ONDERDEEL 1: Omgevingsverkenning
Agrotoerisme en haar imago
Persoonlijk had ik bij agrotoerisme geen hele positieve ideeën. Het leek mij
vooral iets voor kinderen, gezinnen en oudere mensen. Voor mijn doelgroep,
jongeren, leek mij er weinig te vinden. Op zaken als boerengolf en wellicht
een verdwaald vrijgezellenfeest na.
Toen ik om mij heen ging vragen bij vrienden en collega’s bleek echter dat
vele dit beeld met mij deelden. Een enkel was een keertje langs een boerderij
gekomen en had een plaatselijk product gekocht of iemand had er inderdaad
een vrijgezellenfeestje meegemaakt, maar eigenlijk bleef het daar wel bij.
Geen van allen had eigenlijk een idee van een activiteit op het gebied van
agrotoerisme die hem of haar wel aansprak.
Agrotoerisme heeft een beetje suf imago, het is niet sexy, niet hip en niet iets
dat bij jongeren erg speelt.

caravan op zijn terrein zijn hier bekende voorbeelden van. Ook kan het
nog iets gekker in de vorm van overnachten in een hooiberg of een oud
wijnvat.
Ter vermaak kan er bij de boer worden gegeten, worden meegekeken
naar de productie van bijvoorbeeld kaas, een kookworkshop worden
gevolgd of een wandeling gemaakt worden met de boer. Een boer in
Frankrijk verzon overigens een vlottere manier om de toeristen de
omgeving te laten zien:

Agrotoerisme in het buitenland
In het buitenland, zoals bijvoorbeeld landen als Zweden, Frankrijk en
Spanje, komen diverse vormen van agrotoerisme voor.
Het varieërt van het verblijf bij een boer in Italië tot een boer in Frankrijk
die bijverdient door het houden van een toeristentrekker in de vorm van
struisvogels.

Vernieuwde concepten in andere branches
De branche van het agrotoerisme is bijvoorbeeld te vergelijken een
branche als de horecabranche. Nog niet zo lang geleden was de diversiteit
in restaurant een stuk minder groot dan nu. Tegenwoordig verschijen er
kookworkshops en proeverijen en is de klant niet langer iemand die alleen
komt eten.
Het gaat niet alleen meer om het lekkere eten, maar ook om de ervaring
en de belevenis. Een inspirerend voorbeeld voor deze battle.
Ook zijn er in het buitenland diverse vormen van overnachtingen te
vinden: het slapen in een deel van het huis van een boer of in een tent of
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The Love Tree

De doelgroep
Uit het vooronderzoek, en mijn eigen ervaring, blijkt vooral dat het
agrotoerisme bij jongeren (zonder kinderen) niet echt speelt.
Er is niet erg veel te doen voor die groep en het imago helpt ook
niet mee. Veelal wordt het agrotoerisme geassocieerd met iets ‘sufs’,
niet actiefs. Bij de zoektocht naar een concept ben ik vooral hiernaar
gaan kijken: het moet een concept zijn dat ook toegankelijk is voor
jongeren, er moet letterlijk en figuurlijk ‘iets te beleven’ zijn. Enkel een
overnachting op een boerenerf of een leuke kookwork-shop in boerenkeuken
is niet genoeg: het gaat om de ervaring.

Het idee is eigenlijk voortgekomen uit de drang naar een beleving:
een hotelkamer boeken is simpel en wellicht is slapen in een tent op een bierenterrein
best leuk: maar is het een beleving? Is het iets dat wellicht een team hechter kan maken?
Of een stelletje nader tot elkaar kan brengen?
‘The Love Tree’ is dus een ervaring en bedoeld voor diverse situaties:
een team collega’s, een stelletje dat gaat samenwonen, enzovoorts.

Maar deze doelgroep (zeg: 25 tot 35 jarige), wat maken zij nu mee? Wat willen
ze? Wat doen ze in hun vrije tijd? en waar is men naar op zoek?
Veelal zijn werkende, wellicht single en misschien ook niet, staan nog actief in
het leven en willen iets meemaken. Athans daar gaan we bij deze generatie
maar even vanuit.
Behoeften en trends
De behoefte ligt bij deze doelgroep naar mijn mening vooral in het ‘ervaren’
van dingen. Het gaat om de beleving. Slapen in een hooiberg is dus niet
genoeg, er moet een extra element bijkomen.
In het vooronderzoek noemde ik al even een kookworkshop: men gaat met een
beetje hip bedrijf niet meer steengrillen maar waagt zich aan de kookworkshop
met zijn collega’s. Mijn concept gaat van een dergelijke gedachte uit.
De behoefte die in met dit concept wil beantwoorden ligt dus in de het ervaren
Van een belevenis. In 2010 is de trend om ‘ out of the box’ te gaan en andere
Dingen te doen dan men gewend is.
The Love Tree
‘The Love Tree’ is een concept dat uitgaat van een beleving.
Het concept gaat uit van een situatie waarbij de doelgroep een boeren
bedrijf bezoekt en hier enkele dagen blijft. Op het terrein van de boer, veelal in
het weiland, zijn vaak her en der bomen te vinden en in deze bomen kunnen
de bezoekers boomhutten bouwen.

Het idee is dat de bezoekers zelf hun boomhut in elkaar gaan zetten. Er zijn een
soort ‘bouw-pakketten’ op het terrein aanwezig waarmee, her en der op het terrein,
boomhutten gemaakt kunnen worden. En wat brengt mensen dichter bij elkaar dan
iets samen doen? Wellicht al knorrent en morrent zal de hut in elkaar worden gezet,
maar het is wel een belevenis.
Vervolgens is het de gedachte dat men in de boomhut overnacht.
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Waarom ‘The Love Tree’?
Het sterke punt van het concept ‘The Love Tree’ is dat de bezoekers,
de toeristen, iets meemaken. Het zijn actieve dagen op het boeren-terrein
waarbij mensen echt iets, gezamenlijk, ondernemen.

Qua toilet- en douchevoorzieningen kan met een basisvoorziening
worden volstaan.
Wat het ontbijt, lunch en dinner betreft kan de boer zo ver gaan als de
boer zelf wilt: wellicht een eenvoudig boeren ontbijt, barbecue-faciliteiten of
misschien zelf een uitgebreid dinner in het weiland.
Het concept is dus vrij basis en naar behoefte en kunnen uit te breiden
tot volledige arrangementen.
Een dergelijk concept bestaat nog niet in deze vorm. Wel kun je al slapen
in een boomhut, maar nog niet in combinatie met het zelf maken. En dit
is nu net het actieve element aan deze belevenis. De gedachte is dat mensen
nader tot elkaar komen en er een belevenis word gedeeld, en vandaar de
naam van het concept: The Love Tree.

Het concept beslaat een brede doelgroep van jongeren.
Er kan onder andere gedacht worden aan collega’s die graag iets aan
teambuilding willen doen, een groep vrienden die graag iets gezamenlijk
willen ondernemen of ‘The Love Tree’ kan een kado zijn voor een stelletje
dat bijvoorbeeld gaat samenwonen.
Voor het boeren bedrijf vraagt het niet heel veel aanpassingen. Het
belangrijkste is dat er materiaal aanwezig is om de boomhutten te
kunnen bouwen. Handig is het wanneer dit een soort zelfbouwpakketten
zijn die relatief gemakkelijk in elkaar te zetten zijn.

