
 

 

 

 

Persbericht 9 augustus 2017 

‘Smaak van Waas’ een nieuwe samenwerking 

Het Waasland heeft een brede waaier aan hoeve- en streekproducten. Dertien producenten 

hiervan verenigen zich sinds augustus 2017 in de coöperatie ‘Smaak van Waas’.  

In het kader van het Leaderproject ‘Korte Keten Waasland, een duurzame samenwerking’ 

werd begin 2016 een traject opgestart waarbij het Plattelandscentrum Meetjesland vzw samen 

met de projectpartners op zoek ging naar kwalitatieve en gedreven hoeve- en 

streekproducenten. Het doel hiervan was om de onderlinge samenwerking te bewerkstelligen 

en de vermarkting en promotie van de lokale producten te versterken.  

Dit resulteerde in de oprichting van de cvba ‘Smaak van Waas’ waarin dertien lokale 

producenten zich engageren om samen hun producten te promoten. ‘Smaak van Waas’ staat 

voor smakelijke, eerlijke en ambachtelijke hoeve- en streekproducten uit het Waasland. Deze 

producten vormen het visitekaartje voor de volledige regio. In de toekomst zal de coöperatie 

aanwezig zijn op diverse evenementen, zelf hoeve- en streekproductenmarkten organiseren 

en werk maken van catering met lokale producten.  

Door de samenwerking binnen deze coöperatie zullen de producten verkocht worden op 

meerdere verkooppunten. Op die manier zijn de producten van ‘Smaak van Waas’ verkrijgbaar 

in de directe omgeving van de consument. Bovendien gaan de producenten ook aan de slag 

om samen nieuwe producten te ontwikkelen waardoor de smaak van het Waasland nog beter 

tot uiting komt.  

Het Leaderproject loopt nog tot 30 juni 2018. Voor de realisatie van dit project werkt het 

Plattelandscentrum Meetjesland samen met Steunpunt hoeveproducten, de Economische 

Raad voor Oost-Vlaanderen, het Proefcentrum Groenteteelt en Vormingplus Waas- en 

Dender. Er staan binnen het project nog meer acties op het programma, zoals het organiseren 

van vorming voor de producenten en de realisatie van een webshop en een daarbij behorend 

logistiek systeem. 

Meer informatie: www.smaakvanwaas.be – info@smaakvanwaas.be  
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