
 

 

  

 

Onderzoek 
naar de lokale 
handelsring in 

Heuvelland 

 

De participatiebeweging Vrijstaat Heuvelland biedt de ruimte voor een 
vermaatschappelijking van zelfsturende en ondernemende dorpen in 
Heuvelland. De bedoeling is om daaruit verschillende ontwikkelingen te 
stimuleren en dat op duurzaam, ecologisch, sociaal en economisch 
niveau. Korte keten speelt daarin een belangrijke rol. Toch is het 
merkwaardig dat korte keten in Heuvelland niet genoeg onder de 
aandacht komt. 

In Heuvelland zijn er steeds minder sociale voorzieningen. De 
belangrijkste onderzoeksvraag klinkt daarom als volgt: De belangrijkste 
onderzoeksvraag klinkt daarom als volgt: Hoe kan men de korte keten 
markt stimuleren en versterken? Door in gesprek te gaan met de 
particulieren, producenten, handelaars en horeca probeerden we een 
antwoord te formuleren op deze vraag.  
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Onderzoek  

Van 27 april tot 18 juni 2020 werkten acht studenten sociaal-agogisch werk van de Hogeschool VIVES te Kortrijk 
nauwgezet samen met Vrijstaat Heuvelland en de gemeente Heuvelland aan een bevraging over de korte keten markt. De 
taak van de studenten was om een bevraging uit te voeren over korte keten markt in de verschillende dorpen en bij 
verschillende doelgroepen van Heuvelland. De studenten moesten zo de particulieren, producenten, handelaars en horeca 
bevragen. De bedoeling van het onderzoek was om de korte keten markt in Heuvelland in kaart te brengen en te zoeken 
naar manieren om de korte keten markt te stimuleren en te versterken. De begeleiders van de studenten waren Vandaele 
Henk, Tamsin Patrick en Decrock Stefaan. 

Een handelaar getuigt: “We hebben geprobeerd om streekproducten te verkopen in de 
buurtwinkel, maar de prijs blijft van groot belang. Oogkleppen zijn de specialiteit 
van elke klant. Vele mensen hechten geen waarde aan het feit dat iets ambachtelijk 
gemaakt is. Als het geld kost, is het nooit goed”. 

in Heuvelland 
 

De rol van de korte keten in het samenspel 
met de particulieren, producenten, 

handelaars en horeca. 
 

De meeste respondenten gaan naar de 
supermarkt voor boodschappen. We 
zien dat mensen weinig kopen op een 
lokale markt. Als er gekocht wordt bij 
lokale producenten heeft dit als 
voornaamste redenen: de kwaliteit van 
het product, sociaal contact en steun 
aan lokale producenten. Toch zien we 
dat dit aantal miniem blijft in 
vergelijking met de mensen die 
aankopen doen in de supermarkt. 
Enkele oplossingen die mensen 
aangaven zijn zorgen voor een groter 
assortiment, het organiseren van meer 
maandelijkse markten in verschillende 
dorpen en een verzamelpunt waar alle 
streekproducten samen kunnen 
aangekocht worden. 

De volgende belangrijke schakel in ons 
onderzoek is de producent. We 
bereikten er dertien. Concreet 
bereikten we drie wijnbouwers, vier 
bakkers, vier vleesvee houders, één 
chocolatier en één akkerbouwer en 
fruitteler. Toch hoort hier onmiddellijk 
een belangrijk opmerking. De 
gemeente Heuvelland heeft geen lijst 
van lokale producenten die specifiek 
lokaal producten produceren. Dit kan te 
wijten zijn aan het ontbreken van 
juridische definitie van een ‘lokale 
producent’. 

 

In samenwerking met Vrijstaat Heuvelland, Partons 2.0, gemeente Heuvelland, Hogeschool VIVES Kortrijk 

Een belangrijke schakel in een lokale 
verkoop ketting is de buurtwinkel. Naast 
de vraag naar het potentieel aan lokale 
producenten en klanten, stellen we ons 
de vraag naar de retail, in het bijzonder 
de buurtwinkel. Kan de buurtwinkel een 
rol spelen in het uitbouwen en 
onderhouden van een lokale verkoop 
ketting? De gegevens die de gemeente 
Heuvelland ons ter beschikking stelde 
geeft aan dat Heuvelland twaalf 
buurtwinkels telt. We hadden als doel 
om zeker de helft te bereiken. Onder 
andere wegens de 
coronaomstandigheden bereikten we er 
slechts vijf: twee uit Westouter en één uit 
Wijtschate, Nieuwkerke en Kemmel. 

 

De laatste schakel die van belang is 

binnen de korte keten zijn horecazaken. 

We willen weten in hoeverre deze 

zaken mee willen en kunnen werken in 

het concept van korte keten binnen 

Heuvelland. In totaal, mede door de 

coronapandemie, hebben we slechts 

zes zaken kunnen bevragen. 

Aanbevelingen 

1. Er is nood aan een overzicht van alle producenten (en wat ze produceren) van 

de lokale handelsring in Heuvelland. 

2. Een centraal punt voor aankoop van lokale producten voor zowel de horeca, 

handelaar als particulier. Dit via een online verkooppunt. 

3. Een online verkooppunt met afhaalpunt in de dorpen Kemmel en Westouter. 

4. Een fysieke markt combineren met het online verkooppunt. In ons voorstel 

denken we eerder in het concept van een Franse ‘Marché Gourmande’ die 

gedurfd voor lokale en ecologische producten kiest. We raden deze buiten de 

werkuren te organiseren. 

5. We raden aan op gemeentelijk niveau ook te zorgen voor sensibilisering rond 

de lokale handelskring binnen Heuvelland bij hun eigen inwoners. Er moet 

werk gemaakt worden van een en-en-verhaal. Dit wil zeggen dat er zowel 

promotie moet worden gemaakt voor lokale producten naar de toeristen als 

naar de Heuvellanders zelf. 


