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Korte-Keten-Route    
Op zaterdag 19 juni 2021 wordt de gloednieuwe  
korte-keten-route gelanceerd.  
Je kan dan bij enkele producenten terecht in hun hoevewinkel, 
voor een bedrijfsbezoek of voor een proevertje. 

We zetten de producenten in deze brochure voor jou  
op een rijtje. 

 

toerisme 



 

Korte – keten - fietsroute 
 

In de gemeente Berlare vind je tal van landbouwers en producenten  
die vol passie hun eigen bloemen/bomen telen of hun eigen  

kaas, fruit, vlees, chocolade, honing of ijs maken.  
Doe je geur- en smaakpapillen een groot plezier en kies  

voor super verse, kwaliteitsvolle, ambachtelijke en lokale producten.  
Je ruikt en proeft gewoon dat alles met passie geteeld of gemaakt en bereid is. 

 

Heel wat van deze producenten maken ook rechtstreekse verkoop aan de 
consument mogelijk via een hoevewinkel, een webwinkel of  

door het organiseren van een plukdag. 
en. Je koopt dus lokaal en ondersteunt daarmee plaatselijke handelaars. 

 

Een overzicht van al deze prachtige streekproducenten werd gebundeld in de  
korte-keten-fietsroute. Het hele jaar door kan je al fietsend kennis maken met al 

het moois en  lekkers dat onze gemeente te bieden heeft. 

 

 

 

 

Op zaterdag 19 juni 2021 kan je bij  
enkele producenten van lokale streekproducten 

terecht in hun hoevewinkel, voor een  
bedrijfsbezoek of voor een proevertje. 

 
We zetten hen voor jou op een rijtje: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Via het Berlaars Voedselteam doe je online je inkopen bij 
lokale boeren en producenten die op een ecologische 
manier werken. Bovendien krijgen ze er een eerlijke prijs 
voor. Vul je frigo en voorraadkast met groenten, fruit, 
brood, vlees, vis, veggie, zuivel, noten, champignons... 
Makkelijk, vers, eerlijk, lokaal en duurzaam!                                         
https://www.facebook.com/voedselteamdonkgemeenten  
www.voedselteams.be 
donkgemeenten@voedselteams.be 

Haal wekelijks je bestelling af in De Zuivelarij Galgenbergstraat 54 - 9290 Berlare  

Wat te doen op 19 juni? 
Voedselteam Berlare vind je vandaag terug in het Boerenkrijgpark te Overmere  
van 13.30 tot 16.30 uur. 

 

  
 
Boer Luc bouwde, samen met zijn vrouw Wendy,  

deze boerderij uit met Belgisch wit-blauw runderen.  
Het vlees van deze dikbil- koeien, die van april tot oktober  
op weides langs de schelde vertoeven, is heel mals, mager,  
vol van smaak  en vitaminerijk. 
 
Hoevewinkel voor vlees en streekproducten:        
Geopend op ma: 10u- 12u / 14u - 17u 
en op  za: 9u - 12u / 13u - 17u 
Webwinkel: www.hoevevleesdevaering.be 
 
Wat te doen op 19 juni? 
Boer Luc en zijn vrouw Wendy  ontvangen je graag in hun hoevewinkel van 9 tot 17 uur. 

 
Hoevevlees De Vaering vind je terug op locatie 2 van de korte-keten-route 
Pastoor Christiaensstraat 30, 9290 Berlare 
Tel: 0486 72 22 51 
 

 

 

Voedselteam Berlare  

Hoevevlees De Vaering  

https://www.facebook.com/voedselteamdonkgemeenten
http://www.voedselteams.be/
mailto:donkgemeenten@voedselteams.be
http://www.hoevevleesdevaering.be/


 

 
 

De Zuivelarij is opgericht in 2014. Aanvankelijk was 
het de bedoeling om kleinschalig zuivel te maken van 
melk van boeren uit de buurt. Het eerste product, 
‘Berloumi’, werd echter al heel snel opgepikt door 
kaas - en eetwinkels en vervolgens door de 
groothandels en retail. De kaasmakerij groeide snel 
verder uit en bracht ook andere zuivelproducten op 
de markt. 

Ga zeker eens langs in hun Zuivelarijwinkel en demokeuken.  

Wat te doen op 19 juni? 
Uitbater David ontvangt bezoekers graag van 10 tot 17 uur voor een kort bedrijfsbezoek,  
verkoop van eigen producten en biedt je daarnaast ook graag een proevertje aan. 
 
De Zuivelarij vind je terug op locatie 4 van de korte-keten-route 
Galgenbergstraat 54, 9290 Berlare 
Tel: 0475 61 72 43 

 

 

Langs de dijk ligt de boerderij van Maria Beauprez en  
Pedro De Gelder. In de zomer kan je er smullen van zelf- 
gemaakte ijsjes, maar ook in de winter kan je er terecht om  
boter, kaas, rijstpap, yoghurt, melk en chocolademousse te  
kopen. Pedro houdt zich vooral bezig met de dertig jersey- 
runderen terwijl Maria de hoeveproducten zelf bereidt  
met de melk van de dieren. 

