
Koop lokaal op de markt!

Webinar 2 – woensdag 3 juni 2020



Week van de webinar

• Sessie 1: Koop lokaal, het nieuwe normaal? 
(dinsdag 2 juni 2020)

• Sessie 2: Koop lokaal op de markt!
(woensdag 3 juni 2020)

• Sessie 3: Financiële stimulansen: welke, waar en hoe?
(donderdag 4 juni 2020)

• Sessie 4: Samenbouwen aan onze deelgemeenten
(vrijdag 5 juni 2020)



Welkom!

Vragen?

❑ Tijdens de sessie: via de openbare chat
❑ niet voor onderlinge chatberichten 

❑ Na de sessie: 
❑ zie contactgegevens einde presentatie
❑ slide met veel gestelde vragen (FAQ)
❑ presentaties worden via mail doorgestuurd en op website geplaatst 



Inhoud webinar

1. Introductie 
2. Context van de markt 
3. Methodiek onderzoek
4. Resultaten onderzoek 
5. Conclusies onderzoek
6. Tips en inspirerende voorbeelden 
7. Korte keten en boerenmarkten 
8. What’s next?



Introductie 

• Openbare markten bestaan al sinds de middeleeuwen
• verschillende formules 

• meer en meer onder druk 

• alternatieve vormen (bv. Lokaal Markt)

• Coronacrisis 
• markten geruime tijd niet toegelaten 

• 13 mei groen licht 

• onder voorwaarden 

• lokale besturen aan zet 



Context van de markt 



Onderzoek: methodiek   

• Data verzameld over de Oost-Vlaamse markten 
• bezetting 

• samenstelling aanbod 

• marktformule 

• Bevraging via enquête 
• marktkramers

• bezoekers 

• Tevredenheid

• Verbeterpunten

• Bezoekersmotief

• …



Resultaten onderzoek



Resultaten markten  



Resultaten marktkramers 



Resultaten marktbezoekers 



Conclusies onderzoek

• Markten vormen een essentieel onderdeel van de lokale 
economie
• sociaal aspect 

• beleving en toerisme 

• Er zijn werkpunten 
• Samenwerken met lokale ondernemers 

• Initiatieven om de markt meer op de kaart te zetten 

• Imagobuilding 

• Belangrijkste struikelblokken 
• Mismatch tussen aanbod en vraag 

• Textiel t.o.v. voeding 

• Tijdstip 



Toegankelijke markt creëren  

• De locatie en/of indeling van de markt herzien in functie van 
bereikbaarheid, samenhang en complementariteit van detailhandels-
en horeca-aanbod;
• Bv. nieuwe opstelling markt van Nazareth 

• inleggen van speciale ‘marktbussen’, in dialoog gaan met het 
openbaar vervoer, lagere parkeertarieven of gratis parkeren tijdens de 
markturen;
• Bv. gratis busvervoer vanuit de deelgemeenten naar de maandagmarkt Dendermonde 

• bij werken aan het marktplein, een alternatieve locatie voorzien om 
continuïteit van de markt te verzekeren;
• Bv. tijdelijke verhuis markt Nazareth 

• meer communiceren over het aanbod en bereikbaarheid van de 
markt (marktbrochure);
• Bv. marktbrochure Stad Oudenaarde





Zet in op beleving en een 
aangename winkelomgeving 
• Vermijden van lege plaatsen op de markt;

• Inrichting van de markt als basis 

• Bv. mobiele banken, pop-up kramen, infostanden,…

• initiatieven oprichten zoals ‘marktkramer van de maand’;
• Bv. Sint-Truiden(Haspengouw): marktkamer, -café en –chef van de 

maand 

• voorzien van randanimatie en (speciale) inkleding bij 
evenementen, feestdagen of tijdens zomerperiode;
• Bv. paashaas op markt Dendermonde 

• Bv. boerenmarkten tijdens de zomerperiode 

• voorzien van (mobiele) toiletten en/of andere faciliteiten 
tijdens de markt.

https://www.facebook.com/watch/?v=775662436195793




Versterk de samenwerking met 
lokale handel en horeca
• opzetten van dialoog tussen lokaal bestuur, marktkramers en 

de lokale ondernemers en horeca-uitbaters;
• Bv. Sint-Truiden 

• integreren van markt en horeca in het gemeentelijk 
detailhandelsplan;
• Sterk verbonden met elkaar 

• Maar nog vaak gescheiden werelden 

• afstemmen van het terrasreglement op het marktgebeuren;

• uitwerken van gemeenschappelijke acties tussen lokale 
ondernemers/horeca en marktkramers
• Bv. spaarkaarten, bonnen,… 





