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Interview met Ludovic Vanackere, 
chef-kok van L'Atelier de Bossimé, een 
duurzaam gastronomisch restaurant in 
Loyers in de provincie Namen.

GEZOND EN VERFIJND ETEN IN EEN 
DUURZAME GEEST

Hoe kwam u op het idee om dit gastro-

nomische restaurant te openen en hoe 

onderscheidt het zich van andere res-

taurants? 

Ons bedrijf bestaat 10 jaar maar de geschie-

denis gaat veel verder terug omdat de fami-

lieboerderij de plek is waar ik mijn restau-

rant heb opgezet.  Deze boerderij is in feite 

altijd verbonden geweest met duurzame en 

kwaliteitsvolle voeding, sinds meerdere ge-

neraties, zelfs al eeuwenlang. En dus pro-

beren mijn team en ik, geïnspireerd door de 

plek en door onze waarden, sindsdien om 

hier een bedrijf te ontwikkelen met oog voor 

duurzaamheid in de brede zin. Dat wil zeg-

gen dat alles wat we doen door het spectrum 

van duurzaamheid gaat, omdat duurzaam-

heid voor ons geen resultaat is.  We zijn niet 

"duurzaam" of "niet-duurzaam", we hebben 

geen beoordeling wat betreft duurzaamheid, 

het is eerder "de intentie om dingen te doen".  

Om een voorbeeld te geven: in de moestuin 

ontwikkelen we een activiteit waarbij we boe-

ren op onze boerderij verwelkomen door een 

agrarische coworking te creëren.  Het is een 

L’ATELIER DE BOSSIME 
Een gastronomisch restaurant dat surft op de golf van duurzaamheid.
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manier om het land toegankelijk te maken 

voor neo-ambachtslieden zodat ze hun be-

roep kunnen uitoefenen, er misschien meer 

"beredeneerde" landbouw kunnen ontwik-

kelen die lichter is voor het land en voor de 

bodem, en tegelijkertijd gunstiger voor het 

milieu en, ten slotte, om de biodiversiteit in 

onze tuinen te ontwikkelen.

Een tweede voorbeeld van duurzaamheid 

is te vinden in het gebouw zelf.  We hebben 

zojuist ons gloednieuwe restaurant gebouwd 

in een bijna passief gebouw met energiete-

rugwinning.  Hier komen zeer geavanceerde 

machines en besturingssystemen aan te pas 

om zo min mogelijk impact te hebben op het 

energieverbruik.

En om nog verder te gaan in deze duurzaam-

heidsaanpak is er nog een derde voorbeeld, 

namelijk het water van het restaurant dat zelf 

wordt gefilterd in een afvalwaterzuiverings-

installatie die we hebben geïnstalleerd.  Als 

dit water eenmaal is gebruikt, gaat het door 

een bezinkings- en rollend bassin voordat het 

terug naar de natuur gaat in de richting van 

het riool.  Het water is bijna schoner bij het 

verlaten van het restaurant dan bij het bin-

nenkomen... Het zijn dit soort voorbeelden 

die ons onderscheiden van andere restau-

rants; we proberen de dingen grondig aan te 

pakken, we zijn nog niet 100% "duurzaam" op 

alle vlakken, maar bij alles wat we doen, gaan 

we voor de volle 100% en we doen het goed! 

