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Wat maakt een Antwerpse droge ring-
worst beter dan een niet-Antwerpse
droge ringworst? «Het feit dat we ze
nog zelf maken», knipoogt Wannes.
«De meeste worsten in supermarkten
zijn fabrieksmateriaal. Daar wordt
een heleboel aan toegevoegd voor de
bewaring en de kleur en dat heeft na-
tuurlijk nog weinig met een ambach-
telijk product te maken. Je moet er ook
wat routine in krijgen en ringworsten

zijn moeilijker te maken dan rechte
worsten. Ik denk niet dat er nog veel
slagers zijn die er de moeite willen in
steken.» 
Maar dat ambachtelijk product wordt
duidelijk wel gesmaakt en niet alleen
door Zandvlietenaars. «Sinds ons pro-
duct tot streekproduct erkend is, ko-
men wel eens mensen van Merksem,

ANTWERPSE 
DROGE RINGWORST

Slager Wannes, alias Johan De La Court in
Zandvliet, zit al bijna negentien jaar in het
vak en maakt al even lang Antwerpse dro-
ge ringworst. Ook Wannes' voorganger,
die meer dan dertig jaar eigenaar van de
slagerij was, produceerde van in het begin
de droge worstjes. Slager Wannes is nog
een van de weinigen die de authentieke
droge ringworsten maken. 

• ANNELIN MARIËN • 

dat de worst nog redelijk vers is, een
'natte droge worst', dus. Soms verko-
pen we zodanig veel worsten dat ze
zelfs niet de kans krijgen om heel
droog te worden, worsten die maan-
dag gemaakt worden en dinsdag al in

Schoten of zelfs nog verder naar hier,
speciaal voor onze ringworst. Maar
Zandvliet is natuurlijk een klein dorp,
dus 95 procent van onze klanten zijn
lokale inwoners.»
Antwerpse droge ringworstjes zijn
worsten van honderd procent varkens-
vlees. Slager Wannes kiest de juiste
verhouding vet en mager vlees, dat
grof wordt gemalen. Daarna voegt De
La Court er kruiden bij, waaronder de
basiskruiden, zoals peper, zout en
nootmuskaat. De ringen worden dan
gevuld tot worstjes van ongeveer
tweehonderd gram en opgehangen om
te drogen. 

5 dagen nodig
Maar hoe droog is een droge worst?
«Dat kiest de klant zelf», legt Wannes
uit. «Sommige mensen hebben liever

Slager Wannes toont de laatste verse lading ringworsten.  

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!

de winkel liggen. Natuurlijk kan de
klant de worst thuis nog wat verder la-
ten drogen. Ideale droge worsten heb-
ben vier tot vijf dagen nodig om te dro-
gen. Maar dat hoeft voor sommige
klanten dus niet.»

Soms verkopen we
zodaning veel worsten dat
ze zelfs niet de kans krijgen
om heel droog te worden

JOHAN DE LA COURT

«Klant beslist 
hoe droog de 
worst moet zijn»

Een ringworst is niet
makkelijk om te maken. Ik
denk niet dat er nog veel
slagers zijn die er de moeite
in willen steken

SLAGER WANNES
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Broer ziet motorrijder
verongelukken 
op Bredabaan

Een motorrijder is zaterdagavond
overleden na een ongeval met zijn
motor nabij het Fort van Merksem
op de Bredabaan. Arne Erauw (20-
foto)  werd ter plaatse gereani-
meerd en in kritieke toestand naar
het ziekenhuis gebracht, waar hij
later op de avond overleed aan zijn
verwondingen. Op het fatale mo-
ment was Arne samen met zijn
broer Maarten en een vriend on-
derweg naar zijn woonplaats in
Merksem. Maarten en zijn vriend
reden met de wagen achter hem en
zagen het ongeval voor hun ogen
plaatsvinden. «Ter hoogte van de
tramhalte voorbij het kruispunt
met de Fortsteenweg zou een voer-
tuig links voor Arne een onver-
wacht manoeuvre naar rechts ge-
maakt hebben», vertelt politie-
woordvoerder Wouter Bruyns.
Arne stuurde daarop bij, maar ver-
loor de controle over zijn motor en
crashte tegen een verlichtingspaal. 
«Wouter is nog steeds in shock
door wat er gebeurd is. Zijn broer is
in zijn armen gestorven», vertelt
Alfred Erauw, de peter van Arne.
De politie is momenteel bezig met
een onderzoek naar wat er exact
gebeurde tijdens het ongeval. Vol-
gens Arnes grootvader Willem
Erauw is de bestuurder van de wa-
gen die het onverwachte manoeu-
vre maakte, eerst even gestopt en
daarna doorgereden. «Ik hoop dat
ze hem vinden, want hij zou een
aandeel kunnen hebben gehad in
het ongeval.»  (CVDP)

ANTWERPEN
Nieuwe melding
over gasgeur blijkt
vals alarm
In de buurt van Ridderveld, waar
dinsdag een grote explosie drie hui-
zen deed instorten, werd dit week-
end door bewoners een nieuwe
gasgeur geroken. De brandweer
kwam ter plaatse en stelde na me-
tingen vast dat het om vals alarm
ging. Zaterdagavond kreeg de
brandweer een oproep binnen met
een melding van een gasgeur in een
woning op de hoek van de Palmans-
hoevestraat. De brandweer kwam
ter plaatse , maar vond geen te
hoge gaswaarden. Ook bij metin-
gen op andere plaatsen in de buurt
bleek het om vals alarm te gaan.
«We hebben alle begrip voor de on-
gerustheid van deze mensen na de
explosie van dinsdag», vertelt Kri-
stof Geens, woordvoerder van de
brandweer. «Ze mogen ons nog
steeds bellen voor een meting als ze
een gasgeur denken te ruiken.» 

