen, 
zoals bijvoorbeeld een La Grange des 

Pères Blancs van 2009. Philippe 
Fauchet organiseert trouwens 

geregeld proeverijen voor liefhebbers 
van grote wijnen, onder het motto 

‘koken en wijn’.

I N L I C H T I N G E N

Restaurant Philippe Fauchet
Rue de Warfée, 62 
B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse
+32 (0)4 259 59 39
philippe.fauchet@skynet.be

www.philippefauchet.be

mailto:info@jacquesmarit.com
http://www.jacquesmarit.be
mailto:philippe.fauchet@skynet.be
http://www.philippefauchet.be
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In het hart van het dorpje Awenne, in het land 
van de klompenmakers, vinden we een mooi 
restaurant, als het ware een ambassade van 
de Ardense streekproducten. Les 7 Fontaines 

d’Awenne heet het. Dit decor trekt een interna-
tionaal en zelfs koninklijk cliënteel aan. Op een 
dag kwamen we hier Albert II en Paola tegen. Het 
hout- en koperwerk in het unieke kader creëren 
samen een sfeer waarin geuren je neus strelen en 
aroma’s van oude wijnen zich ontplooien.
 Eigenaar en chef Luc Dewalque en zijn team 
hebben begrepen dat je verder moet gaan dan de 
gebruikelijke clichés. Ze werken daarom voor-
namelijk met Ardense streekproducten, waarbij 
leveranciers en producenten uit de buurt een 
streepje voor hebben. Op de kaart vinden we, 
bij de voorgerechten een korstje met Petit Gris-
slakken van Warnant op een bergje van witlof 
en een crème van parmezaan. Als hoofdgerecht 
is er gele kip met een olijfsaus en de billetjes met 
kruidenkorst. Of ook nog een tournedos van eend 
met een rodewijnsaus. Als dessert is er een ver-
frissende fantasie  van aardbeien van Wépion: een 
milkshake, een puree, een meringue en aardbeie-
nijs. Natuurlijk mogen we ook de kaasschotel niet 
vergeten, met daarop voornamelijk streekkazen. 
“Ik ben meer dan een Waal, ik ben een Ardenner. Ze 

zeggen dat wij even koppig zijn als de Bretons. Ik heb 

daar geen probleem mee, mijn grootmoeder was af-

komstig uit Dinan in Bretagne. Mijn inspiratie haal ik 

uit de Ardense keuken en de tradities van deze streek. 

Ik heb veel respect voor onze herkomst. Van stoofpot-

jes krijg ik het water in de mond, net als van mooie 

lokale producten. Ik herlees graag oude recepten om ze 

daarna nieuw leven in te blazen met nieuwe smaken, 

om ze lichter en evenwichtiger te maken.”

Luc is niet alleen een begenadigde kok, maar ook 
een meesterlijke sommelier die het vak leerde 
bij Didier Evrard, de beste sommelier van Bel-
gië. Hij leerde het vak ook in Frankrijk in Ceret, 
soms wel het kersendorp genoemd, in de buurt 
van Boulou in de Languedoc. Daar trok Luc naar 

Marie-Louise Banyols, eerste sommelière van 
Frankrijk. Met de jaren is Luc een expert gewor-
den in het aanbevelen van de juiste wijn bij de 
juiste schotel. Naast de klassiekers vind je hier 
ook echte ontdekkingen, soms heel verrassend, 
maar altijd van een hoge kwaliteit. “Ik ben zowel 

kok als hoteluitbater. Ik hou van het contact met de 

klanten en je vindt me dan ook geregeld in de zaal. 

Maar de wijn is mijn derde beroep. Het is een passie 

die ik hier aan de jonge gasten wil doorgeven, zodat 

ze tenminste het verschil kennen tussen een goede wijn 

en paardenpis (lacht).”

