Omgevingsverkenning
Visie op het agrotoerisme

Het stedelijk landschap wordt steeds voller en drukker. Natuurlijk heeft dit intensieve landschap veel
voordelen die we dagelijks gebruiken. Wel blijven we de stad met het dagelijks leven associëren wat vaak
gewoonweg ‘werk’ betekend. Het platteland is de grote tegenhanger hiervan. Het platteland kenmerkt zich
door een zekere rust en openheid. Dit zijn dan ook de punten waar goed gebruik van gemaakt kan worden.
De openheid creëert een prachtig landschappelijk decor voor activiteiten als fietsen wandelen en fotografie.
Elementen als boerenwinkeltjes versterken het gevoel van authenticiteit doordat je echt gebiedseigen producten kan kopen. Producten van de boer zijn volgens je gevoelswaarde puurder en gezonder. Het toppunt
van zo’n agro-toeristisch bezoek is een overnachting. Dit geeft echt een vakantiegevoel. Dit kan tegenwoordig in een bed&breakfast of een boeren camping.
Het probleem is echter dat mensen vaak niet bewust zijn van de mogelijkheden. De twee grote doelgroepen
zijn gezinnetjes en senioren. Voor een toerist die naar agrarisch gebied gaat is het vaak niet duidelijk waar
welke faciliteiten te vinden zijn. Waardoor de onbewustheid bij veel verschillende doelgroepen blijft
bestaan.

Studie Buitenlands agrotoerisme

Agrotoerisme is niet een begrip wat we alleen in Nederland kennen. In andere landen waar het toerisme een
grotere bron van inkomsten is, worden interessante vormen van agrotoerisme bedreven. In landen als Frankrijk en Hongarije kunnen mensen vaak direct bij de wijngaard wijn proeven. Soms in combinatie met een
stukje locale kaas. Op internet zijn ook veel locaties in het buitenland te vinden voor vakantiebaantjes bij de
boer.
Ook zie je in het buitenland agrarische locaties toenemen met een zorgfunctie voor bijvoorbeeld mensen met
een beperking of senioren.
De mogelijkheid om een agrarische locatie te huren zoals een historische boerderij is mischien nog wel de
grootste vorm van agrotoerisme die wij kunnen vinden in het buitenland.

Andere branches

De zorg is een grote en groeiende branche die zich in het agrarisch landschap mengt. De overeenkomsten die
hier te vinden zijn, zijn het zorgen voor levende wezens. De combinatie tussen zorg en de boer is een concept welke veelvuldig dankbaar wordt gebruikt.
Overeenkomsten kunnen een geslaagd concept vormen. Tegenstelling helemaal. Hiermee kan je verschillende werelden bij elkaar brengen.”The Battle of Concepts” is opzoek naar mogelijkheden om het agrarisch
gebied aantrekkelijker te maken voor een grotere variëteit aan doelgroepen. Het platteland is open, rustig en
groen. Lijnrecht hiertegenover staat de stad. Deze kent een hoge dichtheid, drukte en is rood. Branches die
hierbij passen zijn voornamelijk bedrijven met een groot aantal werknemers. Wij vinden het belangrijk, voor
ons concept, om naar deze eigenschappen te kijken en ons niet te pekerken tot één type branche.
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AGRARISCH VERGADEREN

Visualisatie concept

Concept

De aanleiding voor dit concept is het tekort aan vergaderruimte in de zakelijke sector. Binnen deze sector
is een chronisch te kort aan vergaderruimte die in veel gevallen alleen ‘ruimte’ vraagt. Deze ‘ruimte’ is in
overvloed aanwezig in het agrarisch gebied. Wanneer vraag en aanbod elkaar kunnen treffen zou dit kunnen zorgen voor een win/winsituatie. Omdat kantoorpanden vaak aan de rand van het stedelijk gebied liggen
waar ook vaak de landbouw gesitueerd is, kan dit meehelpen aan de uitvoering van dit concept.
Het Nederlandse agrarische landschap kenmerkt zich door haar openheid, de rust, de ruimte, de stilte en
het contrast met het stedelijk gebied. Omdat vergaderruimtes in de meeste gevallen plekken zijn waar
rust, ruimte en stilte vereist is, is dit een goed aanknopingspunt om deze twee, op uiterlijk contrasterende,
werelden samen te brengen.

Agrarisch gebied
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Stedelijk gebied

Visualisatie concept

Waarom dit idee potentie heeft is vooral terug te vinden in de kwaliteit van de gemiddelde vergaderruimte.
Vaak vinden we hier kleine ruimtes met weinig zonlicht en een slechte ventilatie die de vergaderingen niet
ten goede komen. Omdat een weiland of akker deze eigenschappen wel heeft is dit een voorsprong op de
standaard vergaderruimte. Daarnaast heeft de factor variatie een positief effect op de menselijke gesteldheid.
Een vergaderruimte verandert doorgaans niet terwijl een weiland of akker dit het hele jaar wel doet.
Omdat Nederland genoeg dagen per jaar heeft die niet geschikt zijn voor het vergaderen buiten is het voor
een boer mogelijk om deze dagen een schuur te verhuren en daar dezelfde faciliteiten te bieden.
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Bewust maken van de waarde
van een gebied

Wanneer een agrariër een deel van zijn land kan verhuren als vergaderruimte, zorgt dit voor een extra
inkomstenbron. Hij kan zorgen voor de benodigde faciliteiten zoals tafels en stoelen en wanneer er vraag
naar is voor een projector en scherm. Een internetverbinding is in deze tijd bijna onvermijdelijk geworden
en hoeft geen probleem te zijn als gekozen wordt voor wifi*. Omdat het in dit concept vooral draait om de
langere vergaderingen is een lunch met lokale producten (plaatje) een invulling om bezoekers bewuster te
maken van het agrarisch gebied.
Wifi: een draadloze verbindingen die toegang biedt tot internet.

De zakelijke sector kan meer dan alleen bedrijven betekenen zo zouden studenten of scholen ook gebruik
kunnen maken van deze nieuwe voorziening. Voor lessen is ook alleen een lokaal nodig, dus ruimte die de
agrarische sector juist ten overvloede heeft. In creatieve vakgebieden zorgt een opgesloten gevoel vaak
remmend in het creatieve proces. wij zijn van mening dat deze plekken juist voor deze doelgroep een
toegevoegde waarde kunnen hebben.

Voldoende parkeergelegenheid
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diversiteit aan doelgroepen mogelijk

Omdat veel mensen niet weten welke faciliteiten te vinden zijn in het agrarisch gebied kan dit een manier
zijn om mensen hier bewuster van te maken. Wanneer een vader/moeder in het agrarisch gebied vergadert
heeft, kan dit tot gevolg hebben dat hij/zij hier ook met kinderen heen gaat. Studenten/scholieren weten
hierdoor dat agrariërs meer bieden dan alleen koeien.
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