
Regionale producten 
voeden toerisme & vice versa
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Toerisme Vlaanderen streeft naar een 
duurzame ontwikkeling van toerisme, 
een evenwicht in de relatie tussen 
economische, ecologische en 
socio-culturele aspecten



Voorwoord

Hoe sterk is een merk van regionale bodem in Vlaanderen? Niet te onderschatten sterk, zo blijkt. 

Het groeiende consumentenbewustzijn is daarvan het beste bewijs. De populariteit van exotische en 

overzeese producten lijkt verleden tijd. De hedendaagse trend is lokaal. Consumenten zoeken meer 

en meer de authenticiteit van de eigen ‘terroir’ op. Enerzijds omdat ze meer aandacht hebben voor 

gezonde voeding, maar ook het duurzame karakter van regionale producten speelt een belangrijke rol. 

De link met toerisme is overduidelijk. Toeristen appreciëren regionale producten enorm. 

Ze staan voor authenticiteit, kwaliteit en toeristen maken vaak kennis met de lokale producenten. 

Een betere manier om hun harten te veroveren, bestaat haast niet. De lokale economie wint er ook bij. 

Toerisme geeft de productie en verkoop van regionale producten een boost. 

Alleen blijven de opportuniteiten tussen toerisme en regionale producten nog onderbenut. Er liggen 

nog heel wat open kansen voor ondernemers die voeling hebben met hun eigen terroir en toerisme.

In dit inspiratieboekje verzamelden we veertien praktijkvoorbeelden. Succesvolle ondernemers laten in 

hun interne keuken kijken en delen hun kennis. Stuk voor stuk vanuit een andere invalshoek. 

Voor de ene was duurzaamheid de sleutel, voor de andere chauvinisme of partnerships. 

Op die manier hopen we ondernemers te stimuleren om met hun regionale producten de stap te 

zetten naar toerisme en of vice versa. Toerisme Vlaanderen kijkt uit naar nieuwe succesverhalen!
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DE WARANDE

“Nagenoeg alle 

ingrediënten 

komen uit 

de streek.”

Lokale smaken met Meetjeslandse tafel
Waarom niet meer restaurant-
houders gerechten van streek-
producten op de kaart 
zetten? Het is een raadsel voor 
chef Dirk Boelens van Restaurant 
De Warande. Ook de producenten 
lopen de deur niet plat. 
Toch slaagde hij erin om een 
volledige menu samen te stellen 
boordevol Meetjeslandse 
producten.

Het kokkerellen kreeg Dirk Boelens met 
de paplepel ingegoten. Hij begon als 
zelfstandig helper in de zaak van zijn 
ouders. Meer dan 22 jaar geleden vond hij 
het tijd voor een stap hogerop. “De zaak 
van mijn ouders was een café, restaurant 
én feestzaal. Bij momenten een heksenketel 
dus. Ik wilde graag meer de gastronomische 
toer op, want ik voelde dat ik iets verder 
kon gaan. De eerste jaren was het vooral 
inwerken. Het is een fabeltje dat oude 
klanten meekomen naar een nieuwe zaak. 
Er bestaat toch een zekere drempelvrees. 
Vaak denken ze dat het er duurder gaat 
zijn. Pas in 2008 legden we de link met 
lokale producenten. Met de fiets of de auto 
reden we langs boeren en telers. Of het uit 
noodzaak was? 
Niet echt, maar ik vind dat we best meer 
chauvinistisch mogen zijn. In het Meetjesland 
vind je ham, lekkere bieren, kazen en verse 
groenten. Eigenlijk is hier alles te krijgen, 
dus waarom zou je naar Franse of Italiaanse 
producten moeten grijpen?”

Smeken om lokale producten
Dirk Boelens legde een lijst aan met de 
verschillende producten die hij kon vinden 
in de streek. Op basis daarvan creëerde 
hij gerechten voor een Meetjeslandse tafel. 
“Het was een tamelijk intensief werk, want 
elke maand is er een ander menu. Maar eens 
je een jaarcyclus hebt doorlopen, weet 
je wanneer welke producten te verkrijgen 
zijn. Daarna is het nog wat schaken met 
ingrediënten en gerechten. Zelfs onze tafels 
zijn gedekt met vlaslinnen, want mijn vader 
was vlasboer. En we bakken ons brood 
met lijnzaad. Bij de lancering was er heel 
wat pers aanwezig, de burgemeester en 
gemeentebesturen van Sint-Laureins en 
naburige gemeenten en de producenten. 
Ik deed toen een oproep naar meer 
producenten van streekproducten. Daar 
is niet veel respons op gekomen. Dat is 
toch jammer. Mocht ik een goed product 
hebben, ik zou er de restaurants mee plat 
lopen.”
Ondertussen doet De Warande beroep op 
meer dan honderd producenten uit het 
Meetjesland. De zoektocht was tijdrovend. 
“Nu lukt het mij niet meer om nieuwe te 
zoeken. Het zou beter zijn mochten ze 
de weg vinden naar mij, zodat er een 
wisselwerking ontstaat. Het vergde een 
hele inspanning, maar ik heb er ook iets 
voor terug gekregen. Door rechtstreeks 
zaken te doen met de producenten, haal 
je er een beter financieel resultaat uit. 
En de samenwerking verloopt goed. Ze 
appreciëren het wel dat ik werk met hun 

streekproducten. Het is alleen vreemd 
dat ze die ook niet aanbieden bij andere 
restaurants. Al besef ik dat de productie van 
sommigen daar niet op voorzien is.”

Relaties onderhouden met collega’s
Het is duidelijk dat Dirk Boelens verder 
kijkt dan zijn eigen kookpot. Hij staat 
op een goede verstandhouding met 
de restauranthouders uit de streek. “In 
Sint-Laureins zitten achttien restaurants 
en de relatie onderling is zeer goed. We 
zijn eigenlijk allemaal goede vrienden. Ik 
zit ook bij Horeca Vlaanderen en Horeca 
Oost-Vlaanderen.  Dat maakt de band 
sterker. Of ik promotie moet maken voor 
De Warande? Eigenlijk niet. Elk jaar is 
er het palingevenement waar we veel 
aandacht krijgen. Ook de komst van het 
viersterrenhotel Het Godshuis is een 
geschenk geweest. Dat heeft veel mensen 
naar de streek getrokken. Er is nu veel meer 
beweging. Bovendien is er een fantastische 
samenwerking met de Toeristische Raad 
van Sint-Laureins, waar we allemaal de 
vergaderingen kunnen bijwonen en inspraak 
hebben.  Hoe de toekomst er voor ons 
uitziet? Dat is een beetje het probleem. 
Tot hiertoe heb ik geen opvolging. Ik ben 
ondertussen al voorbij de vijftig jaar, dus ik 
ga hier geen tien jaar meer kunnen springen. 
Mijn twee dochters hebben nochtans talent, 
maar ze hebben andere interesses. 
Toch wil ik mij gans mijn leven blijven 
inzetten om onze prachtige streek te 
promoten.”     



CHAUVINISME

Tips:

•	 Gebruik	producten	van	de	lokale	bodem	
	 als	die	voor	handen	zijn

•	 Streef	naar	een	wisselwerking	tussen	
	 producent	en	afnemer

•	 Onderhandel	rechtstreeks	over	
	 aankoopprijzen

•	 Kom	als	producent	de	deur	uit	met	je	product

•	 Kijk	verder	dan	je	eigen	kookpot	en	
 onderhoud goede relaties met collega’s

Meetjeslandse	tafel
Het streekgerechtmenu wordt heel de midweek geserveerd en op zaterdag-
middag en zondagavond. De gerechten hebben een klassieke basis met een 
knipoog naar de Franse keuken. “Ik probeer al eens iets inventiefs, maar het 
eten moet herkenbaar blijven. Als de klanten een tarbot op hun bord krijgen, 
zien ze ook tarbot. Op onze menukaart staan de ingrediënten met hun streek. 
Aan tafel geven we meer uitleg over de producenten.”
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CAMELLIA

“De hoofdbedoeling 

is mensen te 

sensibiliseren.”

Historische bloem heeft woordje uitleg nodig
De gemeente Lochristi is de 
bakermat van de sierplant-
productie in Vlaanderen. 
Een plant die hierin een 
prominente rol speelde, 
was de Camellia. De dag 
van vandaag verliest sierteelt 
jammer genoeg 
aan aantrekkingskracht. 
Gids en sierteler Guy Van 
Rysseghem probeert het 
enthousiasme terug te 
winnen met daguitstappen 
rond de theeplant en de 
bloeiende sierheester 
Camellia.

De wortels van de sierplantencultuur 
gaan terug tot de tijd van Karel de Grote 
(jaren 800). De meeste soorten van toen 
worden nu nog geteeld. Alleen heeft de 
interesse in de sierteelt een enorme knauw 
gekregen van de moderne tijd, weet Guy 
Van Rysseghem. “De mensen spenderen 
hun geld nu gemakkelijker aan elektronica 
en restaurants. Bloemen en planten komen 
vaak op de laatste plaats. De voeling ermee 
is wat verdwenen. uit onderzoek blijkt 
trouwens dat meer dan de helft van de 
aankopen impulsief zijn. Bijgevolg vergeten 
mensen de planten daarna wel eens uit 
hun auto te halen. Of ze verdwijnen na een 

paar dagen al in de vuilbak. De waarde is 
dan ook flink gezakt tegenover vroeger. 
Toen was het nog echt een cadeau als je 
een plant kreeg. Nu liggen ze voor 2 euro 
in de supermarkten. De grote ketens stellen 
tegenwoordig de wet. Daarom dat veel 
telers beslissen om te stoppen na twintig 
jaar, wanneer hun schulden zijn afbetaald.”

Zuivere	reclame	voor	het	product
Om het tij te keren, organiseert 
Guy Van Rysseghem al jaar en dag 
bedrijfsbezoeken in zijn bedrijf. Gaandeweg 
professionaliseerde hij zijn aanpak. “Vijftien 
jaar geleden vroeg het gemeentebestuur 
of er groepen bij mij op bezoek mochten 
komen. In het begin gaf ik gewoon wat 
uitleg, maar dat is nu geëvolueerd tot 
volwaardige daguitstappen. Natuurlijk heb ik 
moeten investeren in de infrastructuur en in 
mezelf. Ik volgde een cursus landbouwgids, 
reisleider en museumgids. Zo kan ik de 
bezoekers op een professionele manier 
ontvangen. In het begin kwamen er een 
of twee groepen per jaar over de vloer, 
ondertussen groeide dat uit tot een twintig- 
à dertigtal per jaar. Ik probeer hen vooral 
elementaire dingen bij te brengen. Dat je de 
plant niet met de wortels naar boven in de 
grond moet steken, bijvoorbeeld”, knipoogt 
Guy Van Rysseghem.