Als we een nieuw restaurant oprichten, zal 

dat voor 100% volgens onze waarden zijn.  We 

gaan nadenken over afvalbeheer en zo zullen 

we beetje bij beetje groeien, evolueren en 

vooruitgaan.  En over een paar jaar zullen we 

de dingen overnemen die we 5 of 10 jaar gele-

den hebben gedaan en we zullen een of ander 

aanpassen of wijzigen enzovoort... Dit is wat 

betreft het ecologische deel, maar duurzaam-

heid kent ook een economisch niveau met 

de integratie van onze tuinders, wederzijdse 

hulp aan onze ambachtslieden om tuinen, 

boerderijen en lokale ambachtelijke produc-

tie te creëren.  Deze filosofie gaat vrij ver.  Op 

ons land hebben we een team van 4 tuinders 

ondergebracht met wie we zeer nauw samen-

werken.  Dankzij onze grond en de investerin-

gen die het restaurant in zijn infrastructuur 

heeft gedaan, kunnen we banen creëren en 

groenten voor het restaurant genereren.  We 

hebben ook een bedrijf ontwikkeld en onder-

steund dat gespecialiseerd is in distilleerderij, 

dat een hoogwaardige Wépion-aardbeiengin 

produceert, zonder toevoegingen of conser-

veermiddelen.  Ook hebben we meegewerkt 

aan projecten om vruchtensap, plantaardige 

kazen enz. te ontwikkelen... We hebben een 

vijftiental projecten ondersteund en deze 

bevinden zich voor het grootste deel nog in 

onze infrastructuur en worden uitgebroed in 

onze "duurzame incubator".  En om een link 

te leggen met uw activiteit, denk ik dat de 

economie van morgen "duurzaam" en "geïn-

tegreerd" zal moeten zijn in zijn context en 

op zijn plaats. 

In 2009,  
studeert Ludovic Vanackere af aan 
de EHPN, de Provinciale Hotelschool 
van Namen.

In januari 2011, 
opent hij, geholpen door zijn familie, 
de deuren van zijn restaurant "L'Ate-
lier de Bossimé" in de familieboerderij 
die al meerdere generaties wordt 
uitgebaat, op dezelfde plaats waar 
zijn vader een winkel met streek-
producten had.  Hier verfijnt hij zijn 
plan om op zoek te gaan naar lokale 
producenten en ambachtslieden en 
om een kaart met seizoensgerechten 
en seizoensmenu's te ontwikkelen.

In november 2011, 
verovert hij een plaats in de gastro-
nomische gids Gault & Millau.

In 2013 en 2015, 
krijgt hij twee onderscheidingen. 
Eerst op de Food Awards*, als "jong 
talent" en dan bij de Alfers** als 
"beste jonge ondernemer" die zijn 
ondernemerskennis in de kijker zet.

In december 2016,  
richt hij de "Artisans de Bossimé" 
op, een particuliere incubator voor 
bedrijven.

In 2017,  
ontvangt hij de onderscheiding "jon-
ge chef van het jaar voor Wallonië" 
van Gault & Millau***.  Een mooie 
erkenning voor een jong bedrijf met 
5 of 6 jaar ervaring.

Onlangs  
kreeg "L'Atelier de Bossimé" een 
groene ster in de Michelingids**** 
voor zijn duurzame filosofie.

Ludovic Vanackere
Chef van 'L’Atelier de Bossimé'
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Vindt u dat ze lokaal moet zijn?

Ja, ze zal inderdaad heel lokaal moeten zijn. 

Maar "lokaal" betekent veel en weinig tege-

lijk. Een lokale wortel is een wortel die van 

5 km verder komt.  Aan de andere kant kan 

een lokaal biertje misschien van 60 km ver 

komen, omdat het ander werk en andere 

knowhow vraagt.  Hetzelfde geldt bijvoor-

beeld voor een gin. Met deze nuance moet 

altijd rekening worden gehouden.  Het draait 

allemaal om de nuance, om je aanpassen aan 

het product.  Het is nooit wit of zwart.

Bij ons doen we alles lokaal, we werken alleen 

met lokale en ambachtelijke producten, maar 

het begrip "lokaal" is breed.  De goederen 

moeten van maximaal 200 km in de omtrek 

komen, maar in werkelijkheid werken we in 

een cirkel.  Bij mij komt een wortel van nog 

geen 25 km van mijn keuken vandaan, omdat 

wortels bij ons worden geproduceerd en van 

hoge kwaliteit zijn. En daarom is er geen re-

den om ergens anders wortels te gaan halen. 

Idem voor de groenten, deze komen uit eigen 

tuin en hebben specifieke kenmerken en oude 

variëteiten die we behouden.  Hierdoor ma-

ken we de komende jaren oude groentesoor-

ten. Dit is het geval voor de wortel.

Voor asperges hebben we een teler uit Jur-

bise, het is een uurtje rijden maar deze rit is 

gerechtvaardigd want dankzij de knowhow 

van de teler hebben we een kwalitatief hoog-

staand product op tafel.  Precies deze subti-

liteit brengt een driehoek tot stand tussen 

de nabije plaats van productie, de kwaliteit 

van het product en de duurzaamheid van het 

product in brede zin.  We gaan niet alleen op 

zoek naar deze lokale producent vanwege 

de CO2-voetafdruk, maar omdat hij een De-

meter-label draagt voor zijn biodynamische 

landbouw en omdat hij de bodem respecteert 

en dezelfde filosofie en dezelfde visie volgt 

als wij.

