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Zet lokale hoeveproducten in de kijker 

Wat? 
Maak een opsomming van alle hoeve-en streekproducenten in de stad of gemeente en breng 
deze onder de aandacht.  

Waarom? 
Niet alle land- en tuinbouwers zetten zelf in op promotie. Soms hebben burgers geen idee dat 
er 2 straten verder een imker woont of een aardappelautomaat staat.  
Als gemeente kan je een belangrijke steun zijn door regelmatig te communiceren over het 
aanbod aan lokale voeding. 

Hoe? 
 Kijk op de website www.lekkeroostvlaams.be en www.rechtvanbijdeboer.be om een 

eerste idee te hebben van het aanbod lokale producten. 

 Doe een rondvraag bij de landbouwers/landbouwraad om niemand te vergeten. 
o Niet alle hoeveproducenten hebben een fysieke winkel of zijn vertrouwd met het 

internet. Er kan een automaat zijn of een bordje ‘Te koop’. 

 Ga een stap verder en vermeld ook op welke manier je de producten kunt kopen (via 
een hoevewinkel, via het lokaal voedselteam,...). 

 Beslis hoe je de Korte Keten-initiatieven een centrale plaats wil geven in je 
gemeentelijke communicatie: 

o Publiceer een overzicht in het gemeentelijk infoblad of zet regelmatig een 
initiatief in de kijker zetten. 

o Geef lokale producenten een permanente plaats op de gemeentelijke 
webpagina. 

o Verspreid een flyer met alle verkooppunten via bibs, scholen, sportzalen en 
evenementen. 

o Neem thuisverkoop en thuisverwerking op in het toeristisch aanbod. 
o Vergeet de sociale media niet! 

 Lanceer de folder met een evenement tijdens de Week van de Korte Keten, waarbij de 
lokale producenten hun producten voorstellen. 

Doen! 
 Geef de folder mee aan nieuwe inwoners! 

 Gebruik lokale producten op alle gemeentelijke evenementen en laat inwoners er zo 
mee kennismaken.  

 Breng samen met omliggende gemeenten 1 grotere folder uit om een breder publiek te 
bereiken. 

Niet doen 
Slechts eenmalig communiceren hierover. Hou de burgers warm door de lokale producenten 
regelmatig onder de aandacht te brengen. 

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

