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De familie Van den Berghe handelt al
120 jaar in vleeswaren. «Mijn vader en
oom hadden al jaren een slagerij en die
hebben mijn vrouw Greta en ik in de ja-
ren 50 overgenomen», vertelt Gaston
Van den Berghe. Ook al neemt onder-
tussen zoon Luc de honneurs waar, er
gaat geen dag voorbij of Gaston is nog
altijd bij Grega te vinden. «Ik heb dit dan
ook zelf uit de grond gestampt heb, dat
laat je niet zomaar los», knipoogt hij.
«Ik hoorde in de slagerij van vader klan-
ten constant vragen naar kwaliteitsham
en zag de vraag naar droog gezouten
hammen alleen maar toenemen. Zelf
was ik marktkramer met vlees en kaas,
maar ik wilde inspelen op die vraag en
besloot zo'n hammen te gaan produce-
ren. Ik trok in de winter van 1960 naar
de patattenzolder en hing er vijf hespen
te drogen. Uiteindelijk werden dat er
250 en waren we vertrokken voor een
succesverhaal.»

Studiereizen
Ondertussen zijn de gedroogde ham-
men van Grega gekend tot ver buiten de
gemeentegrenzen van Buggenhout,
waar ze nog altijd geproduceerd wor-
den. Sinds 2006 dragen ze het officiële
label van streekproduct. «Ik ben ervan

Meer dan honderd jaar familietraditie zit er
achter de gedroogde hespen van Grega uit
Buggenhout. De firma groeide uit van een
kleine slagerij tot vooraanstaand bedrijf
met benijdenswaardige reputatie. En dat is
allemaal te danken aan haar gedroogde
hesp, officieel erkend als streekspeciali-
teit. «Te bedenken dat dit allemaal begon-
nen is met vijf hespen die te drogen hingen
op een Buggenhoutse patattenzolder»,
lacht Gaston Van den Berghe, oprichter
van Grega.

NELE DOOMS

«Allemaal
begonnen op
patattenzolder»

overtuigd dat we dat aan de uitstekende
kwaliteit van onze hammen te danken
hebben», zegt Van den Berghe. «Ik ben
van in het begin nooit over één nacht ijs
gegaan en heb kosten noch moeite ge-
spaard om van mijn bedrijf het beste te
maken. Het heeft me bloed, zweet en
tranen gekost om uit te zoeken hoe het
procedé best verliep om de lekkerste
smaak te krijgen. Ik heb ook heel wat
studiereizen naar Spanje en Italië ge-
maakt om daar meer te leren over zou-
tingstechnieken. Wat ze daar deden,
paste ik toe in Buggenhout om op am-
bachtelijke wijze gedroogde hammen
te maken van jonge varkens, die trou-
wens op natuurlijke wijze gevoederd
worden.»

Pata Negra
Uniek aan de hammen van Grega is dat
ze allemaal meer dan vijftien maanden
rijpen. De Superano, door vele kenners
de Belgische kwaliteitsham genoemd,
is alom bekend. Maar er is ook de Nec
Plus Ultra. «En wat ze in Spanje met de
Pata Negra, een ham die 16 tot 24 maan-
den gedroogd wordt, kunnen, moeten
we ook in Buggenhout kunnen, dachten
we tien jaar geleden», zegt Luc. «Dat
hebben we bewezen ook, met onze Pata

Vader Gaston en zoon Luc Van den Berghe zijn trots 
op hun hammen. Foto’s RV

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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Grega. Uniek in België. Pata is Spaans
voor poot. Grega is onze eigen gede-
poneerde naam, een samenvoeging
van Greta en Gaston.»
De hammen mogen dan op ambach-
telijke wijze geproduceerd worden,
dat gebeurt nu in een modern bedrijf
met twintig werknemers, waar jaar-
lijks honderdduizend hammen in ne-
gen varianten naar buiten gaan. «Maar
een goeie hesp verkrijg je niet zo-

maar», benadrukt Luc. 
«Er moet wat vet aan hangen als be-
schermlaag. In dat vet zitten onverza-
digde vetzuren en die zijn even gezond
als olijfolie. Dit is een puur natuurpro-
duct en dus zonder meer gezond. De
enige ingrediënten zijn varkensvlees
en zeezout. Natuurlijk begint alles bij
de varkens zelf, die goed verzorgd ge-
weest moeten zijn. Dat proef je echt»,
besluit de vakman.

LOKEREN
Jazzklub ontvangt
Baz Trio
Baz Trio is op zaterdag 21 septem-
ber te gast in de Lokerse Jazzklub.
Het optreden start om 20.30 uur
in de kantine van AVLO.