Nabijheid is belangrijk.  Voor de materialen 

die we inzetten voor het gebouw, gebruiken 

we veel gerecyclede producten.  Akoestische 

panelen van bijvoorbeeld plastic flesvezels 

komen uit Zwitserland.  Zwitserland is niet in 

de buurt, dat is zo, maar dit Zwitserse bedrijf 

gaat zelf flessen zoeken in de oceaan om daar 

akoestische panelen van te maken.  Wanneer 

we kiezen voor een akoestisch paneel, den-

ken we na over wat er achter dit materiaal zit. 

Wanneer we dit paneel kopen, weten we dat 

het misschien iets duurder is dan een ander, 

maar we zijn er dan wel in geslaagd om 50 kg 

of 200 kg plastic te verwijderen uit de oceaan. 

Het gaat trouwens niet alleen om het terug-

winnen van gerecyclede flessen, maar om 

flessen die uit de oceanen zijn gehaald. Zo 

dragen we bij aan het behoud van de natuur.

Kortom, we zullen bij alles wat we doen dezelfde 

filosofie hanteren.

Tussen het nadenken over een project en 

de uitvoering ervan zit dus wel wat tijd?

Deze mate van duurzaamheid in onze acti-

viteiten is het resultaat van ongeveer tien 

jaar studie en onderzoek. We werken al heel 

lang volgens deze filosofie, deze work tracker, 

en we pakken de dingen stukje voor stukje 

aan.  Voor ons lijkt het dus niet ingewikkeld, 

het is een automatisme.  Na verloop van tijd 

ontdekken we hier een producent of daar 

een materiaal dat interessant is en daarom 

evolueren we in ons werk.  Zodra je aan iets 

nieuws begint, ga je onvermijdelijk door dit 

prisma van reflectie.  Het lijkt energie-inten-

sief, maar dat is het niet echt omdat het deel 

uitmaakt van onze manier van zijn, van ons 

functioneren en leven, en uiteindelijk is het 

iets vanzelfsprekends.  Het vraagt dus wel 

werk, maar het is tegelijkertijd ook de moeite 

waard.  Ik heb een team van 12 medewerkers 

die dezelfde nauwkeurigheid als ik aan de dag 

leggen.  Soms gebeurt het wel eens dat we op 

bepaalde zaken een lichtjes uiteenlopende 

visie hebben, maar de basis is in ieder geval 

voor 90% dezelfde. Ik ga zelf op zoek, maar 

we zijn met twaalven die zoeken en aandacht 

hebben voor dit werk. Het zijn niet alleen 

mensen die hun werk doen, ze zijn er niet 

alleen om wortelen te snijden of saus te ma-

ken, ze zijn er ook om iets toe te voegen aan 

het bedrijf, een steentje bij te dragen aan het 

gebouw.  En uiteindelijk kunnen we het ook 

hebben over duurzaamheid bij het personeel, 

bij de integratie van mensen vanuit een "ma-

nagementmethodologisch" oogpunt.

Enerzijds is er "L’Atelier de Bossimé" maar 

er zijn ook de "Artisans de Bossimé".  Wat 

verstaat u daaronder? Maken zij deel uit 

van die 12 medewerkers?

Neen. Onze organisatiestructuur ziet er als 

volgt uit: het restaurant dat 10 jaar geleden 

werd opgericht, is onze belangrijkste econo-

mische activiteit en ons verkoopmiddel, het 

is onze winkel, het is ook onze manier om de 

eindklant te bereiken.  In het verleden werk-

ten we met directe producenten om de hoek, 

dat doen we nog steeds, maar na verloop van 

tijd merkten we dat sommigen problemen 

ondervonden, zoals toegang tot land en infra-

structuur.  We stelden ons dan eerst de vraag:

01. hoe kunnen we de ambachtslieden en 
tuinders helpen die echt de vaardighe-
den, de tijd en de wil hebben om iets 
goeds te bereiken, maar die niet per se 
de middelen hebben, en daarna, 

02. hoe kunnen we hun kennis en knowhow 
ontwikkelen zodat ze economisch levens-
vatbaar zijn.  Daarom coach ik deze be-
drijven door tuinders economisch advies 
te geven over hun manier van werken.  
Onze visie als ondernemer, die niet altijd 
samenvalt met die van een ambachts-
man, vormt voor hen een troef, want op 
basis daarvan organiseren ze zich, struc-
tureren ze zichzelf en daardoor slagen ze 
erin om de kost te verdienen en zo hun 
passie waar te maken... 

