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Er zijn nog weinig slagers die hun kop-
vlees zelf bereiden, maar beenhouwer-
keurslager Batselier uit Sint-Gillis-Den-
dermonde is er er wel een van. Bart Bat-
selier zorgde er zelfs voor dat zijn Den-
dermonds kopvlees officieel erkend
werd als streekproduct. Het is in de sla-
gerij dan ook het succesproduct bij uit-
stek. 

Varkenskoppen
Nochtans komen er niet veel ingrediën-
ten bij kijken om kopvlees te maken.
«Varkenskoppen heb je nodig», zegt
Batselier. «Die worden proper gemaakt
en een nacht gezouten. Vervolgens ko-
ken ze langzaam gaar in een bouillon
met selder, wortel, ui en bouquet garni
(bundel kruiden, nvdr). Uiteindelijk
wordt het vlees van de beenderen ge-
haald. Grove stukken blijven over en
een deel wordt handmatig met een mes
klein gesneden, eens alles afgekoeld is.
Het vocht wordt verder ingekookt en
gekruid met peper, zout en nootmus-
kaat. Dat wordt tot slot allemaal samen-
gebracht tot ons echt Dendermondse

KOPVLEES

Tijdens de reuzenommegang Katuit alleen
al wordt in Dendermonde elk jaar 200 kilo-
gram Dendermonds kopvlees aan toe-
schouwers uitgedeeld. Keurslager Bart
Batselier maakt de lekkernij nog op au-
thentieke wijze, zoals zijn overgrootvader
dat deed. De Dendermondse kop is ook er-
kend als streekspecialiteit. «We worden in
Dendermonde niet voor niets 'kopvlees-
fretters' genoemd», lacht Batselier.
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smaak van het Dendermonds kopvlees
altijd veel fijner. Dat is bijvoorbeeld het
grote verschil met Gents kopvlees, dat
niet erkend is als streekproduct.»

kopvlees. Vlees is de hoofdmoot, bijna
zonder zwoerd en vrij weinig gelatine.
Bewaarmiddelen en kleurstoffen zijn
uit den boze en zul je in ons kopvlees
nooit aantreffen.»

Handwerk
Batselier leerde kop maken van zijn
overgrootvader en gebruikt nu nog al-
tijd hetzelfde recept van meer dan der-
tig jaar geleden. «Kopvlees behoort, net
als hespen en pensen, tot de meest tra-
ditionele vleesbereidingen van Vlaan-
deren», weet hij. «Mijn overgrootvader
bereidde het decennia geleden al en
mede dankzij hem kon het uitgroeien
tot een typische streekspecialiteit. Kop-
vlees maken, is een echte ambacht en
die is binnen onze familie van generatie
op generatie doorgegeven.»
«Bij ons vind je alleen kopvlees dat he-
lemaal zelf gemaakt is. Zo ben ik er ze-
ker van wat er in verwerkt zit. Evident
is dat niet, want het is meer dan een dag
werk. Maar omdat niets machinaal ge-
beurt en het daardoor ook nooit op gro-
te schaal gemaakt kan worden, is de

Bart Batselier maakt het kopvlees nog altijd op authentieke
wijze, zoals zijn overgrootvader dat deed.

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 via de HLN-app, die je gratis kan downloa-
den voor iOS of Android. Alle informatie over onze wedstrijd  en de deelnemers
vind je op www.hln.be/streekproduct. 

Stem op jouw favoriet!

Dendermonds kopvlees kreeg zijn er-
kenning als streekproduct in 2016.

Spotnaam
«De ideale manier om Dendermonds
kopvlees te eten, is op een bruine bo-
terham met mosterd», meent Batselier.
«In Dendermonde is kopvlees altijd erg
in de smaak gevallen. We worden niet
voor niets 'kopvleesfretters' genoemd.
Die spotnaam duikt ook in de jaarlijkse
Katuit op, in beeld gebracht door figu-
ranten die aan de toeschouwers kop-
vlees uitdelen. Het publiek staat dan
ook te drummen om een stukje te be-
machtigen en te proeven», besluit Bart.

