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Wat in 2003 begon als een gloednieuw project van KVLV-Agra is na 10 jaar uitgegroeid tot
een volwaardige en volledige dienstverlening voor land- en tuinbouwers in heel Vlaanderen.
Reeds in de jaren ’90 stelde KVLV-Agra vast dat land- en tuinbouwbedrijven op zoek waren
naar een extra inkomen en dat vooral vrouwen actief in de land- en tuinbouwsector startten
met hoeveverwerking en thuisverkoop. Vaak rolden ze er eerder toevallig in. Ze maakten wat
kaas of yoghurt voor zichzelf en kennissen of verkochten aardappelen, fruit of groenten op
hun erf en kregen steeds meer klanten. De productiehoeveelheid breidde uit, evenals de tijd
die ze eraan besteedden. Met een regelgeving die steeds complexer werd, besliste KVLVAgra om alle relevante informatie over hoeveverwerking en thuisverkoop voor deze
achterban van agravrouwen te verzamelen en infovergaderingen in te richten.
In 2000 werd het FAVV opgericht wat een grote impact had op hoeveproducenten. Kleine
thuisverwerkers werden qua regelgeving gelijk gesteld aan grote industriële bedrijven.
Door deze strengere wetgeving, voornamelijk inzake voedingshygiëne, en de bijhorende
strengere controles was leren met vallen en opstaan er niet meer bij. Ook het groeiende
besef dat kosten recupereren geen synoniem is van een extra bedrijfsinkomen zette een rem
op nieuwe initiatieven.
Deze evolutie leidde in 2003 tot de oprichting van het Steunpunt Hoeveproducten. Met
de steun van de Vlaamse Overheid kon KVLV-Agra een aparte organisatie opstarten die
volledig ten dienste staat van hoeveproducenten. Vandaag heeft het systematisch
verzamelen van informatie ervoor gezorgd dat het Steunpunt Hoeveproducten als enige
organisatie in Vlaanderen de expertise heeft opgebouwd om land- en tuinbouwers te
begeleiden in hun opstart en verdere uitbouw van hoeveverwerking of thuisverkoop.
Het Steunpunt Hoeveproducten vertrekt steeds vanuit de belangrijkste doelstelling van de
hoeveproducenten zelf : het (blijven) halen van een bijkomend inkomen.
Deze doelstelling heeft zich in de voorbije 10 jaar vertaald in 5 actiepeilers:
1. Begeleiden van land- en tuinbouwers bij de start of uitbouw van hoeveverwerking of
thuisverkoop, als marktgerichte landbouwverbredingsactiviteit
2. Organiseren van bedrijfsgerichte vormingen
3. Beheren van on-line kenniscentrum
4. Uitwerken van samenwerkingsverbanden
5. Belangenverdediging
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Onder invloed van de huidige economische situatie en de Europese hervormingen is dit voor
vele land- en tuinbouwbedrijven vaak ook de enige manier om een waardig
arbeidsinkomen te halen en de kansen op latere bedrijfsopvolging maximaal te
garanderen. Dit laatste heeft niet alleen gevolgen voor het bedrijf zelf, maar ook voor de
omgeving en het in stand houden en onderhouden van het buitengebied als
economische en toeristische trekpleister.
Zowel bij de consument als bij land- en tuinbouwbedrijven is er dus een grote interesse voor
hoeveproducten. Ook de Vlaamse Overheid zet de laatste jaren sterk in op het promoten
van de ‘Korte Keten’, het rechtstreeks aankopen bij de producent. Zo werd eind 2011 het
Strategisch Platform Korte Keten voorgesteld in het Vlaams Parlement. Dit plan is een
belangrijk instrument om op Vlaams niveau de instroom in de Korte Keten aan te moedigen
en te faciliteren.
Het Steunpunt Hoeveproducten is ervan overtuigd dat hoeveverwerking of thuisverkoop
naast de normale activiteiten op een land- en tuinbouwbedrijf een succesvolle manier is
om een duurzaam neveninkomen te verwerven. Na zich meer dan een decennium in te
zetten voor hoeveproducenten is het Steunpunt nog steeds vastberaden om zijn
dienstverlening mee te laten evolueren met de noden van land- en tuinbouwers bij de start of
uitbouw van hoeveverwerking en thuisverkoop.
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