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Plat spéciale is een schotel die al meer
dan zeventig jaar bereid wordt. «Het is
zoveel lekkerder dan de ossentong in
madeirasaus die veel mensen kennen»,
zegt Gaston Wauters, die samen met
zijn vrouw Greta de slagerij runt. Met
zoon Wim en dochter Conny is zelfs al
de derde generatie aan de slag in de
zaak. 
«We gebruiken varkenstongen, want
die zijn malser. De gehaktballetjes rol-
len we allemaal zelf. Dat is belangrijk,
want zo behoudt je de smaken. De
champignons zijn natuurlijk ook vers.
Al die ingrediënten samen met de to-
matensaus en een speciale kruiden-
mengeling vormen de perfecte combi-
natie. Ik eet plat spéciale het liefst nog
met een hardgekookt eitje er onder ge-
mengd. Iedereen heeft zo zijn gewoon-
te.»
Bij dochter Conny mag het dan weer ge-
serveerd worden met frieten en wat
mayonaise. «We bereiden plat spéciale
al tientallen jaren, maar we zijn het ze-
ker nog niet beu gegeten. Als er soms
een kom saus terugkeert uit de winkel
kunnen we het nog altijd niet laten om
die later met een boterham op te eten»,
lacht Conny.

Op de vlucht tijdens WO II
Emile Wauters werkte tijdens de Twee-
de Wereldoorlog als kok. Hij moest op
de vlucht slaan voor de vijand en be-
landde in de buurt van Parijs. Vermoe-

PLAT SPÉCIALE

Slagerij Wauters uit Sint-Pieters-Leeuw
houdt vast aan tradities en dus is er nog
niets veranderd aan het recept van de plat
spéciale die Emile Wauters in 1946 aan-
prees in zijn nieuwe slagerij aan de Rink.
De familie Wauters is drie dagen bezig om
het streekproduct te bereiden, maar zelfs
Antwerpenaren maken graag een ommetje
om hun voorraad te komen inslaan. 
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alleen maar op te warmen. Serveren
kan met frietjes of kroketten.»

Drie dagen om te maken
De bereiding neemt wel iets langer in
beslag. «Het duurt toch al snel drie da-
gen», legt Wim uit. «De varkenstongen
moeten eerst gepeld worden, waarna ze
verschillende uren moeten koken. De
balletjes worden ondertussen gerold en
ook de champignons worden versne-

den. De saus kan bereid worden met de
jus en alles wordt dan nog eens opge-
kookt. Er kruipt heel wat werk in, maar
dat levert wel wat op, want zo krijg je
een product waarvoor mensen graag
eens binnenstappen.» 
Slagerij Wauters zweert trouwens nog
bij andere eigen bereidingen. Zo zijn
ook hun Vlaamse boerenpaté, droge
worsten en gekruid smout officieel er-
kend als streekproducten.

delijk werd daar de basis gelegd voor
zijn recept van plat spéciale. «Na de Be-
vrijding kookte hij in de kazerne in Et-
terbeek voor de Engelse soldaten», weet
Conny. 
«Hij heeft die mannen destijds plat spé-
ciale laten ontdekken. Dat bleek met-

een een voltreffer. De plat spéciale be-
landde meteen in de toog van de slagerij
en is nu nog altijd populair. We hebben
klanten uit Antwerpen die soms in de
buurt moeten zijn en dan een ommetje
maken om enkele porties te kopen. Er
zijn ook nog veel verenigingen die plat
spéciale op het menu zetten van een
eetfestijn. Van de Politieverbroedering
tot de plaatselijke fanfare, het is een
eenvoudig gerecht, want ze hoeven het

Het duurt toch al snel drie
dagen om te maken. Er
kruipt dan ook heel wat
werk in, maar dat levert wel
wat op: een product
waarvoor de mensen graag
binnenstappen

WIM WAUTERS

Drie dagen. Zolang duurt hem 
om deze plat spéciale te bereiden.

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, ook vanaf zaterdag, op www.hln.be/streekproduct. 

Stem op jouw favoriet!

PEPINGEN
Gemeentebestuur
deelt gratis ‘Control
Cruiser’-borden uit
De gemeente Pepingen deelt gra-
tis ‘Control Cruiser’-borden uit.
Dat is een initiatief van de Vlaam-
se Stichting Verkeerskunde
(VSV). De campagne bedankt alle
bestuurders in Vlaanderen die
zich aan de snelheidslimiet hou-
den.

Om chauffeurs met een voorbeel-
dig rijgedrag te bedanken, wordt er
een nieuwe term gelanceerd: Con-
trol Cruiser. «Onderzoek van de
VSV wijst uit dat een grote meer-
derheid van de chauffeurs zich aan
de snelheidslimiet probeert te hou-
den, maar soms eens een geheu-
gensteuntje nodig heeft», zegt mo-
biliteitsschepen Saskia Beeckmans
(LVB). «Daarom deze ‘bedankbor-
den’ als geheugensteuntje. In het
kader van deze positieve campag-
ne organiseert gemeente Pepingen
acties in de volgende straten:
Hondzochtstraat, Heikruisesteen-
weg, Kapellestraat, Huttestraat,
Stwg op Bellingen, Kriekelaere-
straat, Lenniksesteenweg, Eik-
straat, Palokenstraat, Boekhout-
straat en Kareelstraat. Andere
straten kunnen uiteraard ook mee
deelnemen aan de actie. Om chauf-
feurs samen aan te moedigen om
zich aan de snelheid te houden,
werd er door de gemeente aan de
politiezone gevraagd om in deze
straten gerichte snelheidscontroles
te houden.»

