Groen & Groentepark

Een nieuw concept voor agrotoerisme

Agrotoerisme
Hoe kijken wij tegen agrotoerisme aan?
Bij agrotoerisme denken wij vooral aan het keukenhof, het poldersporten en de botanische tuinen.
Het op een andere manier bezig zijn met de natuur of het genieten van de planten en bloemen.
Meestal wordt er aan agrotoerisme gedaan door kleinere boeren die naast hun land wat meer
inkomsten willen. Een mooi en goed voorbeeld vinden wij bij een kersenteler die onlangs is
begonnen met het geven van rondritten in de boomgaard en het verkopen van zijn product in een
eigen winkeltje met allerlei bewerkingen van zijn product. Een ander leuk concept zijn de
bloementelers waar je naast een rondleiding en een high tea ook mag bloemschikken.
Een paar voorbeelden van agrotoerisme in het buitenland
Een misschien bekend maar prachtig concept voor agrotoerisme zijn de doolhoven in Frankrijk. Grote
doolhoven worden in maïsvelden aangelegd met middenin een uitkijktoren. s’ Avonds mag je met
fakkels door het doolhof dwalen.
Een kijkje op het internet laat ons een ander uniek concept zien. In China hebben ze elk jaar
foodexpositions waarbij ze enorme koepels hebben laten begroeien met allerlei soorten groentes en
fruit.
Vergelijking met ander branches
Branches die dicht liggen bij die van de agrotoerisme zijn horeca en recreatie. Vernieuwende
concepten die in deze branches zijn geïntroduceerd zijn onder andere het eten uit de moestuin en
het klimmen in het bos. Het eerste concept is verzonnen door een exclusief restaurant die zijn
klanten wat bijzonders wil voorschuiven. Naast het restaurant heeft hij een grote moestuin
aangelegd zodat hij zijn klanten biologische en verse groentes kan voorzetten. Het klimmen in het
bos is overgenomen uit het buitenland. Bij deze recreatie zijn er klimparcours uitgezet door het bos
op verschillende hoogtes. Na een korte introductie mogen de gasten zelf langs de bomen klimmen en
over de kabelbanen glijden.

Groen en Groentenpark
Het concept dat in dit verslag zal worden uitgewerkt, bestaat uit meerdere onderdelen. Het park is
langzaam op te bouwen met de onderdelen die de agrariër wil. Hieronder zullen de vernieuwende
onderdelen van het park worden opgenoemd die samen zorgen voor een concept dat vele mensen,
jong en oud, zal trekken. Het thema van het park is natuur en groente en het wil vooral inspelen op
een positieve associatie met groentes en het intensief beleven van de natuur en van wat je eet.
De onderdelen van het park
- Groentendoolhof
- Genieten van het uitzicht
- Duwbal
- Dineren in de natuur
- Groentenspeeltuin

Groentendoolhof
Een doolhof is eenvoudig aan te leggen en leuk voor elk kind. Een groentendoolhof kan zo groot
worden gemaakt als men wil. Door een doolhof van groentes te maken, kunnen de kinderen over het
doolhof heen kijken en zo hun weg zoeken door de wirwar van weggetjes. Daarnaast leren de
kinderen ook hoe de groentes groeien.
Een schets van een groentendoolhof:

-de grondheuvels met daarin planten en eventueel een hekje zorgen voor de barrières in het doolhof.
-Het gras met daarin stenen om over heen te lopen zorgt voor een net afgewerkt en vrolijk geheel.
-de afwisseling van groentes, met bordjes wat voor groentes het zijn, zorgt voor een educatieve lijn.
Het groentendoolhof zorgt ervoor dat kinderen een positieve associatie met groentes krijgen en
leren hoe de groentes groeien.

Genieten van het uitzicht
Veel mensen kunnen genieten van het uitkijken over een akker of weiland. Door het ‘groen en
groentepark’ midden op de akker (of het weiland) van de boer neer te zetten, zorg je voor een
bijzonder uitzicht. Om de boer niet te hinderen in het maaien of oogsten word voor een vierkante

vorm van het park gekozen. Het park is te bereiken met een voetpad zodat auto’s en parkeerplaatsen
niet het uitzicht kunnen bederven. De parkeerplaats kan bijvoorbeeld omheind worden door bomen.