(CVDP)

ANTWERPEN
8 personen opgepakt
bij familieruzie op
Boterlaarbaan
Zaterdagavond werden een acht-
tal personen door de politie opge-
pakt na een geëscaleerde ruzie op
de Boterlaarbaan in Deurne.
Omstreeks 18 uur kreeg de politie
een oproep binnen over een vecht-
partij op de Boterlaarbaan. De poli-
tie stuurde extra ploegen en kwam
tussenbeide. Het bleek om een fa-
miliale ruzie te gaan die uit de hand
was gelopen en waar steeds meer
amokmakers aan deelnamen. Het
was voor de politie niet mogelijk
om zonder dwang de gemoederen
te bedaren en daarom werden een
achttal personen opgepakt. Ze
werden naar het cellencomplex in
de Noorderlaan gebracht. 

BORGERHOUT
Luc Appermont en 
Bart Kaëll luisteren 
samen seniorenfeest op
Bart Kaëll en Luc Appermont luisteren
op 19 september het volgende Borger-
houtse seniorenfeest op. Samen ne-
men ze je mee naar hun verste verle-
den, hun mooie en emotionele mo-
menten, hun lief, hun leed.
Luc en Bart vertellen honderduit: van
banale weetjes tot gebeurtenissen die
hun leven tekenden. Wist je bijvoor-
beeld dat Bart Kaëll en Luc Appermont
elkaar leerden kennen in een café in De
Haan? En dat de mama van Bart aqua-
rellen schildert? En dat Luc vroeger he-
lemaal weg was van Nonkel Bob? On-
getwijfeld zal ook het dementieverhaal
van Lucs mama de aanwezigen beklij-
ven. Humor gecombineerd met pure
ernst. Verhalen gecombineerd met
liedjes. Het valt allemaal samen en
voor deze ene keer laten Bart en Luc het
publiek toe in deze unieke inkijk in hun
leven. Tickets kan je gratis krijgen tot
vrijdag 12 september bij een van de
Borgerhoutse dienstencentra. Af-
spraak op donderdag 19 september om
15 uur in De Roma. (JAA)

Het Damcomité en Adem-
loos trekken naar de Raad
van State. Ze vragen de ver-
nietiging van het ruimtelijk
uitvoeringsplan voor de
Slachthuissite, het Noord-
schippersdok en het Lo-
broekdok. 

«Deze stap is het enige mid-
del dat de buurtbewoners
nog rest om de bouwwoede
tegen te gaan en de leefkwa-
liteit te redden», zo zegt het
Damcomité. De buurtbewo-
ners willen immers niet we-
ten van de bouwplannen en

de 2.500 woningen die op
tien jaar tijd moeten verrij-
zen. Het is met voorsprong
het grootste stadsontwikke-
lingsproject van Antwer-
pen. 
Vooral het verlies van het
huidige buurtgroen op het
Noordschippersdok is voor
het Damcomité onaan-
vaardbaar. Vier maanden
geleden werd gestart met
een crowdfunding om een
advocaat te kunnen beta-
len. «Intussen is er 4.000
euro gedoneerd, waarmee
we al een verzoekschrift tot
vernietiging bij de Raad van
State konden indienen.
Voor de volgende fase is nog
eens 6.000 euro nodig. An-
ders kunnen we niet ver-
der», klinkt het.
De buurt wil met de klacht
afdwingen dat het aantal
nieuwe woningen drastisch
zakt. Ze mogen enkel wor-
den gebouwd als de lucht-
kwaliteit en de geluidsover-

last binnen de gezondheids-
normen vallen. «We vragen
garanties voor meer buurt-
groen en voldoende speel-,
sport- en ontspannings-
ruimte. Ook woonzekerheid
voor de bewoners van de so-
ciale woningen die moeten
verdwijnen, is absoluut no-
dig.»

9X meer verkeer
Het Damcomité betwist de
stelling van de stad dat er
naast de gebouwen 4 hecta-
re openbaar groen zou ko-
men. «Voor het nieuwe
groen telt de stad de Lo-
broekkades mee. Maar dan
moeten kinderen en andere
buurtbewoners een vier-
vaksbaan oversteken waar
je 70 kilometer per uur mag
rijden. En sommige straten
op den Dam zullen tot negen
maal zoveel verkeer moeten
slikken.» 
Meer info op www.den-
dam2060.be (PHT)
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Dominique Vilain (Damcomité) op het Noordschip-
persdok. Daar zou veel buurtgroen verdwijnen. BDF

Damcomité en Ademloos naar Raad 
van State tegen RUP Slachthuissite