«De fijnste smaak  
omdat het vlees
met de hand fijn
gesneden wordt»

De ideale manier om
Dendermonds kopvlees 
te eten, is op een bruine
boterham met mosterd 

BART BATSELIER

LOKEREN
Evementenhal Radar
opent deuren
Aan de Gentse Steenweg in het
voormalige gebouw van de legen-
darische discotheek Cherry Moon
zwaaiden zaterdagavond voor het
eerst de deuren open van Radar.
De nieuwe evenementenhal be-
leefde een rustige openingsavond.
Bezoekers werden getrakteerd op
gratis hapjes en beats van dj’s als Dj
Licious, Jan Van Biesen en Davidov.
Heel wat bezoekers uit het verle-
den kijken vooral uit naar volgende
week zaterdag wanneer het eerste
‘Cherry Moon’-feestje zal plaats-
vinden. Ook de komende maanden
komen er al heel wat mooie namen
langs aan de Gentse Steenweg. Zo
komt de Britse dj Dave Clarke die in
een ver verleden ook al draaide in
de Cherry Moon op 7 december
naar Radar voor het evenement
‘Teknoville’. (YDS)

LOKEREN
Voorbereidingen voor
nieuwe verkaveling
Oeverpark van start
In de Groendreef zijn deze week de
kapwerken gestart ter voorberei-
ding van de bouw van de nieuwe
woonsite Oeverpark.
In de omgeving van de Villa Geurts
werden bomen en struiken wegge-
haald om de weg vrij te maken voor
het project dat in totaal 113 appar-
tementen zal omvatten. In het ver-
leden kwam er al protest uit de
buurt op de plannen die vrezen
voor de impact op het groene ka-
rakter van de Groendreef en de mo-
biliteitsafwikkeling. 
Op een infovergadering liet de pro-
jectontwikkelaar dan weer opteke-
nen dat ‘de 28 niet-waardevolle bo-
men die worden gekapt, worden
vervangen door 47 nieuwe hoog-
stammige bomen op het openbaar
domein’. (YDS)

BEVEREN
Madonna keert terug
naar Beveren
Er werd halsreikend naar uitgeke-
ken: de komst van Madonna! Niet
het popidool maar wel het eeuwen-
oude beeld van het poortgebouw
van Hof ter Welle.
Naar aanleiding van Open Monu-
mentendag kreeg het Madonna-
beeld van het poortgebouw van
Hof ter Welle een complete restau-
ratie make-over. Het eeuwenoude
authentieke beeld ‘Madonna op de
maansikkel’ werd met veel zorg ge-
restaureerd door Noortje Cools en
was  gisteren nog de hele dag te be-
zichtigen in Erfgoedhuis Hof Ter
Welle. 
Een waarheidsgetrouwe replica
van het lieve vrouwke waakt intus-
sen opnieuw boven de inkom van
het domein. Tot 18 uur waren er ge-
gidste rondleidingen met als thema
‘Madonna’s op Hof ter Welle’ .

(PKM)

Het zwembad is nog tot 15 sep-
tember gesloten voor onderhoud

en normaal valt er dan weinig te
beleven, maar dit weekend stond

er toch heel wat letterlijk in het
zwembad. Omwille van het on-
derhoud was er geen water, maar
er waren wel enkele toneelop-
voeringen en een silent disco. 
Het idee voor een droogdok was
een samenwerking tussen Baker-
mat, zwembad Olympos zelf,
Jeugdhuis Zenith, Humble
Events, Dendert en LAB58 voor.
Voor de toneelvoorstelling in het
zwembad was er heel wat be-
langstelling. Het was dan ook een
unieke omgeving om naar een to-
neel te kijken in een leegstaand
bad. Ook de silent disco, met een
hoofdtelefoon op, kon op heel
wat bijval rekenen. 

Foodstandjes
Naast de silent disco en het toneel
was er ook doorlopend een cock-
tailbar open en waren er verschil-
lende foodstandjes aanwezig.
Buiten was er ook een expo  te be-
zichtigen. De reacties waren heel
positief en de aanwezigen geno-
ten van het gebeuren.  (KBD)
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Er waren heel wat kijkers voor het toneel is het lege zwembad.
Foto Geert De Rycke

Heel wat interesse voor silent disco en toneel in leegstaand zwembad
Gisterenmiddag hebben zo’n
tweeduizend lopers deelgeno-
men aan de Ballonloop in het
Sint-Niklase stadscentrum.

De Ballonloop is intussen een
vaste waarde geworden op de

zondag van de Vredefeesten.
Mensen van alle leeftijden trek-
ken met plezier en goesting hun
loopschoenen aan voor het
tochtje door het Sint-Niklase
stadscentrum. Eerst was er de
‘kids run’, over een parcours van

1 kilometer, voor de allerjongste
lopers. Om 13.30 uur vertrok
een grote bende voor de 5 kilo-
meter. Een uurtje later gingen
uiteindelijk ook een pak lopers
van start voor de 10 kilometer.

(JVS)

SINT-NIKLAAS
Massa lopers in stadscentrum met zevende Ballonloop

Deelnemers van de Balloonloop geven het volle pond. Foto JVS


