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De paardenlookworst was begin negen-
tiende tot de tweede helft van de twin-
tigste eeuw de 'worst' voor de armere
buurt. Vooral in die arbeidersbuurten
had de worst veel succes, ze was mager
en voedzaam. «Paardenvlees was toen
een toegankelijk product. Er waren
meer paarden dan nu en ze werden be-
keken als een werktuig. De paarden-
lookworst werd vroeger door de paar-
denbeenhouwers gemaakt, het was een
van hun belangrijkste producten. Toen
onze worst ontstaan is, waren er nog
maar enkele beenhouwers die de paar-
denlookworst verkochten», weet Bart.
«De populariteit was verlopen. Julien
Noyen kocht in 1975 het recept over van
beenhouwer Colle uit de Kerkstraat. Uit
de echte Gentse arbeidersbuurt. Julien
heeft de worst terug in de markt gezet.»

Enige fabrikant
Het bedrijf is nog de enige fabrikant van
de Gentse paardenlookworst. «Vroeger
maakten veel beenhouwers het, nu is
het exclusief te vinden bij ons. Het is
door de jaren heen een nicheproduct
geworden. Daarom hebben we vijftien
jaar geleden ook besloten een aanvraag
tot erkenning als streekproduct in te
dienen. De afgelopen decennia is de

«Het begon allemaal in 1923 in de Gentse
Noordstraat met een slagerij», zegt Bart
Dewaele, die instaat voor de productont-
wikkeling bij nv Noyen. Bijna 100 jaar later
wordt de Gentse paardenlookworst exclu-
sief gemaakt bij hen. «Het is met niks te
vergelijken, een unieke smaak en textuur.»
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«Met niets te
vergelijken, het
heeft een unieke
smaak en textuur»

worst wel in elke frituur in het Gentse
te vinden.» 
De smaak van de worst is met niks te
vergelijken, meent Bart. «Het heeft een
typische smaak en structuur. Het vlees
is zeer mager, het heeft amper een vet-
gehalte van zes procent. Daardoor heb
je een stevige beet en een volle smaak.
Natuurlijk heb je ook de typische smaak
van paardenvlees. De worst kan zowel
koud als warm gegeten worden.»

Steunpilaren
Momenteel maakt het bedrijf tussen
zeventien- en achttienduizend worsten
per maand. «Uiteindelijk is het nog al-

Bart Dewaele met de oorsprong van Noyen op de achtergrond,
een slagerij in de Noordstraat. 

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!
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tijd datzelfde authentieke recept en
dezelfde bereidingswijze.» 
De worsten bestaan uit een mengsel
van paardenvlees, aardappelzetmeel,
water, zout en hulpstoffen. Die wor-
sten worden gekookt en dan ge-
droogd. «We zijn al vier generaties be-
zig en we moeten natuurlijk ook naar
de toekomst kijken», gaat Bart verder.
«Daarom is authenticiteit en betrok-
kenheid enorm belangrijk voor ons.

We wilden terug naar de oorsprong,
naar het lokale verhaal. Daarom zijn
enkele pijlers enorm belangrijk voor
ons: het contact met de boeren, alles
lokaal en eerlijke prijzen. Alleen zo
kunnen we samen groeien naar ver-
betering en steunen we de lokale boe-
ren. Dat zie je ook op de werkvloer,
onze mensen zijn meer betrokken bij
het product en de ambacht die erach-
ter zit.»

Authenticiteit en
betrokkenheid is enorm
belangrijk voor ons. We
wilden terug naar de
oorsprong, naar het lokale
verhaal

BART DEWAELE
NV NOYEN

WETTEREN
‘Wise men, she said’
sluit Picnic Music af
‘Wise men, she said’ sluit vrijdag-
middag de reeks Pic Nic concerten
af in CC Nova in Wetteren.
Tom en Petra van het cultuurcafé
trakteren op muziek vanaf 12 uur
op het terras of in de foyer bij slecht
weer. Er is ook een foodtruck voor-
zien maar je mag gerust je eigen
brooddoos meebrengen. ‘Wise
men, she said’ is een nieuwe band
van zanger Wim Van Poucke, zan-
geres Shana Oyen, bassist Joris
Holderbeke en gitarist Eric De Ke-
sel. Ze brengen een akoestische set
met recente nummers en oude
klassiekers. (DVL)

GENT
Gent krijgt trofee
voor ‘eerlijkste
gemeente’
De stad Gent is uitgeroepen tot
‘eerlijkste’ stad van Vlaanderen.
Dat gaat – voor alle duidelijkheid –
over fair trade. Gent zet dan ook al
lang in op eerlijke producten. Het is
de eerste keer dat de ‘Fair-O-Me-
ter’ werd afgenomen.
Steden en gemeenten konden onli-
ne een vragenlijst invullen, die peil-
de naar hun inspanningen voor eer-
lijke handel. 10 steden en gemeen-
ten kregen dinsdag een titel. Gent
werd de grote winnaar met de
maximale score, en de trofee voor
eerlijkste gemeente. 135 van de 301
gemeenten namen deel aan de
campagne. De campagne ‘FairTra-
deGemeente’ van Fairtrade Belgi-
um, Rikolto, Oxfam-Wereldwinkels
en 11.11.11 loopt al 15 jaar, maar het
is voor het eerst dat er daar een
‘Fair-O-Meter’ aan gekoppeld
werd.
Vlaanderen telt vandaag 200 ‘Fair-
TradeGemeenten’ en 3,7 miljoen
Vlamingen wonen in een getitelde
gemeente. Om de titel van FairTra-
deGemeente te krijgen, moet een
gemeente voldoen aan 6 criteria.
Een daarvan is koffie en minstens
één ander fairtradeproduct aanko-
pen voor vergaderingen, op kan-
toor en in cafetaria’s. Eerlijke koffie
is daarbij het meest populaire pro-
duct, gevolgd door fruitsap, wijn,
thee en chocolade, zo blijkt uit de
‘Fair-O-meter’. De ambtenaren en
politici van de FairTradeGemeen-
ten drinken jaarlijks zo’n 42 miljoen
kopjes eerlijke koffie.
Alle info op www.fairometer.be. 

