Battle of concepts: ‘Groei en bloei voor thuis’
1.

Inleiding

Agrotoerisme. Je hoort het tegenwoordig steeds vaker. Ik kwam het voor het eerst letterlijk
onder deze titel tegen in de Kampioen, het tijdschrift van de ANWB. Daar zag ik de attractie:
koe-knuffelen. Vroeger met een kinderfeestje heb ik ooit zelf kaarsen gemaakt op een
boerderij, het was een groot succes. De hollandse spellen, fierljeppen, kaas maken, het zijn
allemaal al bekende uitjes. Het spel: boerengolf, is volgens mij het meest vernieuwende wat ik
heb gehoord. Veel mensen trekt het agrotoerisme, omdat ze weg willen van de drukte.
Je hoort veel van midlife-crisis en burn-outs, zo bedacht ik me dat het geweldig is om voor
deze mensen letterlijk tot rust te komen op een boederij, weg van de drukte, maar na nader
onderzoek bestaat ook dit al. Na veel onderzoek op internet heb ik met mijn volgende concept
toch acitiviteiten kunnen bedenken die nog niet bestaan.
Op dit moment zijn de voornaamste klanten van agrotoerisme gezinnen met kinderen en
senioren. Naar mijn idee mis je hier een grote groep en dat zijn de jongeren/studenten.
Voor kinderen zijn er al veel activiteiten te doen op boederijen. Met bijvoorbeeld
kinderfeestjes kunnen kinderen een hele dag vermaakt worden door oud-hollandse spelletjes,
koeien melken, huifkartochten doen, kaarsen maken, picknicken op de boerderij, noem maar
op.Daarom zal ik voor deze groep iets verzinnen waardoor ook voor hen het agrotoerisme
aantrekkelijker wordt.
Ik denk dat het belangrijk is om je ook te focussen op een concrete doelgroep en daar iets
specifieks voor te bedenken. In dit concept denk ik vooral aan tuinliefhebbers of mensen die
iets met hun tuin willen, maar niet weten hoe ze het beste kunnen planten. Hier heb ik mij dan
voornamelijk op gestort, vandaar deze titel.
1.1 Buitenland
In het buitenland bestaat het agrotoerisme in bijvoorbeeld uit
wijnproeverijen of het overnachten op een landgoed/boerderij,
net zoals in Nederland. Mensen willen er tot rust komen en
verblijven op het landgoed van de boer. Bed and breakfast is een
zeer populaire variant hiervan. Ook orchidee boerderijen ben ik
meerdere keren tegen gekomen in het buitenland.

2.

Verschillende doelgroepen

Ik ga mij in eerste instantie richten op een concrete doelgroep namelijk: tuinliefhebbers.
Middels verschillende alternatieven kunnen ze leren van de boer en leren ze de basis en indien
gewenst gedetailleerde informatie over tuinieren. Daarnaast zal ik andere kleinere ideeën
uitwerken, zodat de boer zich ook kan richten op een grotere doelgroep. Naar mijn idee mist
het agrotoerisme een grote essentiële groep en dat zijn de jongeren. Ook hier zal ik me op
gaan richten.
2.1 Tuinliefhebbers
Mensen met hart voor hun tuin willen maar al te graag dat alles groeit en bloeit naar behoren.
Ze doen er alles aan om het zo goed mogelijk te laten bloeien, maar weten vaak niet of
nauwelijks hoe je dit het beste aan kunt pakken. Deze mensen zouden graag een handje
worden geholpen. Wie kan je beter vertellen hoe je de groente en het fruit kunt telen, dan de
boer zelf! De boer weet als geen ander hoe zijn producten te behandelen en voornamelijk hoe
maak je zo efficiënt mogelijk het beste product. In tegenstelling tot wat veel mensen denken,
kunnen velen producten in eigen tuin gekweekt worden! Voor velen producten is het
Nederlandse klimaat ideaal voor een geweldig resultaten. Producten als: courgetten,
aubergines, aardbeien, uien, knoflook,
knolvenkel, wortel, verschillende
koolsoorten, paprika’s, komkommers,
broccoli, rabarber en daarnaast nog velen
kruiden: basilicum, peterselie, bieslook,
kervel, rozemarijn, tijm, noem maar op.
Veel mensen kennen bepaalde groenten nog
niet, de boer kan hen veel leren over de
producten en welke er allemaal wel niet
bestaan.Hij kan een workshop of cursus
geven, met als titel bijvoorbeeld “Groei en
bloei voor thuis”.
2.1.1. Alternatieven/variaties
Dit idee is op verschillende manieren uit te werken. Voor de echte liefhebbers zal een
meerdaagse cursus bijvoorbeeld erg nuttig zijn. Zo komen de cursisten bijvoorbeeld 3 dagen
bij de boer logeren, de cursisten komen zo ook met elkaar in contact, kunnen elkaar tips
geven, mensen met eenzelfde hobby herenigen zich al gauw, omdat er genoeg over te praten
is! Het zal zo een zeer verrijkend en gezellig ‘uitje’ zijn! Overnachten op de boerderij, in
contact komen met andere tuinliefhebbers en waar de cursus natuurlijk voornamelijk om
draait: het bijscholen van kennis wat betreft de tuin! Natuurlijk zijn er ook mensen die niet op
overnachtingen zitten te wachten, hier moet men dan ook voor kunnen kiezen. Een cursus van
één dag of eventueel ook meerdere dagen. Dit is natuurlijk niet alleen leuk voor échte
tuinliefhebbers.,maar ook voor bedrijfsuitjes.
Het aanbieden van een ‘groei en bloei voor thuis-cursus’ is natuurlijk op verschillende
manieren in te delen. Zo kan er ook een ‘jaarcursus’ worden gegeven. In elke periode van het
jaar zijn weer andere soorten groenten en fruit te telen. De boer laat in de vier verschillende
seizoenen zien wat er in die periode wel en niet geplant kan worden.

