Volksboerderijen

Boer zoekt vrouw, biologische supermarkten, de dierenpartij en
maatschappelijke betrokkenheid. Het leven op de boerderij is hot.

Mensen zijn steeds meer op zoek naar beleving en activiteit wanneer ze met
vakantie gaan. Het beroep van boer krijgt een steeds romantischer en
aantrekkelijker imago. Wat is mooier dan met je eigen gezin, partner of
gezelschap gedurende een vakantie een miniboerderij te kunnen runnen.
In navolging van de volkstuin maakt Nederland dan ook kennis met de
Volksboerderij!

De volksboerderij
Een volksboerderij is een boerderij in het klein en heeft dan ook dezelfde
kenmerken.
Boerderij
Allereerst staat er op een perceel van een miniboerderij natuurlijk een
boerderij. Deze boerderij heft de afmetingen van een vakantiehuisje maar
biedt naast een gezellig binnengedeelte natuurlijk ook een kleine stal en een
opslag voor gereedschap, voeding en andere boerderijbenodigdheden.

Dieren
Geen boerderij zonder dieren. Elke miniboerderij heeft een klein weiland
waarop een aantal dieren kunnen verblijven. Het gaat hier om dieren die
kindvriendelijk zijn, relatief makkelijk in het onderhoud en die ook nog
gezelligheid bieden. De dieren zijn of dieren die onderdeel uitmaken van de
veestapel van de boer of bijvoorbeeld oude melkkoeien die genieten van hun
oude dag. Natuurlijk is het voederen een taak van de volksboer.

Eieren
Er is niets zo lekker als s’ochtends opstaan en een vers eitje in de pan te bakken
om gezellig met de familie op te eten. Een eitje is pas echt vers wanneer je hem
kunt rapen op je eigen erf. Bij elk huis verblijven dan ook een aantal kippen
waarvan de eieren beschikbaar zijn voor de bewoners.

Moestuin
Een echte boer voorziet natuurlijk in zijn eigen maaltijd en heeft daarom ook de
beschikking over een moestuin die hem voorziet van alles wat hij nodig heeft.
Wanneer je iets oogst plant je weer iets terug zodat er altijd voldoende te eten
is voor een zelfvoorzienend verblijf in het huis.

Picknick
Omdat een boer het liefste in de natuur is eet hij zijn eten het liefste buiten op.
Elke miniboerderij biedt dan ook de mogelijkheid om buiten te eten.

Zomer en winter
Een volksboerderij is opgezet door een boer op zijn eigen land en is te huren
per periode. Omdat de boerderij zowel s’zomers als s’winters bewoonbaar is
heeft de boer het gehele jaar extra inkomen en kunnen toeristen ook in de
koudere vakanties terecht op een boerderij.

Perceelindeling
Een miniboerderij staat op een stuk grond van 20 bij 10 en beslaat daarmee
zo’n 200 vierkante meter. Op een lap grond van 100 bij 50 kun je dan ook 20
miniboerderijen kwijt
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