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 Trendtour Lyon – Saint-Etienne  
27-29 maart 2019 

 

#smartcity #maakindustrie #bedrijfsbezoeken #innovatie #designthinking 
#smartmobility #inspiratie #businessdesign #netwerking #ecologie #digital 
 

Programma onder voorbehoud 
 

Woensdag 27/03/2019: welkom in Lyon, koploper van smart cities in Frankrijk 

Het historische centrum van Lyon mag dan wel geroemd worden als UNESCO werelderfgoed, veel minder gekend is dat Lyon 
helemaal bovenaan staat in de ranking van Franse smart cities. De eerste dag van onze trendtour staat helemaal in het 
teken van baanbrekende smart mobility- en smart city-ontwikkelingen in deze derde stad van Frankrijk. 

 
 
06:00   Vertrek bus @ Voka West-Vlaanderen  
 
07:02 – 10:30  TGV Lille – Lyon, incl. ontbijt  
 
11: 00 – 12:00   Bedrijfsbezoek NAVYA, pionier van autonome voertuigen 
  www.navya.tech 
NAVYA ontwikkelt autonome transportoplossingen voor steden en private sites wereldwijd en zorgde begin 2017 met de 
shuttlebus NAVLY in Lyon voor een wereldprimeur. We worden ontvangen op de headquarters van het bedrijf voor een 
presentatie van dit smart city-bedrijf en krijgen toegang tot de controlekamer. 
 
12:30 – 14:00   Lunch in het Musée des Confluences 
Oostenrijkse architectenbureau Studio Coop Himmelb(l)au noemt de constructie zelf een poëtische ontmoeting tussen een 
wolk van glas en een wolk van roestvrijstaal op de plaats waar Saône en Rhône samenkomen. Het interieur baadt in het licht 
dat door de glazen koepel binnenvalt. Een loopbrug die rond de Puits de Lumière (lichtput) slingert, leidt naar de 
permanente expositie. De bovenste etage biedt een schitterend uitzicht op Lyon en de wijk Confluence. 
 
14:00 – 14:30   Rit met de zelfrijdende NAVYA shuttles 
 
14:30 – 17:30 Begeleide fietstocht doorheen de smart city wijk La Confluence en Etats-Unis 
Wat ooit een industrieel haventerrein was tussen Rhône en Saône, is vandaag ontegensprekelijk één van de meest trendy 
plekken in Frankrijk. In de vroegere loodsen langs het water zitten nu hippe restaurants, terrassen, clubs, kunstateliers en 
winkels, vaak gewoon nog tussen de oude kranen.  
Sinds begin van deze eeuw is La Confluence bovendien een zogenaamd ‘territoire d’expérimentation’. Allerlei nieuwe 
(ecologische) manieren van leven, wonen en werken worden er uitgetest. Hierdoor kan Lyon prat gaan op enkele primeurs 
zoals de shuttle NAVLY, maar ook Hikari, een gebouwencomplex dat meer energie produceert dan het verbruikt. 
We verlaten La Confluence eventjes voor een bezoek aan Etats-Unis. Deze wijk bewijst dat de aandacht in Lyon voor 
futuristische stadsontwikkelingen niet nieuw is. Etats-Unis werd in 1917 ontworpen door architect Tony Garnier en is een 
antwoord op de erbarmelijke huisvesting van de Franse arbeidersklasse in die tijd. Enkele jaren geleden werd de wijk 

http://www.navya.tech/
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omgevormd tot een heus openluchtmuseum. 25 blinde beschilderde muren illustreren er de ideeën van de ideale stad van 
Tony Garnier. 
 
17:30 – 18:00   Met de waterbus naar Vieux Lyon en transfer naar het hotel 
 
18:00 – 19:00  Check-in Hotel Fourvière ****  
Dit fantastische hotel ligt op de heuvel Fourvière, boven het oude centrum van Lyon en biedt een fenomenaal uitzicht op de 
stad. Het werd ondergebracht in een klooster dat dateert uit 1854, naar de hand van de eclectische architect Pierre Bossan. 
http://www.fourviere-hotel.com/accueil/  
 
19:00   Who is who tijdens apéro met aansluitend diner in het hotel 
Minstens even interessant als de trendtour zelf zijn de netwerkmogelijkheden tussen de deelnemers. Tijdens het aperitief 
leren de deelnemers van deze trip elkaar op een unieke manier kennen.  
 

