www.degeboortevan.nl

Samenvatting
De geboortevan.nl is een website waar de zwangerschap en geboorte van verschillende boerderijdieren
wordt gevolgd. De site is bedoeld voor mensen van alle leeftijden, zodat er bij meerdere leeftijdsgroepen
meer bekendheid met het platteland ontstaat. Boeren kunnen zich aanmelden op de site en kunnen
bezoekers van de site op de hoogte houden van de vorderingen van de zwangerschap en het belangrijkste
moment…. de geboorte. Wanneer de bevalling wordt ingezet laat de boer dat op de site weten. Zo
hebben bezoekers de tijd om naar de boerderij toe te komen en voor een klein bedrag een echte
geboorte van een boerderijdier mee te maken. Voor de bevalling kunnen bezoekers berichtjes sturen en
reageren op de foto’s die de boer heeft geplaatst. Daarnaast kunnen ze bij het profiel van de boer meer
informatie vinden over de boer en de boerderij. Als de bezoekers de zwangerschap lang hebben gevolgd is
de kans groter dat ze na de geboorte nog een keer terug komen om de diertjes te bezoeken, en tijdens
hun bezoek ook eens producten van de boer kopen of een andere activiteit op de boerderij ondernemen.
Naast dat het voor bezoekers dus een unieke kans is om een bevalling van dichtbij mee te maken wordt
de band met het platteland groter, en zullen ze eerder andere activiteiten en producten proberen van het
platteland.
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Omgevingsverkenning

Hoe kijk jij en hoe kijkt je omgeving tegen Agrotoerisme aan?
Als meisje van de stad kom ik weinig op het platteland. Op tv hoor ik natuurlijk over
koeknuffelen en boerengolf, maar zelf heb ik dit nog nooit gedaan. Verder dan de
bezoeken aan boer Geertje op de basisschool en de fietstochtjes langs de polders in
de zomer met mijn ouders ben ik nooit gekomen. Voordat ik aan deze battle begon
was ik dus niet erg op de hoogte van alle mogelijkheden op het platteland. Ook mijn
vrienden komen uit de stad en kwamen niet veel verder dan het spelletje
spijkerpoepen, koeien melken, en de biologische producten van boeren in de buurt.
Activiteiten die mij en mijn vrienden aanspraken uit de battle waren slapen in een
wijnvat, naar de theaterboerderij, paintballen, slapen in een safaritent. Het zou dus
leuk zijn als de mogelijkheden die het platteland te bieden heeft meer bekendheid
krijgen.
Wat bestaat er in het buitenland?
In Belgie, Frankrijk en Denemarken ontstaan er
steeds meer stilteweekenden. Dit zijn weekenden
waarin mensen genieten van de stilte en echt de
rust voor zichzelf nemen. Tijdens een
stilteweekend neem je afstand van de drukte van
alledag en geef je aandacht aan dat wat voor jou
belangrijk is. Je komt opnieuw in contact met jezelf
en ontdekt opnieuw wie je bent en wat je wilt. voormalige klooster Rosario in Bever, Belgie
Volgens mensen die het weekend hebben gevolgd is het heel bijzonder om in stilte in
een groep te zijn en het samenzijn te beleven gedurende allerlei
gezamenlijke activiteiten. Het is verrassend hoeveel contact en
verbinding er ervaren kan worden juist wanneer je niet met
elkaar praat. Tijdens deze weekenden wordt er veel gemediteerd
en daarnaast krijg je de ruimte om alleen te zijn en tot rust te
komen. Eerst werden deze
weekenden
vooral
georganiseerd in (voormalige) kloosters, maar nu
worden ze ook steeds meer georganiseerd op
rustige plekken zoals in het bos en het platteland. Er
zijn een paar plekken in Nederland waar je een
stilteweekend kunt houden, maar in Nederland is
het nog niet erg bekend (www.eenweekendstilte.nl) Zenweekend in Abdij Slangenburg,
Daarnaast zijn er nog geen plekken
op
boerderijen waar dit soort weekenden worden gehouden.
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Het concept www.degeboortevan.nl
Met de website www.degeboortevan.nl wordt er gezorgd voor een grotere bekendheid met het
platteland. Door middel van een unieke ervaring, de geboorte van een boerderijdier, bouwen
bezoekers een band op met een dier en een boerderij. Na de geboorte van het diertje zullen ze
eerder terugkomen om het diertje te bezoeken en zullen ze ook in aanraking komen met de
producten die het platteland biedt en de andere activiteiten die op de boerderij worden
georganiseerd.
Stappen voor het aanmelden de boer en het zwangere diertje.
1)

De boer(in) maakt een profiel aan
• Hij/zij vult zijn/ haar naam in of de naam van het bedrijf
• Hij/zij geeft kort aan wat voor bedrijf ze hebben en wat voor dieren op de boerderij
wonen
• De boer vertelt welk dier zwanger is. De boer kan ook iets vertellen over de
vader/moeder van het nog ongeboren diertje.
• Tijdens en na de zwangerschap kan de boer foto’s/filmpjes uploaden van de moeder
en het geboren diertje.
• Als de boer(in) het leuk vind kan hij/zij een poll houden voor de naam van het diertje.
Dan kunnen bezoekers stemmen op de naam die zij het leukst vinden.
• Als de bevalling begint, laat de boer dat op de site weten. Dan hebben bezoekers van
de site de tijd op naar de boerderij te komen en kunnen bezoekers een geboorte van
een dier in het echt meemaken.