Link	met	Gandaham
Tijdens de daguitstap ‘Oost-Vlaamse 
streekproducten’ staat naast een bezoek 
aan de Camellia-kwekerij, ook een 
kennismaking met Gandaham gepland. Een 
win-winsituatie, vindt Guy Van Rysseghem. 
“Ik kreeg meer en meer groepen die eerst 
bij Gandaham in Destelbergen over de 
vloer waren geweest. Omdat ik wist dat 
een totaalaanbod interessant zou zijn, 
ben ik gaan spreken met de eigenaar. 
Ik stelde voor om samen een folder uit 
te geven. We konden er alle twee maar 
beter van worden. Ik verdeel de folders 
op veel tuinbeurzen, hij doet dat op 
voedingsbeurzen. Dat we alle twee met ons 
product zijn erkend als streekproduct, is 
natuurlijk niet onbelangrijk.”



SENSIBILISEREN
Guy Van Rysseghem is een erkende gids die zelf als sierteler jarenlang 
in het beroepsleven stond. Hij ontvangt de bezoekers in zijn Camellia-
kwekerij waar ze worden ondergedompeld in de historie van de plant. Ze 
krijgen koffie, limonade of een steviabier voorgeschoteld, vergezeld met 
het locale ‘bloemengebakje’. Aansluitend volgt een wandeling in de tuinen 
van kasteeldomein Rozelaar. Er is ook de mogelijkheid om het sierteeltmu-
seum ‘LoS’ of een moderne azaleakwekerij te bezoeken. Nagenieten kan 
in het nabij gelegen Provinciaal Domein “Puyenbroeck” in Wachtebeke.

Tips:

•	 Zet	vergeten	producten	terug	in	het	daglicht		
	 met	bedrijfsbezoeken

•	 Professionaliseer	de	infrastructuur	en	investeer		
	 in	jezelf

•	 Breng	bezoekers	elementaire	dingen	bij

•	 Leg	de	link	naar	een	nabijgelegen	bedrijf	
	 en	zorg	voor	een	win-winsituatie

•	 Prijs	ook	andere	streekproducten	aan	
	 van	collega’s
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GOuRMET 
INVENT

Je stimuleert 

zo de lokale 

economie.”

Eventcateraar verwent publiek met streekproducten
Hoe verwerk je streekproducten 
in gerechten, zonder dat de 
prijs oploopt? Henk Verhaest, 
aftredend CEO van Gourmet 
Invent, trok de kaart van 
transparante communicatie. Door 
de streekproducten duidelijk te 
promoten, krijgt hij goodwill van 
de producenten. Een concept dat 
aansloeg tijdens de BEA’s 2012.

Gourmet Invent is een toonaangevende 
eventcateraar in Vlaanderen en Brussel. Met 
een omzet rond de 15 miljoen euro, is het 
Gentse bedrijf een dominante speler op 
de markt. Sinds drie jaar maken ze deel uit 
van de Franse groep Horeto. Voor Henk 
Verhaest zijn levenswerk overdraagt aan 
opvolger Bart Vandendooren, staat hij stil 
bij zijn laatste verwezenlijkingen. “Toen 
ik enkele jaren terug de onderliggende 
structuur van Gourmet Invent onder de 
loep nam, zag ik drie belangrijke zaken. 
We wilden transparant zijn, brachten graag 
mensen samen en stelden ons de vraag 
wat duurzaamheid voor ons betekende. 
Dat laatste hebben we op twee manieren 
concreet gemaakt. Ten eerste met ons 
afvalbeleid, waarvoor we bepaalde 
methodieken gebruiken bij de ophaal en 
de verwerking. Daarnaast zijn we meer en 
meer gaan werken met streekproducten. 
Het ICC (International Convention Center) 
vroeg ons hoeveel regionale producten we 
gebruiken. Blijkbaar lag dat rond de 51%, 

wat eigenlijk veel is. Het was niet bewust, 
maar we deden het wel. Zo is het idee 
verder gegroeid. Doordat je werkt met 
streekproducten werk je met authentieke 
producten en je moet er niet ver voor 
lopen.”

Promotie
Henk Verhaest wilde het gebruik van 
streekproducten vertalen in de werking 
van Gourmet Invent. Hij onderzocht 
manieren om dit te integreren in het 
businessplan. “Maar niet ten kosten van 
de consument. Het kan niet zijn dat je 
vijf euro meer moet vragen omdat je met 
streekproducten werkt. We ontwikkelden 
daarom een concept waarbij we duidelijk 
communiceren dat we met merkproducten 
werken. Gandaham is zo een merkproduct. 
Als we zeggen dat we een gerecht 
hebben met Gandaham, dan staat het 
product centraal. Op die basis gingen we 
onderhandelen met de leveranciers. Veel 
hing af van wat hen die promotie waard 
was. Als ze bij wijze van spreken een ham 
gratis gaven bij aankoop van drie, dan 
konden we de prijs naar de klant hetzelfde 
houden. Volgens ons is dat een win-
winsituatie. De leverancier kan er alleen maar 
beter van worden.”

“In maart lanceerden we ons nieuw 
concept tijdens de Benelux Events 
Awards (BEA’s). Dat is hét moment voor 
de eventsector in de België. We werkten 

uitsluitend met regionale producten. Alles 
wat we serveerden was Belgisch, op 
een roséwijn na. Dat concept werken we 
momenteel nog verder uit.”

Consument	betrekken
Gourmet Invent besteedt naast transparante 
communicatie en duurzaamheid veel 
aandacht aan het samenbrengen van 
mensen. Henk Verhaest: “Waarom doet 
een bedrijf een event? Om iets te 
communiceren of de band te versterken 
met zijn personeel, leveranciers, klanten 
of markt. Wij als cateraar moeten daarin 
ondersteunend zijn. Alleen maak ik twee 
bedenkingen als ik naar de markt kijk. 
Mensen worden te weinig betrokken bij de 
uitnodiging en ze hebben geen keuze in 
wat ze eten. Zelfs de wijn niet, enkel in plat 
of bruis water. Dat is er eigenlijk toch over. Ik 
werkte met de Arteveldehogeschool Gent 
een model uit om die twee zaken anders 
aan te pakken. Bij de uitnodiging zetten 
we de ontvangers in het middelpunt. Ik 
vertel hen dat ik het belangrijk vind dat ze 
aanwezig zijn en dat ze meebepalen welke 
gerechten we serveren. Via social media 
krijgen ze een aantal keuzemogelijkheden. 
Het systeem is heel eenvoudig. Eerst kiezen 
ze uit vis of vlees, dan uit de soorten, 
de bereidingswijze en de drank. Als er 
pakweg 10% hetzelfde gerecht vragen, dan 
serveren we het. De organisator scoort zo 
dubbel. En er is minder overschot. Subliem, 
toch?”



•	 Ga	na	met	hoeveel	streekproducten	je	werkt
•	 Vertaal	de	werking	met	streekproducten	in	je	businessplan
•	 Ontwikkel	een	concept	om	de	prijs	van	streekgerechten	laag	te	houden
•	 Zoek	naar	een	win-winsituatie	met	je	leveranciers
•	 Betrek	de	genodigden	bij	het	samenstellen	van	de	menu

DUURzAAMHEID ICC 
(International 
Convention
Center)

Gourmet Invent huist in 
het ICC. Het congres-
centrum draagt al jaren 
duurzaamheid hoog in 
het vaandel. “Hier geldt 
het driestoelenprincipe. 
Je hebt een auditorium 
voor duizend man, 
algemene zalen en 
een lunchruimte. Onze 
kantoren zijn passieve 
ruimtes. We denken ook 
aan een moestuin op 
het dak, maar dat moet 
nog verder onderzocht 
worden. Ik wil er dan 
wel een sociaal aspect 
aan koppelen. Als we 
overschot hebben, dan 
moet er bijvoorbeeld 
soep van gemaakt wor-
den om aan het OCMW 
te geven.”
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PuuR LIMBuRG

“Het gaat om de 

mensen achter het 

streekproduct.”

De smeerolie tussen retail, producent en toerist
Er gebeuren veel fascinerende 
initiatieven rond voedsel met een 
link naar toerisme. Dat viel Sander 
Dragt van Puur Limburg op toen hij 
op verkenning trok door Europa. 
“Een slow food-event in Turijn 
zorgde voor de klik. Het sociale 
aspect rond eten raakt ons 
allemaal.”

De provincie Limburg wilde een project 
op poten zetten om de afzet van 
lokale producten te ondersteunen. De 
sociale werkplaats De Wroeter verkocht 
al eigen producten op de markt en via 
voedselteams. Het logistieke aspect was 
dus een vertrouwd onderwerp voor 
Sander Dragt. “We wisten dat logistiek 
een bottleneck was voor producenten. 
Dat komt bijvoorbeeld door de 
discrepantie tussen de supermarkten en 
de producenten. Die spreken elkaars taal 
gewoon niet. Het verhaal gaat ook verder 
dan logistiek. Je moet ook iets aan marketing 
doen. Zo is Puur Limburg ontstaan.”

Geen	keuringsinstantie,	
wel ondersteuning
De eerste taak voor Sander Dragt was om 
de streekproducten in kaart te brengen. “Na 
de inventarisatie zijn we de producten gaan 
kopen en stockeren. Met ons aanbod zijn 

we dan op pad gegaan. Vanuit De Wroeter 
proberen we zoveel mogelijk logistieke 
activiteiten te combineren, zoals aankoop, 
stockeren, verkoop en levering. Daar zit 
onze meerwaarde. Wij spreken wel de taal 
van de supermarkten én de producent. We 
fungeren als smeerolie. We werken nu met 
een 35-tal producenten en hebben meer 
dan 400 producten in het assortiment. De 
slogan is ‘Van dichtbij het lekkerst’, omdat 
het over lekker moet gaan. Het milieuaspect 
is ook belangrijk, maar we leggen de focus 
op de boer en zijn mooi en goed product. 
Daar gaat het uiteindelijk om, wie er achter 
het product zit. Toeristen zijn daar heel 
gevoelig voor.”

Puur Limburg is geen keuringsinstantie. Ze 
hebben wel een manifesto geschreven 
waaraan de producten moeten voldoen. 
“Het is ook aan de consument en de toerist 
om zich verder te verdiepen in het verhaal 
van het product. Daarom helpen we de 
producenten met de verpakking, hoe ze 
die kunnen verbeteren en waar ze EAN-
codes best aanbrengen. Voor de distributie 
lieten we kasten maken die we in kleine 
superettes plaatsen. Per kast bieden we een 
ander assortiment aan, afhankelijk van de 
lokale producenten. Nu zijn er een 35-tal 
kasten in omloop. De volgende stap is om 
met de grote supermarkten te praten. We 

onderhandelen momenteel met Delhaize. 
Ook hier zouden we weer de rol van 
intermediair spelen.”

