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Organiseer een boeren- of 
streekproductenmarkt 

Wat? 
Op een boeren- of streekproductenmarkt verkopen producenten uit de regio hun niet-
verwerkte of verwerkte producten. 

Waarom? 
Heel aantrekkelijk voor consumenten omdat het een leuke belevenis is. Een ruim lokaal 
aanbod staat dicht bij elkaar. Er is rechtstreeks contact met de producent. Ideaal om nieuwe 
klanten aan te trekken, samenwerkingen te ontdekken of je netwerk uit te bouwen. 

Stappenplan 
• Controleer of het evenement past binnen de huidige coronamaatregelen. Bekijk de 

huidige maatregelen op https://www.info-coronavirus.be/nl/ 
• Raadpleeg de fiche ‘Boerenmarkt’ in de brochure Van alle markten thuis. 
• Vraag toestemming voor het evenement bij het lokaal bestuur.  

o Wellicht moet je een veiligheidsplan opmaken  
• Prik een datum en leg de openingsuren vast. 

o Tijdens het weekend 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? 

• Investeer tijd in het zoeken naar voldoende lokale producenten om een ruim aanbod 
aan diverse producten te voorzien. 

o Beslis in welke straal rond de gemeente de standhouders gezocht worden. 
• Bekijk met het lokaal bestuur of zij logistieke ondersteuning kunnen bieden zoals 

tenten, nadarhekkens, aansluitingen voor water en elektriciteit. 
• Maak afspraken met de standhouders 

o Wat kan wel, wat niet? Volg hier ook de coronarichtlijnen.  
• Kijk na of er subsidiemogelijkheden zijn voor de organisatie van je evenement. 
• 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 Gebruik sociale media 
o Maak je actie bekend via de regionale pers 
o Zorg voor een telsysteem zodat je het aantal consumenten op de locatie kan 

bijhouden.  

https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://oost-vlaanderen.be/werken-en-ondernemen/publicaties/van-alle-markten-thuis.html#:%7E:text=op%20je%20bedrijf%20ontwikkelen%3F,met%20raad%20en%20daad%20bijstaan.
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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Doen! 
Volg de geldende  Coronamaatregelen tot het laatste moment, pas je uitwerking aan indien 
de maatregelen zijn gewijzigd.  
 
Hou indien nodig rekening met de wetgeving cateringmateriaal die sinds 1 januari 2022 van 
toepassing si.  
 

https://www.ovam.be/wetgeving-cateringmateriaal
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