


Lekker Oost-Vlaams
Lekker Oost-Vlaams: 

- Initiatief van de Economische Raad voor 
Oost-Vlaanderen en de provincie 
Oost-Vlaanderen (L&P)

- In samenwerking met Toerisme 
Oost-Vlaanderen en Horeca Oost-Vlaanderen

Consument is meer en meer op zoek naar lokale, 
authentieke producten met een verhaal.

Vandaag +200 Oost-Vlaamse producenten (zie 
www.lekkeroostvlaams.be)

http://www.lekkeroostvlaams.be


Lekker Oost-Vlaams
Doelstelling Lekker 
Oost-Vlaams: 

Via gezamenlijke communicatie-acties en het 

faciliteren van distributie en beleving, de 

verkoop van streek- en hoeveproducten bij 

onze lokale producenten verhogen. 

Tegelijk bijdragen aan de creatie van een 

Oost-Vlaams streekgevoel en oog hebben voor 

ecologie via de korte keten. 



Lekker Oost-Vlaams
Wat is een streek- of hoeveproduct?



Streekproducten
- Zowel eetbaar als niet-eetbaar

- Niet-eetbaar:
- sierteelt: bvb. LoS
- medicinale planten / etherische oliën: bvb. 

netelvuur
- cosmetica: bvb. paardenmelkerij Filippus en 

paardenmelkerij ‘t Kattenheye
- bijproducten o.a. bijenwas en propolis:

bvb. Wallabieke

http://www.sierteeltmuseum-los.be/
http://www.netelvuur.be/
http://www.filippus.com/nl/producten
https://www.paardenmelkerij.info/cosmetica
http://wallabieke.be/bijenwas/


Hoe lokale producten zoeken?
www.lekkeroostvlaams.be

* Op regio

* Op gemeentelijk niveau

* Op soort product

http://www.lekkeroostvlaams.be


Hoe lokale producten zoeken?
* Op regio: www.lekkeroostvlaams.be/streken

- www.lekkeroostvlaams.be/leiestreek
- www.lekkeroostvlaams.be/meetjesland
- www.lekkeroostvlaams.be/scheldeland
- www.lekkeroostvlaams.be/streek-gent
- www.lekkeroostvlaams.be/vlaamseardennen
- www.lekkeroostvlaams.be/waasland

http://www.lekkeroostvlaams.be/streken
http://www.lekkeroostvlaams.be/leiestreek
http://www.lekkeroostvlaams.be/meetjesland
http://www.lekkeroostvlaams.be/scheldeland
http://www.lekkeroostvlaams.be/streek-gent
http://www.lekkeroostvlaams.be/vlaamseardennen
http://www.lekkeroostvlaams.be/waasland


Hoe lokale producten zoeken?
* Op gemeentelijk niveau: www.lekkeroostvlaams.be/”naamgemeente”

http://www.lekkeroostvlaams.be/%E2%80%9Dnaamgemeente


Hoe lokale producten zoeken?
* Op soort product: www.lekkeroostvlaams.be/streekproducten

- lekker anders
- lekker drinkbaar
- lekker groenten en 

fruit
- lekker vlees
- lekker zoet
- lekker zuivel

http://www.lekkeroostvlaams.be/streekproducten


Ontbijt met lokale producten
Filmpje gezond-bijt van het Groot Vleeshuis, naar aanleiding van Week van 
de Smaak 2018

Eenvoudig, toch?

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Eln8QFYNnafUZdio2pWpK1ww0s4n0P6j
https://docs.google.com/file/d/1DN8zogCfguherpm-k8KnF7DSbZ3758sO/preview


Ontbijt met lokale producten
* Lekker anders: brood van lokale bakker, mosterd/vinaigrettes, vis (bvb. 
Sentse paling en gerookte omegabaars), kruiden, …

* Lekker drinkbaar: water, melk, sappen, koffie/thee, bieren, (dessert)wijn, 
jenever, likeuren, …

* Lekker groenten en fruit: volgens seizoenen



Ontbijt met lokale producten
* Lekker vlees: bvb. www.lekkeroostvlaams.be/lochristi

* Lekker zoet: chocopasta’s en confituren (al dan niet zelfgemaakt), 
speculoos, honing, peperkoek, chocolade, snoep, ...

* Lekker zuivel: kazen in overvloed, yoghurt, melk, boter, ijs, ...

http://www.lekkeroostvlaams.be/lochristi


Activiteiten
www.lekkeroostvlaams.be/bezoek-beleef

Voorbeelden:
- fruitpluk: o.a. bij fruithoeve Picard
- leuke picknick: bvb. bij Damstraat17
- opendeurdag op de boerderij
- rondleiding met degustatie bij brouwerij

of chocolatier
- teambuilding: o.a. bij De Valleihoeve
- kookworkshop: o.a. bij Breydel
- ...

http://www.lekkeroostvlaams.be/bezoek-beleef
http://www.fruithoevepicard.be/nl/appelpluk
http://www.valleihoeve.be/Valleigolf.html#Valleigolf
https://www.breydel.be/temp/documenten/kookworkshops_NL.pdf


Toer Lekker Oost-Vlaams



Ambassadeurs
www.lekkeroostvlaams.be/ambassadeurs

* Streekwinkels: 6 (Aalst, 2 in Gent, Nevele, Ronse en Sint-Niklaas)

* Traiteurs/cateraars: voor o.a. feesten,
   recepties, broodjesmaaltijden, ...

* Restaurants
- De Warande

* B&B’s:
- voorwaarde: ontbijt met lokale producten, zowel eten als drinken
- communicatie naar consument
- voorbeeld: La Clé du Sud

http://www.lekkeroostvlaams.be/ambassadeurs
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1N7RfPyrJA-RIo3UtUwOV9mn2BDGY9Vah
https://www.lekkeroostvlaams.be/ambassadeurs/?wpv-type-ambassadeur=bed-breakfast&wpv_aux_current_post_id=3478&wpv_view_count=3482-TCPID3478
https://www.lekkeroostvlaams.be/ambassadeur/la-cle-du-sud/
https://docs.google.com/file/d/1paS_Xn-PiudZKjXh1_wNHzr2fpANLppF/preview


Recepten
* Website LOV: www.lekkeroostvlaams.be/recepten

* Websites VLAM:
- www.streekproduct.be/recepten
- www.lekkervanbijons.be/recepten

http://www.lekkeroostvlaams.be/recepten
http://www.streekproduct.be/recepten
http://www.lekkervanbijons.be/recepten


Subsidie
Subsidie voor de promotie van Oost-Vlaamse streekproducten:

- voor verenigingen - vzw’s
- gebruik van streekproducten (voeding, tuinbouw, meubelen of textiel)
- evenementen voor het grote publiek
- subsidie tot maximum 1250 euro (50% van bewezen kosten)
- maximaal 3 aanvragen voor eenzelfde evenement of vereniging



Lekker Oost-Vlaams

Vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op!

Eline De Smet
Coördinator Lekker Oost-Vlaams

eline.de.smet@erov.be
contact@lekkeroostvlaams.be

09 267 86 24
0495 84 12 73

mailto:eline.de.smet@erov.be
mailto:contact@lekkeroostvlaams.be