Donderdag 28/03/2019: ontdek Saint-Etienne, UNESCO Creative City of Design  

Gelegen in het hart van Frankrijk was Saint-Etienne eeuwenlang een industrieel centrum voor de productie van wapens. De 
indrukwekkende productiesite van toen is vandaag het Cité du Design, een plaats waar de talrijke kmo's uit de regio, het 
hoger onderwijs en toekomstgerichte start-ups elkaar ontmoeten met als centraal thema maakindustrie, design en design 
thinking. Om aan te sluiten bij de avant garde scene in het Cité du Design kondigde de Amerikaanse gigant Google eind 
december trouwens het voornemen aan om dit jaar in het Cité du Design zijn tweede Google workshop in Frankrijk te willen 
openen. 

 
 
 
 
7:30 – 8:30  Ontbijt 
 
8:30 – 9:30  Bustransfer Lyon-Saint-Etienne 
 
10:00 – 12:00  Bedrijfsbezoek Focal 
   www.focal.com  
De regio Saint-Etienne telt na Îsle-de-France het grootste aantal kmo's in Frankrijk. Het Franse bedrijf Focal is al meer dan 35 
jaar absolute wereldleider in de ontwikkeling en productie van high-fidelity audio systems. Om de topkwaliteit van hun 
producten te waarborgen en om altijd voorop te lopen inzake technologie, vinden zowel ontwerp en ontwikkeling als 
fabricage en assemblage van de speakerunits en geluidskasten volledig plaats in de fabriek te Saint-Etienne. De luidspreker 
Grande Utopia van Focal wordt door geluidstechnici beschouwd als de beste ter wereld.  
 
12:30 – 14:00  Lunch in restaurant La Fabuleuse Cantine op de Cité du Design 
 

http://www.fourviere-hotel.com/accueil/
http://www.focal.com/
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14:00 – 17:00  Bezoek Biennale Internationale Design Saint-Etienne op de Cité du Design 
   www.biennale-design.com 
De Biennale Internationale Design Saint-Etienne is aan haar 11e editie toe. Het centrale thema dit jaar luidt: “Me, You, Nous, 
designing common ground” waarbij het gemeenschappelijk terrein verkend word tussen industrie, technologie, natuur en 
design. Eregasten op de biënnale zijn de Chinese steden Beijing, Shanghai, Shenzhen en Wuhan. Hun historische, 
hedendaagse en toekomstige ontwerpen en realisaties werden samengebracht in de tentoonstelling “EQUI-LIBRE”. 
Tijdens deze namiddag voorzien we een begeleid bezoek, maar u heeft zeker ook de mogelijkheid om op eigen houtje de 
biënnale en het Cité du Design te ontdekken. Een klim op de 31 meter hoge toren van LIN Architects op de site behoort tot 
de aanraders! 
 
18:00 – 19:00  Bezoek aan het project 'Banc d’essai' met aansluitend apéro sur place 
Nathalie Arnould, design manager van de stad Saint-Etienne licht de verschillende realisaties toe van het project 'Banc 
d'essai'. Ontwerpers krijgen de kans om in co-creatie met regionale bedrijven out-of-the-box straatmeubilair, 
stadssignalisatie, publieke verlichting, … te ontwikkelen. Het resultaat van het project is verspreid in de stad te zien. 
Bezoekers kunnen hun stem uitbrengen op hun favoriet.  
 
19:00 – 20:00  Check-in Hotel City Loft *** 
Hotel City Loft bevindt zich in het historisch centrum van Saint-Etienne. 
 
20:00   Diner in restaurant  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 29/03/2019: eindigen in schoonheid met unieke architectuur en ontspannend 
ondernemerschap 

 
 
8:00   Ontbijt 
 
9:00   Bus naar Firminy 
 

http://www.biennale-design.com/
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10:00 – 12:00  Le Corbusier in Firminy  
Tijdens een inspirerende trip aan de regio Saint-Etienne mag een bezoek aan de Site Le Corbusier te Firminy niet ontbreken. 
Le Corbusier, de vader van de moderne architectuur, realiseerde in Firminy 4 gebouwen: een cultureel centrum, een 
atletiekstadion, een kerk en een wooncomplex ('unité d'habitation'). De wijk prijkt sinds 2016 op de UNESCO-
werelderfgoedlijst. https://sitelecorbusier.com/  
 
13:00 – 14:00  Lunch @ Obut 
 
14:00 – 15:00  Bedrijfsbezoek La Boule Obut 

www.obut.com en www.carrepetanque.fr  
Onmogelijk om een meer traditioneel en Frans bedrijf te vinden dan Obut, al meer dan 50 jaar producent van n°1 pétanque 
ballen. Hoe slaagt een traditioneel Frans maakbedrijf erin om creatief en scherp te blijven? Recent initieerde het bedrijf de 
design thinking-methodologie. Vlakbij de fabriek werd een grote pétanque zone aangelegd, de Carré Pétanque waar het 
personeel en bezoekers zelf een balletje kunnen gooien. 
 
