
“Lokaal Brood” : 
van HOGENT-onderzoek… 
tot 4 Vlaamse initiatieven… 
tot Rodeland?
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Inhoud presentatie

• Waarom? Wat?
HOGENT-onderzoek: 

“Lokaal Brood”

• Goed nieuws show met uitdagingen!
4 Lopende Lokaal Brood 

initiatieven in VL

• Landbouwer – ondernemer als ketenpartner
Profiel van een 

Lokale bakgraanteler

• Lokaal Brood uit en voor Rodeland?
Rodeland streek

opportuniteit



BROOD in korte keten aanbieden 
is niet evident!

• Landbouwer is geen molenaar of bakker
– Uitzonderlijk: 2-schakel ‘hoevebakkerijen’

– Uitzonderlijk haalbaar

• Korte keten brood = minstens 3 schakels

• Meestal begeleiding noodzakelijk!

• Nog niet beschikbaar bij Steunpunt korte keten

HOGENT – ONDERZOEK:

PWO – “LOKAAL BROOD” (2019-2022)



‘HOGENT LOKAAL BROOD onderzoek’ bekijkt hele keten



Van onderzoek tot 4 Vlaamse Lokaal Brood initiatieven
https://lokaalbrood.be/

voor filmpjes, platform, nieuwsbrief,…

https://www.facebook.com/LokaalBrood/

https://lokaalbrood.be/
https://www.facebook.com/LokaalBrood/


Als Lokaal Brood bakgraanteler ben je 
1) een goede teler en 

evenzeer 1) een ketenpartner!
• Engagement om te gaan voor topproduct op ‘t veld

• Advies opvolgen: raskeuze, specifiek bemestingsregime, teelttechniek

• Eigen deskundigheid & energie maximaal inzetten voor het bakgraan

• Ketenpartner die duurzame relatie wil 
aangaan met gelijkgestemden (molenaar en bakkers)
• Transparante samenwerking met engagement

• Vertrouwen: afspraken nakomen (centen, kwaliteit, productgegevens)

• Respect voor ketenpartners

• Aanvaarding van groeiproces binnen initiatief:
relationeel + omzet

• Graanteelthistoriek
• Ervaring met baktarwe is mooi, geen must

• Ervaring met voedertarwe is mooi

• Geen enkele ervaring met graanteelt: overleg gewenst

• Eerlijke en motiverende 
verdienste per ton gedorst 
bakgraan

• Zelf mee prijs bepalen + luisteren 
naar verwerkers hun insteek

• Zeggenschap (identiteit, 
vergoeding, product, afzet, 
aanpak, filosofie)

• Positieve uitstraling over eigen 
andere activiteiten

• Beroepsfierheid en beleving



Rodeland-streek biedt mogelijkheden 
voor eigen Lokaal Brood, 
bv. ‘Rodelandbrood’ (?: werktitel!)

• Molens Vermeulen, molenaar Guido Vermeulen

• Goede grond en streek

• Verankering in Rodeland-project

• Opstartfase mee begeleid door HOGENT-team
- Nu: geïnteresseerde telers uit de regio gezocht, meld u AUB.
- Eind juni ‘21: nog vrijblijvende, persoonlijke kennismaking
op proefperceel (met baktarwes) van UGent-HOGENT 
Proefhoeve Bottelare



Meer info? 
• HOGENT lokaal brood: https://lokaalbrood.be/
• Steunpunt korte keten: https://steunpuntkorteketen.be/
• Je kan registreren bij: https://www.rechtvanbijdeboer.be/

https://lekkeroostvlaams.be/
• Nader kennismaken met opstart Rodeland-initiatief korte keten brood?

➔ mail uiterlijk 10 juni naar Sofie Van Brussel sofie.van.brussel@oost-vlaanderen.be

➔ vrijblijvende persoonlijke kennismaking in de week van 28 juni 2021 via proefhoeve Bottelare

https://lokaalbrood.be/
https://steunpuntkorteketen.be/
https://www.rechtvanbijdeboer.be/
https://lekkeroostvlaams.be/
mailto:sofie.van.brussel@oost-vlaanderen.be
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