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H oewel de toeristische sec-
tor in Vlaanderen zich in 
het verleden altijd veer-
krachtig heeft opgesteld, 
zal ze niet snel herstellen 

van de schade die de pandemie heeft ver-
oorzaakt. Het toerisme zal tot 2024 of zelfs 
2025 nodig hebben om weer op hetzelfde 
niveau te komen als in 2019, wat net als de 
voorgaande jaren een enorm goed jaar was. 
We kregen vorig jaar 62% minder bezoekers 
over de vloer, waarvan 74% minder buiten-
landse toeristen. Ook het aantal zakenreizen 
is vorig jaar tot een dieptepunt gedaald. Dat 
zijn cijfers die we in de naoorlogse geschie-
denis niet meer gezien hebben.

Zware investeringen
De crisis heeft het reizen in de kern geraakt: 
de gezondheid krijgt prioriteit. En dus 
vraagt dat aan alle partners investeringen 
om de veiligheid van hun gasten te waar-
borgen. Toerisme Vlaanderen ondersteunt 
hen met in totaal 300 miljoen euro. Minis-
ter Zuhal Demir maakte 150 miljoen euro 
vrij uit de relancemiddelen, de Vlaamse 
regering heeft 30 miljoen uitgetrokken om 
bedrijven te ondersteunen (vorig jaar werd 
al 28,5 miljoen aan de sociaal-toeristische 
sector gegeven) en ook festivals krijgen 10 
miljoen euro extra steun.

Vaccinatiepaspoort
Toerisme Vlaanderen richt zich in normale 
tijden vooral op buitenlanders die het meren-
deel van de bezoekers vertegenwoordigen. 
Toch is de focus dit jaar naar de binnenlandse 
toeristen verschoven. Het aantal Vlaamse 
toeristen mag dan wel gestegen zijn, het bin-
nenlandse toerisme is te klein om de schade 
in te halen. Bovendien moeten we ons geen 
illusies maken. Belgen zijn, naast de Zwit-
sers, de meest reislustige Europeanen. Van 
zodra iedereen gevaccineerd is, zullen we 
weer onze vakantie in het buitenland boe-
ken. Vanuit economisch standpunt blijven 
buitenlandse toeristen dus onze belangrijk-
ste focus. De sector kijkt daarom uit naar het 
vaccinatiepaspoort, waardoor het buiten-
lands toerisme hopelijk sneller op gang trekt.

‘Reizen naar Morgen’ 
De coronacrisis heeft onze visie scherper 
gesteld: in onze strategie leggen we niet langer 
de nadruk op massatoerisme, de volumes aan 
bezoekers of het aantal overnachtingen. In 
onze fi losofi e ‘Reizen naar Morgen’ zetten we 
in op meer én beter toerisme met de nadruk 
op beleving en meerwaarde. Zoeken naar een 
gezond evenwicht tussen de wensen van de 
bezoekers, de lokale bevolking en de lokale 
ondernemers, en met respect voor de ziel van 
de plek: daar draait het meer dan ooit om. ■
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Toerisme
Natuur, architectuur en evenementen: 

je vindt het allemaal in de Tuin van Luik.

nl.planet-lifestyle.be
Op zomeruitstap met het hele gezin in Waals-Brabant? 

Ontdek online hoe je deze regio kan ontdekken. 

Garden loungen
Ontdek een totaal nieuwe 

tuin- en werkbeleving.

Peter De Wilde

TOPMAN TOERISME 
VLAANDEREN

“De focus ligt steeds 
meer op meerwaarde 
en beleving”
Vlaanderen vaart een nieuwe toeristische koers, weg van het massatoerisme 
en met focus op beleving, originaliteit en duurzaamheid. “Die visie was er al 
langer, de coronapandemie heeft de noodzaak ervan alleen maar scherper 
gesteld”, zegt Peter De Wilde van Toerisme Vlaanderen. 
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Voorwoord

We zoeken 
steeds naar 
een gezond 
evenwicht 
tussen de 
wensen van 
de bezoekers, 
de lokale 
bevolking 
en de lokale 
ondernemers.

BEAURAING DURBUY HOTTON HOUYET MARCHE-EN-FAMENNE NASSOGNE ROCHEFORT
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Weelderige bossen, mysterieuze grotten, 
betoverende kastelen,... Nee, dit is geen 
sprookje, maar Famenne-Ardenne: een 
verrassende en ongerepte streek die veel 
schatten verbergt. En dat allemaal vlak bij huis!

Tekst: Maria-Laetitia Mattern

Met twee natuurgebieden is Famenne-Ar-
denne een echte groene oase. De regio strekt 
zich uit van Beauraing tot Durbuy en loopt 
door de gemeenten Houyet, Rochefort, 
Nassogne, Marche-en-Famenne en Hotton. 
Doen die namen bij u een belletje rinkelen? 
Dat is normaal: ze herbergen prachtige, 
karaktervolle dorpjes en een natuurlijk en 
cultureel erfgoed waar u niet omheen kunt.

Ongerepte natuur
In de streek van Famenne-Ardenne liggen 
de legendarische Grotten van Han, maar 
ook die van Rochefort en Hotton. Door het 
gebied slingeren twee rivieren: de Ourthe en 
de Lesse. En er zijn ook veel parken: Castel 
Saint-Pierre in Beauraing, Fond des Vaulx 
in Marche-en-Famenne en het dierenpark 
van Han-sur-Lesse. Het unieke en onge-
repte karakter van de regio is niet onopge-
merkt gebleven en kreeg van de UNESCO 
het Geopark-label, dat gebieden beloont 

Je hoeft deze zomer niet naar de drukke 
zeedijk om de zee te horen ruisen. Reis mee 
naar De wereld van Kina. In een duikboot de 
zeebodem afreizen, vogels in hun natuurlijke 
habitat bekijken of rondsnuffelen in een 
heemtuin met meer dan 1.500 planten? In het 
Gentse natuurmuseum kan het allemaal, en 
dat op maat van kinderen en jongeren. 

Tekst: Sandra Gasten

Met je museumticket krijg je twee zomeruit-
stappen in één klap. Het interactieve 
natuurmuseum zet op twee locaties de 
natuur centraal. In De wereld van Kina: het 
Huis op het Sint-Pietersplein ontdekken 
kinderen de collectie opvallende fossielen, 

stenen, insecten en mineralen en leren ze 
alles over het menselijke lichaam en onze 
voorouders.

In een duikboot
In zijn nieuwe, permanente tentoonstelling 
‘Zee in Zicht’ zet het museum het moois van 
de zee en zijn bewoners centraal. Wie wil, kan 
de zeebodem verkennen in een duikboot, 
met zijn voeten in de branding staan, de zee 
horen ruisen en kennismaken met weekdie-
ren, schelpen en zeeschildpadden. Via inter-
actieve installaties komen kinderen alles te 
weten over de levenswijzen van zeeorganis-
men, de manier waarop ze zich voortbewe-
gen en hoe ze aan hun voedsel komen. En dat 
allemaal in het stadscentrum van Gent!

die een geologisch erfgoed van internatio-
naal belang bevatten en daarvan het beste 
maken. Naast de hierboven genoemde 
must-sees heeft Famenne-Ardenne ook tal 
van routes om te voet of met de fiets te doen.

Geschiedenis, sport en ontspanning
Ook op cultureel vlak heeft Famenne-Ar-
denne het een en ander te bieden. Bent u 
fan van middeleeuwse geschiedenis en 

heldenverhalen? De kastelen van Lavaux-
Sainte-Anne of Vêves zullen uw nieuws-
gierigheid prikkelen. Het Gallo-Romeinse 
Archeopark Malagne in Rochefort neemt u 
mee op een reis door de tijd en in het Mega-
lietenhuis in Durbuy treedt u in de voetspo-
ren van de eerste neolithische boeren-fok-
kers ... 5.000 jaar geleden! Tot slot kunnen 
sportlie�ebbers in de regio de rivieren 
afvaren in een kajak of genieten van vrije-

tijdsactiviteiten op het domein van Cheve-
togne of van Adventure Valley in Durbuy.

En last but not least: de regio telt drie van de 
mooiste dorpen van Wallonië: Wéris, Ny en 
Celles. De ideale gelegenheid om te proeven 
van een lokale kaas en een heerlijk biertje van 
een brouwerij in de buurt... Wie doet beter? ■

 | Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met 
Famenne-Ardenne.

Oase van rust
Op de andere locatie, De wereld van Kina: de 
Tuin (Berouw 55), kom je terecht in een oase 
van rust in de drukke stadswijk. In de oudste 
heemtuin van Vlaanderen vind je meer dan 
1.500 planten: bomen, struiken, geurende 
kruiden en kleurrijke bloemen. Onderweg 
kom je vleesetende planten, wandelende 
takken en drie bijenkolonies tegen. Ook de 
levende vogelspinnen zijn publiekslievelin-
gen. Voor de allerkleinsten is er de Tinkeltuin, 
een sprookjesachtige omgeving waarin ze met 
al hun zintuigen kennismaken met de natuur. 