Een sterk product is meer 
dan het product
Een van de valkuilen van startende 
producten, is dat ze niet vernieuwend 
genoeg denken, weet Sander Dragt. “Ik 
zeg ze altijd dat ze niet met de zoveelste 
confituur op de markt moeten gaan. 
Willen ze onderscheidend zijn, vooral 
naar toeristen toe, dat moeten ze er iets 
aan toevoegen, zoals de Jambrouwerij 
heeft gedaan met de schuimwijn van het 
Wijnkasteel. Producenten zorgen best ook 
voor een lekkere eigentijdse verpakking. 
Daar mogen ze best tijd en energie in 
steken. Soms denken ze nog te vaak dat 
de producten zich vanzelf verkopen. Wat 
me ook opvalt is het gebrek aan kennis 
over prijszetting. De producenten hebben 
geen idee wat ze moeten vragen of wat 
de concurrentie vraagt. Ze zijn veel te 
bang om te veel te vragen. Eigenlijk zijn ze 
al blij dat ze een klant hebben. Daardoor 
rijden ze op eigen kosten hun producten 
rond. Ze zouden best 20 procent meer 
mogen vragen. Er ligt een enorm open 
veld. Als je een authentiek product hebt 
en commercieel onderlegd bent, ben je 
gelanceerd.”



Puur Limburg heeft in de Stroopfabriek in Borgloon een magazijn. Sander 
Dragt: Toeristen kunnen daar een bezoekje brengen aan onze winkel. Die 
wordt gerund door onze mensen van de sociale werkplaats De Wroeter. 
Momenteel vinden er opknapwerken plaats in de fabriek. Het is de bedoeling 
om er een echte beleving rond te creëren. Ik vind het bijzonder prettig dat 
we op dat terrein kunnen zitten, omdat het een historisch interessante plek is. 
Het heeft met voedsel te maken en er komen veel mensen die we iets kunnen 
vertellen over Limburg en de provincie.

Puur Limburg opereert vanuit de sociale werkplaats De Wroeter. Sander Dragt: 
We stelden ons de vraag hoe we kunnen zorgen voor mensen die het in de 
samenleving niet zo goed voor elkaar krijgen. We begonnen met het telen van 
groenten en fruit. Nu zijn we meegegaan met de tijd. We doen nu ook on-
derhoud van de toeristische wandel- en fietspaden. Sinds vorig jaar hebben 
we ook een zelfoogsttuin. Mensen betalen jaarlijks 220 euro om hier zelf hun 
groenten en fruit te telen. De 140 plaatsen waarmee we begonnen, waren 
binnen drie weken uitverkocht. Dit jaar komt er nog een ha bij.”

INTERMEDIAIR
Tips:
•	 Maak	gebruik	van	het	lokale	toerisme
•	 Spreek	de	taal	van	supermarkten	
 en de producent
•	 Differentieer	het	aanbod	afhankelijk	
	 van	producenten	in	de	buurt
•	 Vergeet	als	producent	het	
	 marketingverhaal	niet
•	 Zorg	dat	je	verplaatsingskosten	en	uren	
	 ook	doorrekent	in	de	prijs
•	 Voeg	een	onderscheidende	factor	toe	
	 aan	je	product
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Haspengouw verkennen met elektrische wagentjes
Om toeristen kennis te laten 
maken met Haspengouwse 
producten, lanceerde Toerisme 
Bilzen in 2009 rondritten met 
elektrische wagentjes. Op 
datzelfde moment startte Bart 
Vanstippelen ‘Milieuvriendelijk 
Genieten’. Het mondde uit 
in een partnerschap die een 
succesformule voor de regio 
werd.

“Of ze al had gedacht aan toeristische 
rondritten met een golfwagentje?” De tip 
die Rachelle Thijs (Toerisme Bilzen) kreeg 
van een eigenaar van zo een wagentje, 
bleek van goudwaarde te zijn. De stad 
kocht er niet veel later acht aan. “We wilden 
met toeristische rondritten de verbinding 
leggen tussen Alden Biesen en Bilzen. 
Op die manier konden de toeristen onze 
stad en haar vele terrasjes beter leren 
kennen. Niet veel later hoorden we dat een 
privépersoon in Bilzen met hetzelfde idee 
rondliep. We zaten samen met Bart om te 
bekijken hoe we het toeristisch seizoen van 
2010 samen konden starten. Toen zijn ook 
de eerste ideetjes naar boven gekomen van 
themaroutes, zoals de fruitbloesemroute. 
We zorgden ervoor dat er horecazaken op 
de weg lagen. Een voorwaarde was wel 
dat er Haspengouwse producten op de 
kaart stonden. Toeristen willen iets lokaals 
proeven.” 

Milieuvriendelijk	Genieten
Voor Bart Vanstippelen paste de 
overeenkomst met Toerisme Bilzen perfect 
in zijn plannen. Hij zocht samen met zijn 
vrouw een activiteit om mensen te laten 
genieten op een milieuvriendelijke manier. 
“En daar slagen we helemaal in. We krijgen 
veel positieve reacties. Die komen van 
personen die minder goed te been zijn 
tot jonge gezinnen. De wagentjes zijn 
ook populair bij personeelsfeestjes of 
teambuildingsactiviteiten. Ondertussen 
runnen we ook onze Brasserie De Remise 
New Style. Van hieruit vertrekken de 
mensen. Dan drinken ze eerst een glas om 
daarna hun toer aan te vatten. Soms blijven 
ze hier achteraf dineren. ‘We laten ze daar 
vrij in.”

“Voor Toerisme Bilzen is deze samenwerking 
een vooruitgang”, zegt Rachelle Thijs. “Voor 
ons als toeristische gemeente is het moeilijk 
om de verhuringen zelf te doen. Je bent 
gebonden aan uren en als er mensen vrij 
hadden, was onze dienst gesloten. In het 
begin werkten we daarom samen met een 
café op de markt van Bilzen. Zij hielpen de 
mensen in de weekends verder. Dat was 
een succes tot we met Bart in zee gingen. 
Je voelt het verschil wel. De privé werkt 
gewoon sneller dan de overheid.”

Vernieuwing op komst
Het onderhoud van de elektrische 
wagentjes neemt Bart voor zijn rekening. 
Toerisme Bilzen staat daarvoor een 
percentage van de inkomsten af. “De 
wagentjes vragen toch wat onderhoud”, 
vertelt Bart Vanstippelen. “De batterijen gaan 
na een aantal jaar niet meer even lang mee. 
We zitten nu met een dilemma. Investeren 
we opnieuw in acht nieuwe wagentjes? 
We moeten eens bekijken of het concept 
wel populair genoeg blijft. Al denk ik 
van wel. Vooral voor mensen buiten 
Bilzen die hier in een B&B logeren, is het 
geliefd. Ik speel nu met een aantal andere 
milieuvriendelijke concepten, maar die staan 
hier los van. Voorlopig hebben we het nog 
te druk met de horecazaak. Hopelijk is er 
in de winter meer tijd om mijn ideeën uit te 
werken.”

TOERISME 
BILZEN & 
MILIEuVRIENDELIJK 
GENIETEN

“Samenwerking met 

een privéonder-

neming maakt 

dit mogelijk.”



Tips:

•	 Maak	een	match	tussen	overheid	en	privé
•	 Leg	samen	de	verbinding	tussen	
 trekpleisters uit de regio
•	 Teken	verschillende	themaroutes	uit	met		
	 tussenstops	in	horecazaken
•	 Zet	streekproducten	op	de	kaart
•	 Maak	goede	afspraken	rond	het	
	 onderhoud	van	de	wagentjes

PARTNERSCHAP
Bilzen-shuttle
Toeristen	kunnen	Bilzen	ook	ontdekken	met	
de	Bilzen-shuttle.	Deze	shuttle	biedt	plaats	
voor	49	personen.	Tijdens	een	halve	of	een	
hele	dag	genieten	zij	van	een	culinaire	rondrit.	
Een	deskundige	gids	geeft	meer	uitleg	over	
de	Bilzerse	lekkernijen,	zoals	het	Bilzers	
rolleke,	Bilzers	Aperitiefke,	Briemmelevloj,	
Biesenborrel,	...
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MEETJESLAND
MARCEL DE 
PALINGVISSER

“Je moet de 

troeven van de 

streek gebruiken.”

Meetjesland staat terug op de toeristische kaart
Tot enkele jaren geleden had 
het Meetjesland weinig aanzien. 
Hoog tijd om daar iets aan te 
veranderen, dacht Eddy Matthys, 
secretaris bij Plattelandscentrum 
Meetjesland en voorzitter van de 
Meetjeslandse gidsenvereniging. 
Met een drietal mensen waarmee 
hij een gidsencursus volgde, 
sloegen ze aan het brainstormen. 
Het resultaat wordt gesmaakt.

Dat er maar vijftien gidstoeren per jaar 
bestonden in het Meetjesland, maakte 
het voor Eddy Matthys makkelijk. Het 
betekende dat hij alle ruimte had om 
zelf iets in elkaar te steken. “We moesten 
iets origineels maken, waarmee we uit 
de normale gidsbeurten vielen.  We 
kwamen uit bij belevingsarrangementen, 
waarbij we inhoud en beleving via de gids 
aanbieden. Ook het Plattelandscentrum 
Meetjesland werd destijds opgericht 
vanuit de troeven van de streek, namelijk 
landbouw, erfgoed, voedingsproducten 
en het mooie landschap.  Om deze 
belevingsarrangementen vorm te 
geven, richtten we de Meetjeslandse 
gidsenvereniging op. Met enkele collega-
gidsen staken we de koppen bij elkaar om 
na te denken over hoe we het Meetjesland 
aantrekkelijk konden maken vanuit de 
troeven van de streek. Zelf heb ik  een 
verleden in de jeugdbeweging, dus kwam 
mijn ondeugend karakter naar boven. We 
moesten iets creëren waar avontuur in zat. 
Anders blijft het toch niet hangen.”

Dansend	varken	met	twee	nonnen
In Oost-Eeklo staat een standbeeld met 
een dansend varken en twee nonnen. 
Daar wilde Godfried Stockman, ook 
een Meetjeslandse gids, iets creatiefs 
mee doen. “uit zo een brainstorm met 
de collega-gidsen kwamen we op het 
gekke idee om de bijnaam van de Oost-
Eeklonaren eer aan te doen.  We hebben 
een varken gedresseerd voor onze toer 
‘uit met Félicienne’. Félicienne, het varken, 
geïnspireerd op het schilderij van Félicien 
Rops, wandelt gewoon mee. Het was een 
gek idee, maar het effect is schitterend 
gelukt. Alleen al omdat de mensen geen 
varken meer kennen. 
Eddy Matthys vult aan: ”Op dat 
concept zijn we verder gaan broeden. 
Meetjesland is een voedingsregio met 
heel wat streekproducten, waaronder 
de Cuberdon, het Krüger Export bier en 
de speculoosfabrieken. We maakten een 
culinaire wandeling rond de Eekloose 
zoetigheden. Nu dingt Eeklo mee naar de 
titel van culinair ambassadeur van Oost-
Vlaanderen. Tijdens een beleveniswandeling 
vertelt een gids over het heden en verleden 
van die streekproducten.”

