Je Steunpunt Hoeveproducten breidt uit
De Vlaamse L&T is continue in evolutie en dient zich steeds aan te passen aan de veranderende
(Europese) regelgeving en moet bovendien ook rekening houden met een aantal maatschappelijke
veranderingen.
Inspelen op de behoefte van de consument om te weten waar zijn voedsel vandaan komt is een van
de trends die jaar na jaar sterker wordt. In de jaren ’90 speelden een aantal L&T bedrijven hier
voorzichtig op in. Collega boeren oordeelden hier vaak heel bedenkelijk over en dachten dat het wel
van voorbijgaande aard zou zijn. Maar anno 2017 kunnen we er niet meer om heen: een belangrijk
deel van de consumenten stelt belang in de oorsprong van zijn voedsel, wil lekkere, verse en lokale
producten en is bereid om de boer daarvoor een eerlijke prijs te betalen. Geschat wordt dat zo’n 15%
van de landbouwbedrijven aan een of andere vorm van Korte Keten verkoop doen én daar een
(bijkomend) inkomen uit halen. Het werkelijke cijfer ligt wellicht hoger.
Het Steunpunt Hoeveproducten van KVLV vzw begeleidt al meer dan 20 jaar land- en
tuinbouwbedrijven die actief willen zijn in de Korte Keten. Door de grote toevloed van vragen en de
duidelijke interesse vanuit de consument besliste KVLV nog meer in te zetten op dit Korte Keten
verhaal door producenten te ondersteunen, door consumenten te sensibiliseren om na te denken
over hun voedingsaankopen maar ook door gemeentebesturen te ondersteunen i.s.m. de VVSG.
Zaken die het Steunpunt en KVLV al heel lang doen maar deze activiteiten zullen vanaf nu
ondergebracht worden in het nieuwe ‘Kenniscentrum Voedsel van bij Ons’.
Dit Kenniscentrum zal ondersteuning bieden aan 3 doelgroepen:

1. Land- en tuinbouwers:
Het Steunpunt Hoeveproducten zal net zoals in het verleden land- en tuinbouwbedrijven adviseren
en begeleiden om een Korte Keten op te starten of verder uit te bouwen. Verder zullen de
activiteiten uitgebreid worden naar een echte dienstverlening op maat. Om dit mogelijk te maken
werd het Steunpunt Hoeveproducten onlangs versterkt met 2 nieuwe mensen (naast de huidige
coördinator).
Jef Torfs is sinds maart 2017 in dienst als projectmedewerker in het Dijleland (regio tussen Leuven en
Brussel). Hij ondersteunt daar de land- en tuinbouwers in hun Korte Keten activiteit maar legt ook de
link met gemeentebesturen in de regio en zet de consument aan om na te denken over duurzame
voedingsaankopen.
Bart Thoelen is sinds half juni in dienst. Hij begeleidt en adviseert Korte Keten producenten (of
starters) in de provincie Antwerpen, Limburg en het oosten van Vlaams-Brabant (gemeenten met
postcode startend met een ‘3’)

Ann Detelder neemt de provincies West- en Oost-Vlaanderen voor haar rekening alsook de rest van
Vlaams-Brabant.

2. Consumenten:
Al meer dan 100 jaar promoot KVLV Vlaamse land- en tuinbouwproducten. We willen hier nog meer
op inzetten en consumenten ervan overtuigen bewust te kiezen voor lokale land- en
tuinbouwproducten bij hun dagdagelijkse voedingsaankopen en hen er toe aanzetten om zoveel
mogelijk inkopen rechtstreeks bij de boer te doen.
Annemie Morris, KVLV stafmedewerker bewust en lekker eten zal zich de komende jaren verder
inzetten om Vlaamse Kost op de kaart te zetten.

3. Lokale overheden:
Het Steunpunt Hoeveproducten begeleidt al jaren lokale overheden die met vragen zitten rond de
ondersteuning van hun Korte Keten landbouwers, het opzetten van een boerenmarkt, specifieke
vragen rond ruimtelijke ordening,…
Samen met het nieuwe aanspreekpunt Lokale Voedselstrategieën bij de VVSG wil het Kenniscentrum
ook hier de komende jaren inhoudelijke ondersteuning bieden.

Kenniscentrum Voedsel van bij Ons
Steunpunt Hoeveproducten:
Jef Torfs: jtorfs@ons.be of 016/24 39 48
Bart Thoelen: bthoelen@ons.be of 016/24 20 38
Ann Detelder: adetelder@ons.be of 016/24 39 49
Vlaamse Kost
Annemie Morris: amorris@ons.be of 016/24 39 46
Lokaal Korte Keten
Tot 1/10 is contactpersoon hiervoor Ann Detelder. Daarna komt een nieuwe medewerker in
dienst