15:00 – 16:00  Designregio-Voka Tournoi de Pétanque vergezeld met apéro 
 
16:00 – 18:00  Bustransfer naar Lyon 
 
19:00 – 22:08  TGV Lyon – Lille, incl. diner 
 
23:00   Aankomst te Kortrijk - Voka West-Vlaanderen 
 
 
 
 
 
 

TREND TOUR LYON - ST-ETIENNE 
 

Inschrijvingsformulier (1 formulier per persoon) 
 
Naam:    ………………………………………………………………………….……………….  
Voornamen:  ………………………………………………………………………….……………….  

(zoals vermeld op uw identiteitskaart)  
 
 
Geslacht:   0 Man 0 Vrouw  
Nationaliteit:   …………………………………………………………………………………………..  
Geboortedatum:  ………………………………………………………………………….……………….  
Geboorteplaats:  …………………………………………………………………………………………..  
Privé-adres:   …………………………………………………………………………………………..  
 
 
Bedrijf:    …………………………………………………………………………………………..  
Functie   ………………………………………………………………………………………….. 
Bedrijfsadres:   …………………………………………………………………………………………..  
Facturatieadres:   ………………………………………………………………………………………….  

(indien verschillend van het bedrijfsadres) 
BTW-nummer:   …………………………………………………………………………………………..  
 
 
Tel:    …………………………………………………………………………………………..  
GSM:   …………………………………………………………………………………………..  
Email:    …………………………………………………………………………………………..  
Tel in noodsituaties: …………………………………………………………………………………………..  

https://sitelecorbusier.com/
http://www.obut.com/
http://www.carrepetanque.fr/
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(+ naam & uw relatie tot deze persoon)  
 
 
Schrijft zich in voor de inspiratiereis naar Lyon-St Etienne van wo 27/03/19 tem vr 29/03/19.  
 
Ο  in een dubbele kamer (= 1 groot bed) , samen met ………………………………………………………, aan 1.550 euro (incl BTW) 

per persoon  
 
Ο  in een twin kamer (= 2 aparte bedden) , samen met ………………………………………………………, aan 1.550 euro (incl 

BTW) per persoon  
 
Ο   in een single, aan 1.700 euro (incl BTW) per persoon  
 
 
Optioneel: verzekering – i.s.m. onze partner ALLIANZ  
 
Ο  Exclusive Selection (reis- en annulatie verzekering)  7,5% van, de reissom 
 
Ο  Enkel annulatieverzekering     6,3% van, de reissom 
 
Ο  Travel Selection (reisverzekering, dekt geen annulatie)   25 € per persoon 
 
Indien u niets aanduidt, gaan we ervan uit dat u geen verzekering afsluit via Mi Agency.  

 
 

 
Naam:   ……………………………    Handtekening:  ………………………………. 
 

 
Inbegrepen in deze prijs:  

 

• TGV Rijsel-Lyon-Rijsel in eerste klasse met maaltijd heen en terug  

• Verplaatsingen met autocar ter plaatse 

• 1 overnachting in kamer met ontbijt in hotel Fourviere****  te Lyon 

• 1 overnachting in kamer met ontbijt in hotel Cityloft*** te St Etienne 

• Alle maaltijden met basisdrankenforfait 

• Bezoeken – entreegelden – activiteiten - vermeld in het programma   

• Omkadering Designregio/MI Agency vanuit België aangevuld met lokale gids ter plaatse 

• Transfer vanuit Kortrijk naar de Rijsel op 27 maart 

• Transfer vanuit Rijsel  naar Kortrijk op 29 maart 

• BTW & handling fee  
 
Niet Inbegrepen:  

 

• Dossierkost aan 20 euro/facturatieadres (komt bij op factuur)  

• Bijstands-en annulatieverzekering (optioneel – cfr aangeboden mogelijkheden)  

• Persoonlijke uitgaven 
 
Annuleringsvoorwaarden:  

 
Volgende annuleringskosten (incl BTW) dienen in acht te worden genomen: 
 

Annuleringskosten In Dubbel/Twin In Single 

Tot 1 februari 2019 750 euro 900 euro 

2 februari-22 februari 2019 1.000 euro 1.150 euro 
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Vanaf 23 februari 2019 Volledig bedrag Volledig bedrag 

 
Deze reis wordt uitgevoerd in samenwerking met het reisagentschap door Mi Agency (lid VVR 7135)  
 
Na ontvangst van uw inschrijving stuurt MI AGENCY u de factuur, voor een betaling per kerende. 
 
 
Gelieve uw inschrijvingsformulier (bij voorkeur vóór 1 februari) te richten aan:  
(Het aantal plaatsen is beperkt.)  
  
 

MI Agency 
t.a.v. Marianne Impens 
Heilige Geeststraat 10 

8500 Kortrijk 
Email: salessupport@mi-agency.be 

Tel: +32 495 79 54 55 


