
1 
 

Burger- en saladbar Foodbart uit Deinze opent  
tweede vestiging in Kortrijk 

 
 
Persbericht - Deinze, 21 december 2022 
 
 
Reeds vijf jaar werken Bart Vandekerkhove en zijn team in Deinze aan een duurzaam 
concept van een burger- en saladbar onder de naam ‘Foodbart’. Stapsgewijs zijn het 
concept en de werking geëvolueerd, waarbij lokaal en duurzaam ondernemen de 
boventoon voert. Het resultaat is dat Foodbart nu verder kan uitbreiden en op 1 maart 
2023 een tweede vestiging opent in Kortrijk. 
 
Opschalen en Kortrijk 
De strategie van Foodbart is de afgelopen jaren consequent in praktijk gebracht: het 
opzetten van een korte keten tussen leveranciers en klanten en zo inspelen op de 
wereldwijde trend naar verhoogde waardering van lokaal geproduceerd voedsel.   
Bart Vandekerkhove komt zelf uit een familie van kippenboeren en beenhouwers en weet 
als geen ander dat minder tussenschakels in de voedingsketen een verhoging van de 
voedselkwaliteit betekenen.  
 
Het openen van een tweede vestiging in Kortrijk heeft een dubbele reden.  Enerzijds omdat 
Kortrijk deel uitmaakt van de Leiestreek, dezelfde toeristische regio waar Deinze tot behoort 
en waarvoor Foodbart een apart concept – Leie picknick – ontwikkelde (lees verder).  
Anderzijds omdat Kortrijk de afgelopen jaren sterk investeerde in imago, ondersteuning 
vanuit het lokaal bestuur en dynamiek in het handelsapparaat.   
‘We lezen in de Vlaamse Gemeente-Stadsmonitor dat belangrijke kenmerken zoals 
tevredenheid en geluksgevoel in Kortrijk boven de 80% scoren’ zegt Bart.  ‘Als lokale 
middenstander – zeker in de horeca - kan je daarop verder werken en zelfs een bijkomende 
accelererende rol in spelen.  Eten gebeurt vaak samen en is een sociaal gebeuren. Mensen 
samenbrengen en laten genieten van een eerlijke, kwalitatieve maaltijd is waar Foodbart 
voor staat.  Het resultaat van wat we doen geeft voldoening aan de consument en de 
leverancier, maar ook aan de medewerkers’. 
 
Kortrijk telt ongeveer dubbel zoveel inwoners als Deinze en heeft een groter horeca-aanbod, 
wat maakt dat Foodbart zijn concept op iets grotere schaal zal kunnen uitrollen. Om dat te 
realiseren zoekt Bart nog +/- 30 medewerkers. Twee store managers, keuken- en zaal 
medewerkers, chauffeurs, fietskoeriers en tal van jobstudenten en flexi-jobbers kunnen in 
de nieuwe vestiging aan de slag. Solliciteren kan op hello@foodbart.be.  
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Concept Foodbart 
Burgers, salades, soepen en wraps zijn de basis van het Foodbart-aanbod. In het gezellige 
interieur vinden de gasten een ruime keuze aan verse salades, burgers en wraps. Voor het 
ganse vleesaanbod bestaat een vegetarisch alternatief. Het volstaat de ‘Make it Veggie-
optie’ te vragen en de rundburger wordt in het menu veranderd in een vegetarische versie. 
Alle gerechten kunnen ook online besteld en thuis geleverd worden. 
 
‘We merken dat veel van onze klanten graag eens afwisselen tussen vlees en veggie’, zegt 
Bart.  ‘Mensen zijn bewuster met gezondheid en milieu bezig en dat is maar goed ook. Met 
Foodbart willen we daarop inspelen door het aanbod – zowel veggie als vlees – duurzaam en 
lokaal aan te bieden’: 
  

● Voor de standaard rundburger wordt uitsluitend met 100% Limousinrundsvlees 
gewerkt, vers gemaakt in de eigen beenhouwerij. 