Het leven recht in de ogen
Aan zijn muur met foto’s van bekende artiesten en 
politici merk je dat zijn klanten hem trouw blij-
ven. Kom zeker eens deze kant uit in het seizoen 
dat de herten burlen, zo rond oktober. Maak dan 
een wandeling met de baas van deze mooie her-
berg, die overigens de stempel kreeg van ‘Relais 
du Silence’. Het wild, de truffels, de paddenstoelen 
zorgen voor wonderbaarlijke themaweekends, 
waar Luc het geheim van kent.  Er zijn verschil-
lende formules, maar het is altijd de bedoeling om 
de streek op een aangename manier te ontdekken, 
terwijl je geniet van een gastronomisch week-
end. Luc wordt hierin bijgestaan door meneer 
Mignolet, bijgenaamd Richard Leeuwenhart. 
Die organiseert tochtjes met een paardenkoets, 
om de mooiste landschappen te ontdekken of 
ambachtslieden of Ardense trekpaarden aan het 
werk te zien.

LUC DEWALQUE
BIO-EXPRESS

1963 — Geboren in 
Bastogne.
1977 — Hotelschool in La 
Roche-en-Ardenne.
1983 — Club Astoria in 
Keulen, militaire dienst als 
kok. Saint-Michel**, 
in Luxemburg-stad.
Château d’Hassonville, 
nabij Marche.
Klein Paardenburg*, 
in Amsterdam.
Les Feuillants**, in Ceret.
 l’Île de la Lagune* 
in Saint-Cyprien. Chef in 
Mechelen van twee 
gastronomische 
restaurants: Den 
Kriekenboom en 
Fromage.
1993 — Aankoop van 
L’Auberge du Sabotier.
1994 — Beste sommelier 
van België.
1998 — Beste sommelier 
van België Prosper 
Montagné.
2014 — L’Auberge du 
Sabotier viert zijn 20ste 
verjaardag.

Dossier

I N L I C H T I N G E N

L’Auberge du Sabotier  
Hôtel - Restaurant Gastronomique  
Grand Rue, 21 
B-6870 Awenne (Saint-Hubert) 
+ 32 (0)84 / 36 65 04 
info@aubergedusabotier.be

www.laubergedusabotier.be 

L’Auberge 

du Sabotier

Luc Dewalque is een kok die al zijn pijlen richt 
op de heerlijke producten van de Ardennen 
en recht in de roos schiet.

I Michel Jonet

&

Avec le soutien 
de la Wallonie

070/660.601
(max 0.30 €/min.)

GIRLS IN HAWAII

SUAREZ

JULIEN DORÉ

EMMANUEL MOIRE

RENAN LUCE

BASTIAN BAKER GRAND CORPS MALADE

CASSEURS FLOWTERSFAUVE

BB BRUNESBERNARD LAVILLIERS

TIGA GAËTAN ROUSSELTHE MAGICIAN

STROMAE -M- HOOVERPHONICPATRICK BRUEL

BJ SCOTT // JOYCE JONATHAN // CATS ON TREES // NOA MOON // YELLE // DISIZ // BIGFLO & OLI // MISS KITTIN // TIGA
MACHIAVEL // GIEDRÉ // KID NOIZE // STTELLLA // LES GAUFF’// MLCD // PIANO CLUB // SOLDOUT // VISMETS
OWLLE // SOAN // BENJAMIN SCHOOS // SAINT ANDRÉ // MARIE WARNANT // SCYLLA // ANTOINE CHANCE
PALE GREY // THE FEATHER // COMPUPHONIC // FRED & THE HEALERS // JACQUES STOTZEM ...

MAAR OOK...

Volg ons op

#Franco14
en

... onder meer dan 200 concerten!

stellen voor

mailto:info@aubergedusabotier.be
http://www.laubergedusabotier.be


nr.25

100


	Cadre Archibald 1: 
	Cadre Bourgeois 1: 
	cadre Misonne 1: 
	Bouton archibald 1: 
	Bouton Bourgeois 1: 
	Bouton Misonne 1: 
	Bouton Dinant 1: 
	Photo Dinant 1: 
	Bouton bourrache 1: 
	cadre Bourrache 1: 


