INFO- EN INSPIRATIESESSIES

WEEK VAN DE
KORTE KETEN
2019

Van zaterdag 4 tot en met zondag 12 mei 2019 vindt in de provincie Vlaams-Brabant voor de tweede maal de Week van de Korte
Keten plaats. Hiermee willen de vijf provincies, het steunpunt Korte
Keten, VLAM en Vlaanderen streek- en hoeveproducten promoten.
De activiteiten kunnen doorgaan op landbouwbedrijven maar ook
tijdens evenementen.

PROGRAMMA
INFO- EN INSPIRATIESESSIES

Een picknick tussen de fruitbomen, een fietstocht tussen de grazende koeien met als afsluiter een ijsje, een boerenmarkt of een
workshop met lokale producten… Al deze acties zetten we graag
in de kijker tijdens de Week van de Korte Keten.

›› Info Leuven Kortom (in Herent)

Tijdens de info- en inspiratiesessies krijg je meer informatie over de Week van de Korte Keten en kan je zelf
inspiratie opdoen om aan de slag te gaan. Je kan ook netwerken en ideeën samenvoegen.

DATUM EN LOCATIE

WAT IS KORTE KETEN?
Bij korte keten verkoop van landbouwproducten is er een
rechtstreekse band tussen producent en consument. Op die
manier kan de landbouwer zijn prijs, de productiemethode en
het aanbod zelf bepalen. Als consument krijg je in ruil verse en
kwaliteitsvolle producten recht van bij de boer. Zonder veel voedselkilometers of verpakkingsafval. Korte ketens zijn zeer divers qua
aanpak en kanalen, bijvoorbeeld hoevewinkels, boerenmarkten, automaten, zelfoogst- en plukboerderijen, vleespakketten, buurderijen
en voedselteams.

›› Algemene info door
provincie Vlaams-Brabant
›› Info Pajottenland+ (in Herne)
›› Straffe Streek vzw

Dominicanessenklooster
Heilige Geeststraat 22, 1540 Herne
Donderdag 31 januari 2019 vanaf 14 uur
Proefcentrum Herent
Blauwe Stap 25, 3020 Herent
Donderdag 7 februari 2019 vanaf 19 uur

DOELGROEP
Streek- en hoeveproducenten, gemeentes,
horeca, toeristische initiatieven, socio-culturele
verenigingen, scholen, …

INSCHRIJVEN
via www.vlaamsbrabant.be/korteketen

Heb je interesse maar kan je niet aanwezig zijn? Schrijf je in voor de nieuwsbrief ‘week van de korte keten’ en ontvang maandelijks
informatie over de Week van de Korte Keten in Vlaams-Brabant. Meer informatie: www.vlaamsbrabant.be/korteketen