Speurtochten
Wie zijn museumbezoek extra leuk wil 
maken, kan een van de speurtochten doen. 

Vanaf 1 juli tot 31 augustus kan je ook deelne-
men aan een Schatten van Vlieg-zoektocht. 
In De wereld van Kina: het Huis gaan de kin-
deren op zoek naar het dier dat het museum 
binnensloop en in De wereld van Kina: de 
Tuin worden ze echte nachtuilen.

Met een toegangsticket krijg je toegang tot 
het Huis en de Tuin. Het aantal bezoekers 
wordt wel beperkt. Bekijk op de website hoe je 
vooraf je bezoek kan reserveren en lees alvast 
de coronamaatregelen na. Met je ticket kan 
je binnen de zes maanden nog eens terugko-
men of de andere locatie bezoeken. ■
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Met twee natuurgebieden is Famenne-Ardenne 
een echte groene oase. 

In de streek liggen niet enkel de legendarische Grotten van Han, 
maar ook die van Rochefort en Hotton. 

In het Gentse natuurmuseum De wereld van Kina kan je deze zomer terecht voor tal van leuke activiteiten.

Famenne-Ardenne: genieten  
van ongerepte natuur en rijke cultuur

Naar zee in de Gentse binnenstad

Meer weten?

dewereldvankina.be
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V laanderen leerde Matthias 
De Caluwe in volle pande-
mie kennen als de onver-
zettelijke pleitbezorger van 
de belangen van de horeca. 

En die stugge houding was nodig, want de 
horecasector was een van de zwaarst getrof-
fen sectoren. “Mijn eigen familie heeft zelf 
ook drie brasserieën. Ik heb van dichtbij 
gezien hoe zwaar de crisis woog. In Vlaan-
deren gaat het om 36.000 horecazaken, in 
heel België om 62.000. Dan vond ik het mijn 
verdomde plicht om steeds op de barricaden 
te gaan staan. Maar dat was maar 1% van het 
werk, 99% gebeurde achter de schermen.”

Is er licht aan het einde van de tunnel?
“Sinds 9 juni ziet de wereld er alweer iets 
beter uit. Na de terrassen op 8 mei zijn nu 
ook de binnenruimtes weer open. Mensen 
willen nu gewoon terug aan de slag. Dat voel 
je bij iedereen. Als je nu ergens een pintje 
gaat drinken, zie je het plezier bij de hore-
ca-uitbaters én hun personeel om opnieuw 
gasten te mogen ontvangen en die te laten 
genieten. Dit wordt de zomer van de herwon-
nen vrijheid. Een horeca die open is, doet de 
handelscentra weer opfleuren. Dat geeft een 
samenleving kleur: terwijl we in coronatij-
den enkel online onze mening konden ven-
tileren, deden we dat vroeger aan de toog en 
nadien dronken we samen een glas. De weg 
naar het herstel is ingezet, ook al zijn we er 
operationeel nog lang niet. Voor onze hotels, 
feestzalen, catering en discotheken zal het 
herstel bovendien langer duren omdat zij 
nog niet volledig aan de slag kunnen gaan.”

Speciaalbier voor 
elke gelegenheid
Zomer, zon, terrasjes! Daar hoort een 
fris pintje bij. Geen inspiratie? Probeer 
de biertjes van Sint-Hubertus eens. 
Blond, amber of wit: geniet met je 
vrienden van een heerlijk speciaalbier 
dat bij elke gelegenheid past. 

Tekst: Sandra Gasten

Wie deze zomer van een Belgisch 
bier wil genieten, zit bij het gamma van 
Sint-Hubertus goed. Drie jaar gele-
den lanceerde de brouwerij, geïnspi-
reerd door het mythische verhaal van 
Sint-Hubert, de oude basiliek en de 
Ardennenbossen, drie artisanale abdij-
bieren: een blonde, amberkleurige en 
witte tripel vol authenticiteit en karakter. 
Proef ze eens met vrienden in een van 
de bars in je buurt of op een terrasje in de 
Ardennen. Of koop ze in de supermarkt 
en geniet er thuis met volle teugen van.

Succesnummer
De meest populaire variant, de Blonde 
Tripel (7,2%), is helder met fijn, wit 
schuim. De fruitige en verfrissende 
smaak past perfect bij zomerse tempe-
raturen. Je proeft bittere hop en profi-
teert van een lange, droge afdronk. Ook 
voor foodpairing is het de ideale vriend. 
Je kan deze blonde met zowat alle 
gerechten combineren, maar het bittere 
met de fruitige aroma’s gaat zeker goed 
samen met salades, quiches of vis. 

Citrus- en kruidentoetsen
Wie houdt van citroen-, sinaasappel- 
en kruidentoetsen, vindt bij de Witte 
Tripel (5,2%) zijn gading. Met zijn witte 
troebelheid en lichtzure sprankeling 
biedt hij de ideale verfrissing op een 
terrasje in de zon. Het is een echte 
dorstlesser! Laat de visgerechten en 
zeevruchten maar aanrukken. Dit wit-
bier zorgt voor de ideale combinatie.

Geroosterde tonen
De Amber Tripel (7,2%) is in het leven 
geroepen om gezellige winteravonden 
met vrienden door te brengen, maar 
smaakt even heerlijk in de zomer. Je 
proeft geroosterde tonen en ruikt 
lichtjes gebrande gerst. Deze variant 
is heerlijk bij vlees- en grillgerechten. 
Bij wild smaakt hij perfect, maar laat je 
dat niet tegenhouden om hem eens bij 
de barbecue te proberen. ■
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Sint-Hubertus:

“Dit wordt de zomer van  
de herwonnen vrijheid”
De ideale zomer voor Matthias De Caluwe, de CEO van Horeca Vlaanderen? Een open 
en gelukkige horeca, een heerlijk potje mosselen-friet aan de Belgische kust en nadien 
een ijsje op de dijk. En graag even geen telefoontjes meer voor interviews over nieuwe 
coronamaatregelen, maar wel over positief horecanieuws!  Tekst: Diederik Vandendriessche

Hebben de steunmaatregelen  
veel horecazaken gered?
“Absoluut. Het beschermingsmechanisme, 
overbruggingsrecht en de andere maatrege-
len waren voor veel ondernemers cruciaal. 
Evenals de btw-verlagingen die nu voor extra 
marge zorgen. Maar de beste steunmaatre-
gel is hopelijk snel weer vrij ondernemen. De 
onderhandelingen lopen niet altijd makkelijk, 
maar we zijn er wel in geslaagd om akkoor-
den te maken. Voor de coronacrisis uitbrak, 
hadden wij al heel erg in de diepte gewerkt, 
onder meer met  een macro-economische 
analyse van en oplossingen voor de sector. 
Wij waren voorbereid. Toen de crisis er kwam, 
konden we heel snel schakelen. En ook nu 

weer hebben we met ons reboostpakket heel 
goed kunnen aangeven wat we nodig hebben. 
We hebben ook berekend wat de kost voor 
de samenleving aan verloren inkomsten en 
tewerkstelling zou zijn als je de maatregelen 
niet zou nemen. Dat creëert een heel ander 
debat en zo realiseer je een sterk steunpakket. 
Het was echt fijn dat we door overleg samen 
met de regering het verschil hebben kunnen 
maken. We hebben ondertussen al met heel 
wat ministers aan de onderhandelingstafel 
gezeten en ik mag toch wel zeggen dat ik ook 
de goede kant van de politiek heb leren ken-
nen. Ook voor hen was snel schakelen soms 
niet evident in dit complex land. Maar er is 
dus nog werk aan de winkel!” ■

Mijn eigen familie heeft  
zelf ook drie brasserieën.  
Ik heb van dichtbij gezien 
hoe zwaar de crisis woog.

Matthias De Caluwe

CEO HORECA VLAANDEREN

Meer weten?  sthubertus.be
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Wortelen met Gentse  
mosterd en tahin 

Ingrediënten
  ■ 1 bussel jonge wortelen
  ■ 8 dl sinaasappelsap
  ■ snui�e zout
  ■ snui�e ras-el-hanout
  ■ teentje knoflook
  ■ 1 dl volle (Griekse) yoghurt
  ■ 2 el Gentse (Tierenteyn-Verlent) mosterd
  ■ 4 el tahini
  ■ 2 el olijfolie
  ■ 1 granaatappel
  ■ ½ bussel koriander
  ■ (bio)citroen

Bereiding
Kook de wortelen gedurende drie minuten 
halfgaar in vers appelsiensap gemengd met 
een snui�e zout en ras-el-hanout. Doe er ook 
een teentje knoflook bij. Gril ze vervolgens 
op de barbecue tot ze beetgaar zijn. Voor de 
dressing gebruik je granaatappelpitjes, enkele 
blaadjes koriander, verse stevige yoghurt en 
enkele lepels tahini of sesamzaadpasta. Voor 
de afwerking mengen we wat olijfolie met de 
Gentse mosterd voor een extra pittig smaakje 
en strooien we er nog wat citroenzeste over. ■

Seppe Nobels doet al vijftien jaar aan 
urban farming of stadslandbouw en 
was een van de barbecuechefs in ‘Grill-
masters’ op VIER. Al jaren staat de Ant-
werpse groene sterrenchef voor een 
duurzame, gezonde keuken. In samen-
werking met vzw Gatam en Salade Soci-
ale is hij het sociaal, duurzame proefpro-
ject Instroom.Academy gestart. 