De Spaanse bassist Basile Rahola
ontmoette pianist Wajdi Riahi tij-
dens een tournee doorheen Tune-
sië. Het klikte meteen tussen beide
muzikanten en ze besloten om hun
samenwerking verder te zetten.
Samen met de Franse drummer Os-
car Georges vormen ze het Baz
Trio. De muziek van dit jonge trio
kan je het best omschrijven als mo-
derne pianojazz met een Noord-
Afrikaans tintje. Hiervoor zorgt
Wajdi Riahi vanuit zijn Tunesische
muzikale roots. In 2018 won Baz
Trio de JazzContest Mechelen en
was het finalist in de Zilina interna-
tional Jazz Contest in Slowakije.
Ondertussen brachten ze een eer-
ste cd uit. De toegang bedraagt 12
euro voor leden en 14 euro voor
niet-leden. Bezoekers onder de 25
jaar betalen slechts 5 euro. (YDS)

SINT-GILLIS-WAAS
Gezocht:
plantenverkopers voor
Kom op tegen Kanker
Het plantjesweekend van Kom Op
Tegen Kanker viert dit jaar een bij-
zondere verjaardag. Al voor de
25ste keer vinden honderdduizen-
den azalea’s hun weg naar mensen
die de strijd tegen kanker een warm
hart toedragen. In Sint-Gillis-Waas
kan men wel nog helpende handen
gebruiken.
Het team van Kom op tegen Kanker
zoekt daarom nog extra vrijwilli-
gers om deze jubileumeditie onver-
getelijk te maken. Wie zich enkele
uurtjes kan vrijmaken om mee de
handen uit de mouwen te steken op
zaterdag 14 september, kan zich
aanmelden. De plantjesverkoop
gaat door van 9.30 tot 13 uur. Vrij-
willigers kunnen zich melden bij het
Welzijnshuis of via het nummer 03
202 80 00 of welzijnshuis@sint-gil-
lis-waas.be. (PKM)

SINT-GILLIS-WAAS
Eetfestijn en bingo 
bij KFC Sporting
Voetbalclub KFC Sporting organi-
seert op zaterdag 14 september
een eetfestijn en een bingoavond in
de kantine in het sportcomplex aan
de Houtvoortstraat. Het is meteen
ook de eerste activiteit op de eve-
nementenkalender van het nieuwe
seizoen. 
Vanaf 18 uur wordt stoofvlees of
vol-au-vent met frietjes geser-
veerd. De deelnameprijs bedraagt
13 euro. Voor kinderen is er curry-
worst als alternatief. Aansluitend
start om 19.30 uur de bingoavond.
Deelnemen hieraan kost 2 euro per
kaart. Inschrijven kan via foot-
lunch@sporting-sintgilliswaas.be
of 0475/63.26.24 (PKM)

VRASENE

De verlichtingspaal langs de parallelweg werd op drie jaar tijd maar
liefst zes keer aangereden. Foto’s Kristof Pieters

Koen Daniëls bij de verlichtingspaal, die nu langs de binnen-
kant van de bocht staat.

‘Crashpaal’ langs parallelweg E34 verplaatst na zes aanrijdingen op drie jaar tijd
De verlichtingspaal in de
scherpe bocht van de parallel-
weg langs de E34 vlak voor de
oprit van Vrasene is verplaatst
naar de binnenkant van de
bocht om bijkomende aanrij-
dingen te vermijden. De paal
werd maar liefst zes keer aan-
gereden op drie jaar tijd.

Vlaams parlementslid Koen
Daniëls (N-VA), die zelf bijna
dagelijks passeert langs deze
plek, drong bij minister Weyts
en het Agentschap Wegen en
Verkeer aan om in te grijpen.
«Uit tellingen bleek dat in een
periode van drie jaar deze paal
al zes keer werd omvergereden
en nadien zijn er nog gevolgd»,
zegt Daniëls. «Deze verlich-
tingspaal was dus een ‘crash-
paal’ geworden. Onaangepaste
snelheid ligt meestal aan de
oorzaak van het ‘missen van de
bocht’. De mogelijke gevolgen
van dergelijke aanrijdingen zijn
echter groot voor de inzitten-
den van de wagen als het voer-

tuig tegen een paal crasht.
Daarnaast is er ook een maat-
schappelijke kost om telkens
de hulpdiensten ter plaatste te
sturen en de paal te vervangen.
Bovendien zijn die aanrijdin-
gen ook gevaarlijk voor andere
bestuurders op de parallelweg
en de afrit als de paal omver
wordt gereden.» 

Hoogst uitzonderlijk
Daniëls kaartte het probleem
aan bij de minister en AWV en
bleef aandringen op een oplos-
sing zoals het plaatsen van een
vangrail of het verplaatsen van
de paal. Dat laatste is nu ge-
beurd. De verlichtingspaal is
verplaatst naar de binnenkant
van de bocht. Het is volgens
AWV hoogst uitzonderlijk,
maar in dit specifiek geval was
het de enige oplossing. Het
plaatsen van een vangrails was
namelijk niet aangewezen ge-
zien de aanwezigheid van het
grondmassief van de afrit.

(PKM)