De inspiratie van Eddy Matthys kende 
geen grenzen. ‘Op stap met Marcel de 
palingvisser’ is een dropping waar paling 
centraal staat. “Paling leeft hier in de kreken 
en is dus een rasecht streekproduct. 
Vroeger was het eten voor de arme man, 
want iedereen kon het zich veroorloven. 
Nu is het uitgegroeid tot een delicatesse. 

De toeristische raad van Sint-Laureins 
wilde dat meer uitspelen. Zo kwam er 
ook de palingmaand, waarbij we alle 
restauranthouders samenbrachten. Zij 
ontwikkelden heel wat nieuwe gerechten. 
Door deze samenwerking kregen de 
restaurants een nieuwe uitdaging, wat heel 
interessant was. De ingelegde paling staat 
nu bijvoorbeeld terug op de kaart. Het 
was een oud recept dat ze oprakelden. 
Ondertussen heeft de VLAM het erkend als 
streekproduct.”

Nieuwe plannen in aantocht
Dit jaar verwacht Eddy Matthys veel 
meer bezoekers in Sint-Laureins. De 
belevingswandelingen zijn een ongelooflijk 
succes, al is hij zich bewust van de 
houdbaarheidsdatum. “Als je het een keer 
gedaan hebt, dan heb je het natuurlijk 
gedaan. Hoe het nu verder moet? Zelf wil ik 
graag Europees gaan door te verbroederen 
met andere palinggemeenten. In Nederland, 
Engeland en Frankrijk zijn er een aantal 
interessante plaatsen. Met een van de 
vier opgerichte werkgroepen binnen de 
toeristische raad van Sint-Laureins bekijken 
we de mogelijkheden. Met de andere 
denken we na over hoe we de paling 
terug in onze kreken krijgen, welke nieuwe 
gerechten we kunnen ontwikkelen en wie 
we kunnen inzetten als onze ambassadeurs. 
Je moet uit je cocon durven breken. Dat kan 
door over het muurtje te kijken en te durven 
en te willen samenwerken” 



Tips:

•	 Vraag	je	af	hoe	je	het	bedrijf	of	de	producten	
	 aantrekkelijk	kunt	maken

•	 Gebruik	de	troeven	van	de	streek

•	 Zorg	voor	een	avontuurlijk	verhaal	rond	je	
	 product,	dat	blijft	hangen	bij	klanten

•	 Ga	voor	nieuwe	uitdagingen	door	
 samenwerkingen aan te gaan

•	 Durf	uit	je	cocon	te	breken	en	vernieuw	
	 wanneer	er	sleet	komt	op	je	aanbod

Mond-aan-mondreclame
De beleveniswandelingen kennen 
een groot succes bij toneelverenigin-
gen, ouderenverenigingen, vrienden-
groepen en bedrijven. Veel publi-
citeit hoeft het Plattelandscentrum 
Meetjesland niet te maken. 
Eddy Matthys: “We willen dan ook 
geen pretpark worden in ons lande-
lijke gebied. Ik wil zelfs een beetje 
schaarste creëren. Het Meetjesland is 
een gebied met veel rust, groen en 
ruimte en dat moet zo blijven. We 
mogen niet raken aan de eigenheid 
van de streek.  Mensen moeten de 
kwaliteit en de authenticiteit ervan 
blijven beleven.”

TROEVEN
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DE
JAMBROuWERIJ

“De samenwerking 

met andere 

streekproducten 

is een succes.”

Meer dan dertig smaken ambachtelijk ‘gebrouwen’
Limburg is dé fruitstreek bij uitstek 
in Vlaanderen. Alleen blijven er 
heel wat boomgaarden vol rijp 
fruit onaangeroerd. zonde, vond 
Maarten Simonis en hij sloeg aan 
het plukken om er confituur van 
te maken. Lekkere confituur, want 
ondertussen is de vraag niet meer 
bij te houden.

Tien jaar geleden had kok Maarten Simonis 
even genoeg van het keukengebeuren. 
Hij maakte een carrièreomslag naar de 
universiteit Maastricht, waar hij nu deeltijds 
werkt als webcoördinator. Maar het 
koksbloed kruipt waar het niet gaan kan. 
“Ik miste het om met aardse producten 
bezig te zijn. Met het overaanbod fruit in de 
streek ging ik confituur maken voor vrienden 
en familie. Dat is nu uit de hand gelopen 
tot de Jambrouwerij. Mijn zoon Viktor 
koos de naam. Twee jaar geleden maakten 
we een fietstocht langs de brouwerij van 
Westvleteren. Toen hij een bordje met 
‘bierbrouwerij’ zag, vroeg hij waarom we 
het niet de Jambrouwerij noemden. Dat 
vonden we leuk, dus hebben we de naam 
gehouden. Jam klinkt heel Nederlands, 
maar we zitten hier vlak aan de grens. We 
bedienen beide landen.”

Streekproducten	versterken	elkaar
De Jambrouwerij maakt deel uit van Puur 
Limburg. Zij willen dat de producten uit 
Limburg ook meer in Limburg gegeten 

worden. “Ze hebben heel mooie 
gestileerde kasten gemaakt met alle 
Limburgse streekproducten. Die staan bij 
toeristische diensten in de buurt, hotels en 
streekproductenwinkels. Het grote voordeel 
is dat wij de logistiek niet moeten doen. 
Puur Limburg komt de potjes zelf halen. Die 
logistieke ondersteuning heeft ons goed 
geholpen. Anders krijg je dat niet zo vlot 
voor elkaar.”

Enkele van de vele confituursmaken zijn 
het resultaat van een geslaagde combinatie 
van streekproducten. De ‘Aardbei-
Amarenajenever’ is geliefd door de zoete 
jeneversmaak van het Hasseltse Smeets. 
De topper is ongetwijfeld ‘Aardbei-Rose 
Parel’. “In Genoels-Elderen ligt het meest 
noordelijke wijnkasteel van Europa. Sinds 
vijftien jaar maken ze daar terug wijn. De 
Rose Parel is de roze  mousserende wijn. 
Toen we er op bezoek gingen, kregen we 
een fles mee. Daar maakten we het recept 
van. Het is een leuke samenwerking. Het 
‘Riemster Advocaatje’ is een advocaat 
waarin het Riemster Dröpke (jenever op 
basis van vlierbloemen) verwerkt is. De 
producten versterken elkaar.”

Familiale	karakter	behouden
De vraag naar streekproducten is enorm, 
ondervindt Maarten Simonis. Toch wil 
hij niet uitgroeien tot een Materne. “We 
houden de Jambrouwerij bewust klein. 
Misschien dat er op termijn vier pannen 

op het vuur staan in plaats van één, maar 
daar houdt het op. Mensen vragen ook wel 
eens waarom we geen chutneys maken. 
Daar hebben we gewoon geen tijd voor. 
Zelfs op deze kleine schaal komt er toch 
heel wat bij kijken. Het houdt niet op bij 
confituur maken en fruit wassen. Er is ook 
de administratie en de etiketten schrijven. 
Dat laatste doet mijn vrouw trouwens nog 
met de hand, want het is authentieker. In het 
begin zaten we ook elke avond doekjes te 
knippen om over de deksels te trekken. Dat 
hebben we ondertussen uitbesteed aan 
een sociale werkplaats. In feite zijn we een 
mini-onderneming.”

Prijszetting	geen	sinecure
Wat vraag je voor een potje confituur 
wanneer je van je hobby plots je beroep 
maakt? Het was een moeilijke denkoefening 
voor Maarten Simonis. “Nog steeds zelfs. Ik 
denk dat we een paar jaar moeten draaien 
om een goed zicht te krijgen op de beste 
prijs. We hebben het geluk dat we dit 
momenteel in bijberoep doen, dus hoeven 
we er nog niet van te leven. We kijken 
natuurlijk wel naar de concurrenten. En de 
vaste kosten blijven hetzelfde, of je nu één 
potje of vijftig potjes per dag maakt. Dat 
moeten we goed opvolgen.”



Tips:

•	 Spring	op	de	kar	van	ondersteunende	
	 organisaties	zoals	Puur	Limburg
•	 Gebruik	ingrediënten	die	ruim	voor	handen	zijn
•	 Versterk	je	product	door	het	met	andere		
	 streekproducten	te	combineren
•	 Kies	voor	een	realistische	groei
•	 Pluk	de	vruchten	van	sociale	media

Rol	van	social	media
Voor de universiteit Maastricht is Maarten Simonis verantwoordelijk voor 
sociale media. Hij kent dus als geen ander de kracht ervan. “Onlangs kregen 
we op onze Facebook-pagina van de Jambrouwerij een reactie van iemand 
die een conservenfabriek leidt. Hij maakt heel het jaar door appelmoes in, 
maar gedurende twee weken doet hij dat ook met krieken. Daar blijft heel wat 
sap van over. We zijn dat gaan halen en hebben er gelei mee gemaakt. De 
combinatie met steranijs is heel lekker.”

SAMENWERKING



20

AGRIPRESS-
MERODEBOx

“Gelabelde lokale 

producten geven 

stabiliteit aan de 

boerderij”

Merodebox, verzameling van lokale producten 
& diensten in geschenkverpakking

Om het Merodegebied 
toeristisch en economisch te 
promoten, stelde de Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM) de 
Merodebox samen. Deze 
geschenkdoos bevat enkele 
streekproducten en lokale 
diensten. Sofie Scherpereel 
zorgt met Agripress voor de 
promotie ervan.

Agripress zet zich al jaren in om voeding 
van eigen bodem meer naar voor te 
brengen. Het is dan ook geen verrassing 
dat ze meteen achter de lancering van 
de Merodebox stonden. “Wij geloven in 
initiatieven die kunnen leiden tot een groter 
verbruik van onze lokale producten of 
die lokale producenten en de consument 
dichter bij elkaar brengen”, vertelt Sofie 
Scherpereel. “De Merodebox is hier een 
goed voorbeeld van. Het legt de link tussen 
lokale producenten en een toeristisch 
gebied waar ze hun aanbod kunnen 
verkopen. Eigenlijk is het een vaste vorm 
van prospectie. De boeren moeten vaak 
alternatieven zoeken om hun inkomen 
te stabiliseren. Met de verkoop van hun 

eigen producten in een nabijgelegen 
toeristische regio geven ze uiteindelijk een 
toegevoegde waarde aan hun bedrijf. De 
leefbaarheid van hun bestaan wint er ook 
bij. De box biedt dus een toekomstvisie. In 
het begin twijfelen de producenten er soms 
aan, maar later merken ze dat het waar is.” 

