AGROTOERISME
Opgegroeid tussen de glooiende weilanden, grazende koeien en eindeloze maïsvelden ben ik me
als geen ander bewust van de (aantrekkings)kracht van het platteland. Een dag thuis is een dag
vakantie.
Met een steeds dieper én breder aanbod neemt de diversiteit en intensiteit van het agrotoerisme
in rap tempo toe, met wisselend resultaat. Boerengolf en kaasmaken beginnen aan charme te
verliezen. Het zijn leuke activiteiten, maar inmiddels gesneden koek. Deelnemers zijn niet in staat
een eigen avontuur te beleven. Terwijl de hedendaagse gast daar naar op zoek is: een unieke beleving, een persoonlijk verhaal, een bijzondere ontmoeting.
In mijn vriendenkring en binnen verenigingsverband merk ik dat er behoefte is aan bijzondere, op
maat gemaakte activiteiten. Dit geldt zowel voor dagtrips als activiteiten met overnachtingen. Na
een tijd waarin kinderfeestjes en vrijgezellendagen niet gek én duur genoeg konden, zijn consumenten nu op zoek naar een échte beleving: een eigen avontuur.
Buitenland
http://www.agrion.gr/
Een bijzonder organisch voedsel concept op het Griekse eiland Kreta
http://www.viaterra.org/nl
Wereldwijd genieten van plattelands-gastvrijheid
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DE MELKBUS—HET CONCEPT
De bellen rinkelen, fluitend hoor je hem al om de hoek komen: de melkboer! Vol met prachtige
verhalen over vroeger en natuurlijk met de heerlijkste melk, vers van het land!
“Vroeger was alles beter…”, tot nu. Met De Melkbus, een uniek voer/slaaptuig, kunt u uw eigen
bijzondere verhaal beleven op het prachtige platteland van Nederland.
Huur een spectaculaire, authentieke of bijzondere bus en verken zowel het platteland als de rest
van Nederland!
Een dagtrip met vriendinnen in de natuur –met veel bekijks bij het terras–, een heerlijke wandelvakantie voor actieve 55+-ers in een prachtige landelijke omgeving of het beproeven van ultieme
vrijheid over de Nederlandse wegen op een uitdagende roadtrip, met elke dag een nieuw uitzicht: de mogelijkheden zijn eindeloos met De Melkbus.
Kernwaarden concept

Ruimte; genieten van de wijde wereld van het platteland

Relaxen; tot rust komen in de natuur of juist er ontspannen door er op uit te trekken

Roadtrip; gaan en staan waar je wilt, áls je wilt
Trends

Escapisme; ontvluchten realiteit en op zoek naar ultieme vrijheid

Quality time; opeenstapeling van vrijetijdsbestedingen door drukke agenda’s

Unieke beleving; persoonlijke, authentieke totaalbeleving
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Bij De Melkbus zijn verschillende agritoeristische bedrijven aangesloten; ieder met een
klein wagenpark van bijzondere bussen. Het principe van De Melkbus werkt hetzelfde
als dat van een autoverhuurbedrijf in het geval van een roadtrip (meerdere overnachtingen op verschillende standplaatsen die zijn aangesloten bij De Melkbus). Indien het
voertuig niet op dezelfde plek geretourneerd wordt als aangevangen, betaalt de consument een commissie.
Zo kan een groep voetbalvrienden hun avontuurlijke weekend beginnen in het Groene
Hart, vervolgens de Biesbosch verkennen en eindigen aan zee (zie afbeelding).
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PRODUCT-MARKT COMBINATIES
Dagtrip— Huur bus voor een dag
Losse verhuur van een bijzondere bus; ideaal voor een authentiek tintje voor een (thematische)
dagtrip. Eventueel door de boer aan te vullen met reeds bestaande activiteiten (GPStocht,biologische producten proeverij etc).
Ideaal voor:

teambuilding

vrijgezellendag

bruidswagen

kinderfeestje (incl. begeleiding)
Overnachting(en) - Huur bus voor meerdere dagen met vaste standplaats
Een bijzondere overnachtingsplek in een prachtige landelijke omgeving, afwijkend van de standaard campings. De bus kan ook meegenomen worden voor uitstapjes, boodschappen etc.
Ideaal voor:

gezinnen met kinderen

romantisch weekend

actieve ouderen

scholen

scouting
Roadtrip — Huur bus voor meerdere dagen met wisselende standplaats (bij aangesloten boeren)
Het ultieme on-the-road gevoel, gaan en staan waar je wilt op de mooiste plekjes van Nederland.
Ideaal voor:

vriendenweekend

sportteams of verenigingen

lowbudget vakantiezoekers
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INVESTERINGEN & OPBRENGSTEN
INVESTERINGEN & KOSTEN
Individueel:

een voor kamperen geschikt veld, plaats of weide

ruimte voor sanitaire behoeften (enkele wc’s/douchehokjes)

brandstof
Gezamenlijk:

bijzondere vervoersmiddelen (Volkswagenbusjes, brandweerwagens, schoolbussen etc.)

aanschaf interieur en kampeerbenodigdheden per vervoersmiddel inclusief onderhoud

opzetten online platform t.b.v. informatie en reserveringen enerzijds, tips & trucs, uitwisseling bussen, onderlinge afspraken anderzijds

winstdeling (70% voor standplaats, 20% verdeeld over alle deelnemende boeren)
OPBRENGSTEN
Individueel

70% van de totale reissom (huur bus + evt. overnachtingen)

stimulatie bijverkoop (eigen/lokale producten)

naamsbekendheid
Gezamenlijk

commissie indien auto afgeleverd op ander adres

20% van de totale reissom verdeeld over de overige boeren

10% van de totale reissom in het gezamenlijke potje voor nieuwe (online en offline) investeringen en onderhoud

kwaliteitsgarantie

netwerk van interessante agrarische partners
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