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Vooral in Antwerpen werd het echt Ant-
werps gerookt paardenvlees veel gege-
ten, na het oogstseizoen, wanneer heel
wat paarden werden aangeboden voor
de slacht. De traditie is vooral in Antwer-
pen en Brabant gebleven omdat er via de
haven nog veel paardenvlees binnen-
komt. Bij heel wat mensen belandt het
gerookt paardenvlees of ‘rookvlees van
’t paardje’ dan ook nog regelmatig op de
boterham of de pistolet. 
Steven Rijmenants uit Brasschaat is een
van de weinigen die het nog maken zoals
het destijds is ontstaan. «Al is het niet
makkelijk. Het verkleurt snel, alles moet
juist afgewogen en afgemeten worden
en de temperatuur moet ook optimaal
zijn. Er kan met andere woorden dus al-
tijd wel ergens iets mislopen», lacht Rij-
menants.

Lang procedé
Wanneer het stuk van het paard binnen-
komt, wordt het eerst gekuist en ont-
daan van vetten en pezen. Daarna wordt
het vlees ingewreven met een zout- en
kruidenmengeling en moeten de stuk-
ken vlees tien dagen rusten, waarbij ze
regelmatig omgedraaid worden. Daarna
worden ze tien dagen ondergedompeld
in een pekelbak. 
De stukken vlees worden daarna va-
cuüm verpakt en blijven zo twee maan-
den liggen om de kleur te fixeren en het
vlees vaster te maken. Daarna wordt het
vlees afgespoeld en verdwijnt het voor
twee weken in de koelkast om dan uit-

ANTWERPS GEROOKT
PAARDENVLEES

Gerookt paardenvlees is een charcuterie-
soort die stamt uit de tijd dat de mechanisa-
tie in de landbouw zich nog niet had doorge-
zet. Steven Rijmenants uit Brasschaat is een
van de weinigen die het streekproduct nog
maken zoals het destijds is ontstaan. «Maar
het is niet makkelijk om te maken, er kan van
alles fout gaan», geeft Steven toe.

TOON VERHEIJEN

• UIT BRASSCHAAT •«Niet makkelijk 
om te produceren, 
maar o zo lekker»

net dat te leren, dus wil ik dat ook doen.
Het geeft ook voldoening. Als we op zon-
dag rond de tafel zitten en een stukje
charcuterie op onze pistolet leggen, zal

dat bijna altijd iets zijn wat we zelf bereid
hebben. Dus ja, hoewel we er elke dag
mee bezig zijn, kan ik er nog altijd voor
de volle honderd procent van genieten.»

eindelijk gerookt te worden. Dat gebeurt
tegenwoordig met ‘vloeibare’ rook, wat
als voordeel heeft dat de schadelijke stof-

fen uit de rook verdwenen zijn en er ook
geen geurhinder meer is. 

Eergevoel
«Alles samen duurt het dus vier maan-
den om gerookt paardenvlees te produ-
ceren, het is dus enorm arbeidsinten-
sief», gaat Steven verder. «Daarom doen
heel wat slagers het ook niet meer. Maar
mijn vader is er destijds mee begonnen
en ondertussen doe ik het toch ook al
twintig jaar. Je kunt hetzelfde stukje
charcuterie ook op industriële wijze ma-
ken, maar er zal toch altijd een smaak-
verschil zijn. Bovendien gaat het ook om
het eergevoel. We maken op dezelfde
manier onze boerenhammetjes of onze
salami’s. Ik ben naar school geweest om

Slager Steven Rijmenants toont z’n vleeswaren. Foto Laenen/LMJ

Iets minder dan 150 streekproducten zullen in de komende weken in een wed-
strijd van Het Laatste Nieuws meedingen naar de titel van ‘Hét Streekproduct
2019’. Stemmen op jouw favoriet kan vanaf zaterdag via de HLN-app, die je gra-
tis kan downloaden voor iOS of Android. Alle informatie over onze wedstrijd  en
de deelnemers vind je op www.hln.be/streekproduct. 

Stem op jouw favoriet!

Alles samen duurt het vier
maanden om gerookt
paardenvlees te
produceren. Het is dus
enorm arbeidsintensief

STEVEN RIJMENANTS

ANTWERPEN
Politie rekruteert
zeven nieuwe honden
Het Antwerpse stadsbestuur
heeft het licht op groen gezet
voor de aankoop van zeven nieu-
we politiehonden. Bedoeling is
om de aankoop dit jaar af te ron-
den.

Het hondenteam van de Antwerp-
se politie telt op dit moment vier
honden: een explosievenhond,
twee drugshonden en een patrouil-
lehond. «Er is ook een drugshond in
opleiding, die een van de twee hui-
dige drugshonden zal opvolgen. De
twee huidige drugshonden nade-
ren immers stilaan hun pensioen-
leeftijd», zegt politiewoordvoerder
Willem Migom.
De politie hoopt de aankoop van de
zeven nieuwe honden, die zullen
worden opgeleid tot patrouille- of
explosievenhond, nog dit jaar af te
ronden. «We doen hiermee een in-
haalbeweging», legt Migom uit.
«Het hondenteam is al enkele jaren
niet op volle sterkte(door interne
strubbelingen werden leden over-
geplaatst, red.). Daarom willen we
de komende jaren opnieuw groeien
tot zes patrouillehonden en een
tweede explosievenhond oplei-
den.»
Op het kostenplaatje heeft de poli-
tie voorlopig geen zicht. «De prijs
kunnen we nog niet bepalen, om-
dat dat van dier tot dier zal afhan-
gen», besluit Migom. (BJS)

KAPELLEN
Valerie Van Peel 
na zeven jaar 
weer schepen af
De Kapelse schepen en federaal
parlementslid Valerie Van Peel
(N-VA) zet een stap terug en geeft
haar schepenmandaat door aan
partijgenoot, en oud-schepen,
Luc Devriese. Van Peel blijft wel
gemeenteraadslid.

