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Betere BoerenBed-seizoen barst los op melkveebedrijf Het Wesselink
De inrichting van de Betere BoerenBed-tenten herinnert aan het eerlijke
landleven van vroeger.

Authentiek en modern

populaire mix
Rundveehouderij |

Tekst: Durkje Hietkamp

Wereldwijde concurrentie, strengere regels en veranderde consumentenwensen maken het met name de kleinere boeren steeds lastiger. Melkveehouders Henk en Margriet Smale uit het Sallandse
Schalkhaar maken van de bedreiging een kans. Zij doen hun uiterste

met de werkzaamheden op het bedrijf, hebben we uiteindelijk besloten om te stoppen
met de akkerbouwtak”, vertelt Smale. Maar
een melkveebedrijf met 55 melkkoeien is relatief klein. Een artikel over het Betere BoerenBed wekte dan ook bijzondere interesse.
Verbreding zou een belangrijke rol kunnen
spelen bij het verbeteren van de economi- >>

best om nieuwsgierige stadsmensen het BoerenBed in te lokken.

H

et melkveebedrijf van Henk en Margriet Smale is gevestigd aan de rand van de
Sallandse bossen. Een pittoresk houten
bruggetje vormt de grens tussen het moderne boerenbedrijf en het natuurlandschap.
Bij de oversteek komt tussen de takken door
een heus tentendorp tevoorschijn. De familie runt één van de vijftien boerderijen in
Nederland die werken met ‘Het Betere BoerenBed’, zo blijkt. In het concept worden
kant-en-klare tenten verhuurd in authentieke stijl. Het achtste seizoen is inmiddels

losgebarsten. Terwijl Henk druk is met de
voorjaarswerkzaamheden op het melkveebedrijf, zorgt Margriet ervoor dat de tenten in
orde zijn.

Gemengd bedrijf
Van oorsprong was het bedrijf in Schalkhaar
een gemengd bedrijf met akkerbouw en
melkkoeien. “Onze akkers lagen tussen de
bomen, de vele schaduw beperkte ons in de
gewasteelt. Bovendien waren de percelen
klein en bewerkelijk. Toen mijn vader stopte

Kinderen uit de stad ervaren op de boerderij de productiewijze
van hun voedsel.
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>>> Authentiek en modern

populaire mix
sche positie. “Ons bedrijf biedt daarvoor de
ideale locatie”, vindt Smale.

Terug in tijd
Het Betere Boerenbed is een samenwerkingsverband tussen de firma 'Het Betere Boerenbed' en boerenbedrijven. De firma zorgt voor
de tenten en de organisatie. De boer is verantwoordelijk voor het huisvaderschap, het
reilen en zeilen rond de kampeerplek en de
randactiviteiten en krijgt daarvoor een vergoeding. In 2003 is een pilot opgezet met het
Betere BoerenBed en een jaar later is het concept gestart op zes boerderijen. “In 2005 kwamen daar nog eens vier bij, waaronder het
bedrijf van Smale”, vertelt Dave Landman,
vertegenwoordiger van de firma. Het Betere
Boerenbed voert zijn gasten terug in de tijd,
terug naar de basis en de belangrijke dingen
in het leven in harmonie met de natuur. De
inrichting van de tenten herinnert aan het
eerlijke landleven van vroeger, een tijd waar
moest worden gewerkt om te overleven. “Koffiezetten is een tijdrovende bezigheid. Voordat het kan worden gedronken, moeten er
eerst bonen worden gemalen met een koffiemolen en water worden gekookt op een houtgestookt fornuis”, vertelt Smale. Elektriciteit
is er niet. Voor verlichting worden olielampen
en kaarsen gebruikt. De tenten van 9 bij 5
meter hebben ieder een eigen toilet en riante
bedden. Zo is er een tweepersoonsbed in de
ouderslaapkamer, een stapelbed(stee) in de
slaapkamer en een BoerenBed-bedstee. In de

Het platteland biedt rust en vrijheid.

keuken is koud stromend water. “Dat is het
Betere van het BoerenBed”, lacht Landman.
Warm douchen kan in een aparte sanitaire
voorziening. “Het kleine bouwwerk deed
vroeger dienst als huisvesting voor varkens en
kippen”, vertelt Smale.

Compleet ingericht
Een Betere BoerenBed-tent is compleet ingericht voor maximaal 6 personen (4 volwassenen en 2 kinderen). Doelgroep is een gezin
met kinderen van 2 tot 12 jaar. Een week logeren kost 400 tot 700 euro afhankelijk van
het seizoen. De huurprijs geldt voor de tent
en inventaris. “De gasten zijn vooral tweeverdieners uit de stad die voor rust en vrijheid
het platteland opzoeken en het boerenleven
willen ervaren”, zegt Landman. Het concept
verbindt de stedelingen met het platteland.
Veel stadskinderen weten weinig van de herkomst en productiewijze van hun voedsel,
meent hij. Bivakkeren op een boerderij is een
leuke en leerzame oplossing. De kinderen
mogen meehelpen met bijvoorbeeld melken
of het voeren van de kalveren. Af en toe is
het dan ook gezellig druk in de 2x4 visgraat
melkstal. “De koeien vinden dat soms wel
wat spannend. Ze stappen wat meer heen en
weer tijdens het melken en mesten wat
vaker”, zegt Smale met een glimlach. Een negatief effect op de productieresultaten heeft
het volgens hem niet. Gemiddeld produceren
de dieren 9000 liter met 4,50 procent vet en
3,60 procent eiwit, laat hij weten.

