Agrotoerisme concept

(Geni)Eten bij de Boer

Omgevingsverkenning
Associaties bij agrotoerisme

Het eerste idee bij agrotoerisme in het buitenland is die
van wijnboerderijen in bijvoorbeeld Frankrijk en Italië.
De associaties daarbij zijn: vakantie, genieten, zomer,
terug naar de natuur en het ultieme kamperen.
Wat aanspreekt is de beleving van het platteland: de rust,
het dichtbij de natuur zijn, de ruimte, puurheid, maar het
is ook juist leuk om iets te doen. En originaliteit spreekt
aan, want soms is er ook de associatie met saaiheid en
dat de doelgroep ouderen zijn. Originele ideeën in
Nederland zoals het logeren in de wijnvaten, de
bijzondere camping in Oosterend (Het Kleine Paradijs) of
feestjes en activiteiten op zo’n bijzondere locatie,
spreken aan.

Ideeën uit het buitenland

Ideeën uit het buitenland zijn onder andere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trouwen op een boerderij
Pluktuinen voor bloemen, groente en
fruit
Picknicken
Sporten, zoals paardrijden, tractor
rijden, vissen, kleiduiven schieten
Vogelspotten
Bijen houden en honing proeven
Boeren werk vakanties
Agrarisch museum
Koffieboerderij
Kinderboerderij
of
bijzondere
dieren, zoals struisvogels en lama’s

Ideeën uit andere branches

Vernieuwende ideeën uit vergelijkbare branches zijn lastig, omdat veel branches zich niet
direct ook richten op toerisme of recreatie: het is vaak of toerisme/recreatie of
bedrijfsleven. Wat wel vergelijkbaar is, zijn gebieden en streken die zich richten op meer
toerisme en recreatie, dat is vergelijkbaar met het platteland als gebied.
Ideeën daaruit: audiotours, karakteristieke (hotel)kamers, “slow” trend, zorg en vakantie
combineren, boerderijlodges, bijzondere campings, festival, activiteiten voor bedrijfsuitjes
en familiedagen (kanoën, boogschieten, workshops, survival, teambuilding, etc).
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Het idee: (Geni)Eten bij de Boer
Het idee

“(Geni)Eten bij de Boer” is een beleving waarbij verschillende stappen rond eten en drinken
bij elkaar komen: produceren, bereiden en consumeren.
Dit idee integreert de verschillende
stappen die bij eten komen kijken. Op de
boerderij kun je bijvoorbeeld helpen bij
zaaien of oogsten van groente en fruit,
het melken van koeien of geiten, het
maken van kaas of het malen van graan
en zo (een deel van) het produceren van
voedsel beleven. De volgende stap is dat
je letterlijk een kijkje neemt in de
boerenkeuken en zelf leert hoe je dit
eten het best kan klaarmaken in een
kookworkshop. Natuurlijk ga je daarna
je zelf gemaakte eten opeten in stijl.

Aansluiting bij trends en concepten

“(Geni)Eten bij de Boer” sluit aan bij het
concept van slowfood: de tijd nemen
voor eten maken en eten opeten.
Daarnaast sta je zo dicht bij te natuur
en leer je meer over waar eten precies
vandaan komt en wat er bij komt kijken
om het te maken. In de kookworkshop
leer je precies hoe je het eten zo goed
mogelijk kan klaar maken met verse,
pure producten. Als toerist krijg je een
goed idee van de Nederlandse
landbouw en kun je een leuke middag
en/of avond besteden. Daarnaast is het
een goede manier om mensen meer
bekend te maken met het boerenleven
en zo ook een positieve bijdrage aan het
imago te leveren.
De trends in toerisme en recreatie zijn onder andere instantrecreatie, thuisvakanties,
authentieke vakanties (eigenheid en puurheid), goed doen, rust, ruimte en meditatie1. Ook
“glamping” is een trend. “(Geni)Eten bij de Boer” sluit aan bij vakanties en recreatie in eigen
land: het kan een twee uur duren of een hele middag en avond. Buiten zijn en werken, bezig
zijn met eten, is ook een vorm van meditatie en tot rust komen en het geeft een
1

Bron: http://www.slideshare.net/anwb/trendboek‐anwb‐verlangen‐naar‐vrije‐tijd
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vakantiegevoel! Je kunt je eigen thema geven aan het “(Geni)Eten bij de Boer” (kazen,
groente en fruit, biologisch, etc).

De doelgroep

De doelgroep van “(Geni)Eten bij de Boer” is heel breed, immers: iedereen moet eten!
Daarmee is de doelgroep op z’n breedst iedereen die graag eet en daar tijd voor wil nemen.
Het is voor mensen die nieuwsgierig zijn naar eten, meer willen weten over eten en nieuwe
dingen willen leren.

Doordat elk agrarisch bedrijf er z’n eigen draai aan kan geven, kun je ook variëren in
doelgroepen. Zo kun je je bijvoorbeeld richten op kinderen of gezinnen met kinderen en hen
veel leren over waar eten vandaan komt en simpele kooktechnieken leren. Maar ook kun je
het concept meer “high‐fashion” maken en je richten op dertigers: dan kun je ze meer leren
over het maken van Frans kazen of wijnen, breng je bijzondere kooktechnieken en eet je
exquise gerechten. Voor ouderen zou je je kunnen richten op traditionele eten (“terug naar
vroeger”) en voor toeristen op typisch Nederlands voedsel.

Variaties

Elke boerderij die dit aanbiedt kan zelf kiezen welke onderdelen ze precies willen
aanbieden en hoe hun precieze concept er uit komt te zien. Je kunt het concept aanpassen
op het specialisme van je boerderij: of het nou meer
gericht is op veeteelt, groente‐ en fruit of landbouw.
Daarnaast kun je variëren voor doelgroepen, de
nadruk leggen op een van de drie stappen door meer
of minder tijd te besteden aan elke stap, het kunnen
kleine bijdragen zijn (eieren rapen, fruit plukken) of
grotere (kaas maken, koeien melken). De bijdrage aan
het produceren hoeft niet direct eten op te leveren (als
is dat wel het meest concreet): het kan ook bestaan uit
dieren voeren, zaaien of planten.
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Je kunt als boer ook zelf kiezen hoe goedkoop of duur je het wilt maken: wil je met
basisproducten werken of met exclusieve producten, wil je een basismaaltijd aanbieden of
een vijfgangenmenu (of een lunch of high‐tea), richt je je op gezinnen, kinderen of
dertigers?

•
•
•
•

Kortom
Een breed concept: produceren, bereiden en consumeren
Een brede doelgroep: iedereen die van eten houdt!
Je eigen variant: prijs, thema, producten, uitgebreid of simpel
Daarmee geschikt voor alle agrariërs!

5