2.1.2 Verschillende varianten van de cursus:
Meerdaagse cursus
• Jaarcursus: In elk seizoen van het jaar wordt een dag gepland waarop de cursus wordt
gegeven.
• Cursus van meerdere dagen met overnachtingen op de boerderij. Cursussen zonder
overnachtingen
Enkeldaagse cursus
• Cursus/workshop waarin in een dag de basis van het tuinieren wordt uitgelegd.
• Dit is vooral ook leuk voor bedrijfsuitjes
• Een ‘proefdag’, voor mensen die nog twijfelen of ze een langere cursus willen volgen, en
dit aanbieden voor een wat lager tarief.
Groepen kunnen het voorgaande aanbod ook afkopen.
2.1.3 Uitwerking
Ga bijvoorbeeld een samenwerkingsverband aan met een tijdschrift als Groei en Bloei, Tuin
en Co of Landleven. Je creëert al een naam en hebt de juiste doelgroep te pakken. Dit
samenwerkingsverband is op tal van manieren te verwezenlijken, zoals kortingsbonnen in het
blad plaatsen, sponsoring of bij aanmelding bij een tijdschrift een gratis cursus. Middels onder
andere deze tijdschriften over tuinieren (en de vele andere tijdschriften die hier over gaan) kan
relatief snel aan de naamsbekendheid worden gewerkt. Dit kan ook middels vele
televisieprogramma’s over tuinieren zoals Eigen huis en tuin, of via sites over tuinieren zoals
http://www.onlinetuinieren.nl/.
Bij een groei en bloei wordt bijvoorbeeld de mogelijkheid geboden om lezingen te houden of
uitleg te geven over workshops bij bijeenkomsten van de leden van dit tijdschrift.

Je geeft de cursisten uitleg over hoe ze het beste bloemen en planten kunnen planten, hoe ze
het beste kunnen snoeien en in welke tijd van het jaar dit het beste is. Je geeft ze
starterpakketten (met zaadjes e.d.) mee naar huis waarmee ze thuis gelijk aan de slag
kunnen met wat ze tijdens de cursus hebben geleerd. Daarnaast leert de boer hoe ze de
bloemen/planten zo vruchtbaar mogelijk krijgen, wellicht door de verse mest van de dieren op
de boerderij. De boer kan vast wel wat mest missen (misschien nog graag zelfs) en kan dit
ook in zakken meegeven aan de mensen indien ze dit willen. De boer geeft uitleg hoe de tuin
het beste bemest wordt.

