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Korte Keten 
wint aan populariteit 
dankzij coronacrisis
Het succes van de ‘korteketenlandbouw’ zat al een tijdje in de lift, maar de 
coronacrisis geeft de verkoop van lokale producten nog een extra duw in de rug. 
Lokale producenten verwelkomen heel wat nieuwe klanten op hun bedrijf. Mensen 
zijn zich – zeker in deze onzekere tijden – extra bewust van de kwaliteit van 
groenten en fruit recht van het veld, van zuivelproducten die via de kortste manier 
van de koe naar ons bord komen of van vlees dat rechtstreeks afkomstig is van 
dieren die een mooi leven hebben gehad. De lokale producenten blijven immers 
doorgaan: ze blijven er voor zorgen dat er gezond en lekker eten op jouw bord 
komt. Het geeft een gevoel van vertrouwen om te weten waar je producten vandaan 
komen en welke passionele producent er achter deze producten zit. Bovendien 
zitten de producten boordevol smaak, gezonde vezels en vitaminen. Iedereen vaart 
er wel bij.

De Markt
De korte keten kent meer en meer 
aanbodsvormen: hoevewinkels, 
automaten, uitgebreid 
assortiment in de supermarkten, 
groentepakketten, buurderijen 
en boerenmarkten. Onze eigen 
Hoogstraatse boerenmarkt ‘De 
Markt’ schiet voorlopig nog niet 
uit de startblokken. Van zodra het 
klimaat weer iets rustiger wordt, 
van zodra De Markt op een veilige 
manier voor iedereen van start 
kan gaan, zal dit ook gebeuren. 
Feestelijk, zoals voorzien. Op 
volle kracht, met workshops, 
kinderanimatie, lekkere 
proevertjes en een ontspannen 
sfeer, ook zoals voorzien. We 
houden je hiervan zeker op de 
hoogte.

Het nieuwe 
normaal
Nu we allemaal massaal de 
voordelen van de korte keten 
ontdekken, hopen we dat deze 
trend ook na de coronacrisis blijft 
aanhouden. "Lokaal, gezond en 
duurzaam" maakt immers het 
verschil. Vandaag, morgen maar 
vooral ook op lange termijn. 
Samen, over de generaties heen, 
werken we aan een gezonde 
toekomst voor voedsel in 
Hoogstraten. Eentje waar je met 
recht en rede trots op mag zijn.
Ontdek alle lokale producenten en 
verkoopadressen op 
www.oogststraten.be 

Hoogstraatse 
chefs 
overtreffen 
zichzelf
Niet alleen particulieren worden 
aangetrokken door onze lokale 
producten. Ook de Hoogstraatse 
horeca, bij wie deze coronacrisis 
er stevig inhakt, vindt zijn weg 
naar de lokale producenten. 
De afhaalgerechten, die garant 
staan voor een spectaculaire 
culinaire ervaring, krijgen 
eveneens de keurstempel 
van Hoogstraatse chef én van 
Hoogstraatse producent. Geen 
wonder dat ook deze gerechten 
een schot in de roos zijn.


