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Burgers kunnen straks genieten van een diner van heerlijke streekproducten bij de boer. Het
diner wordt vooraf gegaan door een informatieve rondleiding over het bedrijf. HBO- en MBO
studenten hebben een belangrijke rol bij de ontwikkeling en uitwerking van het concept.
Voor veel Nederlandse agrarische ondernemers ligt de toekomst in de
Multifunctionele Landbouw. Deze ondernemers kunnen of willen niet
verder intensiveren en zetten daarom in op diversiteit en het aanbieden
van diensten aan burgers. Het concept Eten bij de boer (‘ferme
auberge’ vertaald) biedt agrarische ondernemers de mogelijkheid om
extra inkomsten te genereren op hun bedrijf. Maar het gaat om meer.
Door diners met rondleiding op het boerenbedrijf te organiseren kan de
kloof tussen boer en burger kleiner worden.
•
•
•
•
•

AOC Friesland, Design en Herkenbare Melkveehouderij en
Akkerbouw
Friesland College, Hospitality & Tourism
Helicon Opleidingen, Highway (snelle leerweg) en Hospitality
Van Hall - Larenstein, Mens en Ruimte
NHL Hogeschool, Communicatie en multimedia design

Samenwerkende partners
AOC Friesland is projectleider. Andere
betrokken onderwijsinstellingen zijn:
- Van Hall - Larenstein
- Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
- Helicon opleidingen, Helmond
- Friesland College

De studenten en docenten van bovenstaande opleidingen zorgen voor een
goed toepasbaar concept, een selectie van bedrijven die deel willen nemen
aan een pilot en een projectwebsite. Maar ook de menu’s, bestaande uit
streekproducten, en de aankleding van de dinerlocaties worden door
studenten verzorgd. Zij werken hierbij direct samen met de ondernemers,
waardoor een hoge mate van kennisoverdracht ontstaat.
Ondernemers leren van de studenten onder meer op het gebied van sociale
media, gebruik van de website en op kook- en culinair gebied. Studenten
leren van de ondernemers over hun visie op de multifunctionele landbouw.

Weet u agrarische
ondernemers die al eetactiviteiten aanbieden op hun
bedrijf? Laat het ons weten!
Voor meer informatie:
Miriam Velter
AOC Friesland, Cursus & Contract
M.Velter@aocfriesland.nl