Stappen voor bezoekers
•
•
•

•
•

•

Bezoekers van de site kunnen kiezen uit verschillende regio’s.
Als ze hun regio hebben gekozen, verschijnen alle dieren die op dit moment in hun omgeving
zwanger zijn en wanneer zij ongeveer uitgerekend zijn.
Bezoekers kunnen de zwangerschappen van de dieren volgen, ze kunnen
achtergrondinformatie lezen van de boerderij en de moeder/vader van het diertje, en actief
meedenken met de namen van de aankomende dieren. Zo raken bezoekers betrokken bij de
zwangerschap van de diertjes en krijgen al een beetje een band met het hun.
Als de geboorte begint, kunnen bezoekers dit lezen op de sites. De bezoekers hebben dan de
tijd om naar de boerderij te komen en een echte geboorte mee te maken.
Voor een (klein) bedrag ,bijvoorbeeld €2,50 , kunnen bezoekers een echte geboorte
meemaken. Het bedrag moet niet te groot zijn, want iedereen, ouders met kinderen,
studenten, ouderen enz, moet de geboorte kunnen bijwonen. Het doel van het project is dat
mensen van alle leeftijden de kans krijgen om iets unieks mee te maken en zo een grotere
band met het platteland kunnen krijgen. Toch kan de boer op deze manier toch een extra
bedrag verdienen en zal door een grotere bekendheid ook meer inkomen krijgen van de
producten die hij verkoopt en de activiteiten die hij/zij organiseerd.
Bezoekers kunnen later terug komen naar de boerderij om de dieren te bezoeken. Omdat
bezoekers van de site een lange tijd een diertje via de site hebben gevolgd, hebben ze een
bepaalde band opgebouwd. Door deze band zullen bezoekers eerder terug komen naar de
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boerderij en zullen ze ook eerder andere producten kopen of activiteiten volgen die ook op
de boerderij worden aangeboden.
Er zijn een groot aantal voordelen aan de geboortevan.nl
•
•
•
•
•

Mensen raken meer betrokken bij het leven op het platteland
Kinderen leren al vroeg over het leven op de boerderij en de geboorte van dieren
Mensen krijgen een band met een dier, en zullen vaker terug komen om het dier te bezoeken
Als bezoekers betrokken zijn geraakt bij een bepaalde boerderij, komen ze ook eerder terug
om andere activiteiten te volgen op de boerderij of om bepaalde producten te kopen.
De boer verdient wat extra’s met de geboorte en vergroot daarnaast zijn inkomsten van
zijn/haar producten en andere activiteiten.

Hieronder staat een voorbeeld van hoe een profiel van een boer op www.degeboortevan.nl eruit zou
kunnen gaan zien.

Voorbeeldprofiel van boer Geertje
Naam

Boer Geertje

Bedrijf
Plaats
Website
In het kort

Biologische veehouderij
Zoeterwoude
www.hetgeertje.nl
't Geertje is een veelzijdige biologische veehouderij in het Groene Hart van de Randstad.
Op het Geertje kun je de boerderij van vroeger herleven. Hier worden namelijk alle
landbouw dieren kleinschalig gehouden. Zo zijn er o.a. 120 melkgeiten, 22 melkkoeien, 40
varkens, 100 legkippen, 20 loslopende kippen en 5 paarden. Van de melk van onze koeien
en geiten maken wij kaas en zuivelproducten die we weer in onze boerderijwinkel
verkopen, samen met vele andere biologische streekproducten. Ook hebben wij een
boerderijrestaurant waar u deze producten kunt bestellen of waar u gewoon kunt genieten
van bijvoorbeeld een kopje koffie, broodje kaas of een pannenkoek. Daarnaast verhuren
wij ook nog boten, kano’s en fietsen en kunt u een nachtje op de boerderij overnachten in
een tentje of in 1 van onze trekkershutjes. Er zijn ook mogelijkheden voor bedrijfsuitjes,
kinderpartijtjes, etc.
Koe Petra

Wie is zwanger?
Hoe oud is ze
Hoelang is ze
zwanger?
Wanneer is ze
uitgerekend?
Foto’s van Petra

9 jaar
6,5 maand
25 januari
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Hier is Petra 3 maanden zwanger

Hier is Petra 5 maanden zwanger.

Reacties:
Van John 5-6-2010

Wat een prachtige koe. Ik wens Petra veel succes met de zwangerschap!

Van Anja 2-7-2010

Ik kom zeker met mijn kinderen kijken naar de bevalling. Ik kijk er al naar uit ☺.

Hoe gaat het met de andere dieren?
Wie was zwanger?

Geitje Sandra

Hoe oud is ze
Wanneer is ze bevallen
Van wie
Foto’s van Sanne en
Tim

4 jaar
17 maart
Van de geitjes Tim en Sanne

Reacties

Om 9:35 begon de bevalling
van Sandra

Sanne werd als eerst geboren
om 9.51. Even later volgde Tim.

Sandra met haar twee geitjes
Tim en Sanne. Ze zijn hier net
Een week oud.

Bezoekers met Sanne
Ze is hier twee weken oud.

Foto’s space.dommel.be/geboorte/net-geboren.jpg & graswinkel.punt.nl
Ik ben samen met mijn vriend naar de bevalling wezen kijken. Wat een prachtige ervaring!

Myrthe 20-3-2010
Bas 24-3-2010

Samen met mijn dochter ben ik naar de geboorte wezen kijken. Vandaag zijn we terug geweest
om te kijken hoe het met Sanne en Tim gaat. Mijn dochter heeft erg genoten.

Peggy 29-4-2010

Vandaag weer even terug geweest naar Geertje om te kijken hoe het met de geitjes gaat. Gelijk
lekkere kaas en melk mee genomen van de boerderij!
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