In Stormkop, een voormalige refter 
voor de scheepsherstellers op het Ant-
werpse Eilandje, startte hij Instroom: 
een restaurant waar twaalf nieuwko-
mers een opleiding krijgen tot keuken-
medewerker, afwasser of hulpkok. Wat 
dit restaurant zo bijzonder maakt, is dat 
ze de kooktechnieken uit het buiten-
land - vaak generaties oud - toepassen 
op Belgische producten zoals Gentse 
mosterd, Mechelse asperges of aard-
beien uit Hoogstraten. 

Het restaurant is nog open tot 31 
juli en krijgt wellicht een vervolg in 
oktober. Daarna gaat vzw Gatam voor 
deze nieuwkomers op zoek naar een 
job in de horeca en komen er weer 
nieuwe cursisten. Meer info vind je op 
instroom.academy ■

Wat is de  
Instroom.Academy?

PROJECT

Barbecueën met Seppe Nobels

Seppe Nobels

CHEF-KOK EN OPRICHTER 
INSTROOM-ACADEMY

Topchef Seppe Nobels startte in Antwerpen de Instroom-Academy 
op, een proefproject waar hij nieuwkomers opleidt voor de horeca. 

Speciaal voor ons laat hij in zijn potten kijken. Het resultaat: een 
heerlijk barbecuegerecht, geïnspireerd op de Syrische keuken  

van Badr Aldouni, die acht jaar chef-kok was op een 
bevoorradingsschip.  Tekst: Sandra Gasten
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De Sint-Niklaastoren van Veurne werd 
gebouwd in de 13de eeuw en is beschermd 
Unesco-werelderfgoed. Bezoekers zien  
hem al van ver blinken aan de horizon 
wanneer ze Veurne naderen. Het is dan ook 
één van de belangrijkste architecturale 
landmarks van de stad.

Tekst: Joris Hendrickx

“Sinds kort is de heringerichte Sint-Niklaas-
toren in Veurne eindelijk terug open, na een 
vertraging van anderhalf jaar door corona”, 
vertelt schepen voor Vrije Tijd Celine Mou-
ton. “Daar zijn we enorm blij mee, want 
het is een absolute must-see voor de vele 
kusttoeristen die ook eens een andere acti-
viteit willen dan enkel naar het strand gaan. 
Veurne bevindt zich nu eenmaal dicht bij 
de kust, waardoor we iedere zomer heel wat 
toeristen in onze stad mogen verwelkomen.”

Cultuur en geschiedenis komen samen
Al bij het betreden van de inkom word je 
ondergedompeld in de rijke geschiedenis 

Gratis toegankelijk 
Unesco-werelderfgoed 

vlak bij de kust

Prachtig panoramisch zicht
“Eenmaal boven geniet je van een prachtig 
panoramisch 360° uitzicht over de hele streek 
rond Veurne. De zee, de West-Vlaamse heuvels 
met de 156 meter hoge Kemmelberg, de 84 
meter hoge IJzertoren in Diksmuide, het 104 
meter hoge Europacentrum in Oostende en 
zelfs de haven van het Noord-Franse Duinkerke 
kan je allemaal zien liggen vanop de toren. Spe-
ciaal voor mindervaliden die niet in staat zijn 
om de toren te beklimmen, is onderaan in de 
ontvangstruimte een groot scherm voorzien 
waar continu 360° livebeelden worden getoond 
van het uitzicht boven op de toren”, aldus Mou-
ton. Je kan de toren elke dag tussen 9 en 20 uur 
bezoeken. De toegang is gratis. ■
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Bij een bezoek 
aan de Sint- 
Niklaastoren 
word je onder-
gedompeld  
in de rijke  
geschiedenis 
van de stad 
Veurne.

van de stad. Aan een van de indrukwek-
kende wanden hangt een prachtig wand-
tapijt van maar liefst vier meter breed en 
zes meter hoog. “Het stelt de eeuwenoude 
boetprocessie voor naar een ontwerp van 
Floris Jespers die dit wandtapijt maakte 
voor de wereldexpo in Parijs van 1937”, 
vertelt Mouton. “Bij  de beklimming van de 
214 trappen van de toren kan je op verschil-
lende niveaus even rusten en kom je meer 
te weten over de beiaard, de voormalige 
klokkengieterij, de geschiedenis van de 
toren en zijn omgeving en de wederopbouw 
van de stad na de Eerste Wereldoorlog. 
Daarnaast wandel je tijdens je beklimming 
ook voorbij de 49 klokken van de beiaard. 
Wie geluk heeft, kan de beiaardier live 
aan het werk zien. Bij de renovatiewerken 
stootten archeologen bovendien op een 
klokkengieterij met een nog zo goed als 
volledig intacte mal voor het gieten van de 
klokken. Deze archeologische vondsten 
worden veilig bewaard in ons archief. Via 
een digitaal 3D-model ontdekt de bezoeker 
wat de opgravingen hebben blootgelegd.” 

Meer weten?

visit-veurne.be

Celine Mouton

SCHEPEN VOOR VRIJE TIJD 
VEURNE

Het Land van Ourthe-Vesdre-Amblève, 
ook wel de Tuin van Luik genoemd, 
herbergt duizend-en-een schatten: natuur, 
architectuur en evenementen: je vindt  
het er allemaal. Volg de gids!

Tekst: Philippe Van Lil

 ❙ Natuur en wandelingen
De streek telt vier sites die erkend zijn als 
Waals uitzonderlijk erfgoed: de Boucle de 
l’Ourthe in Esneux, de Ninglinspo, het Fonds 
de Quarreux aan de Amblève en de Heid des 
Gattes in Aywaille; deze laatste is de enige 
plaats in het land waar nog wilde geiten gra-

zen. Voor wie graag wandelt, fietst of paard-
rijdt, zijn er de 1.000  km bewegwijzerde 
wandelpaden, de 750 km mountainbikepar-
coursen en de 200 km paardrijroutes, maar er 
is uiteraard ook het RAVeL-netwerk en de vele 
fietsknooppunten. Te midden van deze weel-
derige natuur kan je bovendien ook kajakken.

 ❙ Toeristische attracties
Een van de attracties is het dierenpark 
‘Monde Sauvage’ in Aywaille, een echte aan-
rader. Eveneens het ontdekken waard zijn 
de Grot van Remouchamps, met de langste 
ondergrondse vaartocht van Europa, de 
Grot van Comblain-au-Pont, die een meer 

Op ontdekking in het Land van Ourthe-Vesdre-Amblève
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De Boucle de l’Ourthe in Esneux. Het kasteel van Avouerie in Anthisnes.

Meer weten?

ovatourisme.be/nl

didactisch karakter heeft dan de vorige, en 
het domein van Palogne in de gemeente 
Ferrières, aan de oevers van de Ourthe, dat 
meer gericht is op sporttoerisme (mountain-
biken, kajakken, enz.).

 ❙ Architectuur en erfgoedplaatsen
Ook wie van architectuur en erfgoedtoe-
risme houdt, komt ruimschoots aan zijn 
trekken. Enkele juweeltjes zijn het kasteel 
van Harzé in Maaslandse renaissancestijl 
(Aywaille), waar op 20 en 21  augustus het 
kaasfestival plaatsvindt, het kasteel Brun-
sode (Tilff), gelegen in een prachtig park en 
het kasteel van Avouerie (Anthisnes), waar 

het Bier- en Pèkètmuseum is ondergebracht. 
Daarnaast zijn er ook een vijftiental musea 
met rijke en gevarieerde collecties, zoals het 
Museum van December 44 in La Gleize en 
het Interpretatiecentrum van de Steen in 
Sprimont. In de streek worden bovendien 
heel wat evenementen georganiseerd, zoals 
de Middeleeuwse Festivals in Comblain-au-
Pont en Aywaille, verschillende muziekfes-
tivals en tal van brocantemarkten. ■
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Wist je dat het avontuur van de Belgische 
treinen tot in China gereisd is? Stap nu in 
voor een speelse en prikkelende reis van het 
NMBS-museum naar het Chinese Middenrijk.

Tekst: Maria-Laetitia Mattern

Treinen uit alle tijdperken die elkaar op magi-
sche wijze opvolgen, decors die levensecht lij-
ken,... Er is geen twijfel mogelijk: je bent in Train 
World. Als het Brusselse treinmuseum in nor-
male tijden al aanspoorde tot reizen, dan is dat 
nu nog meer het geval met de expo: ‘Van Peking 
tot Hankow: een Belgisch avontuur in China.’

