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Pekelharingbedrijf De Poolster uit Bor-
gerhout groeide sinds de opstart in 1928
uit tot een huishoudnaam in Antwer-
pen. Vooral hun ingelegde haring kon
de Antwerpenaar bekoren. Maar in
2014 hield de toenmalige zaakvoerder
Pierre Strubbe het voor bekeken. Het
Evergemse pekelbedrijf GILCO greep de
kans met beide handen en nam de pro-
ductie van de pekelharing over.
«We produceerden zelf al gepekelde
haring, dus eigenlijk was het voor ons
vrij evident om de haring van De Pool-
ster ook te produceren», legt manager
van GILCO Caroline De Reu uit. Het fa-
miliebedrijf is opgericht door Gilbert
Colanbeen in 1960 en heeft sindsdien
een sterke reputatie opgebouwd met
het pekelen van verse Deense haring
voor de groothandel en het kuisen en
verpakken van verse maatjes.

Onveranderd proces
«We hadden alles in huis om de produc-
tie van De Poolster over te nemen, dus
moesten we alleen nog het recept le-
ren», gaat De Reu verder. «Het verschil
tussen onze eigen haring en die van
Antwerpen is dat De Poolster altijd van
diepgevroren vis gemaakt wordt. Dat
geeft een iets hardere beet, maar dat
hebben de Antwerpenaren blijkbaar
graag. Daarnaast bestaat de marinade
– net zoals het oude familierecept van
GILCO – uit water, azijn, zout en uien,
maar het verschil ligt in de hoeveelhe-
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De ingelegde haringen van De Poolster zijn
al jaren een beroemde delicatesse in Ant-
werpen, maar sinds 2014 komen de potten
uit Evergem. Inleggerij GILCO nam de pro-
ductie van het streekproduct over en had
geen enkele twijfel dat de haring een succes
zou blijven. «Het recept is nog altijd hetzelf-
de en behalve het opschroeven van de dek-
sels doen we alles met de hand.»
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«Haring is heel
gezond, maar het
imago mag sexyer»

De Poolster zo bekend dat de overgang
makkelijk ging. We hadden geen twij-
fels dat het een succes zou blijven. Zo
lang we ons aan het recept houden, zul-
len de Antwerpenaren met onze haring
dezelfde smaak krijgen als vroeger»,
verzekert De Reu.
Dat betekent niet dat GILCO niet met
andere merken experimenteert. «We

hebben een liefde voor haring en ont-
wikkelen constant nieuwe producten.
Zo hebben we tapas ontwikkeld en ver-
kopen we haring met groenten. De vis
leent zich tot veel en is trouwens heel
gezond. We willen haring weer sexy
maken. Dat lijkt misschien niet makke-
lijk, maar we gaan er niet op achteruit,
geloof het of niet», besluit De Reu.

den. Eerst moeten we de vis in een
'voorbad' marineren en daarna stoppen
we de vis in een bokaal met een 'opgiet'.
Beiden zijn een specifiek recept voor De
Poolster.»
Het productieproces is ook zo goed als
onveranderd. «Er zijn steeds meer richt-
lijnen en normen voor pekelarijen en er
is een fikse investering nodig om iets op
te starten, maar eigenlijk gebeurt alles
– ondanks de machines – nog altijd met
de hand. Het kuisen van de vis, het pe-
kelen, de potjes vullen ... Alleen de dop-
pen worden op de potten geschroefd
door een machine. Dit is eigenlijk nog
een oude ambacht», meent De Reu.

Blijvend succes
Hoewel de productie naar Evergem ver-
huisd was, wilde GILCO de Antwerpse
markt niet vergeten. «We hebben een
verdeler gezocht om De Poolster in Ant-
werpen aan de man te brengen. Daar is

Zo lang we ons aan het
recept houden, zullen de
Antwerpenaren met onze
haring dezelfde smaak
krijgen als vroeger

CAROLINE DE REU

De productie van de ingelegde haring bij De Poolster
gebeurt nog met de hand.

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!

Antwerpen en Leuven
blijven duurste
centrumsteden
om te huren
Antwerpen blijft, samen met Leu-
ven, de duurste centrumstad om
een huis of flatje te huren. Dat blijkt
uit nieuwe cijfers. In heel Vlaande-
ren zijn de huurprijzen gemiddeld
met 5 procent gestegen. De vele
nieuwbouwappartementen, zeker
ook in Antwerpen, doen de prijzen
fors stijgen.
Wie vandaag een woning wil huren,
moet daar maandelijks gemiddeld
765 euro voor neertellen, of 39
euro meer dan in 2018. De stijging is
fors hoger dan de inflatie (zo’n 1,5
procent), maar zou vooral komen
door de grote instroom van kwali-
tatieve nieuwbouw. »En die nieuwe
appartementen bevinden zich in de
wat hogere prijscategorieën, waar-
door ze de gemiddeldes optrek-
ken», aldus beroepsorganisatie
CIB. Appartementen in Vlaanderen
werden op een jaar tijd 5,3 procent
duurder, tot gemiddeld 727 euro
per maand. (JAA)