Van Peel was zeven jaar OCMW-
voorzitter en schepen van sociale
zaken in Kapellen. «Na veel wikken
en wegen heb ik besloten om de
prachtige job van OCMW-voorzit-
ter voorlopig vaarwel te zeggen»,
laat Van Peel weten via haar Face-
bookpagina. «Mijn fantastische
collega Luc Devriese zal mij als
schepen opvolgen. Ik heb mijn werk
als politica in het federaal parle-
ment en mijn lokaal mandaat de af-
gelopen zeven jaar met zeer veel
passie en goesting gecombineerd.
Dat het veel meer dan een fulltime
job was, heeft me nooit gedeerd.
Maar veranderingen in mijn privé-
leven, en uitdagingen op het natio-
naal niveau, zoals het ondervoor-
zitterschap van de Kamer, maken
dat ik het gevoel heb dat ik de twee
functies niet meer zo goed zal kun-
nen vervullen als ik wil en nodig
vind. Voor alle duidelijkheid, ik laat
Kapellen hiermee niet los. Als ge-
meenteraadslid, en bestuurslid van
N-VA Kapellen, zal ik onze afdeling
mee blijven leiden en mijn dossiers
blijven opvolgen.» (FSE)

STABROEK
Bomen langs N111
worden gerooid
Op 9 september starten, in het cen-
trum van Stabroek, de voorberei-
dende werken voor de heraanleg
van de N111. De eerste stap is het
bouwrijp maken van de voetpaden
en bermen. Dat betekent dat de
verhardingen en groenzones wor-
den opgebroken en de bomen ver-
wijderd. Tijdens het rooien wordt er
gebruik gemaakt van een mobiele
werfsignalisatie, die mee door-
schuift van boom tot boom. Het
verkeer op de N111 kan via tijdelijke
verkeerslichten voorbij de werfzo-
ne rijden. Fietsers worden naar de
overkant van de straat geleid. Het
rooien van de bomen duurt onge-
veer 3 weken, het opbreken van
verhardingen en opstallen gaat
nog door tot ongeveer eind okto-
ber. (FSE)

DEURNE
Agent raakt gewond 
bij arrestatie dealers
De Antwerpse politie kon 6 mannen oppakken tussen
17 en 27 jaar nadat inspecteurs van het drugsonder-
steuningsteam een verdachte uitwisseling opmerk-
ten tussen 4 personen in de Arenawijk. Bij de aanhou-
ding raakte een inspecteur gewond. De 5 meerderja-
rige verdachten werden aangehouden door de onder-
zoeksrechter.
Tijdens toezicht in Deurne merkten inspecteurs van
het drugsondersteuningsteam een verdachte uitwis-
seling op tussen 4 personen in de Arenawijk. De vier
mannen bleken in het bezit van cocaïne, geld en ver-
schillende gsm-toestellen en werden meteen gear-
resteerd. Het team besloot toezicht te houden aan de
woning van één van verdachten. Daar kwamen nog
eens twee verdachten in het vizier. Toen de inspec-
teurs hen wilden onderscheppen probeerden ze te
ontsnappen. Het kwam tot een schermutseling waar-
bij een inspecteur gewond raakte, maar de beide ver-
dachten konden wel gearresteerd worden. 
In totaal worden 6 mannen tussen de 17 en de 27 voor-
geleid. Er werd ook nog een huiszoeking uitgevoerd.
Het DOT kon 155 gram cocaïne, 2.330 euro cash, 10
gsm-toestellen en 3 wagens in beslag nemen. De 5
meerderjarige verdachten werden aangehouden
door de onderzoeksrechter. (ADA)

De Spaanse groep NH Collection
Hotels heeft zijn eerste hotel ge-
opend in Antwerpen, in de Peli-
kaanstraat naast het station Ant-
werpen Centraal. Eén nacht kost
minstens 130 euro. 

Toeters en bellen werden boven-
gehaald om de opening van het
nieuwe hotel te vieren. Al werden
die toeters vervangen door cham-
pagne en de bellen door Ant-
werpse Handjes, toastjes met
zalm en macarons. Het eerste NH

Collection Hotel in Antwerpen is
daarmee een feit. «Eindelijk», ver-
telt directeur Claire Jeunhomme.
«We droomden al lang van een
vestiging in Antwerpen. De stad
heeft een internationale uitstra-
ling met haar mode en gastrono-
mie.»  Als locatie koos de keten
voor een ligging naast het Cen-
traal Station en daarmee richt het
zich naast de toerist ook op de za-
kenwereld. 
«In de week zal je hier misschien
vooral zakenmensen aantreffen
maar in het weekend kunnen dat
evengoed toeristen zijn», weet
Jeunhomme. «Vooral het ver-
nieuwde congrescentrum op het
Astridplein is een grote troef. Za-
kenmensen kunnen bij ons ook
terecht voor hun vergaderin-
gen.» Het hotel heeft 186 kamers
en voor een nacht betaal je vanaf
130 euro. De eyecatchers zijn de
inkomhal, de binnentuin en de
kamers waarvan er acht een ei-
gen balkon hebben. Ook niet-gas-
ten zijn welkom om in de bar iets
te drinken.  (ADA)

ANTWERPEN

De hotelkamers geven uit op de prachtige binnentuin. Foto Laenen

Eerste NH Collection Hotel opent deuren