De streek van Bouillon ligt in het hart van de 
Ardennen, deels in de provincie Luxemburg en 
deels in de provincie Namen, en heeft een adem-
benemend cultureel en natuurlijk erfgoed. Als u 
hunkert naar grote, open vlakten en een andere 
omgeving, bent u hier aan het juiste adres.

Tekst: Maria-Laetitia Mattern

Het gebied met de fraaie naam ‘Pays de Bouil-
lon en Ardenne’ bestaat uit acht gemeenten, 
gelegen rond de Semois, de ruggengraat van 
de regio. De grootste troef van de regio, die 
wordt gekenmerkt door valleien en plateaus, 
zijn de adembenemende landschappen. En 

met reden: de streek telt meer dan 1.550 kilo-
meter bewegwijzerde wandelnetwerken en 
57 opmerkelijke uitzichtpunten. De bekend-
ste zijn ‘Le Tombeau du Géant’, een uitzicht-
punt in Frahan, en het ‘Point de Vue du Jam-
bon’, maar op uw wandelingen ontdekt u vast 
nog tal van andere uitzichtpunten.

Mijnwerkers
Wat cultuur betreft, kunt u in de regio twee 
oude schaliemijnen bezoeken. Die van Alle-
sur-Semois, ‘Ardois’alle’, omvat niet alleen 
het bezoek aan de mijn, maar ook een leer-
rijk museum. Een deel van de mijn wordt 
bovendien nog steeds gebruikt. In Bertrix 

Tussen kunst, cultuur en natuur nodigen  
het domein van Mariemont en zijn museum  
u uit om te ontspannen en te reizen.  
Maar dit museum, midden in een groene 
omgeving, is ook een pareltje in eigen land. 
Ideaal voor een zomeruitje.

Tekst: Maria-Laetitia Mattern

Het Koninklijk Museum van Mariemont 
ligt verscholen in een park van 45 hectare 
met boomsoorten uit alle uithoeken van 
de wereld. Voor de bezoekers begint de 
verwondering al aan de buitenkant. Met 
zijn indrukwekkende rozentuin, zijn beeld-

België, de ster van de spoorwegen  
in de 19de eeuw
Het is een stukje geschiedenis dat vaak 
vergeten wordt: aan het einde van de 19de 
eeuw krijgt België op zijn zachtst gezegd 
een buitengewone opdracht. Het moet de 
grootste spoorweg van China bouwen, die 
over meer dan 1.200 kilometer het noor-
den met het zuiden verbindt. De Belgi-
sche ingenieur Jean Jadot is de spilfiguur 
in deze technische uitdaging, waar ook 
een spoorwegbrug over de Gele Rivier bij 
komt kijken. Dit titanenwerk - dat meer 
dan zeven jaar duurde - vormt ook het 

brengt het Domaine de la Morepire, ‘Au 
coeur de l’ardoise’, u 25 meter diep onder de 
grond. U kunt de oude mijnen bezoeken, die 
in het begin van de jaren 80 werden geslo-
ten. Voor een perfecte onderdompeling kunt 
u ‘smullen in de mijn’: een wandeling in het 
hart van de mijn met een maaltijd geïnspi-
reerd op wat de mijnwerkers aten, zoals 

houwwerken en de ruïnes van het oude 
kasteel van Karel van Lotharingen is het 
domein een waar openluchtmuseum.

Goed bewaard erfgoed
We kunnen het niet hebben over het Konink-
lijk Museum van Mariemont zonder zijn 
bezieler te vermelden: Raoul Warocqué. Deze 
Belgische industrieel leefde in het begin van 
de negentiende eeuw en was een reiziger in 
hart en nieren. De schatten die hij van zijn 
reizen meebracht, liet hij bij zijn dood na aan 
de Belgische Staat. Ze worden nu zorgvuldig 
bewaard in het museum. In het museum 
vindt u dus Chinese, Japanse, Romeinse en 

Expo:

Het Belgische  
treinavontuur in China

Pays de Bouillon:

In de voetsporen van  
de mijnwerkers

Tussen cultuur en natuur:

Reis naar alle uithoeken  
van de wereld

daag verder ontwikkelen. Kunst verrijkt 
de geschiedenis: vijf werken gemaakt door 
kunstenaars Li Kunwu en François Schuiten 
illustreren sleutelmomenten in de construc-
tie van deze mythische spoorlijn. 

Reis met deze expo nog tot en met 10 
oktober af naar het Chinese Middenrijk en 
verken nieuwe horizonten in Train World. ■

soep geserveerd in een uitgehold brood dat 
dienstdeed als soepkom! Twee ongewone en 
boeiende bezoeken in de voetsporen van de 
mijnwerkers van weleer. ■

u er ook de tentoonstelling ‘De wereld van 
Clovis, Merovingische reiswegen’ bezoeken, 
een echte reis door de tijd door deze onbe-
kendere periode in de Middeleeuwen. ■

Meer weten?

trainworld.be

Meer weten?

paysdebouillon.be/nl

Meer weten?

musee-mariemont.be

onderwerp van het prachtige boek ‘Peking 
- Hankow: het grote epos’, uitgegeven door 
Train World en uitgeverij Kana.

Kunst verrijkt geschiedenis
Train World brengt met de tijdelijke expo 
het verhaal opnieuw tot leven en gebruikt 
daarbij niet alleen foto’s, tekeningen en 
documenten uit die tijd, maar ook verza-
melobjecten en levensgrote sprekende 
poppen. Daarnaast laat de tentoonstelling 
zien hoe de spoorwegen in China zich van-

zelfs Griekse collecties. Het bevat ook over-
blijfselen van door hem gestarte archeologi-
sche opgravingen in de regio.

Tot de meest uitzonderlijke stukken in 
Mariemont behoren het standbeeld van een 
Egyptische koningin en een traditionele 
Japanse tempel die tussen de muren van 
het museum is opgericht. Nog tot 4 juli kunt 
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Maar wat als we doorgaan?
Oh, niet blijven staan

Loop tegen muren in mijn hoofd aan
(Alles of niets)

‘Doorgaan’ duikt her en der op in de 
songs van de nieuwe plaat. Is er een 
stukje Ramses Shaff y in geslopen?

“Misschien onbewust wel. Shaff y is in ieder 
geval een hele grote meneer in de Nederlands-
talige muziek. Op het einde van zijn leven 
leed hij aan de ziekte van Korsakov, wat met 
geheugenverlies gepaard gaat. Uit die periode 
bestaat een prachtig fi lmpje, toen hij samen 
met Liesbeth List sinds lange tijd weer een 
studio betrad. Je ziet dat hij zowat alles in zijn 
leven vergeten is, maar het nummer ‘Laat me’ 
zingt hij van a tot z. Dan zie je wat de kracht van 
muziek is. Iemand als Shaff y behoorde niet 
tot mijn oorspronkelijke muzikale invloeden, 
maar heb ik gaandeweg wel leren appreciëren. 
Op dezelfde manier ben ik de laatste jaren ook 
een grote fan van Wim De Craene geworden. 
Muzikale invloeden zijn heel belangrijk voor 
ons als groep. Wij trachten de muziek die we 
zelf goed vinden zoveel mogelijk te verta-

len in iets dat Bazart is. De ene periode in je 
leven luister je naar andere muziek dan in een 
andere periode en dat sluipt er bij ons altijd 
wel in. Voor ons eerste album spiegelden we 
ons aan bands als The National en Yeasayer, 
bij de tweede plaat waren het eerder elektroni-
sche voorbeelden als Frank Ocean en hiphop 
en voor dit album hebben we veel geluisterd 
naar classic rock bands als Oasis en The Verve. 
‘Automatic for the People’ van R.E.M. was ook 
een plaat die veel werd opgelegd. Onze aanpak 
is weliswaar iets elektronischer, maar voor de 
opbouw van de songs hebben we toch vaak 
teruggegrepen naar een klassiek begin op 
piano of gitaar. Zo zijn we op zoek gegaan naar 
de passende arrangementen, veel meer dan 
bij ons album ‘2’, toen we eerder vanuit gepro-
grammeerde beats vertrokken.”

“Met ons drieën hebben we ook zeer inten-
sief aan de teksten gewerkt. We gaan telkens op 
zoek naar wat muzikaal het beste overeenstemt 
met het ritme - de woorden moeten daarin pas-
sen. De muzikaliteit van de zin wint het altijd. 
Sommige woorden kunnen bovendien al eens 
vloeken met het DNA van Bazart. Dan klopt het 
niet als ik die in de mond neem. Dat is de moei-
lijke evenwichtsoefening die Bazart is.”

Je bent overal en nergens meer
Kies een kant of schuil waar 

je liefst wil zijn
Doet het nog zo’n pijn

Wil je terug naar waar het begon?
(Als ik val)

Het ging heel hard voor jullie in de 
periode voor corona. Heb je het gevoel 
dat je nu weer iets moet opbouwen?