Akker/weiland
Park

parkeerplaats

Door een slim ingericht terras wordt er nog meer nadruk gelegd op de omgeving. Door bijvoorbeeld
aan het rand van het park kleine ronde terras vormen te maken met daarom heen bomen en struiken
geef je de mensen het idee dat het niet druk is en ze zich echt in de natuur bevinden.

Duwbal
Duwbal zorgt voor de sportieve inbreng in het park. Dit spel is op vele manieren te realiseren en de
baan is ook makkelijk te veranderen zodat mensen nog eens terug komen. De kern van het spel is om
een grote bal over een parcours heen te krijgen. Voorbeelden van hindernissen die op de baan
kunnen worden gezet:
-Een muur met een gat waar de bal precies door is heen te tillen mits je het met techniek doet.
-Een steile heuvel waar je de grote bal overheen moet duwen en dat er bij de afdaling om pionnen
heen moet worden gestuurd.
-Een smalle plank over een kuil waar je de bal overheen moet duwen.
Het parcours kan vermoeilijkt worden door verschillen vormen ballen, verschillende groottes(ook
voor kinderen) te gebruiken en eventueel een bal waar iemand in kan zitten.
Het grootte voordeel van het duwspel is dat er vele varianten op te verzinnen zijn en je zo het spel
kan aanpassen aan de dagjesmensen, groepen of jongeren. Naast de variant dat (vooral) kinderen
een grote bal over een parcours duwen, is het ook mogelijk een jongerenvariant te maken.
-De deelnemers worden in grote pakken gehesen met verschillende vormen. Dit kunnen bijvoorbeeld
rondjes, vierkantjes en driehoeken zijn maar ook allerlei groentepakken zoals een wortel en prei.
Daarna nemen twee teams het tegen elkaar op eenzelfde pacour. Voorbeelden van hindernissen:
een soort horizontale blokkendoos waar elk pak maar door 1 gat past, een sprintstukje, gangen door
de grond waar ook weer elke vorm er net doorheen past etc. Deze variant is ook uitermate geschikt
voor een vrijgezellenfeest.

Dineren in de natuur
Een ‘simpel’ restaurantje in het park zorgt voor het afgemaakt geheel. Er kan onderscheid worden
gemaakt tussen het lunch- en dinerrestaurant. Het lunchrestaurant kan gezonde broodjes maken
met groentes uit de buurt, die kunnen worden veroberd op de terrasjes. Het dinerrestaurant kan
grotere gerechten maken waarin een grote rol is weggelegd voor de groentes uit de regio.
Door een aantal aspecten kan dit lunch- en/of dinerrestaurant uniek worden gemaakt:
- Een placemat waarop een verhaaltje staat over de groentes en van welke akker de groentes komen
zorgen voor een unieke smaakbeleving. Lunchbroodjes met verschillende groentes of eigen
gemaakte patat met groentes uit de buurt gaan in op het gezond willen eten van de mensen en de
intensieve natuurbeleving. Het uitzicht vanuit het restaurant op het groentendoolhof maakt de
smaakbeleving van de groentes compleet.
- Door de eerder genoemde terrasjes te verlichten met kleine lampjes en een grote kaars op tafel,
krijgen de mensen het idee dat ze midden in de natuur dineren. Vooral bij lichte schemering zorgt dit
voor een uniek effect.
Uitbreidingsmogelijkheid: Een winkel waar de (overige) groentes worden verkocht, biologisch en vers
van het land.
Groentenspeeltuin
Om het park af te maken en het groententhema compleet te maken, kan een groentespeeltuin niet
missen. Als de ouders op het terras uitrusten (of dineren) en de kinderen het groentendoolhof gezien
hebben, kunnen ze zich vermaken in deze bijzondere speeltuin.
Een paar voorbeelden van groentenspeeltoestellen:
Broccolischommel:

Preiglijbaan:

Wortelwip:

Spruitenballenbak:

Slazandbak

Groentenklimtoestel

Plattegrond
De hierboven genoemde onderdelen weergegeven in een plattegrond van het park:
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‘Het groen en groentepark heeft een thema en daarmee een boodschap’