03. en tot slot, hoe kunnen we de producten 
en projecten van ambachtslieden in de 
kijker zetten, want het is gemakkelijker 
om te spreken van een restaurant dat 
haute cuisine serveert dan van een tuin-
der die een wortel verbouwt.  Via het res-
taurant zetten we de ambachtsman in de 
schijnwerpers.  Door ons over deze 3 pro-
blemen te buigen, zijn we ertoe gekomen 
om "Les Artisans de Bossimé" tot stand 
te brengen. Dit is een ander bedrijf, een 
"impact"-bedrijf dat in eerste instantie 
werd gefinancierd door de winst van het 
restaurant, volgens een logica van MVO 
(Maatschappelijk Verantwoord Onder-
nemen), d.w.z. de ontwikkeling van onze 
waarden. We kwamen tot het besef dat 
we een sneeuwbal hadden gelanceerd die 
ons, dankzij onze initiële financiering, in 
staat stelt om onszelf te voeden met po-
sitieve dingen. Elke keer dat een project 
werkt, levert dat voedingsstof op die te-
ruggevoerd wordt naar de keten voor een 
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ander project. Dit is de reden waarom we 
tegenwoordig werken met verschillende 
ambachtslieden om ons heen; een distil-
leerderij, een kombucha-ambachtsman, 
iemand die vegetarische kaas maakt...  Er 
zijn dus genoeg projecten in ontwikke-
ling die min of meer dicht aanleunen bij 
Bossimé!

Hoe verloopt een werkdag voor u?

Mijn schema ziet er als volgt uit: van 9.00 uur 

tot 15.00 uur ben ik met operationeel werk 

bezig, d.w.z. ik werk samen met mijn teams, 

zowel in het productiegedeelte als voor de 

mise-en-place of in het bedieningsgedeelte.  

Ik ben bij hen op het terrein en mijn telefoon 

staat uit.  Ik doe dit elke dag, van maandag tot 

en met vrijdag.  Na 15.00 uur hou ik me bezig 

met de bedrijfsvoering, de administratie. Mijn 

avonden zien er altijd anders uit, afhankelijk 

van de hoeveelheid administratief werk.  Over 

het algemeen werk ik 3 tot 4 avonden per 

week met mijn teams in het restaurant.  Soms 

ga ik helemaal niet omdat het administratie-

ve werk te zwaar is, omdat er grote dossiers 

moeten worden ingeleverd of omdat er be-

heerproblemen moeten worden opgelost.  Of 

omgekeerd, ik ga er soms meerdere avonden 

achter elkaar heen omdat er nieuwe menu's 

zijn of er nieuwe medewerkers moeten wor-

den opgeleid. Ik heb het dus behoorlijk druk. 

Ik ben dan ook op zoek naar een assistent, 

maar het is niet eenvoudig om de juiste per-

soon te vinden.

Werkt u nog mee aan de bereiding van de 

gerechten? 

Ja, natuurlijk.  Dat gebeurt in het operati-

onele deel van de ochtend. Ik beschik over 

geweldige teams.  Alles wat te maken heeft 

met de verantwoordelijkheid voor het be-

heer, service per service, dat wil zeggen het 

bereiden van de maaltijden, het voorbereiden 

van de service, het dekken van de tafels, daar 

heb ik mijn team voor, dat hier autonoom 

voor zorgt.  Zodra de zaken zijn geregeld en 

de voorbereidingen zijn getroffen, heeft het 

team de verantwoordelijkheid om de klan-

ten te gaan bedienen. Ik zorg ervoor dat ik 

hen help bij het maken van gerechten, hen 

ondersteun wanneer ze moeilijkheden te-

genkomen, hen op een bepaalde manier kan 

coachen.  Ik sta ten dienste van mijn team om 

hen mijn feedback, mijn visie en vooral mijn 

tijd te geven om hen te helpen verbeteren.  Ik 

treed op als coach van een team van koks en 

kelners.

