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Wat is Korte Keten?



Soorten verkooppunten

• Hoevewinkel
• Boerenmarkt
• Buurderij
• Voedselteam
• Groenteabonnement
• Automaat
• Afhaalpunt webwinkel
• Zelfpluk – CSA-boerderij
• …



Waarom verkopen in de Korte Keten?

• Financiële voordeel, alsook het rechtstreekse 
contact met de klant en de versheid van hun 
product. 

• Diversificatie en het milieu zien ze als ‘triggers’ 
om verder uit te breiden.

• Slechts 29% consulteerde een vereniging voor 
informatie of hulp, terwijl ‘te weinig tijd’ als 
belangrijkste reden wordt gegeven om de 
service rond korte keten verder te verbeteren. 



Omzet in de Korte Keten



Omzet in de Korte Keten

• De omzet van de rechtstreekse verkoop op de 
hoeve in Vlaanderen klom in de periode juli 2017 
tot juni 2018 naar 57 miljoen euro of +3%. 

• Eén op de zes Vlamingen koopt al eens op de 
hoeve en doet dit 8 à 9 keer per jaar. 

• Een kopend gezin besteedt zo’n 120 euro per jaar 
op de hoeve of, net zoals op de boerenmarkt, 
gemiddeld 13 euro per bezoek. 

• In totaal kwamen de rechtstreekse verkopen via 
de hoeve en de boerenmarkten uit op 68 miljoen 
euro. 



Omzet in de Korte Keten



Omzet in de Korte Keten

• De grootste omzetmaker op de hoeve is vlees met 25% van de 
omzet, gevolgd door fruit (22%), aardappelen (16%) en groenten 
(14%). 

• Op de hoeve maakt de agf (aardappelen, groenten en fruit)-
categorie 52% uit van de omzet. 

• Een opvallende trend is het stijgend belang van vlees en zuivel in de 
hoeveverkoop. 

• Op de boerenmarkt maakt de verkoop van fruit en groenten meer 
dan de helft van de omzet uit. Samen met aardappelen stijgen de 
agf-producten hier tot 65% van de omzet. 

• Op de boerenmarkt is het aanbod van ‘overige’ producten (8%) met 
onder andere brood, banket en charcuterie relatief belangrijker dan 
in de hoevewinkel (4%). 

• Zuivel, eieren en gevogelte hebben een gelijkaardig belang op de 
hoeve en op de boerenmarkt.



Waarom kopen in de Korte Keten?



Doelgroepen

Hoeveproducten 

voeden mijn inspiratie, 

creativiteit en energie

Ik koop 

hoeveproducten 

omdat ik kan tonen dat 

ik het ken en mee ben 

met de huidige trend.

Hoeveproducten hebben minder negatieve effecten op 

mijn lichaam als andere voedingsmiddelen.

We moeten zorg 

dragen voor de 

wereld om ons heen, 

voor mens, dier en 

natuur.

Een gezonde geest in een 

gezond lichaam, voor jezelf 

en je gezin. En het 

verantwoord consumeren 

geeft je een goed gevoel.



Etnomarketing

• Onderzoek van VLAM uit 2018

• Shop along & in-home gesprek

• 4 factoren die eet- en leefgedrag van de 
moslim VVA beïnvloeden:

- Omgeving waarin ze leven

- Cultuur en land van herkomst

- Religie 

- Sociaal-economische situatie
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Korte Keten bij VLAM

• Wat is korte keten en welke soorten 
verkooppunten (awareness)

• Waar kan ik kopen (activatie)

• www.rechtvanbijdeboer.be

• Gratis registratie + licentie betalend

• Marketingadvies via nieuwsbrief

http://www.rechtvanbijdeboer.be/