Korte keten en boerenmarkten

• Duurzaamheid nastreven 
• wint aan belang en populariteit 

• beperkt tot grootsteden (in structurele vorm)

• initiatieven opgezet (bv. lokaalmarkt in Deinze en Gentbrugge,
Buurderij in Dendermonde) 



6 juni tot 30 september 2020 

• Week van de Korte Keten wordt 
Zomer van de Korte Keten

• www.zomervandekorteketen.be
• Niet 1 week maar zomer lang 

promoten we activiteiten in de 
korte keten.
• Doel campagne: consumenten laten 

kennis maken met lokale hoeve- en 
streekproducten én verkooppunten 
korte keten

• Partners campagne
• 5 Vlaamse provincies 
• Departement Landbouw en Visserij 

(Vlaamse overheid)
• VLAM
• Steunpunt Korte Keten

http://www.zomervandekorteketen.be/


• Zelf een activiteit organiseren
• bv. boerenmarkt, ontbijtbox, …
• Inspiratiefiches op 
www.oost-vlaanderen.be/korteketen

• Activiteit aanmelden
• Je kan zelf je activiteit aanmelden via 

www.uitdatabank.be. Gebruik hiervoor de handleiding 
op www.oost-vlaanderen.be/korteketen

• Tip! Noteer zeker ‘lekker lokaal’ als trefwoord of tag.
• Is je activiteit goedgekeurd? Dan verschijnt het op 

www.zomervandekorteketen.be/agenda
• Door de koppeling met de UIT-databank bereik je een 

groter publiek.
• Bij deelname ontvang je ook promotie- en 

communicatiemateriaal, zoals affiches, gadget, …

• Meer info: zomervandekorteketen@oost-vlaanderen.be

Zomer van de korte keten

http://www.oost-vlaanderen.be/korteketen
http://www.uitdatabank.be/
http://www.oost-vlaanderen.be/korteketen
http://www.zomervandekorteketen.be/agenda
mailto:zomervandekorteketen@oost-vlaanderen.be


• Investeer in het zoeken van kraamhouders
• Zorg voor een zo mogelijk volledig aanbod van 

producten.
• Beslis in welke straal rond de gemeente de 

standhouders gezocht worden.
• Vind lokale hoeve- en streekproducenten op 

1. www.lekkeroost-vlaams.be
• Netwerk van meer dan 200 Oost-Vlaamse hoeve- en 

streekproducenten
• Initiatief van EROV in samenwerking met Provincie 

Oost-Vlaanderen en Toerisme Oost-Vlaanderen
• Tip: vind de producenten uit je eigen gemeente via 

de verkorte url www.lekkeroostvlaams.be/naam 
gemeente. B.v. www.lekkeroostvlaams.be/lievegem

2. www.rechtvanbijdeboer.be
• Netwerk van VLAM
• bundelt meer dan 1 700 verkooppunten van 

hoeveproducten in Vlaanderen

Organiseer een boerenmarkt: tips

http://www.lekkeroost-vlaams.be/
http://www.lekkeroostvlaams.be/gemeente
http://www.lekkeroostvlaams.be/lievegem
http://www.rechtvanbijdeboer.be/


• Ga op zoek naar een geschikte locatie.
• Overdekte locatie of open lucht?

• Denk na over de datum en de openingsuren.
• B.v. aansluitend bij de wekelijkse markt 
• Tijdens het weekend of ’s avonds lok je meer gezinnen.

• Werk samen met lokale verenigingen en 
ondernemers, b.v. om randanimatie te verzorgen.

• Bekijk welke logistieke ondersteuning je als 
bestuur kan bieden, bijvoorbeeld:
• tenten voor de standhouders
• aansluitingen voor elektriciteit
• parkeerplaatsen
• laad- en loszone

• Communiceer uitgebreid over je event.
• B.v. meld het aan bij de Zomer van de Korte Keten

• Check de subsidiemogelijkheden bij de Provincie
• www.oost-vlaanderen.be - rubriek subsidies

Organiseer een boerenmarkt: tips

https://weekvandekorteketen.be/voor-producenten/
http://www.oost-vlaanderen.be/


Contact

• Onderzoek openbare markten
• Team detailhandel 
• Detailhandel@oost-vlaanderen.be
• Tel. 09 267 86 84

• Korte keten en boerenmarkten 
• Dienst landbouw en platteland 
• platteland@oost-vlaanderen.be
• landbouw@oost-vlaanderen.be
• Tel. 09 267 86 79

mailto:Detailhandel@oost-vlaanderen.be