2.1.4 Aanvullen met andere hobby’s en interesses
Vaak zijn tuinliefhebbers ook liefhebbers van vogels.
Combineer dit soort activiteiten en maak soort van
arrangementen. Met als titel: ‘Vogels spotten op en rond de
boerderij’. Of combineer de activiteit met een ‘Sterrenwacht
op de boerderij’. Indien mensen overnachten, is het met dit
soort activiteiten aan te vullen.
2.1.5 Tuintjes verhuren
Er zijn veel mensen die erg van tuinieren houden, maar geen of een te kleine tuin hebben om
ermee aan de slag te gaan, omdat ze bijvoorbeeld in de binnenstad wonen. Genoeg mensen die
nog een tuin zouden willen hebben en graag in de buitenlucht bezig willen zijn. Een boer kan
stukjes tuin verhuren, die mensen zelf kunnen verzorgen. Mensen zijn soms bang om een
eigen stukje tuin te huren, omdat ze soms geen tijd hebben. Dan hebben ze al hun energie
voor niks in de tuin hebben gestoken, omdat het weer is verdord of over begroeid door
onkruid. Ze kunnen tegen betaling aan de boer vragen of hij het bijvoorbeeld voor een korte
periode kan verzorgen (als ze bijvoorbeeld op vakantie zijn).
2.2. Samenwerking met agrarische scholen
Een idee is om samen te werken met één van de vele agrarische scholen in Nederland. Waar
leren studenten het vak beter dan op de boerderij zelf? Een school als de Hoog Agrarische
School biedt zeer veel mogelijkheden die met deze samenwerking veel zouden kunnen.
2.3 Workshop vilten (en vooraf schaap scheren)
In het voorjaar worden schapen geschoren. Veel mensen zullen het leuk vinden om dit te zien.
Een boer kan na deze demonstratie met het publiek zelf aan de slag gaan met de wol. Wellicht
zal de netgeschoren wol nog moeten worden gereinigd en zal de boer aan de slag gaan met
ander wol. Vilten is tegenwoordig ontzettend populair, mensen zullen het geweldig vinden om
bijna letterlijk tussen de schapen aan de slag te gaan met de wol en mooie producties te
maken. Dit is eigenlijk leuk voor elke doelgroep; kinderen, jongeren en volwassenen.
Uiteraard kan dit verder het hele jaar door worden gedaan (zonder de demonstratie van het
scheren van de schapen).

2.4 Eigen drank produceren met producten van het land
Zoals bekend organiseren jongeren, met name studenten, veel uitjes en activiteiten die met
grote groepen worden deelgenomen. Zo vaak komt men op dezelfde uitjes terug zoals: bier
proeven, wijn proeven, kookworkshops, karten etc. Maar studenten zullen het geweldig
vinden, hun te nuttigen drank, zelf te hebben geproduceerd. En dít kunnen ze leren op een
boerderij! Een fantastisch uitje voor dispuut, jaarclub, sportteam, werkgroep of groepen
vrienden. Dit is natuurlijk niet alleen leuk voor jongeren, maar ook voor volwassenen met
bijvoorbeeld bedrijfsuitjes, vrijgezellenfeestjes etc.
2.4.1 Uitwerking
Hoe maak je bijvoorbeeld bier? Hoe maak je limoncello, hoe
maak je appelcider of kersenlikeur, perenlikeur, notenlikeur,
noem maar op! Geweldig om zelf te maken!
Ook leuk blijft het nog altijd om je eigen bier te kunnen
maken!
2.4.2 Producten van eigen land
De boer die bijvoorbeeld de bierbrouwcursus geeft zal zelf over gerst en hop beschikken.
Voor de limoncello zal de boer zijn citroenen van eigen land kunnen halen. Zo geldt dit ook
voor de appelcider, kersenlikeur, perenlikeur of notenlikeur. Ook zal het een succes zijn om
minder bekende likeuren te maken zoals basilicumlikeur,
wiskey-sinaasappellikeur ,rozenlikeur,
vanillekruidenlikeur en wiskey-honinglikeur.
Daarnaast is het ook leuk om wijncursussen te geven. Hoe
maak je wijn? Zo’n cursus is wellicht niet het gehele jaar
door te geven, maar enkel in het oogstseizoen, maar men
kan het uiteraard altijd in zijn assortiment plaatsen (indien
de boer hiervoor de mogelijkheden heeft, als
vanzelfsprekend).
2.5 Quadvoetbal
Veel boeren beschikken over een grond stuk land zo groot
als een voetbalveld waar niks mee gedaan wordt. Ik heb
hier een nieuwe sport voor bedacht waarmee dit veld weer
helemaal benut kan worden: Quadvoetbal. In teams van 4
tegen 4 bijvoorbeeld. Een goede omheining door middel
van bijvoorbeeld rubber banden is belangrijk. Om de quad
wordt een soort van band gevormd waarmee de bal als het
ware geschopt wordt. De bal is veel groter dan een voetbal.
Quads kunnen ook aangeschaft worden middels huurkoop
of lease.