Wat houdt het seed-to-plate-concept in?

Het is in feite de som van twee projecten: een 

iets meer maatschappelijke project, het pro-

ject "Artisans de Bossimé" stelt ons in staat om 

de productie onder controle te houden omdat 

(*) Food Awards: 

Belgische prijs van de 

gastronomie

(**) Alfers: 

economische prijs van 

de Provincie Namen 

die een ondernemer in 

de kijker zet

(***) deze onder-

scheiding van Gault 

en Millau vormt de 

wachtkamer van de 

toekomstige chef-koks 

van het jaar

(****) de groene ster 

in de Michelingids 

wordt toegekend aan 

chefs die ecologie 

en gastronomie 

combineren
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de ambachtslieden zich dicht bij ons bevin-

den. We werken nauw met hen samen, we 

kennen iedereen en we kennen de radertjes 

van de productieberoepen.  En dus, met onze 

blik van kok, gaan we met deze ambachtslie-

den in gesprek en oefenen we invloed uit door 

hen te vragen deze of die groente of dit of dat 

product op die en die manier te produceren. 

Als we bijvoorbeeld een saladegerecht ma-

ken, omdat het een gastronomisch restaurant 

is, willen we toch iets creëren dat atypisch is.  

Nu we het over salade hebben, moet u weten 

dat we 6 verschillende soorten salade hebben 

die al 2 jaar geselecteerd worden.  Wanneer 

we een nieuwe groente willen invoeren, gaan 

we als volgt te werk: in de testfase planten we 

het eerste jaar een tiental salades en gaan we 

de beste eruit selecteren.  Daarvoor vond er 

al een selectie van de zaden plaats en wer-

den er keuzes gemaakt over oude soorten 

en over smaak.  Nadat de salades zijn gese-

lecteerd, gaan we met onze tuinder een be-

paalde salade valideren. De tuinder zal het 

jaar daarop de groente produceren en telen.  

En wij houden ons bezig met het gerecht ach-

ter deze groente.  Als we alles van begin tot 

eind nemen, vraagt het opstellen van een re-

cept een studie die maar liefst 2 jaar duurt.  

We hebben hetzelfde principe voor een lau-

rierblad, voor een peterseliesoort, ... Dankzij 

deze samenwerking beheersen we het hele 

proces.  Duurzaamheid houdt ook in dat we 

andere bedrijven laten leven door middel van 

samenwerkingen.

Hoe zien uw groeivooruitzichten eruit?

We hebben natuurlijk altijd projecten op de 

plank.

In het kader van de projecten “Research 

& Development” wordt viskweek dankzij 

aquaponics, een ambachtelijk project, nog 

volop onderzocht.

Het is een project dat we al 3 jaar aan het ont-

wikkelen zijn, maar het werd on hold gezet 

vanaf het begin van de eerste lockdown.  Het 

testproject is opgezet en wordt volop gecon-

troleerd.  Helaas blijft dit een R&D-project en 

is het, zoals elk R&D-project, vrij duur. Door 

de gezondheidscrisis moesten we de kraan 

voor dergelijke projecten dichtdraaien. We 

blijven evolueren met betrekking tot dit soort 

projecten.  Maar anderzijds zal onze groei 

vooral gerealiseerd worden door de ontwik-

keling van onze commerciële activiteiten en 

dus door nieuwe producenten.

U hebt toch een online verkoopplatform, 

niet?

Ja, inderdaad. We hebben zojuist een nieuw 

project gelanceerd volgens het principe van 

maaltijdboxen die aan huis worden geleverd, 

zoals Hellofresh of dergelijke, maar met dat 

verschil dat het bij ons om lokale en bereide 

gerechten gaat, zonder afval.  En het duurt 

amper 10 minuten om je maaltijd op tafel te 
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zetten! Bovendien worden ze geleverd in de 

ruime regio van Namen.  Momenteel zijn we 

tevreden met deze zone voor de leveringen, 

maar we sluiten de deur niet voor eventuele 

leveringen buiten deze zone.  Vanwege onze 

duurzaamheidswaarde zullen we echter geen 

bestelwagens verder op weg sturen, maar in 

plaats daarvan het project, de teams en de 

knowhow kopiëren naar keukens in andere 

regio's (Luik, Charleroi, Brussel), en met an-

dere producenten en andere ambachtslieden. 