Wat te doen op 19 juni? 

Boerin Maria ontvangt je graag van 10 tot 17 uur in de hoevewinkel voor een artisanaal ijsje 

of een ander lekker hoeveproduct. 

 

Jerseyfokkerij De Gelder vind je terug op locatie 6 van de korte-keten-route 

Nieuwdonk 7, 9290 Berlare 

Tel: 09 367 52 93 
 

Jerseyfokkerij De Gelder  

De Zuivelarij  



 

 

 Bij vergissing kwam er een setje pralinevormpjes 
bij hobby-taartenbakker Erik terecht. Boekhouder 
Erik begon te experimenteren en was vrij snel 
gebeten door de chocolade-microbe . Na verdere 
cursussen werd in 1993 besloten om van  
start te gaan met Cher. Dankzij het 
artisanale productieproces, kan  de allerbeste 
chocoladekwaliteit gegarandeerd worden. 

 

Geopend op ma-di-do-vrij: 10u-12u /13u-18u 
op za van 9u-18u en op zo van 10u-13u 

 
Wat te doen op 19 juni? 

Bij chocolaterie Cher kan je, voor hun heerlijke ambachtelijke chocolade, in hun winkel 

terecht van 9 tot 18 uur. 

Chocolaterie Cher vind je terug op locatie 15 van de korte-keten-route 

Turfputstraat 5, 9290 Berlare 

Tel: 052 42 45 41 

 

 

Op dit melkveebedrijf wordt er bijzonder veel aandacht  
besteed aan de voeding en het comfort van de koeien.  
Dit heeft immers een grote invloed op de samenstelling van  
de melk die de koeien produceren,  niet onbelangrijk  
aangezien een groot deel van de melk via ‘De Zuivelarij’  
verwerkt word tot Berloumi kaas. In 2013 werd dit bedrijf  
gehuldigd als ‘Oost-Vlaams Zorgboerbedrijf’ omdat  
ze kwetsbare mensen tijdelijk opnemen als hulpboer.  
      
Bedrijfsbezoek mogelijk op afspraak.  

Wat te doen op 19 juni? 

Bedrijfsbezoek mogelijk tussen 11 en 16 uur. 

Melkveebedrijf Koenraad en Annick Scheirs - Coppieters vind je terug op locatie 16 van de 
korte-keten-route 
Blancquaertsveld 18, 9290 Berlare 
Tel: 052 42 73 84 

Chocolaterie Cher  

Melkveebedrijf Koenraad en Annick Scheirs - Coppieters  

https://www.cherberlare.be/nl/productieproces-129
https://www.google.be/search?hl=nl&ei=WmKlX__CDs7msAeCkrXABQ&q=koenraad+scheirs&oq=koenraad+scheirs&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCCY6BAgAEEM6BQgAELEDOgUILhCxAzoICAAQsQMQgwE6AggAOgIILjoICC4QsQMQkwI6BQguEJMCOgYIABAWEB5QkbgRWNPWEWCw2hFoAHABeACAAX6IAa0JkgEEMTUuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj_1_X_lO7sAhVOM-wKHQJJDVgQ4dUDCAw&uact=5


 

 

Sinds 1 juli 2011 baten Karel en Mieke dit 
landbouwbedrijf met hoeveslagerij uit. Ze kweken Duroc 
varkens en Belgisch Witblauw rundvee. De dieren worden 
geslacht in het slachthuis, maar het versnijden en 
verwerken gebeurt op het bedrijf zelf. Bestellen kan via 
website, mail of telefoon.  
 
Winkel open op zaterdag om de 14 dagen  
Meer info www.hoeveslagerijdenil.be  

Karel en Mieke doen ook  aan hoevetoerisme via hun vakantiewoning "Wijmenboshoeve" 

Wat te doen op 19 juni? 

Karel en Mieke ontvangen je graag in hun hoevewinkel van 13 tot 17 uur. 

Hoeveslagerij De Nil -Wijmenboshoeve vind je terug op locatie 17 van de korte-keten-route 
Waterhoek 11A, 9290 Berlare 
Tel: 052 42 41 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoeveslagerij De Nil -Wijmenboshoeve  

http://www.hoeveslagerijdenil.be/


 

Meer zin in lekkers van eigen streek? 
 

Regionaal Landschap Schelde-Durme lanceerde in november 2020 de brochure 
‘verrukkelijk lokaal’ met producenten van korte ketenproducten in zowel Berlare, 

Laarne, Wetteren en Wichelen. Hierbij mikken zij vooral op landbouwbedrijven die 
een eigen productie hebben en de producten rechtstreeks aan de consument 

verkopen. 
 

Deze brochure is verkrijgbaar in Onthaalpoort Donkmeer,  

Donklaan 123 te Berlare 

 

Meer info: Regionaal Landschap Schelde-Durme via info@rlsd.be en 052 33 89 10 

of 09 210 90 50 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:info@rlsd.be


 

Contactgegevens  

 Dienst citymarketing 052 43 25 60 

 toerisme@berlare.be 
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