50 borden
De gemeente Pepingen geeft ook
50 borden weg om aan het raam te
hangen. «Zodat ze massaal in het
straatbeeld aanwezig zijn», aldus
Beeckmans. «De borden zijn be-
schikbaar op de dienst mobiliteit in
het gemeentehuis. We willen met
een positieve boodschap iets doen
aan de verkeersproblemen.» (MEN)

DILBEEK
Proefopstelling 30
per uur op kruispunt
Wolsemstraat met
Neerstraat
Vanaf vandaag zal de doorstro-
ming van het verkeer op het kruis-
punt van de Wolsemstraat en de
Neerstraat wijzigen. Na enkele we-
ken wordt de situatie geëvalueerd.
Bedoeling is het kruispunt veiliger
te maken. De maximumsnelheid
wordt er teruggebracht tot 30 kilo-
meter per uur.
Auto’s zullen door een asverschui-
ving snelheid minderen bij het oprij-
den van het kruispunt. Alle straten
behouden hun tweerichtingsver-
keer, rekening houden met de voor-
rangsregels. Maar de verbinding
tussen de Wolsemstraat en de nieu-
we Wolsemlaan wordt gereser-
veerd voor fietsers en voetganger
voor een veilige doorsteek.  

(MEN)

De hop werd geplukt zoals dat vroeger gebeurde op de honderden boerderijtjes in de regio. Foto Mozkito

AFFLIGEM Regen krijgt Erembald Kravaalhappening niet klein
Meer dan duizend mensen brachten zaterdag
een bezoek aan de Erembald Kravaalhappe-
ning in en rond de abdij van Affligem. Het
slechte weer hield meer mensen thuis dan de
voorbije jaren maar de opkomst bleek in de
late namiddag toch nog behoorlijk. 

De bezoekers konden in het abdijdomein ge-
nieten van een streekbierenterras en op de bin-
nenkoer en in de Abdijstraat was het proeven
en smullen van streekeigen producten. De
Erembald Kravaalhappening viel dit jaar samen
met de Affligemse Hopdag die traditioneel een
eerbetoon brengt aan de teloorgegane hopcul-
tuur in de regio tussen Aalst en Asse. Enkele
hopboeren toonden hoe ze destijds de hop
plukten, vanop een hoogtewerker die op een
kar aan een tractor was bevestigd.
De bezoekers konden ook kiezen tussen drie
wandelingen die uitgestippeld werden door de
Affligemse Gidsen. Er was een wandeling door
de Faluintjesgemeenten, de wandeling langs
het Roofridderpad richting Asse en Doment en
een wandeling doorheen het Kluisbos, op de
grens met Aalst.
Ook de monniken van de abdij werkten mee.
Zij zetten de deuren open voor geleide bezoe-
ken. «Dat is een bijna exclusief bezoek gewor-
den want de paters zijn niet zo gesteld op veel-
vuldige bezoekjes», weet burgemeester Walter

De Donder (CD&V). «Dat heeft vooral te maken
met het weinige aantal paters en de abdij en
met hun leeftijd. We moeten die wens respec-
teren.»

Franse revolutie
De hopteelt heeft overigens heel veel te danken
aan de monniken van Affligem. «De paters had-
den zeshonderd jaar geleden alle landerijen in
de regio in hun bezit», weet coördinator Joris
Van der Veken. «Dat bleef zo tot de Frans revo-
lutie. De paters hebben veel boeren er toe aan-
gezet om hop te telen. Eigenlijk is het dus de ab-
dij die er voor gezorgd heeft dat de typische
hopvelden deel uitmaken van ons landschap.»
«We zagen heel veel mensen die speciaal voor
het abdijbezoek naar Affligem kwamen», weet
Evelyne Fiers van het Regionaal Landschap.
«Maar door de plensbuien in de vroege namid-
dag kregen we veel minder wandelaars over de
vloer. Vorig jaar in Asse telden we 2.800 bezoe-
kers, nu waren dat er iets meer dan 1.000. Jam-
mer, maar te begrijpen door dit slecht weer.»
De Regionale Landschappen maakten van het
evenement meteen ook gebruik om een nieu-
we toeristische brochure voor te stellen. Daarin
krijgen wandelaars meer informatie over de
abdij, het abdijlandschap, de visvijvers, het
Kluizenbos, de Kluiskapel, het Waterkasteel en
de waardevolle Koudenbergbeekvallei. (WDS)

«Zelfs Antwerpenaren
komen hun voorraad
hier inslaan»


