PERSBERICHT
Soignies, 3 oktober 2013 - Carrières du Hainaut® te Soignies, de Europese leider
in de ontginning en bewerking van Blauwe Hardsteen uit België, viert zijn 125 ste
verjaardag en richt zich doelbewust naar de toekomst toe.
Sinds 1888 wordt de Blauwe Steen uit Henegouwen ® - ook nog ‘Petit granit’ genoemd ontgonnen, bewerkt en gecommercialiseerd door Carrières du Hainaut ® : 125 jaar knowhow en expertise in dienst van een gewaardeerd en hoogwaardig product, vandaag
gecommercialiseerd op elk continent.
Carrières

du

Hainaut®

heeft

zijn

duurzaamheid

te

danken

aan

zijn

groot

aanpassingsvermogen in een steeds veranderende maatschappij. Maar ook aan zijn
optreden als voorloper op talrijke vlakken door continu te investeren om steeds vooruit
te gaan, ook in moeilijke periodes.
Daaruit vloeit een gezamenlijke evolutie door de jaren heen van de ontginningzone, die
van 50ha in 1888 uitgroeit tot 235 ha in 2013, van de modernisatie van de
productiewerktuigen en van de afzetmarkt zowel op vlak van toepassingen als op
geografisch vlak. Blauwe Steen uit Henegouwen® werd in het begin louter als
bouwmateriaal gebruikt maar wordt nu geleidelijk in meer technische en / of
designprojecten toegepast, zowel voor buiten- als binnengebruik. Zijn textuur en zijn
kleurenpalet trekken aan, waardoor Blauwe Hardsteen vandaag over de hele wereld op
de markt staat : van het Jubelpark in Brussel tot het Rijksmuseum te Amsterdam of de
renovatie van de Tramway in Parijs. Zijn succes wordt niet betwist en nieuwe
prestigieuze projecten worden binnenkort uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld het Louvre Abu
Dhabi.
Maar Carrières du Hainaut® zou vandaag niet even sterk staan zonder de belangrijke
investeringen gerealiseerd in crisisperiodes. Carrières du Hainaut ® investeerde als eerste
in de opleiding en stichtte in 1902 de leerschool voor steenhouwers, waardoor ze tevens
altijd kon rekenen op bekwame vakmensen. Nadien, in de moeilijkste periodes van de
crisis in de jaren 1980, beslist Carrières du Hainaut ® te innoveren, investeert ze in de
eerste promotiecampagne van haar blauwe hardsteen en deponeert het handelsmerk
Blauwe Steen uit Henegouwen®. Deze promotie en verspreiding van de naam staat het
bedrijf toe rustig mee te lopen met het economisch herstel in de late jaren 1980.
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Vandaag ondergaat Carrières du Hainaut® de hedendaagse wereldwijde economische
conjunctuur en vertraging, maar dankzij de troeven van haar steen en gesterkt door haar
ervaring en haar professioneel distributienetwerk, beslist het bedrijf opnieuw te
investeren om haar toekomst te verzekeren. In maart 2013 krijgt het bedrijf een
nieuwe grafische identiteit, die sindsdien aan de hand van een uitgebreide
promotiecampagne bekend gemaakt wordt. Tegen het einde van het jaar, zal deze
nieuwe identiteit eveneens ontplooid worden binnen het distributienetwerk met een
merkuitstraling in lijn met de know-how en kwaliteit van haar merk. 2013 is ook het
eerste editiejaar van de internationale architectuurwedstrijd die blauwe hardsteen in
de verf zet. Meer dan 70 projecten werden ingediend. De prijsuitreiking vindt plaats op
vrijdag 4 oktober, dag waarop de 125ste verjaardag van Carrières du Hainaut® gevierd
wordt.
Ten slotte diende Carrières du Hainaut® onlangs een aanvraag in voor het uitbreiden
van de ontginningszone met 123ha op haar site te Soignies. Deze uitbreiding zou
Carrières du Hainaut® in staat stellen om nieuwe reserves van Blauwe Hardsteen te
bereiken en dus de voortzetting van haar activiteiten te waarborgen voor de volgende
decennia.
Het directiecomité stelt zich ter beschikking van de pers om vragen te
beantwoorden op vrijdag 4 oktober, dag van haar verjaardag, tussen 13u30 en
14u, op de site zelf van Carrières du Hainaut® te Zennik. Met de mogelijkheid
om uitzonderlijke beelden te nemen van de groeve.
Op deze dag zullen volgende zaken fysisch aanwezig zijn :
-

Didactische elementen die de geschiedenis en de nieuwe grafische identiteit van
Carrières du Hainaut® voorstellen

-

Foto’s en plans met betrekking tot de uitbreidingsaanvraag van het gewestplan

Journalisten die het wensen zijn ook van harte welkom op de VIP meeting, van
14u

tot

16u,

en

/of

op

de

prijsuitreiking

van

de

internationale

architectuurwedstrijd, van 17u tot 19u.
Carrières du Hainaut® opent ook nog haar deuren voor het groot publiek op zondag 6
oktober, in het kader van de ‘Journées Découverte Entreprises’ in Wallonië.
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