We gaan het verkoopsysteem, het IT-systeem 

en de eventuele communicatie errond bun-

delen.  Aan de andere kant zal dat niet de-

zelfde producten opleveren omdat we niet 

met dezelfde producenten/ambachtslieden 

zullen werken. Kortom, we zullen deze pro-

ducenten/ ambachtslieden ondersteunen om 

dit sociaaleconomische ecosysteem te ont-

wikkelen en ervoor zorgen dat de knowhow 

wordt overgedragen naar meerdere keukens 

in plaats van een enorme keuken in te richten 

en lange ritten met de auto te maken.

Dit "Arti'box"-project dat we onlangs hebben 

gelanceerd, bevindt zich volop in de ontwik-

kelings- en stabilisatiefase.  Het is een hele 

uitdaging, want we zijn niet de enigen met dit 

project!

Welke impact heeft covid-19 op uw acti-

viteiten?

We hebben onder de crisis geleden omdat we 

voor 95% onder de horeca vallen. Deze pe-

riode was best moeilijk.  Dankzij ons project 

kregen we wel steun. We bouwden 18 kleine 

serres, een vluchtig concept.  Samen met mijn 

teams ben ik de serres gaan opzetten en het 

glas gaan aanbrengen.  In 2 weken tijd hebben 

we dit concept gecreëerd en het is ons gek ge-

noeg gelukt.

In dezelfde dynamiek vechten we voort, net 

zoals de hele beroepsgroep.  

IMPACT COVID-19

Welke lessen trekt u uit deze gezond-

heidscrisis?  

We hebben er positieve en negatieve lessen 

uit getrokken.  De positieve punten hebben 

voornamelijk te maken met onze manier van 

functioneren, met onze gemoedstoestand. 

Naar mijn mening, als we goed doen om ons 

heen, krijgen we altijd een positieve feedback 

en dat moeten we benadrukken.

Heeft u meer tijd kunnen vrijmaken voor 

de ontwikkeling van uw projecten?  

Ja en nee.  Tijdens de coronacrisis hebben wij 

ons cateringgedeelte ontwikkeld.  Zonder de 

crisis had dit misschien niet zo snel het dag-

licht gezien.  Maar over het algemeen heeft de 

sluiting ons helaas wel getroffen. 

We zijn mensen van het terrein, gewone men-

sen, en onze manier van evolueren is onze 

manier om dingen te doen, ze te corrigeren, 

ze beter te doen.  Je kunt het vergelijken met 

een atleet die geblesseerd zou raken en die te 

horen krijgt dat hij 6 maanden de tijd heeft 

om te trainen, maar niet omdat hij niet het 

recht heeft om zijn praktijk, zijn beroep uit te 

oefenen, en dit is net het moeilijke.  In onze 

sector is het niet gemakkelijk om te evolue-

ren als alles stilligt... We zijn dus geëvolueerd 

in onze tweede activiteit met het cateringge-

deelte, maar hierdoor konden we iets meer 

zekerheid krijgen, bekeken vanuit ons bedrijf.

Duurzaamheid betekent ook de tijd nemen 

om te evolueren, het bedrijf te stabiliseren en 

onvoorziene risico's zoals die van de Covid te 

beheersen.

Wat we hebben geleerd is dat we iets voor-

zichtiger zijn geworden, maar we zijn onze 

activiteiten op een duurzame manier blijven 

ontwikkelen, met respect voor anderen, wat 

bewijst dat de mens kan terugveren.

Bent u er qua gezondheidsmaatregelen 

klaar voor dat het restaurant op 9 juni 

weer opengaat?

Ja, we houden onze serres nog een maand en 

ze zijn apart, dus het probleem is opgelost. En 

binnen is ons restaurant sowieso al erg groot 

en is de afstand van 1,50 m bij ons de gebrui-

kelijke standaard. Covid of niet, we hebben 

een landelijk restaurant, we hebben genoeg 

ruimte.
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Houdt de familieboerderij ook vee?