Verkoop	vertienvoudigd
De Merodebox is een schoolvoorbeeld 
van hoe toerisme de verkoop van 
streekproducten kan aanzwengelen. 
Toerisme Westerlo verkocht bij de start 
vijf à tien stuks per dag, om daarna naar 
vijftig stuks per dag te gaan. “Dat is dus 
het tienvoudige van het begin”, gaat 
Sofie Scherpereel verder. “Als we de 
producenten contacteren, zeker die ook 
verkopen aan huis, geven ze een positieve 
echo. Er zijn zelfs mensen die speciaal 
terugkomen voor die producten. De 
meeste van die producten hebben dan 
ook een bio- of niet-industrieel karakter, wat 
sympathiek overkomt bij de consument. Dat 
familiale karakter is van cruciaal belang. Elkaar 
ondersteunen is ook belangrijk. We zien 
dat de producenten geneigd zijn om hun 
gamma te verbreden met iemand anders 

uit de ‘club’. Ze komen samen, delen hun 
ervaringen, wisselen cijfers uit, … Er ontstaat 
vaak iets tussen de verschillende boeren.”

Meer	stuwkracht	geven
Hoewel de Merodebox voor de 
nodige stabiliteit in de verkoop van 
streekproducten zorgt, vindt Sofie 
Scherpereel dat de producenten ook 
toekomstgericht moeten denken. “Ik zie die 
box echt als een vulgarisatiekracht, maar 
hij kan moeilijk eindeloos zijn. Het is een 
stimulans voor een, twee of drie jaar. De 
producenten moeten daarna sterker op hun 
eigen benen staan. Dat wil zeggen dat de 
mensen van verder komen om te kopen, 
dat ze regelmatiger kopen en dat ze meer 
producten kopen van hetzelfde bedrijf. 
Ik zou durven stellen dat 25 procent van 
die directe verkoop voldoende inkomsten 
genereren om hun voortbestaan te 
garanderen.”

VLM werkt momenteel een nieuw 
gelijkaardig project uit. Agripress vindt 
het belangrijk dat dergelijke projecten in 
meerdere regio’s lopen.



Tips:

•	Zorg	voor	een	groter	
verbruik	van	lokale	
producten

•	Breng	de	producent	
en consument 
dichter	bij	elkaar

•	Creëer	een	
meerwaarde door de 
link te leggen tussen 
lokale producten 
en een toeristisch 
gebied

•	Behoud	een	familiaal	
karakter	van	het	
bedrijf,	het	komt	
sympathiek	over	bij	
de consument

•	Werk	samen	met	
andere producenten 
en ondersteun elkaar

Merodebox
In de geschenkdoos zitten onder meer de brandnetelkaas van 
biohoeve De Ploeg, het Paternosterbiertje, een kaars van vereni-
ging De Vlaspit en een pak kortingsbonnen. Andere streekproduc-
ten zijn honing, koffie, hoeveworst, kruidenkaas, een kwartetspel. 
Een bijgevoegd bonnenboekje geeft korting bij een aantal onder-
nemers in het Merodegebied. De Merodebox kost 15 euro en is 
verkrijgbaar bij onder meer Toerisme Westerlo.

Agripress werd opgericht in 2004 en is ondertussen uitgegroeid tot de 
grootste landbouwwebsite van België. Sofie Scherpereel en haar team 
brengen berichten over de land- en tuinbouw, zoals marktnieuws, evoluties, 
tendensen, …  
Ze publiceren dagelijks 150 nieuwsartikels in het Nederlands, Frans en Engels. 
De website wordt elke dag door 35.000 bezoekers uit een 100-tal landen 
bezocht. 
www.agripress.be; www.agripress.nl; www.agripressworld.com

STABILITEIT



22

BROuWERIJ 
HET ANKER

“Het authentieke 

karakter van de 

brouwerij is niet te 

kopiëren”

Van klinisch dood naar een belevenis in Mechelen
Brouwerij Het Anker was in 1990 
op sterven na dood. Tot Charles 
Leclef het familiebedrijf overnam 
van zijn nonkel. In de handen van 
de nieuwe eigenaar stak nul euro 
eigen kapitaal en een ruïne die 
hij moest heropbouwen. Maar 
ook, een unieke site die hij in 
de volgende twintig jaar op de 
Mechelse kaart zette.

Hoewel door Het Anker een rijke historiek 
liep, viel de kleine brouwerij begin jaren 
negentig terug tot quasi niets. Charles 
Leclef stond voor een groot probleem 
dat hij moest oplossen. “Ik kreeg geen 
klassieke brouwerij in handen die door zou 
kunnen groeien tot een industrie. In ons 
verhaal zat een eeuwenoud gebeuren met 
een historische site, die jammer genoeg 
in verval raakte. Dat deed mij nadenken 
als ondernemer. Langs een kant is het 
marktgericht zeer interessant, want het kan 
groeien, maar het kan ook als een pudding 
in elkaar zakken als je marktafhankelijk 
wordt. Ik had geen commerciële middelen, 
dus moest ik iets realiseren dat minder 
marktafhankelijk was. Hoe? Door ons de 
vraag te stellen wat we meer hebben dan 
een ander. Zo is het idee ontstaan om op 
een positieve manier een dimensie toe te 
voegen aan het bier brouwen en verkopen. 
Het vertrekpunt was om Het Anker 
toegankelijk te maken en de mensen tot bij 
ons brengen in plaats van met een catalogus 
naar de andere kant te gaan.”

Slaapaccommodaties als 
economische impuls
De eerste grote stap die Charles Leclef 
zette, was het renoveren van een vleugel 
tot slaapaccommodatie. Iets wat erg 
gelegen kwam voor stad Mechelen. “Bij 
de start van het hotel in 1999 waren er 
misschien vijf hotels in Mechelen. Er was 
dus een tekort aan kamers. Ik stuurde 200 
brieven naar bedrijven om te laten weten 
dat we bestonden. Een dag later waren 
de kamers voor 80 procent bezet. Zonder 
financiering was me dit natuurlijk niet gelukt. 
Geen sinecure, want ik had nul euro eigen 
kapitaal. Dat de bank toch mee stapte in 
ons verhaal, bewees dat het idee goed 
was. Eigenlijk kun je zeggen dat het hotel uit 
economische redenen is ontstaan, maar het 
paste ook in onze visie. Als we erin slagen 
om naast onze producten an sich ook 
andere elementen te koppelen waar de 
consument boodschap aan heeft, dan krijgt 
die een andere ervaring en zijn we meer 
dan onze producten.”

Stap	voor	stap	verder	bouwen		 	
op	de	visie
Tot de dag van vandaag werkt Charles Leclef 
aan het versterken van Het Anker. Naast 
hotelarrangementen en het aanbieden van 
vergaderfaciliteiten is er ook de uitbreiding 
van de brasserie en wandel- en fietsroutes. 
“We zijn nu bezig met de verhuis van de 
bottelarij. We kunnen dat hier niet meer 
blijven doen, want de oude gebouwen zijn 
economisch gezien een handicap. Deze 

beslissing is een point of no return en ligt 
in de lijn van onze visie. De ruimte die zo 
vrijkomt biedt weer nieuwe mogelijkheden. 
Mijn bedoeling is om van Het Anker een 
brouwerij van de mensen te maken. Ik 
ben uiteindelijk slechts een speler in de 
geschiedenis die hier passeert, maar de 
locatie blijft in de stad. Mensen zouden 
hier zeven op zeven op elk uur van de dag 
binnen moeten kunnen. Zo creëer je kleine 
ambassadeurs en blijft de ziel voor eens en 
voor goed ‘verankerd’ in Mechelen.”

Gouden	Carolus	Single	Malt
Eind 2013 brengt Brouwerij Het Anker de 
Gouden Carolus Single Malt op de markt. 
Van 1637 tot 1927 maalt en stookt het 
‘meuldersgeslacht’ Van Breedam graan tot 
jenever op de Molenberg in Blaasveld. In 
1872 verlaten Louis Van Breedam en zijn 
zus de Molenberg en worden brouwers 
in Mechelen. Charles Leclef groeit als kind 
op in de brouwerij maar kent ook de 
Molenberg in Blaasveld waar zijn oom 
woont. Tot op vandaag is de Molenberg 
nog steeds in de handen van de familie 
en leeft de traditie voort. Charles start een 
ander gedurfd plan en wil in de Molenberg 
bier tot alcohol distilleren nl. whisky. Deze 
whiskystokerij wordt het perfect huwelijk 
tussen twee familietradities: brouwen en 
distilleren en is de cirkel terug rond.  



AUTHENTICITEIT
Activiteiten	
Brouwerij	Het	Anker:

-	 Hotel-Brasserie-
Seminariemogelijkheden

-	 Brouwerijbezoeken	met	
degustaties

-	 Caroluswandeling	door	de	
binnenstad	met	stadsgids

-	 Gouden	Carolus	Fietsroute
-	 Gouden	Carolus	Fietszoektocht	

met	prijzenpot
-	 Gouden	Carolus	stempelkaart
-	 Gouden	Carolus	Wandelzoektocht	

met	prijzenpot
-	 Diverse	interne	en	externe	

activiteiten	ism	toeristische	
diensten,	socio-culturele	
verenigingen,	locale	
organisaties,…

Tips:
•	 Zorg	dat	je	minder	marktafhankelijk	bent	als	je	niet	over	commerciële		 	
	 middelen	beschikt
•	 Vraag	je	af	wat	je	bedrijf	meer	heeft	dan	een	ander	en	houd	eraan	vast
•	 Breng	de	mensen	naar	je	bedrijf	in	plaats	van	andersom
•	 Creëer	een	unieke	beleving	rond	je	producten
•	 Maak	van	de	omwoners	van	je	bedrijf	ambassadeurs
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ROOMER 

“We staken het 

goede van het 

oude en het 

nieuwe in 

een flesje.”

Gents vlierbloesemdrankje verovert aperitiefkaart
Grootmoeders zelfgemaakte 
vlierbloesemlimonade van 
de broers Maarten en Jeroen 
Michels prikkelde niet alleen 
hun smaakzin, maar ook hun 
nieuwsgierigheid. Wat konden ze 
er nog mee maken? Tien jaar lang 
experimenteerden ze in de kelder 
van hun ‘mémé’. ze kwamen 
uit op een aperitiefdrank met 
een hoog gehalte sexyness. De 
toeristen in Gent vallen er voor in 
zwijm.