“Ja, ergens wel, maar op een comfortabele 
manier. De coronaperiode was voor ons ook 
een periode om even op adem te komen. Die 
pauze was in zekere zin een geschenk. In dat 
opzicht was het ‘reculer pour mieux sauter’, 
om het met een wielerterm te zeggen. Even 
terugschakelen om dan opnieuw grote pop-
concerten te kunnen spelen, maar dan op 
een ander, gezonder tempo.”

Ik draai me om, 
hoe kom ik hier opeens

Zie ik licht in de verte 
dat jaren niet scheen

(Andere oorden)

“Wat is er mooier 
in de zomer dan 
onderweg zijn?”

Geen enkele muziekband die de voordelen van de coronaperiode beter benut lijkt te 
hebben dan Bazart. Binnen de muziekbubbel met zijn ‘compagnons de route’ Simon 

Nuytten en Oliver Symons dook frontman Mathieu Terryn de studio in om zonder 
grote druk van buitenaf te vijlen en te schaven aan plaat nr. 3, getiteld ‘Onderweg’. 

Het album werd een tweetal weken geleden voorgesteld aan het grote publiek. 
Het vormde meteen de leidraad voor een zomers gesprek met zanger Mathieu Terryn.

Mathieu Terryn:

Tekst: Diederik Vandendriessche

De klokken 
van abt De Loose

Beiaardcultuur
in Vlaanderen, Oudenaarde en Ename molensmolens

kijken
molensnaar

Vlaanderen
het land van de molens 

zoekers
landschap vanuit de lucht

Erfgoedsite Ename, dat zijn 3 tentoonstellingen en tal van leuke familieactiviteiten in erfgoeddorp Ename (Oudenaarde). Surf naar www.oost-vlaanderen.be/ename

van abt De Loose

Erfgoedsite Ename, dat zijn 3 tentoonstellingen en tal van leuke familieactiviteiten in erfgoeddorp Ename (Oudenaarde).

De klokken 
van abt De Loosevan abt De Loose

Erfgoedsite Ename, dat zijn 3 tentoonstellingen en tal van leuke familieactiviteiten in erfgoeddorp Ename (Oudenaarde).
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De coronacrisis lijkt zijn einde te 
naderen. Is de hoop voelbaar in de 
muziek van Bazart anno 2021?

“Hoop versus wanhoop is altijd wel een 
thema dat ik aansnijd. Het is niet per se 
gekoppeld aan corona, het is eerder mijn 
manier van denken, die zweeft tussen die 
twee uitersten. Existentiële twijfels zijn 
een stukje van mezelf en keren in elke plaat 
terug. Veel fragmenten uit de songs verwij-
zen naar dromen die ik gehad heb. De droom 
is een mooi aanknopingspunt om een beeld 
te scheppen van een wereld die niet bestaat. 
Ik luister zelf het liefst naar muziek die mij 
met een donker kantje triggert om stil te 
staan bij de dingen. Maar ‘Onderweg’ is een 
stukje hoopgevender dan de twee vorige 
platen: een gevoel van thuiskomen - licht 
aan het einde van de tunnel - zit er vaak in.”

Neem me ver weg hiervandaan
Ver weg tot ik daar ben

Daar kent niemand mijn naam
(Anders)

Was de voorbije periode ook een 
verademing omdat je niet altijd in de 
spotlights moest staan?

“Dat zit er inderdaad wel wat in. Even uit die 
spotlights, die soms aanvoelden als bekeken 
worden, in ons geval ook beoordeeld worden. 
In dat opzicht is het inderdaad een verlangen 
naar anonimiteit: wat zou het zijn als mensen 
mijn naam niet kennen, als ik iemand was 
waar niet iedereen een oordeel over heeft? 
Maar anderzijds ben ik mij heel bewust van 
het feit dat alles wat ik te danken heb in mijn 
leven daar een rechtstreeks gevolg van is.”

Laat me los maar verlaat me niet
Ik ben overal maar je hoort me niet

(Laat me los)

Ondanks die beoordelende blikken 
is het verlangen om te connecteren 
sowieso sterker?

“Absoluut. Het is niet echt een verlatings-
angst, maar ik kan gewoonweg niet goed 
alleen zijn. En dat fundamenteel levens-
gevoel heeft zich zeker in sommige tracks 
vertaald. Maar momenteel ben ik doodge-
lukkig. In de nazomer trouw ik met de liefde 
van mijn leven ( fotografe Marie Wynants, 
red.). We huwen in het buitenland en gaan 
in verschillende etappes naar onze huwe-
lijkslocatie. We houden van reizen, het 
ultieme onderweg zijn.” ■
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Mathieu Terryn

ZANGER BAZART

De klokken 
van abt De Loose

Beiaardcultuur
in Vlaanderen, Oudenaarde en Ename molens

kijken

naar

Vlaanderen
het land van de molens 

zoekerszoekers
landschap vanuit de lucht

Erfgoedsite Ename, dat zijn 3 tentoonstellingen en tal van leuke familieactiviteiten in erfgoeddorp Ename (Oudenaarde). Surf naar www.oost-vlaanderen.be/ename
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W anneer je op zoek bent naar de 
ideale barbecue, stel je je best een 
aantal vragen. Hoe vaak wil je het 
toestel gebruiken? Hoe snel wil je 
de barbecue kunnen aansteken? 

Wil je, naast vlees of vis, andere gerechten klaarmaken? 
Wil je het toestel kunnen verplaatsen? Wij geven alvast 
enkele tips om je keuze te vergemakkelijken.

 ❙ Snel of slow cooking
Wanneer je niet veel geduld hebt, is een gas- of 
elektrische barbecue gemakkelijk. Enkele minuten 
wachten en je kan beginnen te bakken. Bovendien 
kan je eenvoudig de temperatuur regelen en een 
perfecte cuisson bereiken. Voor een houtskool- of 
houtbarbecue moet je je tijd nemen. Het duurt al 
snel tot een halfuurtje voor je toestel op tempera-
tuur is. Ook bij een rookoven is een portie geduld 
handig: je gerechten worden traag en bij een lage 
temperatuur gegaard, maar krijgen net daardoor 
een lekkere gerookte smaak. Dankzij de accessoi-
res en branders kan je een gasbarbecue voor veel 
gerechten - ook pizza, wok of stoofpotjes - gebrui-
ken. Een houtbarbecue of rookoven heeft het voor-
deel dat je er kaas op kan roken. Bij een houtskool-
barbecue beperk je je beter tot vlees, vis of groenten.

 ❙ In de tuin of op het terras
Bij de keuze speelt ook de beschikbare ruimte een rol. 
Heb je enkel een terras of balkon of wil je het toestel 
kunnen verplaatsen, dan kies je best voor een houts-
koolbarbecue. Die vind je in alle kleuren, gewichten 

en groottes - zelfs tafelmodellen. Ook een elektrisch 
toestel is compact en kan je zelfs mee op vakantie 
nemen. Houtbarbecues of een rookoven hebben 
meer plaats nodig en zijn moeilijker verplaatsbaar. 

 ❙ Onderhoud
Ook het onderhoud van elk type barbecue verschilt 
van model tot model. Om de schoonmaak te verge-
makkelijken, zijn er een paar handige middeltjes. 
Smeer je rooster voor het bakken in met wat vetstof. 
Zo bakken etensresten minder snel aan. Gebruik een 
stukje citroen om het rooster te ontvetten of smeer je 
rooster in met een ui. Het sap zal het vuil losweken. 
Je kan je rooster ook in een stuk nat krantenpapier 
wikkelen of een nachtje laten weken in het gras. 
Schuren kan met een spons, maar evengoed met zil-
verpapier. Gebruik er een reinigingsmiddel bij en je 
rooster blinkt als nieuw. ■

Of je het nu een veranda, aanbouw of leefveranda noemt, je 
nieuwe leefruimte gaat vanaf nu naar alle waarschijnlijkheid dé 
belangrijkste ruimte worden in je woning. Een reden te meer om 
bedachtzaam te werk te gaan.

De eerste vraag die gesteld moet worden, is welke functie de extra 
ruimte krijgt. Wil je hem gebruiken als extra werkruimte of zoek 
je een woonruimte om in te relaxen? De oriëntatie is van groot 
belang, want deze beïnvloedt de verdere keuze van materialen 
zoals glas en isolatie.

De voordelen van aluminium
Aluminium is een licht en duurzaam materiaal dat milieuvrien-
delijk is. Het is sterk, waardoor smalle profielen gemaakt kunnen 
worden, en door de ontwikkelingen van de laatste jaren is het intus-
sen een volwaardig thermisch materiaal dat bij uitstek geschikt is 
voor schrijnwerk en veranda’s. Bovendien kan het niet roesten en 
vereist het een minimum aan onderhoud. In de wanden van een 
veranda wordt er bij voorkeur hoogrendementsbeglazing gebruikt. 
Die laat de warmte van lage zonnestralen in de lente en herfst door 
en brengt een aangename warmte binnen. Voor dakbeglazing gaan 
we vooral letten op de zonwerende eigenschappen van het glas. Zo 
wordt het niet te warm bij een hoge zonnestand. 

