
Streekidentiteit 
voor elk type logies

Recht uit Oost-Vlaanderen



Waaraan moet je denken bij het zien 
van volgende foto’s?



Waaraan moet je denken bij het zien 
van volgende foto’s?



Waaraan moet je denken bij Oost-
Vlaanderen? 



Lokaal voedsel

• Voeding komt uit alle hoeken van de wereld. 
• Ook Oost-Vlaanderen biedt heel wat lekkere 

hoeve-en streekproducten.
• ambacht
• authentieke smaak en kwaliteit
• Verhandeld via ‘korte keten’



Korte Keten?
Korte keten is een manier van verkopen waarbij er een 
rechtstreekse band is tussen producent en consument. 

• Verse en kwaliteitsvolle producten recht van bij de boer
• Voedselkilometers beperken
• Ondersteunen lokale economie
• Meer seizoensgebonden
• Niet persé duurder





Wat kan je vinden bij 
de boer, 
streekproducent?

• Groenten en (klein-)fruit
• Honing, confituur, choco
• Appelsap, wijn, bier
• Zuivelproducten, desserts, ijs, kaas
• Kippen-, runds-, lams-, varkensvlees
• Gevogelte, konijn, struisvogel, eend, hert
• Kruiden
• Eieren

Film Saeftingerhof: plattelandstv
(van 2.50 tot 5.05)

https://www.plattelandstv.be/videos/boerenstebuiten/departement-landbouw-visserij-korte-keten




Waar en hoe kan je  
Oost-Vlaamse hoeve-
en streekproducten 
vinden? 

• In elke gemeente/stad in Oost-
Vlaanderen!

• Zoek online:
• www.lekkeroostvlaams.be
• www.rechtvanbijdeboer.be

http://www.lekkeroostvlaams.be/
http://www.rechtvanbijdeboer.be/


Soorten 
verkooppunten in de 
Korte Keten

• Hoevewinkel
• Automaat
• Coöperatie
• (Boeren)markt
• Lokaalmarkt
• Zelfpluk /CSA-boerderij
• Voedselteam
• Buurderij
• Online winkels



Hoevewinkel / automaat



Boerenmarkt/ lokaalmarkt

• Buiten of binnen
• Vaak periodiek
• Aalst, Aalter, Beveren, Brakel, 

Dendermonde, Gent, 
Geraardsbergen, Oudenaarde, 
Wetteren, Sinaai, Kaprijke

• Film boerenmarkt en 
lokaalmarkt (4.40 tot 8.0)

https://www.plattelandstv.be/videos/boerenstebuiten/tournee-provinciale-week-van-de-korte-keten


Zelfpluk /CSA-
boerderij

• Community Supported
Agriculture

• Voorafbetaling
• Bestaanszekerheid landbouwer
• Onbeperkt oogsten
• Biologische teelt
• Onbeperkt plukken

• Film: CSA boerderij- WKK (van 1.56 

tot 4.40)

https://www.plattelandstv.be/videos/boerenstebuiten/tournee-provinciale-week-van-de-korte-keten


Online bestellen van 
lokale producten

• Voedselteams
• Boeren en buren
• De coöperaties

• Mmm…eetjesland
• Smaak van Waas
• Vlapas

• Beedrop
• Groot Vleeshuis Provincie 

Oost-Vlaanderen
• ….



Voedselteams

• Producenten bieden hun 
producten aan via web platform 
van voedselteams,

• Vaste afhaaldag: wekelijks, 
tweewekelijks, maandelijks
• Maandelijkse betaling

• Centraal transport/depot
• Sociaal, ecologisch en 

economisch gebeuren
• jaarlijks lidgeld 
• groepsactiviteiten en 

depotwerking.



Buurderij (Boeren en 
buren)

• Netwerk voor rechtstreekse 
verkoop van hoeve-en 
streekproducten

• Producenten bieden hun 
producten aan via web platform 
van De Buurderij.

• Vaste afhaaldag
• Recht uit handen van de 

producent.
• Film buurderij (van 8 tot eind) 

https://www.plattelandstv.be/videos/boerenstebuiten/tournee-provinciale-week-van-de-korte-keten


Online Winkels: 
coöperaties
• Samenwerking tussen hoeve- én 

streekproducenten uit zelfde 
regio

• Samen aanbieden van hoeve- en 
streekproducten
• Gemeenschappelijke 

promotie
• Gezamenlijke webshop en 

verkooppunten



Online Winkels: 
Beedrop

• Enkel lokale, kleine handelaars
• Niet exclusief hoeve- en 

streekproducenten
• Ook slager, bakker, …

• 1-2 levering / week
• Tot 1 dag op voorhand 

bestellen.
• Koerier haalt bestellingen op
• Levert gratis bij klanten.

• Film 



Online Winkels: Groot Vleeshuis



Nog vragen?