De populariteit van Roomer was 
onverhoopt voor Maarten en Jeroen. 
Distilleren was een hobby. In de beginjaren 
kochten vooral sympathisanten hun 
probeersel. “Zo kregen we wel wat geld 
binnen om ons systeem te verbeteren”, 
vertelt Maarten. “Na tien jaar gingen de 
flesjes zo goed de deur uit, dat we voor 
een keuze kwamen te staan. Springen of 
niet springen. We besloten om ervoor te 
gaan, maar wel in bijberoep. We dachten 
na over de naam en stelden een aantal 
doelen voorop. Als we die zouden halen, 
dan konden we een bvba oprichten. De 
start in het SMAK was enorm. De cijfers 
staken ver boven onze financiële planning 
uit. De combinatie met mijn job in het 
onderwijs was na een jaar onmogelijk. Met 
twee sterke vrouwen achter ons zijn we er 
helemaal voor gegaan. Je kunt je niet blijven 
wijsmaken dat het een hobby is.” 

Ad	rem	bedrijf
De verdere uitbouw van Roomer ging 
uiteraard niet zonder investeringen. Maarten 
en Jeroen bleven wel voorzichtig met een 
krediet. “Natuurlijk konden we niet zonder, 
want we hadden niet veel opzij staan. Toch 
wilden we niet gaan lenen om te lenen. 
Geld van de bank dient niet om mee te 
spelen. Onze filosofie is dat je het maximum 
moet doen met je eigen geld en dan pas 
bij de bank gaat aankloppen. Alleen zo kun 
je er volgens mij op lange termijn beter van 
worden.”

Omdat Roomer alcohol bevat, is het een 
gedistilleerd product. Daar horen ook 
accijnzen bij. “Dat maakt ons in prijs erg 
verschillend tegenover wijn of bier. We 
kunnen dat niet goed vertolken naar onze 
consument. Het is niet dat wij er meer 
aan verdienen, maar op een fles van 0,5l 
betalen we 1,36 euro accijns. En dat is dan 
nog eens aan btw onderworpen. Het heeft 
veel consequenties voor je organisatie. Zo 
zijn we een ad rem bedrijf geworden. We 
weten elke week hoe we ervoor staan, 
want elke donderdag moeten we accijnzen 
betalen op alles wat er de week voorheen 
buiten ging. Alles is hier wekelijks geteld, tot 
op de fles.”

Groei	dankzij	toerisme
De vraag naar Roomer wordt elk jaar groter. 
Willen Maarten en Jeroen nog groeien? “Wij 
gaan groeien! De sky is the limit. Al groeien 
we nu iets te snel en al acht jaar aan een 

stuk. Minimum 22% en maximum 30%. Dat 
is exponentieel. Je moet het maar doen 
met vijf mensen. Maar we hebben niet 
alleen een groeibehoefte, ook een drang. 
Hoe lokaal we ook willen werken, we zijn 
genoodzaakt om veel basisproducten bij 
multinationals te halen. Daarin zitten we wat 
gevangen. We zouden er ons graag van 
losmaken. De vlierbloemen gaan we wel 
grotendeels zelf plukken. We hebben in 
Oost-Vlaanderen eigen plantages waar we 
aanplanten en telen. Mensen mogen ons 
altijd een handje komen helpen. Zo leren 
ze de schoonheid van de streek kennen. 
Het zorgt ook voor verbondenheid met 
het merk. Een ander deel kopen we van 
een bioboer. We krijgen ook wel eens tips 
van mensen. Daar staat dan een cadeau 
tegenover.” 

Roomer is gekend om zijn hippe uitstraling. 
Een bewuste keuze. “Ook al zijn we 
artisanaal en klein, we wilden niet weten 
van raffialintjes of een boer op onze fles. 
We kunnen ook zonder die dingen natuurlijk 
en authentiek zijn. Ik wilde ons sexy 
presenteren. Dat is volgens mij de manier 
waarop je nieuwe dingen verkoopbaar 
maakt. Ook al zijn we klein, we doen 
groots.” Ondertussen ligt Roomer ook in 
de rekken bij Het Groot Vleeshuis in Gent, 
het promotiecentrum voor Oost-Vlaamse 
streekproducten en een trekpleister voor 
toeristen.



NIEUWBOLLIG

Ambassadeurproduct
Roomer zet zijn deuren open voor bezoekers. Maarten en Jeroen begeleiden 
de toeristen persoonlijk. “Mens, milieu en sociaal ondernemerschap, daar 
praten we graag over. We hopen dat mensen Roomer meenemen naar het 
buitenland als typisch Gents product. Het mag een ambassadeurproduct 
worden. Maar die strepen moet je verdienen. 
Er staat niet opeens een mastodont van een streekproduct.” 

Nieuwbollig
Een woord dat uit de kokers van Maarten en Jeroen kwam. Ze lieten het 
prompt registreren. “We verbinden het goede van het oude met het nieuwe. 
Zoals vroeger gaan we zelf met de kratjes naar de cafés. Het is een nieuwbol-
lig distributiesysteem. Heel lokaal en met een korte transportketen. We gaan 
trouwens binnenkort leveren met een bakfiets om onze footprint zo laag 
mogelijk te houden. Nieuwbollig is ook een goed contact met zowel de ver-
delers als de consumenten. Het moderne zit hem in ons databeheersysteem 
en de voortdurende optimalisatie van ons productieproces. In samenwerking 
met studenten van de hogeschool en de universiteit bouwen we aan ‘de 
beste RoomeRmachine ter wereld.’ Daar werken we al acht jaar aan. 
Stilaan is het werkbaar, al kan het nog beter.”

Tips:
•	 Spring	op	het	juiste	moment
•	 Stel	verkoopsdoelen	voorop	en	hou	je	daaraan
•	 Leen	niet	meer	dan	nodig
•	 Hou	rekening	met	accijnzen	bij	alcoholische	dranken
•	 Zorg	voor	een	authentieke	uitstraling
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VZW STREEKPRODuCTEN VLAAMS BRABANT
STRAFFE STREEK BEuRS

Streekproducten professionaliseren op verschillende niveaus
De vzw Streekproducten 
Vlaams-Brabant (SVB) is gegroeid 
vanuit enkele producenten. 
Onder het motto ‘samen zijn we 
sterk’ wil het actieplatform de 
verschillende streekproducten 
verder professionaliseren. 
Projectmedewerker Daan 
Vanhorenbeek: “Onze hoofdtaak 
blijft de promotie, maar er staat 
heel wat meer te gebeuren.”

Begin jaren negentig sloegen enkele 
producenten uit Vlaams-Brabant de handen 
in elkaar. Ze organiseerden een proeverij 
in Tienen om hun streekproducten in de 
kijker te zetten. En al snel bleek dat een 
succes. “De bezoekers kwamen achteraf 
naar hun winkel, dus het concept sloeg 
aan”, vertelt Daan Vanhorenbeek. “Zo 
zijn ze op het idee gekomen om een 
actieplatform op te richten, omdat er 
nog heel wat andere streekproducenten 
waren. Dat betekende de start van de 
vzw Streekproducten Vlaams-Brabant. 
Dankzij subsidies van de provincie Vlaams-
Brabant kunnen we een mooie werking 
op poten zetten die de verschillende 
producten verder professionaliseert. Elke 
streekproducent vindt zijn houvast bij de 
vzw Streekproducten Vlaams-Brabant. Deze 
vereniging is een coördinatie-, overleg- en 
actieplatform van, voor en door Vlaams-
Brabantse streekproducenten, streekwinkels 

en -hoekjes, horeca-uitbaters, B&B’s, Straffe 
Streek Gemeenten en andere partners.
We organiseren voor onze leden 
verschillende workshops over 
uiteenlopende thema’s, zoals bijvoorbeeld 
over het ontwikkelen van een eigen huisstijl. 
Onze hoofdtaak blijft het promoten van de 
streekproducten. We maken ze bekend in 
onze publicaties, vergaren alle nuttige info 
en bouwen een data- en fotobestand uit. 
Een heel handig instrument daarbij is de 
website www.straffestreek.be. Daar vind je 
met enkele muisklikken elke streeklekkernij 
terug.”

Streekproducten als profilering
Dit jaar heeft de vzw SVB voor het eerst 
twee Straffe Streek Beurzen georganiseerd. 
uitgenodigde uitbaters en zaakvoerders van 
horeca, logies, verkooppunten, bedrijven 
en gemeenten krijgen zo een exclusieve 
gelegenheid om kennis te maken met de 
streekproducten. “We organiseerden de 
Straffe Streek Beurs in het Pajottenland 
en het Hageland. We zien dat er elk jaar 
meer en meer horecazaken en logies lid 
worden bij onze vzw SVB om zich met 
streekproducten te onderscheiden. We 
willen het gebruik van streekproducten ook 
meer doortrekken naar de gastronomische 
keuken, want chefs kunnen heel wat mooie 
dingen doen met onze producten. De 
bezoekers die nu komen, hebben oprecht 
interesse voor de verschillende producten. 

Ze komen naar de beurs om te genieten van 
geuren, smaken en verhalen en om nuttige 
contacten te leggen. Het kadert perfect in 
wat we doen, namelijk producten in de 
kijker zetten, een cross-over maken naar 
andere sectoren en de link leggen met 
toerisme.” 

Distributie	professionaliseren
Dit jaar staat vzw Streekproducten Vlaams-
Brabant voor een grote uitdaging. Ze 
willen een professionele distributie van 
streekproducten op poten zetten om 
die op een efficiënte en gestructureerde 
manier bij de verkooppunten te krijgen. 
Door het wegvallen van subsidies voor 
hun distributiepartner in de sociale 
economie, moest de vzw Streekproducten 
Vlaams-Brabant op zoek naar een 
nieuwe partner. “De vzw SVB heeft een 
samenwerkingsovereenkomst met JAVA. 
JAVA is een familiebedrijf dat naast 
koffiebranderij (streekproducent) ook actief 
is in food service in heel België. Zij leveren 
voedingsmiddelen aan grootkeukens 
en collectiviteiten, zoals rusthuizen, 
ziekenhuizen, ... Niet alle producten zijn 
klaar om opgenomen te worden in een 
professioneel distributiesysteem. De 
vzw SVB wil de producenten dan ook 
begeleiden en ondersteunen in dit proces.”
 

“De Straffe 

Streek Beurs 

is een 

succesverhaal.”



