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Het verhaal van Ganda ham is
doorspekt met traditie en lief-
de voor het ambacht. «Mijn
ouders Roger Cornelis en Ma-
ria Mattheus openden in 1954
Slagerij Cornelis in Wetteren,
maar weken na enkele jaren
uit naar een groter pand in

Achter de gevel van Corma Vleeswaren in de Haen-
houstraat in Destelbergen rustten jaarlijks
140.000 varkenshammen. Enkel bedekt met zuiver
Middellands zeezout vormen geduld en tijd de ham-
men om tot de unieke Ganda Ham, een erkend
streekproduct sinds 2009.
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• UIT DESTELBERGEN •«Onze Ganda Ham is
gemaakt met de beste
ham, Middellands
zeezout en veel tijd»

nitrieten, smaak- of kleurstof-
fen toegevoegd», verzekert
Dirk.
«Na een kwaliteitscontrole wor-
den de hammen ingewreven
met een laag zeezout en ver-
dwijnen ze een week in een
koude kamer, waar het zout kan
binnendringen in het vlees. Na
een week wordt het resterende
zout weggeblazen. Het vlees

wordt gemasseerd om het weer
soepel te maken, waardoor het
makkelijker zout opneemt. De
varkenshouders deden dit
vroeger door de hammen te rol-
len. Tegenwoordig bestaan er
speciale machines voor. Na het
masseren rusten de hammen
opnieuw twee weken en volgt
er een nieuwe zouting.»
«Eens het vlees doortrokken is
van zout, worden de hammen
opgehangen in kamers waar ze
minstens twee maanden rijpen.
En dus niet gestapeld, zoals in
veel industriële bedrijven. Na-
dien gaan ze in droogkamers,
waar ze minstens tien tot twaalf
maanden verder drogen. Het
ambachtelijke proces en een
natuurlijke rijping geeft een
specifiek en rijk aroma. Onder-
tussen spelen we ook in op de
gezondheidstrends en werd het
zoutgehalte verminderd, zon-
der in te boeten op de kwaliteit
en de smaak», besluit Dirk.

Mariakerke. Mijn vader was
vooral een kei in bereidingen,
zoals Gentse kop, en in gepe-
kelde hammen. In 1969 ver-
kochten mijn ouders hun sla-
gerij en vestigden zich in De-
stelbergen als vleesbedrijf ge-
specialiseerd in gedroogde

Vlaamse gedroogde hesp

hammen. In 1985 hebben we
naar analogie van de Parma-
hammen in Spanje een eigen
naam gelanceerd. De Ganda
Ham verwijst naar de terroir
waar ze worden gemaakt in de
buurt van Gent», legt Dirk uit.
«Het is ook een keurmerk.
Klanten weten meteen dat het
om onze hammen met ons
unieke procedé gaat.»
In de jaren 90 begon Dirk ook
een marketingcampagne op
om zijn Ganda Ham in de
markt te prijzen. «We gingen
in zee met bekende restaura-
teurs die recepten bereiden
met onze ham en haalden heel
wat publicaties in grote tijd-
schriften. Een win-winsituatie
die heel wat naambekendheid
heeft opgeleverd.»

Uniek proces
De bereiding van Ganda Ham
gebeurt volgens een ambach-
telijk en uniek proces. In de
koel- en droogruimtes van het
atelier hangen jaarlijks
140.000 hammen te rusten.
«Voor de productie van onze
natuurlijke gedroogde ham-
men gebruiken we maar drie
ingrediënten: het beste var-
kensvlees, Middellands zee-
zout en tijd. Er worden geen

Eens het vlees
doortrokken is van
zout, worden de
hammen opgehangen
in kamers waar ze
minstens twee
maanden rijpen

DIRK CORNELIS

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!

GENT
Kabinetschef Van
Braeckevelt wil
ondervoorzitter van
Groen worden
Dany Neudt, kabinetschef van
schepen Bram Van Braeckevelt, is
kandidaat-ondervoorzitter voor
Groen. Hij trekt met Meyrem Alma-
ci naar de voorzittersverkiezingen.
De partij houdt volgende maand
nationale voorzittersverkiezingen,
en het is niet zeker dat Meyrem Al-
maci daar zichzelf zal kunnen op-
volgen. Dat wil ze wel, zo maakte
ze zelf bekend. Opvallend: ze trekt
in duo naar die verkiezingen, sa-
men met Dany Neudt.
Dany Neudt is een Gentenaar, die al
een hele tijd meedraait op het
Gentse stadhuis. Hij was in de vori-
ge legislatuur de kabinetschef van
onderwijsschepen Elke Decruynae-
re. Sinds januari is hij kabinetschef
bij toerismeschepen Bram Van
Braeckevelt.
Neudt stond mee aan de wieg van
KifKif, de interculturele beweging
die strijdt voor gelijkheid en tegen
racisme. Die richtte hij op samen
met samen met gewezen politiek
directeur van Groen, Tarik Fraihi.
Neudt stond ook jaren aan het
hoofd van het bedrijvencentrum De
Punt in Gentbrugge.
Het duo Almaci – Neudt neemt het
onder meer op tegen Bjorn Rzoska.

(VDS)

GENT
Fietser in levensgevaar
Op de Vliegtuiglaan in Gent is een
fietser gisterenmiddag in aanrij-
ding gekomen met een truck. Het
ongeval gebeurde in de richting van
het centrum van Gent, net na de
tunnel op de Vliegtuiglaan. De fiet-
ser wilde wellicht de straat overste-
ken toen hij botste met de truck. De
man verkeert in levensgevaar.

(JDG/WSG)

Bij een controle op boorddocumenten van de Gent-
se politie in samenwerking met de FOD Douane en
Accijnzen zijn grote bedragen aan openstaande boe-
tes geïnd. De wagens van vier bestuurders die de
boetes niet konden betalen en nog eens twee niet-
verzekerde wagens werden in beslag genomen.
De controles vonden donderdag plaats aan de Wie-
dauwkaai en langs de Nieuwevaart. De FOD Douane
en Accijnzen controleerde bestuurders op open-
staande boetes naar aanleiding van een gerechtelijk
vonnis en haalde 715,42 euro op. Vier bestuurders
die samen een bedrag van 15.517,54 euro moesten
ophoesten, konden niet meteen betalen en moesten
dus hun wagens afgeven. Ook kreeg een bestuurder

een boete van 1.250 euro omdat hij onterecht reed
met zogenaamde rode diesel, moet een  bestuurder
1.000 euro betalen voor een niet gekeurde bedrijfs-
wagen en kregen twee bestuurders een boete voor
een niet gekeurde auto.
De politie voerde intussen ook controles uit en haal-
de 203 euro aan openstaande verkeersboetes op bij
chauffeurs met een buitenlandse nummerplaat.
Daarnaast namen ze twee niet verzekerde wagens
in beslag, hadden twee wagens geen of een foute
nummerplaat en hadden twee bestuurders hun rij-
bewijs niet bij. Vier bestuurders reden zelfs rond
zonder ooit een rijbewijs gehad te hebben. Een van
hen bleek onder invloed van drugs. (WSG)

GENT

Meer dan 15.000 euro geïnd bij controle boorddocumenten

Bart Heynderickx is verantwoordelijk voor de productie en
kwaliteitscontrole bij Ganda Ham in Destelbergen.


