Vooronderzoek
Vooral de actieve activiteiten bij de boer speken mij aan. Lekker door de weide
struinen met boerengolf, een poldercross maar ook fruit plukken zijn activiteiten
waar ik me goed mee vermaakt heb. De minder actieve programma’s, waarbij
uitsluitend meegekeken kan worden (schaapscheren, kaas maken, rondleiding)
spreken mij minder aan. Hoewel best interessant komen deze activiteiten een
beetje suf over en bieden weinig mogelijkheid tot eigen inbreng.

Op vele vakanties in het buitenland (binnen
en buiten Europa) zijn mij geen
vernieuwende agrotoeristische concepten
opgevallen. Wat wel opvalt zijn populaire en
leuke activiteiten als raften, kanoën,
klimmen en vermaak in klauterbossen. Ook
op internet kan ik niet iets écht
vernieuwends vinden. Wat opvalt is dat
agro- en ecotoerisme wel wereldwijd
bestaat en dat er in geïnvesteerd wordt.

Regionaal toerisme en bezoek aan de kampongs in zuidoost Azië wordt
gepromoot door de organisatie SEATO. In Australië zijn de
agrotoeristische activiteiten georganiseerd via de site
agritourismaustralia.com.au en als je in Amerika bij een boer wil
overnachten dan is alle info te vinden via sleepinthehay.com. Mocht dat
allemaal te benepen zijn dan is er nog altijd
www.agritourismworld.com, een verzamelsite van mogelijkheden voor
agrotoerisme wereldwijd.
Bij het doorspitten hiervan blijkt echter dat het overal gaat om de
traditionele vorm van agrotoerisme zoals die ook in de
battlebeschrijving genoemd is. Natuurlijk is het leuk, interessant en
volkomen anders om eens bij een boer in Korea te kijken of bij een
supermoderne agrariër op het Amerikaanse platteland. Maar echt
nieuw is het allemaal niet.
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Overleef de boerderij
Inspringend op de behoefte van de beleving van het platteland en
het boeren leven gaat dit concept uit van ‘het leven 2000 jaar
geleden’. In een beperkte periode van enkele dagen moet een
groep mensen samen overleven op het platteland. Hierbij moeten
ze zelf zorgen voor een onderkomen, voedsel, koken en landbouw.
Alle voorzieningen zijn op het boerenland aanwezig, de uitvoering
alleen al is meer dan voldoende uitdaging!
Daarnaast zijn er enkele activiteiten georganiseerd in de vorm van
opdrachten. De inhoud van deze opdrachten kan variëren en is
geënt op het populaire tv-programma ‘Expeditie Robinson’. Deze
dagopdrachten kunnen punten opleveren waarmee de groep aan
het eind van de dag een extraatje kan verdienen.
Ook diverse andere spelletjes zoals een ‘moordspel’ of ‘levend
cluedo’ kunnen tussendoor gespeeld worden waarmee de
spanning en humor in de groep, maar ook het onderlinge contact
versterkt wordt.

Bouw een onderkomen
Een week overleven op het uitgestrekte platteland is een week
van afzien en goede organisatie. Om beschermd te zijn tegen de
elementen moet een hut of een tent gebouwd worden.
Materialen hiervoor zijn op het terrein aanwezig, net als een
bouwaanwijzing en eventueel hulp van de boer.
Indien het onderkomen niet geschikt is voor gebruik gedurende
langere termijn, zullen tenten beschikbaar gesteld worden om in
te overnachten.

Zorg voor voedsel
Naast een onderkomen moet er ook gegeten en gedronken
worden. Dit is zelf te oogsten in de moestuin of van het land.
Ook eieren rapen, koeien of geiten melken en vissen behoort
tot de mogelijkheden. Uitleg hierover, en eventueel hulp hierbij,
wordt verzorgd door iemand van de boerderij.
Natuurlijk moet dit voedsel ook klaargemaakt worden. Op een
houtvuur is dat mogelijk. Pannen, kruiken, bestek en ander
keukengerei is daarvoor beschikbaar.
Indien de opbrengst van een dag niet voldoende is kan dit
aangevuld worden vanuit een voorraad. Koken kan eventueel
binnen als het weer het niet toestaat buiten te koken.
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Bedrijf landbouw
Voedsel oogsten is prettig, maar om dat in de toekomst te kunnen blijven
doen is het nodig de moestuin bij te houden. Net als bij het melken is ook les
in het op de juiste manier bedrijven van landbouw onderdeel van de
dagbesteding. Hiermee is te voorkomen dat de moestuin uitgeput raakt,
maar kunnen de deelnemers zelf ook hun steentje bijdragen aan de
toekomstige maaltijden.
Indien de landbouw niet goed verloopt, zal aan het eind van de week een
snelle opschoonactie plaatsvinden zodat de volgende groep met een goede
moestuin kan starten.

Verzorg dieren
Melk, eieren en vlees komt van dieren. Daarom is het onderhouden
van een gezonde veestapel van groot belang. Een belangrijk
onderdeel van de dagbesteding is zorgen voor deze dieren.
Voederen, schoonmaken, melken: het hoort er allemaal bij en is te
leren op de boerderij. Naast de ‘eigen’ beperkte veestapel kan ook
meegeholpen worden met het verzorgen van de veestapel van de
boer.
De boer houdt uiteraard een oogje in het zeil bij het verzorgen van
het vee. Indien dit niet goed gaat is ingrijpen of assisteren mogelijk.
Doelgroep
Jongeren, vriendengroepen, vrijgezellen,
onbekenden: iedereen met een
avontuurlijke inslag en een lichte vorm van
doorzettingsvermogen kunnen een paar
dagen overleven op het platteland. Het
verblijf kan gepromoot worden als
onderdeel van een korte (meerdaagse)
vakantie in eigen land, maar ook als leuk
uitje voor verenigingen.

Opbrengsten
Afhankelijk van de duur van het verblijf, de groepsgrootte en geboden faciliteiten
en activiteiten de omzetten te verwachten gelijk aan die van een camping (€15
pp) gecombineerd met een outdoor dagactiviteit incl. eten/drinken (€90 pp). Bij
een groepsgrootte van 15 mensen komt dit neer op 15 * €105 = €1575 per dag.
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Voorbeeldprogramma
Dag 1
Introductie, uiteiken materialen, bouw onderkomen, eerste maaltijd uit moestuin.
Dag 2
Eieren rapen, melk halen, dagopdracht (het bouwen van een paardenploeg en
een omheining voor het vee) en het onderhouden van de moestuin.
Dag 3
Ploeg een akkertje, verzorg de dieren in de omheining, dagopdracht (bouw een
stenen oven) en onderhoud de moestuin. Bouw een houten paardenwagen voor
vervoer van materialen.
Dag 4
Bouw een boomstamkano en een hengel(dagopdracht), vang vissen, onderhoud
de moestuin.
Dag 5
Kijkje in het moderne boeren leven. Mee op de tractor, koeien melken, schapen
scheren, kippen voeren enz. Dagopdracht (levend cluedo).
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