Tips:

•	Zorg	voor	een	brede	promotie	
	 van	streekproducten
•	Organiseer	workshops	om	de	werking	

van	producenten	te	professionaliseren
•	Trek	bij	evenementen	het	juiste	
	 publiek	aan
•	Maak	cross-overs	naar	andere	sectoren	

en leg de link met toerisme
•	Streef	naar	continuïteit	in	de	distributie	

van	streekproducten

Straffe	Streek	Boek
In samenwerking met de provincie 
Vlaams-Brabant geeft vzw Streek-
producten Vlaams-Brabant het 
Straffe Streek Boek uit. Het is een 
verzameling van de verschillende 
streekproducten waarover de 
producenten hun verhaal vertellen. 
Verder komen ook de verkooppun-
ten, logies, horecazaken en ge-
meenten die met streekproducten 
werken aan bod. Het Straffe Streek 
Boek kost 6 euro en is verkrijgbaar 
in de streekhoekjes of -winkels of 
kun je online bestellen via Toerisme 
Vlaams-Brabant 
(www. toerismevlaamsbrabant.be ).

Java
De samenwerking met JAVA is een hele aanpassing voor een aantal 
producenten. “Sommigen vinden het kader van dit verhaal te groot. 
Ze zien hun product eerder als een kleinschalig iets en ze vrezen 
zo het persoonlijk contact met hun klanten te verliezen. Dat hoeft 
zo natuurlijk niet te zijn. Het zal vooral een andere manier van 
bedrijfsvoering vragen. Klantencontacten kun je immers perfect op een 
andere manier invullen. En de meerwaarde voor de producent om in 
te stappen in het verhaal is enorm. Het betalingsrisico valt weg, want 
JAVA werkt als grossist. De administratie slorpt ook een stuk minder tijd 
op omdat ze te maken hebben met slechts één afnemer. 
Daardoor krijgen ze meer tijd om te produceren en misschien wel 
voor de ontwikkeling van nieuwe producten. Natuurlijk is iedereen 
vrij om in dit systeem te stappen. Het is iets extra dat we aanbieden. 
Producenten die dit niet doen, gaan we echter zeker niet over het 
hoofd zien.” 

PROFESSIONALISERING
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HET GROOT 
VLEESHuIS
PROMOTIECENTRuM 
VOOR 
OOST-VLAAMSE 
STREEKPRODuCTE
EROV

“Het is een uniek 

concept in België.”

Publiek-private samenwerking promoot 
Oost-Vlaamse streekproducten
Het Groot Vleeshuis ligt pal 
in het centrum van Gent aan 
de Groentenmarkt, op een 
steenworp van de toeristische 
dienst. Binnenin liggen er een 
honderdtal streekproducten op 
een presenteerblaadje. Letterlijk. 
Het is de gedroomde locatie 
voor startende en bestaande 
streekproducenten om hun 
producten te promoten.

De vzw Economische Raad voor 
Oost-Vlaanderen (EROV) baat het 
Promotiecentrum al tien jaar uit met de steun 
van de provincie Oost-Vlaanderen. De stad 
Gent is eigenaar van Het Groot Vleeshuis en 
verhuurt het aan EROV. Momenteel zijn er 
45 bedrijven partner. “Zij betalen instapgeld 
om hier met hun producten in de etalage 
te liggen en verwerkt te worden in de 
gerechten”, verduidelijkt Daniël De Steur, 
directeur bij EROV. “Per product vragen we 
ook een maandelijkse bijdrage. We streven 
naar een zo divers mogelijk aanbod, zodat 
ook kleinere bedrijven kunnen meestappen 
in het verhaal. Door die beperkte bijdragen 
kunnen we break-even draaien en zorgen 
we voor producentenbinding. De bedrijven 
engageren zich op die manier. Wat ze 
ervoor in de plaats krijgen? We proberen de 
producten zo veel mogelijk te promoten, 
bijvoorbeeld in publicaties, folders, 
tv-spots, en onze website. We maken 
geen onderscheid tussen kleine en grote 
bedrijven.”

Spotlights

De Oost-Vlaamse streekproducten die in 
het promotiecentrum liggen, blijven niet 
onopgemerkt, vertelt Chantal Gheysen, 
directieadviseur bij EROV. “Regionaal 
toerisme en streekproducten zijn een 
ijzersterke combinatie. Dat is wat we hier 
onder meer ondersteunen. Bedrijven maken 
promotie voor hun producten in een 
historisch geklasseerd gebouw dat dagelijks 
heel wat bezoekers aantrekt. Hier passeren 
heel wat gidsen. We mikken op verenigingen 
en groepen die Gent voor een dagje komen 
bezoeken en in Het Groot Vleeshuis iets 
eten en drinken of een pakket kopen. We 
werkten daarnaast arrangementen uit met 
de bootjesverhuurders. De meeste Oost-
Vlamingen kennen ons promotiecentrum 
ondertussen. Het is een uniek concept 
dat zonder de samenwerking tussen de 
overheid en de  privésector niet mogelijk 
zou zijn.”

Evenwichtsoefening
Dat een publiek-private samenwerking 
ook met uitdagingen gepaard gaat, is 
onvermijdelijk, weet Daniël De Steur. “We 
willen het algemene belang dienen. Om 
dat te kunnen doen, moet je ook het 
private belang dienen. Maar we kunnen 
er geen commerciële zaak van maken. De 
verantwoordelijke van Het Groot Vleeshuis 
kan niet zeggen dat hij een bepaald 
product niet meer aanbiedt omdat het niet 
verkoopt. We willen net over de diversiteit 
waken. Dat we de beide belangen moeten 

dienen, is een evenwichtsoefening. Die is 
gesteund op goede persoonlijke contacten 
en wederzijds vertrouwen. Als er iemand 
malcontent is, kunnen we dat daarom goed 
opvangen. Tot hiertoe is niemand uit het 
Promotiecentrum gestapt. We zorgden ook 
voor contacten tussen de verschillende 
bedrijven. Ze leren elkaar beter kennen 
door ons omdat we een soort platform 
zijn. Van het een komt dan het ander.”

De middenstanders uit de omgeving 
vreesden in het begin voor oneerlijke 
concurrentie, maar die vrees wist EROV 
snel in de kiem te smoren. “Ze wilden niet 
dat we de producten hier goedkoper 
verkochten. We hebben hen meteen gerust 
gesteld dat we dat niet zouden doen. 
Omdat we hen van in het begin betrokken, 
bouwden we een goede relatie uit. En volk 
trekt volk. Het Groot Vleeshuis sluit om zes 
uur, dus gaan de klanten vaak bij hen nog 
iets drinken.”



DIVERSITEIT
Tips:
•	Zorg	voor	producenten-

binding	met	een	
instapbijdrage

•	Promoot	op	zo	veel	
mogelijke	manieren	de	
streekproducenten

•	Werk	arrangementen	uit	
 met toeristische diensten
•	Waak	over	de	diversiteit	
	 van	de	streekproducten
•	Bouw	een	goede	relatie	uit	

met de middenstanders en 
omgeving

Springplank
Het Groot Vleeshuis is een mooie 
springplank voor kleine bedrijven. Zo 
werd Roomer hier gelanceerd. Daniël 
De Steur: “Ze hebben heel wat publici-
teit gekregen, zoals een reportage op 
de regionale televisie. Het zal je maar 
overkomen als starter om meteen een 
half uur gratis op tv te komen. Onze 
promotie blijft niet zonder gevolg. Het 
provinciebestuur heeft voor haar ont-
vangsten en recepties al Oost-Vlaamse 
streekproducten overgenomen. Het is 
een wisselwerking.” 
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DE VEuRN’ 
AMBACHTSE
POTJE PATé

“Kusttoeristen 

trekken met

fiets naar 

binnenland voor 

streekproducten.”

Veurn’ Ambachtse Ouderwestchen boerenpaté 
en potjesvlees kregen Europese erkenning
Al dertig jaar lang maakt De 
Veurn’Ambachtse paté. Na de 
opening van eetcafé ’t Potje Paté 
en Het Patéwinkeltje floreren 
de zaken als nooit tevoren. Het 
assortiment groeide uit tot meer 
dan veertig soorten paté, foie 
gras, rillette en potjesvlees die 
makkelijk hun weg vinden naar 
delicatessenzaken over heel het 
land.

De Veurn’Ambachtse zit ondertussen aan 
de zesde generatie van de slagersfamilie. 
Joris Missiaen en zus Carmen houden 
samen met hun ouders de traditie in stand. 
“Dertig jaar geleden begonnen onze 
ouders met het fabriekje. Ze onderzochten 
de markt om te kijken op welk product 
ze zich best konden focussen. Dat bleek 
paté te zijn. Tien jaar geleden openden 
we naast de fabriek de horecazaak en het 
winkeltje. Pas toen leerden de mensen uit 
de streek ons beter kennen. We trokken 
ook heel wat toeristen uit de kuststreek 
aan. Elk jaar zagen we het aantal groeien. 
Tegenwoordig hebben ze hun fiets mee 
om het binnenland in te trekken of logeren 
ze in één van de talrijke hoevehotels, 
vakantiehuizen of B&B die de streek rijk is. 
De mensen willen graag streekproducten 
proeven en blijkbaar komen ze dan 
hier terecht. Ons concept spreekt de 
mensen aan, want eens ze thuis zijn, 

vertellen ze over ons tegen hun slager of 
delicatessenzaak. Dat is mooie reclame.”

Smaken met geschiedenis
De ouderwetse boerenpaté en het 
potjesvlees zijn typische producten uit 
de regio rond Veurne. Joris Missiaen 
en zijn familie kregen er een Europese 
erkenning voor. “Het zijn beide producten 
met een geschiedenis. De ouderwetse 
boerenpaté maakten ze tweehonderd jaar 
geleden al. Het potjesvlees heeft zelfs een 
geschiedenis van meer dan vijfhonderd 
jaar. Waarom het zo typisch is van hier? 
Ze hebben een typische smaak van de 
Westhoek. Je kunt het vergelijken met 
een Geuze uit Brussel. Daar ga je het bier 
drinken, maar hier veel minder. Het is een 
smaak die regionaal blijft hangen. In 2006 
zijn we ook erkend door de VLAM. Omdat 
we een Europese erkenning willen voor het 
potjesvlees uit de Westhoek, hebben we 
de producenten uit de streek die het nog 
op ambachtelijke manier bereiden verenigd 
in een orde. We dienden gezamenlijk een 
dossier in. Ondertussen zijn er een tiental 
producenten aangesloten die ook erkend 
zijn door de VLAM.”

In het eetcafé ’t Potje Paté serveert de 
familie Missiaen tal van gerechten met 
streekproducten. En daar hoort een biertje 
bij. “Foodpairing is de dag van vandaag 
belangrijk. We zochten naar smaken die 

bij onze producten pasten. Zo hebben 
we combinaties met bieren gemaakt. We 
werken ook met andere streekproducten. 
Tweemaandelijks passen we de kaart aan. 
Bij de gerechten staat steeds het verhaal 
erbij. Op onze site vinden de mensen tips 
over wat ze met onze producten kunnen 
doen. We verklappen onze recepten niet, 
maar we spelen wel zo veel mogelijk open 
kaart.”