● Er wordt een burger met Dierendonck-rundvlees aangeboden; het West-Vlaams 
Rood wordt gekweekt in de West-Vlaamse Polders. 

● Voor de vegetarische burgers wordt gewerkt met De vegetarische Slager, die burgers 
maakt op basis van soja. 

● De kip is een nog meer dicht-bij-huis-verhaal: de Galluxkip is gekweekt in Deinze met 
respect voor het dierenwelzijn en wordt eveneens verwerkt in Deinze. 

Het Foodbart-aanbod wordt alsmaar vaker gevraagd voor feesten of in bedrijven. Zo zetten 
intussen meerdere ondernemingen volop in op de gezondheid en het welzijn van hun 
medewerkers en wordt dagelijks verse soep met ambachtelijk brood voorgeschoteld. Voor 
vergaderingen of teambuildings zijn salad jars (diverse salades in bokaal) of wrapmanden 
bijzonder in trek.  
 
Innovatief concept: Leiepicknick 
‘Never waste a good crisis’: dat was het motto gedurende de coronaperiode bij Foodbart. Zo 
is in 2021 een nieuw concept onder de naam ‘Leie picknick’ gestart.  Ook Kortrijk, waar de 
Leie dwars doorstroomt, biedt veel mogelijkheden om het concept uit te rollen. 
Het was aanvankelijk bedoeld om mensen op een veilige en aangename manier samen te 
brengen en te laten genieten van een heerlijke maaltijd. Het concept kende echter zo’n 
succes dat het een blijver werd. Ook in 2022 genoten honderden mensen van een 
rijkgevulde Foodbart picknickmand. Sommigen kozen voor een eigen plek, vele anderen 
kozen voor een totaalpakket met tandem en een favoriete Leiespot. Vanaf het voorjaar 2023 
zal Foodbart ook een ‘Leie picknick-spot-kaart’ voor Kortrijk klaar hebben.   
 
Handelen naar wat je aanbiedt geldt ook in Kortrijk 
Om het aanbod en de filosofie achter Foodbart kracht bij te zetten, moet er ook in de 
praktijk naar gehandeld worden. Het aanbod is helder en tastbaar voor de klanten, maar 
Foodbart is ervan overtuigd dat ook daden, de manier van werken, voor veel klanten een 
bepalend keuze-element is. Ook in Kortrijk wil men, net zoals in Deinze, de logistieke 
organisatie milieubewust en duurzaam inrichten. 
Enkele praktijkvoorbeelden zijn: 
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● Alle meeneemmaaltijden worden verpakt in milieuvriendelijke verpakkingen. 
● De gerechten in de fraaie picknickmanden van het nieuw concept ‘Leie picknick’ 

steken in hippe, herbruikbare doosjes en bokalen. 
● Het inzetten op kwaliteitsvoeding gaat parallel met de manier van bezorgen van de 

thuisleveringen. Om dit op een ecologische manier te doen, is gekozen voor 
elektrische Smart-auto’s en fietsen. 

● Ook de vaste medewerkers van Foodbart pendelen allemaal tussen huis en werk met 
de elektrische fiets. 

 
Praktisch 
Foodbart in Kortrijk zal op 1 maart 2023 openen op de Oudenaardsesteenweg 136.  
Foodbart Kortrijk zal 7 dagen op 7 open zijn van 11u tot 14u en van 17u tot 21u, ook op 
feestdagen. Foodbart heeft op jaarbasis 4 sluitingsdagen: 24, 25 en 31 december en 1 
januari. 
 
Info: Bart Vandekerkhove – Foodbart - 09 373 57 52 – 0476 81 54 81-   hello@foodbart.be 
Persbericht en beelden vrij van rechten vind je via: 
https://www.zalm.biz/referenties/foodbart/  
 
 


