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Korte ketenverkoop in Vlaanderen

Producenten:
2.133 Vlaamse hoeveverkopers (8,5%)
457 Vlaamse hoeveverwerkers

Biologische producenten:
44% doet een beroep op korte keten

Consumenten:
1 op de 5 Vlaamse gezinnen koopt minstens 1x per jaar op de hoeve
Gemiddelde besteding Belgisch gezin: 112,50 EUR (16% aan biologische 
producten)



Enquêteresultaten land- en tuinbouw

Diversiteit van korteketenverkoop: van fruit tot zuivel, van klein 
tot groot, van onervaren tot ervaren, van winkel tot markt

Korte keten vormt een belangrijke inkomensstrategie en maakt die 
rol grotendeels waar

Een positieve dynamiek bij korteketenbedrijven

Korteketenverkoop gaat niet ten koste van de traditionele 
landbouwactiviteit, maar er is wel een druk op arbeid

De overheid en andere organisaties te spelen, maar niet 
noodzakelijk op financieel vlak



Naar een lokale voedselstrategie

Een voedselstrategie is een proces waarbij wordt nagedacht over hoe 
het voedselsysteem kan veranderd worden en wat er kan gedaan 
worden om die verandering te realiseren. Het zet ‘voedselproductie en 
–consumptie’ op de agenda, bouwt verder op bestaande initiatieven 
en zoekt meerwaarde door verschillende groepen bij elkaar te 
brengen. 

Een lokale voedselstrategie neemt alle activiteiten in beschouwing die 
in en in de nabije omgeving van een bepaalde plaats gebeuren, die 
vorm krijgen in wisselwerking met de lokale condities en die voedsel 
(en andere producten) produceren, verwerken en distribueren voor de 
lokale markt. 



IPO advies

Beleid en beheer
Duurzaam aankoopbeleid overheid

Draaiboek voor steden en gemeenten

Opleiding

Ondernemerschap

Steunmaatregelen

Businessplan in projectaanvragen

Voedsel Hubs

Ruimte Pachtwet

Inzet overheidseigendom

Ruimtelijk instrumentarium

Aanspreekpunt 
Voedsel

Platform 
Korte 
Keten

Beleidsafstemming



Meer weten?

Recht van bij de boer(in). Een blik achter de schermen bij 130 
bedrijven met korteketenverkoop in Vlaanderen.
Back to basics. Circulaire economie en landbouw
Kort maar krachtig: samenwerking bij logistiek in de korte keten
IPO Advies - Lokale voedselstrategieën

http://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/studies
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