(VDS)

GENT
Hoogpoort wordt
opgelapt
In de Hoogpoort naast het stadhuis
wordt het wegdek – nog maar eens
– heraangelegd. De winkelwandel-
straat lag er gevaarlijk bij, omdat
de tegels kapotgereden worden
door vrachtwagens die komen le-
veren. «Eigenlijk wilden we dikkere
tegels leggen, maar omdat die niet
beschikbaar zijn proberen we het
nog één keer met de huidige», zegt
schepen van Mobiliteit Filip Wat-
teeuw (Groen).
«Eigenlijk zijn de tegels waarmee
de straat is aangelegd niet sterk ge-
noeg voor het vele zware vervoer
dat nog steeds door die straat rijdt,
voor leveringen», zegt hij. «Boven-
dien zijn die tegels slecht aange-
legd toen de gladde karrensporen
werden weggehaald. Resultaat: lo-
sliggende en gebroken stenen,
waar voetgangers over struikel-
den. De putten werden wel eens op-
gevuld met asfalt, maar een oplos-
sing was dat niet.»
Watteeuw wilde een structurele
heraanleg met dikkere, sterkere
stenen. «Maar die zijn niet zo snel
beschikbaar. Dus gaan we nu nog
één keer proberen met de huidige
stenen. We zullen die dit keer wel
door een andere aannemer, en ho-
pelijk dit keer wel goed, laten leg-
gen.» De werken zijn dinsdag ge-
start en duren tot eind oktober. Er
wordt in twee fasen gewerkt, waar-
bij telkens een halve straat wordt
aangelegd. De handelszaken blij-
ven de hele tijd bereikbaar. (VDS)

GENT
Kunst moet
elektriciteitscabines
opfleuren
De elektriciteitscabines staan nage-
noeg in elke Gentse straat, al vallen ze
zelden op. Maar daar kan wel eens ver-
andering in komen. Gemeenteraads-
lid Stephanie D’Hose (Open VLD) pleit
namelijk voor kunst op die saaie cabi-
nes.

«Die nutskasten blinken vandaag niet
uit in schoonheid, maar dat hoeft niet
zo te blijven. In binnen- en buitenland
worden er artiesten op losgelaten en
dat heeft geleid tot fraaie stukjes street
art. Dat moet in Gent ook kunnen. Het
hoeft niet eens een grote werklast met
zich mee te brengen.»
Schepen van publieke ruimte Filip
Watteeuw (Groen) is het plan genegen.
« De nutsmaatschappijen zijn in elk ge-
val bereid om mee te werken om de
kasten te laten beschilderen of be-
stickeren.   De schepen van cultuur
(Souguir) en schepen van openbare
netheid (Van Braeckevelt) zullen dat
verder uitwerken.» (EDG)

Het Autonoom Gemeente Bedrijf
(AGB) van de gemeente Oosterzele
heeft 76.000 euro geïnvesteerd in de
‘relighting’ van Sporthal De Kluize.
Dertig jaar na de opening was de ori-
ginele verlichting aan vervanging
toe. Tijdens de plaatsing van de nieu-
we armaturen met ledverlichting
werd ook werk gemaakt van een
grondige poetsbeurt van het metalen
dakframe en de dakplaten.

«In de grote zaal van de sporthal wer-
den 104 oude armaturen met energie-
verslindende lampen tot 14.560 watt
vervangen door 24 ledtoestellen»,
zegt Filip Vermeiren van het AGB. «Die
produceren meer licht dan de oude
lampen maar verbruiken amper 5.616
watt. Dat is een daling in de energie-
kost van maar liefst 61,5 procent.» In
de polyvalente zaal van de sporthal
zorgt de nieuwe verlichting voor een
daling van 70 procent van de energie-
kost. Ook de kleedkamers, gangen,
burelen, de inkom, vergaderzalen en
de cafetaria kregen nieuwe en zuinige
ledverlichting.
«De komende maanden buigt het
technische team zich over een studie

met een soortgelijke ‘relighting’ van
de theaterzaal van het Gemeenschap
Centrum. Ook daar willen we het klas-
sieke theaterlicht vervangen door
energiezuinige lampen. Met deze en
andere maatregelen willen we een ac-
tief klimaatbeleid voeren om de kli-
maatopwarming tegen te gaan», zegt

schepen en voorzitter van het AGB
Marleen Verdonck (CD&V).
Op het dak van het gebouw werden in
dat kader trouwens twee bijenkasten
geplaatst. Imkers Etienne De Smet en
Philippe De Landsheere konden er af-
gelopen zomer maar liefst 21,5 kilo
honing oogsten. (DVL)

Wouter Kellens en Christophe Caron (zaalwachters sporthal), schepen
Marleen Verdonck en David De Landsheere en Filip Vermeiren (AGB) in

de grote sporthal met nieuwe ledverlichting. Foto Didier Verbaere

OOSTERZELE Investering van 76.000 euro voor verlichting sporthal 


