
Na een indrukwekkende minuut stilte voor de 
aanslagen in Parijs, waar ook het hoofdhuis van 
het bedrijf gelegen is, volgt de klassieke intro over 
hoe degelijk en fantastisch goed de gids wel tel-
kenmale in elkaar wordt gestoken. Wanneer ie-
dereen echt hoorbaar ongeduldig op zijn stoel 
begint te schuifelen en resultaten wil horen, heeft 
Michael Ellis, de grote baas van het internationale 
gidsengebeuren, het lumineuze idee om Geert Van 
Hecke op het podium te roepen en start er een 
lange, zeer warme en joviale lifetimeachievemen-
thulde (zie insert). Tussendoor lauwert Ellis nog 
vlug de patrons van Des Ardennes in Corbion  
(25 jaar Bib Gourmand, niet niks!) en start  hij 
met dé culinaire proclamatie van het jaar. Met een 
vrolijk muziekje en bijbehorende maps wordt op 
Antwerpen gefocust en, jawel hoor, Michelin goes 
classic. Bistrot du Nord in Antwerpen, met aan 
de stoof Michaël Ruwers (ex-Fornuis), een toe-
vluchtsoord voor de adepten van de ouderwetse 
vleeskeuken, haalt een ster binnen. 

Michelin gaat duidelijk niet alleen op de klassieke 
toer: de volgende ster gaat naar Dessensi (’s-Gra-
venwezel) en waardeert zo chef Karl Ave en zaak-
voerder Philip Jeukens voor jarenlang verfijnd en 
hedendaags koken.
En het wordt duidelijk geen ‘année maigre’ zoals 
vorig jaar. De gids blijft gul. In Brussel herwint 
Alexandre zijn ster (een verhaal in een verhaal, zie 
insert), in Overijse haalt Alain Bianchin zijn eerste 
macaron binnen. Limburg scoort met Danny 
(Maasmechelen). West- en Oost-Vlaanderen staan 
vandaag niet op de kaart (maar haalden natuurlijk 
wel de vorige jaren een monsterscore). Het 
zuiden van het land valt wel flink in de prijzen: 
Le Pilori in Ecaussinnes-Lalaing, Philippe Fauchet 
in Saint-Georges-sur-Meuse en Le Comptoir de 
Marie in Mons krijgen een eerste ster. 
Michelin maakt hier een zeer duidelijk statement: 
een ster heeft zeer weinig met anciënniteit of 
kookstijl te maken, maar alles met kwaliteit en 
originaliteit. De 8  nieuwe sterren maken totaal 

uiteenlopende keukens en 6 van hen zijn amper 
twee jaar bezig. Zoals Werner Loens, de grote 
baas van Michelin Benelux, het iets verder stelt 
(zie insert): “Je kan een ster vinden in een bistro, 
in een hippe tent of in een elegant restaurant.” 
Wat op het bord komt, geeft steeds meer de 
doorslag.
Als de nieuwe éénsterdragers mét een speciale 
Michelin-koksvest zich op het podium oplijnen, 
wordt het echt spannend, want nu gaat het om 
een tweede ster. 
De kaart op het scherm focust opnieuw op 
Antwerpen en, jawel hoor, de tandem Nick Bril 
- Sergio Herman haalt zijn slag thuis. Na amper 
20 maanden heeft The Jane, onlangs nog verkozen 
tot mooiste restaurant ter wereld, er een twee-
de ster bij. Ergens was dit ‘incontournable’. De 
prachtig verbouwde kapel in het oude militaire 
kwartier heeft zich vanaf de eerste dag gemani-
festeerd als een culinair hoogtepunt. Reservaties 
blijven toestromen. De twee chefs hebben sterke 
schouders en kunnen deze uitdaging aan. 
Het volgende muziekje brengt het scherm naar 
Brussel, meer precies naar Elsene. Daar valt een 
tweede ster in de schoot van Alexandre  Dionisio, 
chef van La Villa in the Sky. Dit kleine restaurant 

De oude dame komt 
blits uit de hoek
‘La vieille dame de Clermont-Ferrand’. Gezien de locatie van de Michelinfabrieken 
en de respectabele leeftijd van de gids wordt het rode boekje in salonfrans ook wel 
eens zo genoemd. Bij de presentatie in december vorig jaar bewijst de oude dame 
nog maar eens dat ze niets van haar spitsheid en zin voor humor verloren is. 

Een ster heeft 
zeer weinig met 
anciënniteit of 
kookstijl te maken, 
maar alles met 
kwaliteit en 
originaliteit. 

boven op de IT-toren is amper 14 maanden open 
en hoort bij de stal van Serge Litvine, de rijzende 
ster in de Brusselse horeca.
Na een onderscheiding voor modieuze durf en 
vooruitzicht (The Jane) en een volgende voor 
Franse vernieuwing (Villa in the Sky) houdt Mi-
chelin zich aan zijn voornemen om diversiteit aan 
te houden. De laatste tweede ster voor 2016 is 
er één voor ‘labor et constantia’. Eric Fernez be-
lijdt in zijn d’Eugenie à Emilie een klassieke keu-
ken die zeldzaam is geworden. De chef, die zijn 
restaurant noemde naar zijn grootmoeder en zijn 
dochter, is geen innovator. Maar in de zeven jaar 
dat hij (terug van weggeweest) in Baudour achter 
de stoof staat, heeft hij zich langzaam maar zeker, 
met bijvoorbeeld zijn ‘brioche de pigeonneau’ en 
zijn ‘sole Fernand Point’, een reputatie  verworven 
als een vakman die de vlam van de traditie bran-
dend houdt. 
Wat andere jaren soms wel gebeurde, is er dit jaar 
niet bij: er wordt niemand echt afgestraft. Som-
migen veranderen van concept (Vous lé Vous in 
Hasselt, Lijsterbes in Berlare), anderen sluiten of 
verhuizen. 
Al bij al is 2016 een goed jaar. Met 8 nieuwe één-
sterrenzaken en 3 gloednieuwe tweesterrenchefs 
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