De juiste bouwpartner
De woonmarkt is sterk veranderd. We hechten meer belang aan 
ontspanning en vertoeven veel meer in de tuin dan voorheen. 
Een veranda of woninguitbreiding is dan de ideale manier om 
met volle teugen te genieten van het buitenleven. Een veranda 
bouwen, is een weloverwogen investering die moet beant-
woorden aan al uw wensen. Daarom is het belangrijk dat uw 
bouwpartner ervoor kan zorgen dat uw aanbouw zowel buiten 
als binnen perfect aansluit bij uw woning en tuin. Ga daarom 
op zoek naar een ervaren verandabouwer die u kan begeleiden 
bij elke fase van het bouwproces. Kies voor een volledige sleu-
tel-op-de-deurformule met een planning op maat om de overlast 
tijdens verbouwingswerken tot een minimum te beperken. ■

Tips bij de aankoop 
van een veranda

Zo kies je een barbecue 
op jouw maat
Niets is heerlijker dan bij de eerste zon het barbecuetoestel boven 
te halen en vrienden of familie uit te nodigen voor een tuinfeest. 
Maar een geslaagd etentje begint met de juiste keuze van barbecue. 
Hoe kies je die op jouw maat? Wij geven alvast enkele tips.

Tekst: Sandra Gasten

Een veranda of woninguitbreiding  
is de ideale manier om met volle teugen  
te genieten van het buitenleven.
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Na gebruik kan je je rooster  
in een stuk nat krantenpapier 
wikkelen of een nachtje laten 
weken in het gras. Ook insmeren 
met citroen of een stukje ui zal  
het vuil sneller doen losweken.

Mechelsesteenweg 388A  - 2500 Lier 
T. 015 31 29 53  - info@veranda-janssens.be

www.veranda-janssens.be

{ zomer -actie }
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Heerlijk garden loungen  
in alle seizoenen

Vakantie in eigen land? Een cosy plekje in de 
tuin voor jezelf, om met vrienden en familie  
te relaxen of gewoon rustig te werken?  
Maak kennis met Orbo, een totaal nieuwe 
tuin- en werkbeleving. 

Tekst: Joris Hendrickx

“De organische vormen van de Orbo-tuinka-
mer passen bij elke woonstijl en landschap”, 
vertelt Frederik Leyssens, zaakvoerder van 
Insight Out. “Je kan hem bijvoorbeeld in je 
tuin en op je (dak)terras plaatsen, maar ook 
in het bedrijfsgroen kan hij dienstdoen als 
speciale out-of-the-box werkplek. Door de 
gebogen vormen en de state-of-the-art afwer-
king is het een bijzondere sensatie om in een 
Orbo te zitten of te liggen. Binnenin voel je de 
stress als het ware wegglijden.”

Zes modellen
“De Orbo-familie biedt plaats aan zes 
tot veertien personen. De twee kleinste 
modellen kunnen worden gedraaid zodat 
je bijvoorbeeld uit de wind of in de zon zit. 
Grotere modellen hebben een naar boven 
inschuivende deur en ramen die open gezet 

kunnen worden. Een constante is echter dat 
alle modellen een fantastisch panoramisch 
uitzicht hebben. Binnenin is deze tuinka-
mer ook veel groter dan het lijkt op een foto.”

Duurzaam comfort
“Orbo’s overleven in weer en wind, jaar in, 
jaar uit. Op de constructie rust een garantie 
van tien jaar. Ze beschikken allen over een 
zonwerende beglazing gemaakt van hoog-
waardige kunststof en een spiegelgepolijst 
roestvrijstalen dak om zomerse oververhit-
ting te voorkomen”, aldus Leyssens. 

Voor iedereen en overal
“Gebruikers blijken zelf verrast over wat 
ze allemaal doen in hun ‘tuinoase’. Samen 
relaxen, lezen en spelen liggen voor de hand. 
Maar het ontwerp zelf geeft ook rust, en dat 
valt in de smaak bij mensen met veeleisende, 
stressvolle beroepen. Ook stadsbewoners 
vallen voor een Orbo. Doordat ze ter plekke 
worden gemonteerd uit onderdelen, kunnen 
ze zelfs in liften en door smalle gangen wor-
den gedragen. Zo krijgt de leukste tuinkamer 
ter wereld een welverdiend plekje in het per-
soonlijke leven van zijn eigenaars.”
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Ook geschikt als buitenkantoor
“Een Orbo ingericht als ‘tuinkantoor’ laat je 
toe om gefocust te werken, vrij van storende 
prikkels en onderbrekingen. De outdoor-
werker krijgt een ruime en heldere werktafel 
die baadt in het daglicht en waarop plaats 
is voor een laptop, smartphone, één of twee 
schermen en zo nodig technologie voor 

videocalls”, besluit Leyssens. Nieuwsgierig? 
Maak een afspraak om in de toontuin te Bor-
nem kennis te maken met de Orbo’s. ■

De organische 
vormen van de 
Orbo-tuinkamer 
passen bij elke 
woonstijl en 
landschap.

Meer weten?

insight-outgardens.com

outr.be
facebook.com/OutrEnterTheOutside

OUTR | Enter the Outside

OUTR staat voor een mooi en kwalitatief 
gamma outdoorproducten die het samen 
buiten zĳn, het samen koken en het samen 
genieten van lekker eten nog fĳner maken. 

In het gamma zitten zowat alle mogelĳke 
outdoorproducten die met vuur en koken te 
maken hebben: de traditionele kettle BBQ, 
de Japanse Kamado voor wie het iets meer 
mag zĳn, de Plancha als ‘vuurring’ om je aan 
te verwarmen of om op te koken, maar ook 
terrasverwarmers op gas voor wie voor ge-
bruiksgemak kiest. Het gamma wordt aange-
vuld met de nodige accessoires, werktafels 
en stĳlvolle houtopslagsystemen. 

OUTR is hét merk voor al wie gewoon wil 
genieten in eigen tuin. Genieten van vuur 
en het buitenleven. Of zoals de slogan luidt: 
Enter the Outside.

samen koken / tafelen / genieten

ENO PLANCHA GAS/ELEKTRA

Sinds kort werd het OUTR gamma 
uitgebreid met een nieuw merk: ENO.

ENO is een gerenommeerd Frans 
merk van outdoor kookapparaten 
dat volledig op Franse bodem ont-
worpen en geproduceerd wordt. 
Deze specialist in emailleren is 
reeds sinds 1909 aan de slag om 
zĳn kooktoestellen te perfectione-
ren - een streefdoel dat ze vandaag 
méér dan bereikt hebben. De ENO 
kooktoestellen op gas of elektrici-
teit hebben één ding gemeen: de 
dikke gietĳzeren bakplaat, ook wel 
plancha genoemd, die is afgewerkt 
met meerdere lagen hoogwaardige 
email. ENO geeft een levenslange 
garantie op deze plancha.

Gezond & heel wat voordelen

Bakken op een plancha biedt heel 
wat voordelen aan de gebruiker. 
Je kan rechtstreeks op deze plaat 
bakken om een gezond gerecht op 
tafel te toveren, vetsto�en wor-
den overbodig. De ingrediënten 
komen op geen enkele manier in 
aanraking met een vlam, waardoor 
ze ook niet kunnen verbranden. 
Deze toestellen kunnen daarenbo-
ven tot 350°C opgewarmd worden, 
waardoor je in geen tĳd heerlĳke 

gerechten op tafel kan toveren. 
Zonder grill is het ook onmogelĳk 
voor de voedingswaren om door 
het rooster te vallen. Geen vlam is 
ook geen rook- of geurhinder bĳ 
de buren, waardoor een ENO ook 
ideaal is voor op het terras van een 
appartement. Omdat de gebruiker 
zelf een perfecte controle heeft 
over de temperatuur kan werkelĳk 
alles bereid worden op een plan-
cha: vlees, vis, groenten, aardappe-
len, fruit, enz. Ook na het bakken is 
een plancha interessant in gebruik. 
De reiniging is bĳzonder eenvou-
dig en goedkoop: met water en 
staalwol ziet de plancha er in een 
handomdraai uit als nieuw.

Kooktools en accessoires

Het gamma van ENO omvat naast 
de kooktoestellen ook een breed 
assortiment aan nuttige kooktools 
en accessoires. Met het Modulo 
meubilair kan de gebruiker aan de 
slag om een complete buitenkeu-
ken te gaan bouwen. Toch liever 
een toestel dat snel naar het tuin-
huis of de garage kan verhuizen? 
Ook dat kan als de plancha gecom-
bineerd wordt met een roltafel, of 
als de gebruiker meteen kiest voor 
een variant op wieltjes (pack).

PUBLIREPORTAGE
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Plantentuin Meise heeft voor deze zomer een 
uitgebreid programma uitgewerkt met een 
hele resem activiteiten. Zo zijn er de expo 
‘Straff e koffi  e’, zoektochten voor jong en oud, 
een blotevoetenpad en nog zoveel meer.

