
Goedgekeurde imagoversterkende projecten – eerste helft 2022 

De Kromme Boom vzw - korte keten op maat van de horeca  
(5 000 euro subsidie) 

Met het project “Korte keten op maat van horeca in Oost-Vlaamse steden” wil de vzw De Kromme 
Boom samen met 12 Oost-Vlaamse boeren via een communicatiecampagne (persoonlijke bezoeken 
aan restaurants, boerderijbezoeken voor horeca en social media-campagne) lokale boeren op de 
kaart zetten bij horeca en grootkeukens. De focus van het project ligt in het begin op horecazaken in 
de regio Aalst, Gent en Lokeren. De bedoeling van dit project is om boeren meer op de voorgrond te 
plaatsen in het korte keten verhaal, ze meer hun eigen promotie en marketing te laten uitwerken en 
om tot een betere integratie te komen in de hele korte ketensector. 

 

Stad Lokeren - Korte keten, zeker weten  
(4 783,33 euro subsidie) 

Met de subsidie wil het stadsbestuur van Lokeren de korte keten brochure 'Korte keten: beste keuze, 
zeker weten!' vernieuwen, een promotiefilm maken die het verhaal en de producten brengt van de 
aangesloten land- en tuinbouwers, en ook ovenwanten als gadget voor de Week van de Korte Keten 
(mei 2022) aankopen De brochure en de promotiefilm zullen de producenten in de Korte Keten een 
grotere zichtbaarheid en bekendheid geven. De land en tuinbouwers kunnen zich duidelijk profileren, 
hun aanbod bekend maken en de consumenten kunnen in de brochure overzichtelijke informatie 
terugvinden, wat de weg naar de korte keten winkel gemakkelijk maakt. 

 

Gemeente Beveren - Beverse streekmarkt  
(2 600 euro subsidie) 

Tijdens de zomerperiode van 2022 organiseert de gemeente Beveren 4 streekmarkten onder de 
naam "Beverse streekmarkt".  Elke lokale streekmarkt zal plaatsvinden op een deelgemeente van de 
gemeente. Er zal een streekmarkt georganiseerd worden op zaterdag 2 juli in Melsele, op 9 juli in 
Verrebroek, op 20 augustus in de gemeente Beveren zelf en op 10 september in de deelgemeente 
Kallo. Met het project "Beverse streekmarkt" wil de gemeente lokale hoeve- en streekproducenten 
ondersteunen en ze meer onder de aandacht brengen van de inwoners. Daarenboven wil de 
gemeente haar ecologische voetafdruk verkleinen en nieuwe toekomstperspectieven bieden aan 
haar lokale producenten. De producenten die op de streekmarkt aanwezig zullen zijn, zijn o.a. boeren 
die hoeveproducten verkopen via de korte keten, lokale brouwers, ambachtelijke kaasproducten en 
andere ambachtelijke producten.  

 

Gemeente Hamme - Echt Hams product / lekker Hams  
(2 619 euro subsidie) 

Met het project “Echt Hams product – lekker Hams” wil de gemeente tijdens de Week van de Korte 
Keten (mei 2022) de lokale producten in de kijker zetten. Als stimulans voor de deelnemende 
bedrijven – land -en tuinbouwers, fruittelers, wijnbouwers - kocht de gemeente 3 000 gemende 
zadenzakjes (peterselie, radijs, sla, tuinkers, keukenraap etc) aan die uitgedeeld werden aan alle 
klanten die producten kopen tijdens de week van de korte keten bij een lokale land- of tuinbouwers, 
fruitteler of wijnbouwer. 



Stad Geraardsbergen - Modder op de weg tijdens het oogstseizoen: samen houden we het veilig  
(2 500 euro subsidie) 

De stad wil met het initiatief "Modder op de weg tijdens het oogstseizoen: samen houden we het 
veilig" een sensibiliseringscampagne opzetten om weggebruikers er attent op te maken dat er 
modder op de baan kan liggen door landbouwactiviteiten in hun gemeente tijdens het oogstseizoen. 
De sensibiliseringscampagne bestaat concreet uit het aankopen van waarschuwingsborden en 
banners voor de landbouwers om weggebruikers te duiden op het gevaar van modder op de baan en 
om een veiligere wegsituatie te creëren tijdens het oogstseizoen. Daarnaast zal de stad haar 
inwoners ook informeren via een communicatiecampagne over het gebruik van deze borden op de 
baan en om respect en begrip te vragen voor de activiteiten van de landbouwer en de eventuele 
ongemakken die dat met zich meebrengt. Voor dit project ontvangt elke landbouwer een kant en 
klaar waarschuwingsbord dat ze kunnen gebruiken tijdens het oogstseizoen. Het bord zal voor een 
minimale kostprijs aangeboden worden aan de landbouwers. 

 