BERCHEM
Inspecteur
op weg naar het werk
vat fietsdief (34) 
Een medewerker van het politie-
wijkteam van de Statiestraat in
Berchem was dinsdag op weg naar
het werk toen hij ter hoogte van
Berchem-Station een verdachte
man opmerkte die zich richting
fietsenstalling bewoog.
Hij besloot de man te volgen en ver-
wittigde ondertussen zijn collega’s.
De inspecteur kon vaststellen hoe
de verdachte een fiets stal en weg-
fietste richting Gitschotellei. De
medewerkers van het wijkteam
konden de man aan het einde van
de Borsbeekbrug staande houden.
Hij bleek in het bezit van gereed-
schap dat was bewerkt om te die-
nen als fietssleutel. De 34-jarige
man gaf de diefstal toe, maar be-
weerde dat het de eerste keer was
dat hij een fiets stal. Hij had ook een
autosleutel op zak. In het voertuig
trof de politie nog sporen aan die
wijzen op mogelijke diefstallen. De
verdachte wordt voorgeleid bij de
onderzoeksrechter. (BSB)

MERKSEM
Oprit naar E19
weekend afgesloten
voor herstelling
Het Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV) gaat dit weekend herstel-
lingswerken uitvoeren aan het op-
en afrittencomplex Merksem. Aan
de oprit vanaf de N1 (uit de richting
Luchtbal) naar de E19 richting Ne-
derland moet een ernstige verzak-
king dringend hersteld wor-
den.��
De verzakking is waarschijnlijk te
wijten aan een kapotte afvoerbuis
waardoor de grond onder het weg-
dek weggespoeld is. Om dit te ver-
helpen zal het agentschap vanaf
vrijdag 13 september 21 uur tot
maandagochtend 5 uur het weg-
dek openbreken en zowel de af-
voerbuis fundering herstellen. 
Tijdens de werken is de oprit rich-
ting Nederland volledig afgeslo-
ten voor verkeer. Verkeer komende
uit de richting van Luchtbal kan
draaien aan de Lambrechtshoe-
kenlaan en de andere oprit richting
Nederland (ter hoogte van Mc Do-
nald’s) nemen. (BJS)

BORGERHOUT
Twee gewonden bij botsing
tussen lijnbus en auto
Op de Turnhoutsebaan in Borger-
hout zijn maandagvoormiddag
twee mensen gewond geraakt bij
een aanrijding tussen een perso-
nenwagen en een bus. De wagen
wilde vanop de Turnhoutsebaan de
Blijde-Inkomststraat inslaan. Een
bus van vervoersmaatschappij De
Lijn die rechtdoor op de busbaan
reed, kon de aanrijding niet vermij-
den. De bestuurder van de wagen
raakte lichtgewond. Eén van de in-
zittenden in de bus liep ook lichte
verwondingen op. Op de busbaan
heeft een bus voorrang op afslaand
verkeer. (BSB)

ANTWERPEN
Vanaf maandag opnieuw werken
op Noorderlaan
Vanaf volgende week gaat het Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV) verder met de vernieuwing van het wegdek van de Noor-
derlaan (N180) in de Antwerpse haven. Het wegdek van de
Noorderlaan is op sommige plaatsen erg versleten en dus aan
vernieuwing toe om de veiligheid en het comfort voor de weg-
gebruikers te vergroten.
Vanaf 16 september pakt AWV het derde deel aan, de Noorder-
laan tussen Donk Molenbergnatie en het kruispunt met de Zo-
merweg. De vernieuwing duurt in totaal acht weken, het einde
is voorzien midden november. «De onderfundering en funde-
ring worden opgebroken en opnieuw aangelegd», zegt het AWV.
«Daarna voorzien we het wegdek van nieuwe asfaltlagen en
brengen we nieuwe wegmarkeringen aan.»�Om de hinder te
beperken, vernieuwt AWV de weg in twee helften. Eerst zijn de
rijstroken richting Antwerpen aan de beurt, vervolgens de rij-
stroken richting de R2. Zo blijft er steeds één rijstrook over voor
het verkeer.
Het verkeer van Antwerpen richting de R2 kan via de N180 blij-
ven rijden. Wie naar het zuiden (richting Antwerpen) moet,
wordt omgeleid via de A12 of via Treurenborg-Zomerweg. In
de Treurenborg geldt voor de volledige duur van de werken en-
kelrichtingsverkeer van de Noorderlaan richting de Zomerweg
en een snelheidsbeperking van 50km/u. Deze laatste route is
geschikt voor de havenvoertuigen die niet via de A12 mogen rij-
den. Ook De Lijn kan via deze korte omleiding de gebruikelijk
dienstregeling aanhouden. (BJS)

ANTWERPEN/RANST
Antwerp Symphony Orchestra speelt voor bewoners Zevenbergen

Het Antwerp Symphony Orchestra heeft giste-
ren voor de bewoners van dienstverleningscen-
trum Zevenbergen in Ranst gespeeld. Met het
project ‘Antwerp Symphony Orchestra Mobiel’
willen ze een specifieke groep van de samenle-
ving bereiken, namelijk diegenen die letterlijk be-
lemmerd zijn een concert bij te wonen. Tijdens

deze jaarlijkse tournee door Vlaanderen speelde
het orkest al in onder meer woonzorgcentra, zie-
kenhuizen, psychiatrische instellingen en gevan-
genissen. «Omdat deze groep om uiteenlopende
redenen niet naar de concertzaal kan komen,
reist het orkest naar zijn publiek», vertelt inten-
dant Joost Maegerman. (CVDP/foto Laenen)