Tekst: Sandra Gasten

Plantentuin Meise is in elk seizoen een 
lust voor het oog, maar zeker in de zomer 
is het een bezoek meer dan waard. “Op het 
domein van 92 hectare vind je 18.000 soor-
ten planten van over de hele wereld. Het ser-
recomplex is een van de mooiste in Europa 
en in het unieke HOUTlab kan je op een 
interactieve manier kennismaken met alle 

In dit olympisch jaar stond een bezoek 
aan de Olympische Spelen ongetwijfeld op 
verscheidene bucketlists. Voorlopig ziet het 
er echter niet naar uit dat er veel buitenlandse 
toeschouwers zullen worden toegelaten 
in Tokio en daarom is het Sportimonium in 
Hofstade meer dan een waardig alternatief. 

Tekst: Diederik Vandendriessche

Het Sportimonium ligt pal in het Domein 
Hofstade Sport Vlaanderen, een gebied tus-
sen Mechelen en Brussel met ongeveer 185 
ha bos en water. Je kunt er fi etsen, wandelen 
en gebruikmaken van de uitgebreide sportin-
frastructuur. Maar bovenal kun je terecht in 

der is er de speurtocht met Koning Amary-
llo, een ontdekkingstocht voor kinderen 
van 4 tot 12 jaar. Gezinnen kunnen gratis 
een van de ‘Ontdek- & Doe-kistjes’ ontle-
nen, op GPS-zoektocht trekken of komen 
bosbaden (op zaterdag voor kinderen, op 
zondag voor volwassenen).” 

‘Natuur in Miniatuur’
Daarnaast vindt ‘Natuur in Miniatuur’ 
plaats, een expo in het Kasteel en een kun-
stroute waarlangs de bezoekers de prach-

ringen gehesen werd, een idee van Pierre 
de Coubertin, de ‘vader van de moderne 
Spelen’. De expo bevat vele originele docu-
menten en beeldfragmenten, maar ook 
ronduit verrassende voorwerpen: zo kom je 
te weten dat elke goudenmedaillewinnaar 
een beeldje van een Belgische kunstenaar 
kreeg, getiteld ‘L’athlète victorieux’. En van 
kunst gesproken: er werden toen ook Olym-
pische wedstrijden georganiseerd voor 

Leer deze zomer alles over koffi  e, 
bosbaden en Koning Amaryllo

De Olympische Spelen van Antwerpen 
weer tot leven gebracht

tige, botanische illustraties van Marijke 
Meersman in het groot kunnen ontdekken. 
Of kom naar de Open schilderdagen waarop 
je kunstenaars live aan het werk kan zien.

Het aantal bezoekers wordt wel beperkt. 
Reserveer daarom je ticket en tijdslot via de 
website. Met je ticket kan je het hele domein 
verkennen en je kan blijven zolang je wil. ■

kunst en architectuur. België behaalde hier 
een bronzen medaille, en het kunstwerk valt 
nu te bewonderen in het Sportimonium. De 
expo ‘Breaking Boundaries’ loopt nog tot 
eind december. Te bezoeken elke weekdag 
op afspraak, behalve zon- en feestdagen. ■

Meer weten?

plantentuinmeise.be

Meer weten?

sportimonium.be

Trap over een historische spoorlijn door de 
natuur tussen Kapellen en Brasschaat. Sportief 
en ontspannend tegelijkertijd! Kies een fiets voor 
vijf of voor twaalf personen. Onderweg pauzeer 
je bij de gezellige Bistro Perron Noord. 

WWW.SPOORFIETSEN.BE

Spring met z’n vijven in een elektrische Tuktuk om 
door het platteland rond Laakdal te zoeven! 
Geniet van de rit en volg de navigatie op een 
tablet. Onderweg een terrasje doen of picknicken 
op een mooi erfgoedplekje? Check! 

WWW.ETUKTUKS.BE

aspecten van hout”, zegt communicatiever-
antwoordelijke Manon van Hoye.

‘Straff e koffi  e’
Maar er is meer. Vanaf 1 juli opent de expo 
‘Straff e koffi  e’. “Koffi  e is een van de gewas-
sen die hier worden onderzocht”, zegt van 
Hoye. “Op drie locaties op het domein kom 
je meer te weten over de geschiedenis, de 
soorten, de teelt en het verhaal achter koffi  e. 
Ontdek hoe de koffi  e-, cacao- of chicorei-
planten eruitzien en proef een lekker kopje 
arabica of robusta.” Ook voor wie met kin-
deren komt, is er vanalles te beleven. “Een 
topper is het Verwonder-Je-Voeten-Pad, 
een blotevoetenpad van één kilometer. Ver-

het Sport- en Olympisch Museum Sportimo-
nium voor een unieke blik op de geschiede-
nis van de sport vanuit diverse invalshoeken: 
van de prille beginjaren van verschillende 
sporten over de plaats van de vrouw in de 
sport tot quasi verdwenen volkssporten. 

‘Breaking Boundaries’
Op dit moment loopt er bovendien de 
boeiende expo ‘Breaking Boundaries’, een 
tentoonstelling over de Olympische Spe-
len van Antwerpen die een eeuw geleden 
(in 1920) op en rond het Antwerpse Kiel 
plaatsvonden en de enige die ooit in België 
georganiseerd werden. Het waren de eerste 
Spelen waarop de iconische vlag met de vijf 
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Het Museum Kunst & Geschiedenis is het 
grootste en meest diverse museum van 
België! Toch is het voor velen nog onbekend, 
waardoor je gerust mag stellen dat het een 
van dé verborgen parels van Brussel is.

Tekst: Joris Hendrickx

“In het MKG vind je ongelofelijk uiteenlo-
pende en rijke collecties. Je kan zelfs stellen 
dat het op Belgische schaal de tegenhanger 
is van het Louvre en het British Museum”, 
zegt Bruno Verbergt, algemeen directeur 
ad interim. “De focus van ons museum ligt 
op hoe samenlevingen over de hele wereld 
en door alle tijdsperiodes heen zich heb-
ben gevormd en relaties met elkaar hebben 
opgebouwd via cultuur. Onze afdeling oud-
heidkunde beschikt over een van de belang-
rijkste bibliotheken ter wereld van Egypti-
sche opgravingen. Maar je ontdekt ook het 
oude Griekenland, een prachtige maquette 
van Rome in de vierde eeuw, Mesopotamië, 
topkunst uit de tijd van de Bourgondische 
hoven zoals wandtapijten en glasramen, 
stukken opgegraven in onze regio’s die 
dateren uit de ijzer- en bronstijd. Daarnaast 
beschikken we over exemplarische collec-
ties uit de middeleeuwen (van de Merovin-
gers uit het Maasland, enz.), hebben we een 

mooie Islamzaal, het Sint-Jorisretabel (een 
van de mooiste houtsnijwerken uit de wes-
terse geschiedenis), collecties over Noord- 
en Zuid-Amerika, het Verre en Nabije Oos-
ten, noem maar op.”

Altijd een goede reden voor een bezoek
“In alle opzichten hebben we enorm veel 
te bieden, misschien zelfs té veel voor één 
bezoek. Het Museum Kunst & Geschiedenis 
is dan ook typisch een museum dat je meer-
dere keren herbezoekt en waar je telkens 
weer nieuwe zaken ontdekt”, aldus Verbergt. 

“Ons museum is een familievriendelijke en 
rustige omgeving waar iedereen op een aan-
gename manier op ontdekking kan gaan. 
Door de enorme oppervlakte is het in coro-
natijden ook een erg veilige plek. Ook tijdens 
hete of natte zomerdagen is het dé uitgelezen 
plaats voor een leuke uitstap. Je kan hier de 
wereld zien zonder te moeten reizen!” ■

  ❙ Het MuziekInstrumentenMuseum (MIM), 
gelegen in een prachtig pand op de 
Kunstberg, laat je kennismaken met tal van 
bijzondere muziekinstrumenten.

  ❙ Beklim de Hallepoort en kijk via een 
VR-verrekijker uit over het Brussel van de 
late middeleeuwen.

  ❙ MKG neemt deze zomer samen met 
tal van andere musea in Vlaanderen en 
Brussel deel aan ‘Schatten van Vlieg’, 
een culturele zomerzoektocht waarmee 
kinderen op een speelse en laagdrempelige 
manier kennismaken met het museum.

  ❙ Museumateliers:

  ❙ 6 - 9 juli in MKG: ‘Alle wegen 
leiden naar Rome’ (6-12 jaar)

  ❙ 24 - 27 augustus in MKG: 
‘Shaken met Shiva!’ (6-12 jaar)

  ❙ 13 - 16 juli in MIM: ‘Reis rond 
de wereld’ (6-12 jaar)

  ❙ 17 - 20 augustus in MIM: 
‘Music Factory’ (12-15 jaar)

  ❙ Instaprondleidingen in MKG en 
Legermuseum, met exclusieve passage 
via de triom� oog die bovenaan 
een spectaculair zicht biedt op de 
Jubelparksite en Brussel. Om de twee 
weken op zondag, startend op 4 juli. 
In FR en afwisselend NL/EN.

