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GENT
Toeristische
topzomer voor stad
Terwijl cafébazen in Brugge
klaagden over het gebrek aan
toeristen kende Gent wél een
sterke toeristisch zomer. Dat
blijkt uit de bezoekerscijfers van
de belangrijkste Gentse attrac-
ties. Het Gravensteen kreeg
97.596 bezoekers over de vloer in
juli en augustus (+22,7 procent),
de Sint-Baafskathedraal 254.482
bezoekers (+15.4 procent) en het
Lam Gods 38.968 bezoekers
(+16,8 procent).

«Dat zijn mooie cijfers. Voor het
Gravensteen deden we grote in-
spanningen om nog meer bezoe-
kers aan te trekken. Het doel is
500.000 bezoekers per jaar en als
we zo blijven groeien, zullen we er
zeker komen. Er is de nieuwe audio-
gids met Wouter Deprez die veel
succes heeft, maar net zo goed is er
dit weekend een concert met elek-
tronische muziek», aldus cultuur-
schepen Sami Souguir (Open VLD)
«We worden als stad vaak als ver-
borgen parel genoemd in toeristi-
sche gidsen en dat is belangrijk.
Toerisme is een belangrijke bron
van inkomsten», aldus Souguir. 

Gent moet Gent blijven
Toch wil toerismeschepen Bram
Van Braeckevelt er voor zorgen dat
Gent geen pure toeristenstad
wordt. «We verwachten dat die
groei zich nog wel even
doorzet.  We moeten anticiperen
op die verdere groei, en die op een
goede manier begeleiden. Gent
moet Gent blijven, en niet de zo-
veelste toeristenstad worden»,
zegt hij.  (EDG)

«In 1981 openden Gino en Na-
dine De Clercq in Lochristi een
geitenboerderij. Gino is kok en
wou iets ‘dicht bij de natuur’
doen. Kaasmaken gingen ze in
Frankrijk leren. Aanvankelijk
produceerden Gino en Nadine
een soort plattekaas. Tot ze in
de buurt van het Noord-Franse

Corma Vleeswaren uit Destelbergen is vooral be-
kend om zijn Ganda Ham, een erkend streekpro-
duct, maar daarnaast brengt het familiebedrijf ook
Le Larry op de markt, een artisanale geitenkaas van
rauwe melk. Ook dat is een erkend streekproduct.
«In tegenstelling tot Franse geitenkazen wordt
onze Le Larry geproduceerd met verse rauwe
melk», zegt zaakvoerder Dirk Cornelis.
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«Productie gebeurt nog
altijd volgens traditionele
ambachtelijke methode»

Zo benutten we het volle aroma
van de rauwe melk volledig en
heeft de kaas geen bittere na-
smaak», legt Dirk uit.
«De productie gebeurt nog altijd
volgens een traditionele am-
bachtelijke methode. Dus met
de pollepel geschept in de vor-
men. Na het uitlekken worden

de kaasjes gezouten en nog wat
gedroogd zodat er een homoge-
ne kaasstructuur ontstaat. Na
het persen wordt de kaas in een
vorm gebracht, die geschikt is
voor verdere bereiding met
ham, spek, zalm, olie en krui-
den of klaargemaakt voor ver-
dere verkoop.»

Amiens een specialist van het
vak leerden kennen. Daar ont-
dekten ze de bereiding van een
verse kaas à la louche (handge-
schept). De kaas Le Larry was
geboren en het product werd
in die beginjaren vooral ver-
kocht in de streek van Rijsel. In
2004 namen we hun bedrijfje

Dirk Cornelis bij een lading verse rauwmelkse geitenkaas.

Rauwmelkse geitenkaas

De verse melk wordt hier na maximum twee
dagen verwerkt en gestremd op lage
temperatuur. Zo benutten we het volle aroma
van de rauwe melk volledig en heeft de kaas
geen bittere nasmaak
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over, maar bleven nog jaren
samenwerken in het atelier»,
zegt Dirk Cornelis (61), zaak-
voerder van beide voedings-
bedrijven in Destelbergen. In
2006 werd de kaasmakerij
naast Ganda Ham onderge-
bracht, op dezelfde site.

Verse rauwe melk
«In tegenstelling tot Franse
geitenkazen wordt onze gei-
tenkaas van Le Larry geprodu-
ceerd met verse rauwe melk.
Onze melk is afkomstig van
twee geitenrassen: Witte Saa-
nen en Anglo-Nubiërs. Deze
worden enkel gevoed met
kwaliteitsvol ruwvoeder. De
geiten worden twee keer per
dag gemolken en de verse
melk wordt hier na maximum
twee dagen verwerkt en ge-
stremd op lage temperatuur.

De afdeling stikken en snijden bij
lingeriebedrijf Van De Velde in
Wichelen gaat dicht en wordt
overgeheveld naar Tunesië. Er
staan 17 banen op de helling. Het
bedrijf onderhandelt met het per-
soneel over een oplossing.

Op de afdeling waar lingerie in el-
kaar wordt gestikt en waar stoffen
worden gesneden werken nog
amper zeventien mensen. De pro-
ductie werd de jongste jaren over-
gebracht naar de vestigingen in
Tunesië of andere lageloonlanden.
Gedelegeerd bestuurder Marleen
Vaesen bevestigt de sluiting in Wi-
chelen, maar wil niet kwijt hoe-
veel banen er sneuvelen. «We be-
kijken de opties om een aantal

mensen in het eigen bedrijf aan
het werk te houden. Sommigen
gaan we begeleiden naar een an-
dere werkgever en wie ontslag
neemt of krijgt, zal een hogere
ontslagpremie krijgen dan wette-
lijk voorzien», klinkt het. Volgende
week moet er meer duidelijkheid
zijn over hoeveel naakte ontslagen
er vallen.
Ook voor Lutgarde (59) lijkt het
einde verhaal. Haar dochter re-
ageert ontgoocheld. «Mijn ma
werkt 27 jaar onafgebroken voor
het bedrijf en zal hoogstwaar-
schijnlijk moeten vertrekken. De
jongste jaren waren er al heel wat
ontslagen in de afdeling. We zagen
de bui hangen», zegt ze. Ook bur-
gemeester Kenneth Taylor (SA-

MEN) vindt het jammer. «De laat-
ste keer dat ik op bezoek was in het
bedrijf, waren het vooral Poolse
vrouwen die op deze afdelingen
werkten. In België vindt Van De
Velde gewoon geen geschoold
personeel meer voor deze jobs.
Het is een echt knelpuntenberoep
geworden», zegt de burgemeester.
Het bedrijf werd exact honderd
jaar geleden opgericht door Marg-
hareta en Achiel Van De Velde in
1919 als korsettenbedrijf en speci-
aliseerde zich generatie na gene-
ratie in luxueuzere lingerie en
nachtkledij. In België stellen ze
zo’n 600 mensen te werk en nog
een duizendtal wereldwijd, waar-
van meer dan 600 in Tunesië. 

(DVL)

WICHELEN Lingerie Van De Velde sluit stikafdeling: 17 banen op de helling

In tegenstelling tot de
Franse geitenkaas
wordt de onze
geproduceerd met
verse rauwe melk
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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!