Nee, ze houdt zich alleen bezig met groente-

teelt. Anderzijds werken we samen met twee 

boerderijen in de streek die speciaal voor 

ons vlees produceren en hebben deze twee 

boerderijen, dankzij onze invloed, de handen 

ineengeslagen om een uitsnijderij en een co-

operatie op te richten.  Zo creëren we lokale 

minisectoren die ons restaurant van goede 

producten voorzien.  We controleren het vlees 

en we volgen ook hetzelfde principe van "seed 

to plate". De boeren met wie we werken, kiezen 

we uit omdat ze een mooie filosofie hanteren, 

namelijk dat ze al het voedsel voor hun vee ter 

plaatse op een ecologische manier produce-

ren.  Ze hebben een lastenboek opgesteld dat 

ze nauwgezet volgen.  We controleren en vali-

deren het. En als er een biefstuk op onze tafel 

komt, weten we dat het dier geen geïmporteer-

de sojabonen heeft gegeten, geen GGO's, ... We 

hebben alles super onder controle. Het wordt 

zelfs meer gecontroleerd dan biologisch vlees! 

En daarom bereikt alles wat we onze klanten 

aanbieden dit niveau van beheersing.

Wat zou uw grootste succes zijn?

We hebben ons geen doel vooropgesteld.  Als 

iemand me had gezegd: "over 2 jaar, 3 jaar, heb 

je 2 of 3 restaurants”, dan zou ik hebben ge-

zegd: misschien, misschien niet... De grootte 

van het bedrijf speelt geen rol, het belangrijk-

ste voor ons is om deze waarden, deze ideeën 

te kunnen blijven ontwikkelen om dat doel te 

dienen en niet andersom.  We creëren geen be-

drijf waar we waarden in de kijker zetten om 

te verkopen. We stoppen er waarden in om te 

functioneren en banen te creëren. 

We maken ook een zeer sterke groei mee mo-

menteel.  We hebben onlangs in een paar we-

ken tijd enkele mensen aangeworven.  Binnen 

dit en zes maanden zou een tiental mensen 

het team komen versterken.  We groeien dus 

sterk, maar onze waarden blijven dezelfde en 

zijn concreet.  We hebben 10 jaar gewerkt om 

onze sneeuwbal te creëren en vandaag zijn de 

effecten van ons werk sterker en sneller zicht-

baar. 

We zijn onlangs bekroond met een groene Mi-

chelinster.  Er zijn 8 restaurateurs in België die 

deze onderscheiding hebben ontvangen.  Om 

u een idee te geven: in Frankrijk zijn de chef-

koks die deze ster hebben ontvangen: Alain 

Passard, een van de pioniers van de groente-

keuken met zijn 3-sterrenrestaurant, en de 

Ducasse Group, die zeer veel aandacht be-

steedt aan opleiding en aan wat wordt gedaan 

in het restaurant of andere grote huizen.  Deze 

onderscheiding is uitzonderlijk omdat het niet 

alleen de kwaliteit van ons bord beloont, maar 

vooral de kwaliteit van ons bedrijf.

Welk advies zou u geven aan jonge restau-

ranthouders of lokale ambachtslieden die 

nog maar pas zijn begonnen?

Ik zou ze twee tips geven: het over de hele lijn 

beter willen doen (voor hen, voor de planeet, 

voor het product, voor de kwaliteit, ...) en niet 

bang zijn om krachten te bundelen, samen te 

werken, te profiteren van collectieve intelli-

gentie, te delen en vooral om het project met 

meerderen te beleven.  Dit maakt voor mij het 

succes uit van een zakelijk project.

In de keuken hoorde ik dat "Stoemp" een 

van uw favoriete gerechten is?

Stoemp is een van die gerechten die we delen 

in een familiemoment. Het is gemakkelijk te 

bereiden en laat ruimte voor creativiteit en 

verlangen. Sommigen zullen het ook zien als 

een geweldige manier om van restjes uit de 

koelkast nog iets lekkers te maken.

Bedankt voor dit interessante interview. 

De smaakpapillen van levensgenieters ko-

men hier zeker aan hun trekken!  •

Duurzaamheid betekent ook de tijd nemen om te evolueren,  
het bedrijf te stabiliseren en onvoorziene risico's beheersen
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