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Organiseer een lokale picknick 

Wat? 
Laat mensen kennis maken met lokale producten door een picknick te organiseren. Zo laat je 
hen ervaren dat lokaal alle ingrediënten voor een volwaardige maaltijd/picknick te vinden 
zijn. Nieuwe smaken via een unieke, eenvoudige beleving.  

Waarom? 
Heel aantrekkelijk voor consumenten omdat naast lokale producten ook beleving centraal 
staat. Picknicken op een leuke locatie met vrienden of familie is een gezellig gebeuren. De 
consumenten ontvangen een ‘verrassingspakketje’ waarin ze nieuwe smaken en unieke 
combinaties ontdekken. Zo zal de consument in de toekomst vaker kiezen voor lokale 
producten. 

Hoe? 
• Prik een datum, bepaal de uiterste inschrijfdatum en afhaallocatie. 

o Sluit aan bij een bestaand evenement zoals een fietstocht, wandeltocht,… 
o Tijdens het weekend, feestdagen of ’s avonds lok je meer gezinnen. 

• Ga op zoek naar een geschikte locatie: 
o Overdekte locatie of open lucht? 
o Makkelijk bereikbaar? 
o Parkeerplaats? 
o Rustig? Mooi?  
o Picknickbanken in de buurt? 
o Sanitaire voorzieningen in de buurt?  

• Vraag toestemming voor het evenement aan bij het lokaal bestuur. Hou steeds 
rekening met de geldende coronamaatregelen, informeer je op info-coronavirus.be. 

• Bepaal de inhoud van de picknickpakketten 
o Investeer tijd in het zoeken van producenten om een gevulde en gevarieerde 

picknickmand samen te stellen. Info nodig ? Zoek op 
www.rechtvanbijdeboer.be en www.lekkeroostvlaams.be. 

o Zorg voor een volledig aanbod : drank, maaltijd, slaatje, dessert, fruit.  
o Beslis in welke straal rond de afhaalplaats de producenten gezocht worden, 

want het is de bedoeling dat de consumenten daar later producten gaan 
kopen.  

o Stel een pakket samen voor verschillende doelgroepen : kinderen, 
volwassenen, groep,…  

o Denk ook aan varianten : vegetarisch, glutenvrij, lactosevrij,.. 
o Voorzie een duurzame, eenvoudige verpakking, ook voor de individuele 

producten. Hou rekening met de wetgeving Cateringmateriaal die sinds 1 
januari 2022 van toepassing is. 

o Voorzie eventueel bestek, servetten, vuilnisbakken, picknickdekens (in 
bruikleen of te koop?)  

o Leg de prijs vast.  
• Bepaal hoe kan worden ingeschreven  

https://www.info-coronavirus.be/nl/
http://www.rechtvanbijdeboer.be/
http://www.lekkeroostvlaams.be/
https://www.ovam.be/wetgeving-cateringmateriaal
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o Telefonisch, via mail, via inschrijfmodule op een website, bij de deelnemende 
producenten 

o Bepaal een uiterste inschrijfdatum, hou er rekening mee dat consumenten 
weersvoorspellingen afwachten om in te schrijven 

• Bepaal wie de picknickpakketten maakt 
o Hoeveel? 
o Welke inhoud?   
o Wie staat in voor de afhaling?  
o Hoe hou je de picknickpakketten koel ter plaatse voor afhaling?  

• Kijk na of subsidies mogelijk zijn voor de organisatie van je picknick. 
• Communiceer uitgebreid over het evenement!  

o Registreer je actie via https://weekvandekorteketen.be/voor-producenten/. Zo 
krijg je vermelding op de website www.weekvandekorteketen.be 

o Verspreid ook folders en affiches in de omliggende gemeenten 
o Gebruik sociale media 
o Maak je actie ook kenbaar via de regionale pers en de UIT-databank. 

Doen! 
• Geef een lijst mee waar de producten kunnen gekocht worden.  
• Geef een recept mee waarin de geproefde producten worden gebruikt. 
• Je kunt nog extra’s voorzien zoals kinderanimatie. 
• Herhaal eventueel op vaste data, periodes. 

 

https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/platteland/week-van-de-korte-keten.html
https://weekvandekorteketen.be/voor-producenten/
http://www.weekvandekorteketen.be/
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