Info en tickets: www.kmkg-mrah.be

Los van de democratische prijzen 
kan je het MKG, het MIM en de Hallepoort 
ook bezoeken met de Museumpas!

NIET TE MISSEN

De wereld zien zonder te reizen

Meer weten? artandhistory.museum

Gevonden? Dan ben je helemaal klaar voor een schattenjacht in bibliotheken, 

musea, kastelen … In elke schat zit een cadeautje voor kleine speurneuzen met 

een unieke wedstrijdcode. Wie weet winnen jullie een bijzonder familieweekend!

Kies jullie volgende (gratis) schattenjacht  op www.schattenvanvlieg.be

Vind deze zomer meer dan
350 Schatten van Vlieg

Zie jij wat
ik zie?
Een� ��s��� ho�
go�� ��j �a� z���e�:
ho���e� k��� �i� j��
Vli�� �� de��
te����n�?
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Zomeren in Roeselare:

Dat is ontdekken, spelen, 
proeven én genieten

Zin in een daguitstap of een weekendje weg 
deze zomer? In Roeselare kom je meer dan ooit 
aan je trekken! Rijden op een retro koersfiets, 
met je kids zoeken naar verborgen schatten of 
wandelen langs de mooiste streetart: iedereen 
vindt er wel iets om te beleven!

Tekst: Sandra Gasten

 ❙ Op avontuur met de kleinsten
In de zomer leggen we de kleinsten graag in 
de watten. Daarom heeft Roeselare een pro-
gramma gemaakt vol zoektochten en avon-
turen. Wil je met je kinderen KOERS, het 
Museum van de Wielersport, bezoeken? Dat 
wordt net iets makkelijker door de Schatten 
van Vlieg-zoektocht. Speurneuzen tot 12 jaar 
worden er uitgedaagd om op zoek te gaan 
naar miniatuurrenners. Een hels parcours, 
maar op het einde wacht een beloning! 

 ❙ Bezoek van Ketnet
Trek je liever naar buiten? Ga dan op zoek 
naar de ienieminie-tafereeltjes, verstopt 

in de binnenstad, of vaar met een (roei)
bootje op de vijver in het stadspark. Je 
ontdekt een verborgen groen plekje. Of 
ga met je kinderen op zoek in het Bergmo-
lenbos naar het kaboutervolkje. Geniet 
onderweg van de natuur, de fruitboom-
gaarden en het speelbos. Nog niet genoeg 
van het avontuur? Kom dan op 14 en 15 
augustus de Ketnetcode kraken en ga 
naar huis met een gadget. Hoe? Op zes 
locaties in de stad vind je hindernissen, 
hoogteparcoursen en spelletjes, zelfs 
voor de allerkleinsten. Reserveer best wel 
je tijdslot op ketnetvoorouders.be. 

 ❙ Wandelen en trappen langs kunst
Zit je niet graag stil? De Duizendzinnenwan-
deling of de Heerlijke Hellewandeling: het 
zijn maar enkele van de wandel- en fiets-
tochten die je in en rond de stad kan maken. 
Gewoon de bordjes volgen en je bent en 
route! Of download West-Vlaanderens Mooi-
ste op je smartphone en ontdek verborgen 
parels en adembenemende vergezichten. 
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Nieuw in Roeselare: verken de stad op een 
retro koersfiets. Huur er eentje aan KOERS, 
doe je vintage wieleroutfit aan en treed in 
het wiel van Jempi of Freddy Maertens. Hou 
je van kunst? Dan kan je de streetartroute 
volgen. Het is hét perfecte moment om de 
strafste streetart van Vlaanderen in het echt 
te zien! Of ga in het stadspark luisteren naar 
de intieme dialogen van de podcast Het 
Bankje. Een unieke ervaring!

 ❙ Shoppen langs instawalls, hippe 
boetieks en koffiebars
De vele winkels en horeca zijn klaar om jou 
met open armen te ontvangen. Een dagje 
shoppen met vriendinnen of iets halen voor 
de kinderen? Je vindt in het centrum alles 
wat je hartje begeert: hippe boetieks, geves-
tigde waarden, koffiebars en gezellige eet-
adresjes. Of geniet van straattheater terwijl je 
op een zonnig terrasje vertoeft. Wil je een blij-
vende herinnering? Neem een foto aan een 
van de instagrammuren. Vergeet de hashtags 
#instaroute en #vanrsl niet en ga viraal! ■

Wie Oudenaarde zegt, denkt aan het hart van de Vlaamse 
Ardennen en aan de aankomst plaats van Vlaanderens 
Mooiste, de Ronde van Vlaanderen. 

“Oudenaarde is meer dan 
de Ronde alleen”

IN SAMENWERKING MET

visit.oudenaarde.be

De stad heeft echter zo veel meer in petto: of je nu 
houdt van natuur, cultuur, heer lijke streekproducten 
of sportieve uitdagingen: verrassende, coronaproof 
ontdekkingen liggen achter elke hoek.

Vakantie in eigen land begint in eigen streek, vei lig 
en dichtbij.
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4 redenen om Doornik te bezoeken
Wil je eens een andere stad bezoeken dan  
de typische Belgische bestemmingen?  
Kies dan deze zomer voor Doornik, want  
er valt heel wat te beleven.

Tekst: Joris Hendrickx

1. Museum voor Natuurgeschiedenis
“Het Museum voor Natuurgeschiede-

nis is een aanrader voor een bezoek met 
kinderen”, vertelt Eva Demeulemeester, 
coördinator van Visit Tournai. “De ruimtes 
ademen de sfeer uit van de 19de eeuw en je 
vindt er honderden opgezette dieren uit de 
hele wereld. De tijdelijke educatieve expo 
‘Het Stille Woud’ en de ontdekkingstuin 
met slangen, hagedissen, schildpadden en 
een bijentotem vormt een leerrijke en leuke 
ontdekkingstocht rond het thema biodiver-
siteit. Hét hoogtepunt van het bezoek is zon-
der twijfel de exotische vlindertuin!”

2. Schattentochten voor jong en oud
“Voor families is er Totemus, een 

mobiele applicatie die je kan downloaden om 
op digitale schattenjacht te gaan door de bin-
nenstad. Zo ontdek je op een speelse manier 
ons erfgoed en de mooiste plekken van Door-
nik. Op ieder punt van de tocht krijg je een 
vraag die je moet oplossen om je tocht verder 
te kunnen zetten”, legt Demeulemeester uit. 
“Een andere ludieke manier om Doornik te 
ontdekken, is ons avonturentasje met kaart. 
Je kan dit voor 10 euro kopen bij de dienst 
voor toerisme. Het tasje is voorzien voor twee 
volwassenen en kinderen van 4 tot 14 jaar, 
en is eveneens een schattenjacht met leuke 
doe- en kijkopdrachten in de stad die je kan 
uitvoeren met wat je in het tasje vindt.”

3. Oudste Belfort van België
“Het Belfort van Doornik is het oudste 

van België. Het ontstond in 1188 en werd 

door de eeuwen heen uitgebreid. Door alle 
257 treden van de impressionante middel-
eeuwse wenteltrap te beklimmen, kom je 
ook langs de beiaard. Iedere zondag om 
15.30 uur speelt de beiaardier hier een 
liveconcert. Bovenaan wacht je een adem-
benemend uitzicht over de streek.”

4. Videomapping op Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal

“De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal is een 
juweel van de middeleeuwse architectuur 
en de enige kathedraal in België die op de 
werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Met 
zijn gigantische vijf torens van 83 meter 
hoog en zijn enorme lengte van 134 meter 
(langer dan de Notre-Dame in Parijs) is 
het dan ook een uniek gebouw. Iedere 
avond van de maand augustus zullen er 
twee projectievoorstellingen plaatsvinden 
over de gehele lengte van de kathedraal.  
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Onder het thema ‘Rêve de Cathédrale’ zal 
deze inzoomen op de geschiedenis van 
de kathedraal als centraal punt in de stad. 
Dankzij de enorme ruimte zal dit evenement 
volledig coronaproof kunnen plaatsvin-
den. Reservaties zijn mogelijk vanaf 1 juli”, 
besluit Demeulemeester. ■

1. Museum voor Natuurgeschiedenis 2. Schattentochten voor jong en oud 3. Belfort van Doornik

4. Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Meer weten?

visittournai.be

Open Monumenten,  
dé toegangspoort  
tot het erfgoed  
in Vlaanderen
Wil je een monument bezoeken?  
Neem een kijkje op www.openmonumenten.be  
en vind honderden monumenten en  
erfgoedevenementen in Vlaanderen.  
Trek erop uit en laat je inspireren!

Open Monumenten is een initiatief van Herita vzw,  
de national trust van Vlaanderen
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