Kwaliteit	centraal
Joris Missiaen haalt zijn ingrediënten in 
de groothandel, maar doet ook beroep 
op Local Food Express. “Onze garnituren 
komen daar vandaan. Zij hebben contacten 
met verschillende bioboeren. Iedere week 
krijgen we een lijst van alle zuivel, groenten, 
fruit en bloemen waaruit we kunnen kiezen. 
Voor ons is dat een grote meerwaarde. 
Of we nog gaan investeren? Al dertig jaar 
lang investeren we elk jaar een beetje. In 
de toekomst willen we de winkel en de 
keuken verder uitbreiden naar het atelier. 
Soms kopen we een andere machine, maar 
enkel om het werk te vergemakkelijken. 
We gaan ons volume niet vergroten, want 
we willen niet de industriële toer opgaan. 
We focussen ons liever op wat we goed 
kunnen. De kwaliteit mag er niet onder 
lijden.”
Recepten vind je op www.
deveurnambachtse.be/n/belgian-beer-bites



Belgian	Beer	Bites
’t Potje Paté lanceerde enkele jaren geleden tijdens de 
Week van de Smaak de ‘Hoppas’. De naam komt van de 
combinatie hop + tapas. Het is de Vlaamse variant van de 
Spaanse tapas, maar dan geserveerd met een streekbier. Joris 
Missiaen won er zelfs een kookwedstrijd mee als “Hoeve 
Hoppa”. Hij mocht het voorstellen op Focus WTV en tijdens 
het gala-evenement van West-Vlaming van het jaar “100% 
West-Vlaams”. Wegens mogelijke naamsverwarring met 
een Belgisch biertje werd een tijdje geleden beslist om er 
een nieuwe aantrekkelijke naam aan te geven. Het principe 
blijft hetzelfde: je bestelt één van de “Beer Bites” en krijgt 
vervolgens een Belgische streekbier voorgeschoteld met een 
hapje dat bestaat uit een combinatie van de producten van 
’t Potje Paté. 

FOCUS

Tips:
•	 Focus	je	op	een	bepaald	product	in	de	markt	en	specialiseer	je
•	 Hou	vast	aan	producten	met	een	smaak	uit	de	regio
•	 Zoek	naar	geslaagde	combinaties	met	andere	streekproducten
•	 Vertel	een	verhaal	bij	de	gerechten	en	geeft	tips	voor	thuis
•	 Laat	kwaliteit	niet	lijden	onder	schaalvergroting
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GEITENBOERDERIJ 
POLLE

“Vanaf dag een 

is het blijven 

investeren.”

Kaasmakerij vult nood hoevetoerisme
Ongetwijfeld konden Pol en 
Veerle D’Haene nooit vermoeden 
dat het zo een vaart zou lopen 
met hun geitenboerderij. 
Dertig jaar geleden was Marie de 
enige geit die voor melk zorgde. 
Vandaag maken bezoekers kennis 
met 500 gelukkige nakomelingen. 
Daar hoort een stukje geitenkaas 
of kaastaart bij.

Tijdens zijn burgerdienst zag Pol een echte 
Kempense hoeve verkrotten in Westmalle. 
Als hij er wat klusjes deed, mocht de 
beginnende boer er twee jaar gratis wonen. 
Hij startte er met de kweek van biologische 
groenten en liet zijn enige geit Marie voor 
de melk zorgen. “Die gaf veel te veel 
melk, dus experimenteerde Pol met kaas”, 
vertelt Veerle. “Die verkocht hij dan bij de 
groenten. Dat sloeg aan, dus kocht hij een 
aantal geiten over van iemand die ook op 
de Vogelmarkt in Antwerpen stond. Pol 
kreeg die plaats en dertig jaar later staan 
we er nog. We slaan geen week over. 
De meeste mensen kennen ons daarvan. 
Dankzij die markt kon Pol van het kaasmaken 
gaan leven. Omdat de hoeve te klein werd, 
kochten we in ’91 een huisje met een 
schuur en wat grond in Lichtaart. 
Een jaar lang deden we verbouwingen. 
Er kwamen twee stallen bij en een aparte 
kaasmakerij. De investeringen zijn nooit 
gestopt.”

Gemeente	enthousiast
Vanaf het begin voelde Veerle en Pol de 
steun van de gemeente Kasterlee. 
Zij zagen dat de geitenboerderij iets kon 
betekenen voor hun toeristische gemeente. 
“Kasterlee staat bekend om zijn bossen, 
maar hier is 50% landbouwgebied. 
Er lag dus een groot potentieel aan 
hoevetoerisme. 
Omdat we veel van huis weg waren door 
de vele kleine marktjes waarop we stonden, 
gingen we nadenken. We besloten om die 
kleine marktjes te laten vallen en de kaart 
van toerisme te trekken. Al vrij snel daarop 
ontvingen we groepen. Ik maakte ijs om 
ze iets aan te kunnen bieden. Na een tijdje 
kwamen hier bussen aan met 50 personen. 
Die wil je dan ergens kunnen zetten. We 
creëerden een ruimte voor een zaaltje en 
sinds vijf jaar hebben we een terras.” 

“Vorig jaar ontvingen we 130 groepen, 
waaronder scholen, gepensioneerden 
en verenigingen. We hebben natuurlijk 
geluk met onze ligging. Er liggen hier een 
aantal verblijfsdomeinen voor jongeren in 
de buurt, zoals De Hoge Rielen in Tielen 
en Bloso in Herentals. We willen hen iets 
educatiefs aanbieden. Zij krijgen een uur 
rondleiding met daarna een film over het 
kaasmaken. Daarna sluiten we af met een 
ijsje of koffie met degustatie. Ik voorzie 
ook een broodmaaltijd met uitsluitend 
geitenkaas.”

Levenswerk
Vroeger konden de bezoekers van 
Geitenboerderij Polle tot in de stallen. 
Daar zijn Veerle en Pol terug van afgestapt. 
“Het risico op ziektes bij onze dieren is te 
groot. De bezoekers lieten bijvoorbeeld 
de poorten wel eens open staan, zodat 
onze geiten in de trek stonden. De mensen 
reageerden ontgoocheld, maar ik maakte 
hen duidelijk dat dit ons levenswerk is, 
terwijl zij hier slechts tien minuten passeren.”
In het najaar gaat Veerle een nieuwe 
kaas lanceren. Ze ontwikkelde een 
witschimmelkaas die stilaan op punt staat. 
“Het is een Brie-achtige kaas. Die ontbrak 
nog in ons assortiment. De kaaswinkels 
vroegen er ook om. Deze nieuwe kaas sluit 
mooi aan bij de Neteling die we samen 
maken met Kaasmeester Van Tricht. Deze 
piramidevormige kaas wordt ondermeer 
geserveerd in het Hof van Cleve.”

De samenwerking met de VVV en de 
toeristische dienst van de gemeente 
Kasterlee noemt Veerle ‘ongelooflijk’. Ze 
wordt nauw betrokken bij de toeristische 
initiatieven. “Geitenboerderij Polle maakt 
deel uit van een picknicktoer waarbij 
toeristen een picknickmand meekrijgen met 
streekproducten. We zijn het vertrekpunt 
van Plezant Platteland en staan op de 
kaart van de culinaire fietstocht. Ik stel 
ook geschenkmanden samen voor de 
gemeente. Daar kruipt veel tijd in, maar het 
is geven en nemen.”



Tips:

•	 Focus	op	een	grote	versmarkt	
	 om	je	producten	te	promoten
•	Blijf	investeren	in	je	infrastructuur
•	Onderhoud	een	goede	samenwerking	
	 met	je	gemeente	en	collega’s
•	Probeer	bezoekers	iets	bij	te	
	 brengen	over	je	vak
•	Maak	geen	compromissen	als	het
	 over	je	levenswerk	gaatWIN-WIN
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COLOFON

Met dank aan de volgende organisaties en bedrijven voor hun medewerking:

Bedrijf	 Contactpersoon	 E-mail

Agripress Sofie Scherpereel info@agripress.be
Geitenboerderij Polle Paul en Veerle D’haene-Minsaer info@polle.be 
Het Anker Charles Leclef info@hetanker.be
De Jambrouwerij Maarten Simonis lekkerejams@dejambrouwerij.be
Puur Limburg Sander Dragt sander@puurlimburg.be
Toerisme Bilzen Rachelle Thijs toerisme@bilzen.be
Gourmet Invent Henk Verhaest info@gourmetinvent.be
Roomer Maarten en Jeroen Michels contact@roomer.be 
EROV Chantal Gheysen chantal.gheysen@oost-vlaanderen.be
Camellia-kwekerij  Guy Van Rysseghem guyvanrysseghem@skynet.be
Plattelandscentrum Meetjesland Eddy Matthys info@plattelandcentrum.be
Restaurant De Warande Dirk Boelens info@dewaranderestaurant.be
Streekproducten Vlaams-Brabant vzw Daan Vanhorenbeek daan.vanhorenbeek@vlaamsbrabant.be
De Veurn’ Ambachtse  Joris Missiaen info@deveurnambachtse.be

Verantwoordelijke	uitgever
Peter De Wilde, Toerisme Vlaanderen, 
Grasmarkt 61, 1000 Brussel
 
Contact
Griet Geudens
Dienst Kwaliteitsbeheer
Grasmarkt 61, 1000 Brussel
griet.geudens@toerismevlaanderen

Wettelijk	depot	
D/2012/5635/16/1

Auteursrechten	van	fotomateriaal
Reportage foto’s: Gunnar Bastien, Gum
Beeldenbank: Visit Flanders

Inhoud & creatie
Teksten: Tom Torremans
Gum bvba: info@gum.be

www.toerismevlaanderen.be



Naast de promotie van regionale producten wil Toerisme 
Vlaanderen  ook meewerken aan een duurzame groei 
van deze producten.
  
Regionale producten dragen rechtstreeks bij tot de lokale 
economie, hebben een kleine ecologische voetafdruk en kadert 
daardoor binnen duurzame productie en consumptie.
Via regionale producten proeven toeristen ook van de hele streek, 
de belevenis start vaak bij de producten.

Toerisme kan bijdragen tot de productie en de verkoop van deze 
producten. Toeristen appreciëren regionale producten. Het staat 
voor authenticiteit, kwaliteit en ze kunnen door de aankoop ervan 
rechtstreeks bijdragen aan de lokale economie.

Het groeiend consumentenbewustzijn omtrent duurzaamheid, 
meer aandacht voor het lokale en gezonde voeding zijn duidelijke 
consumententrends die ook merkbaar zijn binnen het toerisme.
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