Eerste plaats
Ondanks het succes van het Betere BoerenBed, staat de melkveehouderij op de eerste
plaats. Smale is ondernemer in hard en nieren. Hij wil dan ook graag het bedrijf − met
45 hectare grond (inclusief mais) en een
quotum van 450.000 liter − uitbreiden. “We
willen naar minimaal 800.0000 liter om een
levensvatbaar bedrijf aan de volgende generatie over te dragen”, zegt de ondernemer.
Hij streeft naar het realiseren van de bouwplannen van een nieuwe stal, het liefst een
serrestal met robot. Het huidige bouwblok
biedt echter weinig mogelijkheden voor uitbreiding. “Binnen het bouwblok is er alleen
ruimte naast de tenten en dat is geen optie”,
zegt Smale. Om in aanmerking te komen
voor een ruimer bouwblok doorloopt de familie momenteel een tijdrovende procedure.
“De gemeente moet beslissen of wij hiervoor
in aanmerking kunnen komen. Omdat de
bouwplaats is gevestigd in de zone van enkgronden, krijgen we niet of minder snel
groen licht.”
Voor uitbreiding is de plek waar het bedrijf is
gevestigd wellicht niet ideaal, maar voor het
Betere BoerenBed is de locatie perfect, vindt
Landman. “De historie van de boerderij ‘Het
Wesselink’ uit 1623, het coulisselandschap
van Salland met bos en weilanden, in combinatie met de nabijheid van de stad Deventer
en het Overijsselse kanaal maakt deze locatie uniek.” De negen BoerenBed-tentplaatsen
van de familie staan op een weiland aan de

De negen BoerenBed-tentplaatsen van Smale staan aan de rand van het bos met uitzicht over de landerijen.
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Henk en Margriet Smale hebben voor de BoerenBed-gasten een schommel van boomstammen gemaakt in het bos.

rand van het bos met uitzicht over de landerijen waar zomers de koeien grazen. In het
Overijssels kanaal, een paar honderd meter
verderop is het mogelijk om te zwemmen,
kanoën of vissen.

Aanpoten
Het is wel aanpoten, erkent Margriet. “Het
toeristische seizoen loopt van april tot en
met oktober. In die periode komen er veel
mensen op het erf.” Maandag en vrijdag zijn
wisseldagen. Dan moeten de tenten schoon
worden gemaakt voor de volgende gasten.
Elke dag wordt vers brood geregeld, waarbij
zondags wordt gezorgd voor afbakbroodjes.
Daarnaast zijn er mogelijkheden voor een
buffet, het bakken van pizza’s in de authentieke broodoven en het huren van kano’s of
fietsen. Bovendien is er een landwinkel, soepketel en rookton beschikbaar. “Dat betekent
dat we nu zomers helemaal zeven dagen in
de week beschikbaar moeten zijn.”

Uitrollen
Het Betere BoerenBed-concept is inmiddels
uitgerold naar Duitsland, Frankrijk en Engeland. “In 2006 heeft het Betere BoerenBed in

Engeland zijn intrede gedaan. Met 26 boerderijen is dat nu onze grootste markt”, zegt
Landman. De focus ligt op Nederland en Engeland. “Nederland leent zich goed voor een
dergelijk concept.
De bedrijven zijn tiptop in orde en vanuit de
steden is er breed draagvlak.” Ondanks de
goed werkende formule streeft de firma niet
naar een explosieve groei. “Het unieke karakter van het concept wordt voor een belangrijk deel gevormd door de
kleinschaligheid. Per bedrijf zijn hoogstens
tien tenten beschikbaar en elke BoerenBedboerderij heeft een uniek verhaal”, zegt
Landman.
Het bedrijf streeft ernaar om de gasten
ieder jaar weer iets nieuws te bieden. Dat
kan een boerderij in een nieuwe regio zijn,
maar ook een andere bedrijfstak of een
nieuw product dat in samenwerking met de
boeren wordt ontwikkeld. “Een hoge bezetting is ons gemeenschappelijke belang, maar
boeren blijven nuchter. Zij kijken vooral naar
de praktische kant. Het moet simpel en veilig zijn en mag niet te veel tijd kosten. Zo
houden we elkaar in balans en maken we elkaar enthousiast”, aldus Landman.

Primeur
Het Water Speel Gedoe in het bos, beleeft
dit jaar de primeur. “Kinderen kunnen er met
zand en stenen een eigen waterweg bouwen”, vertelt Smale trots. Nieuw zijn bovendien de BoerenBed Extra-tenten met een
eigen douche en warme boerentobbe. “We
kijken of het aanslaat en zo innoveren we
verder”, aldus Landman.
Het Betere BoerenBed heeft inmiddels een
grote groep enthousiaste bezoekers, hetgeen
zich vertaalt naar een goede bezettingsgraad. “Het Betere BoerenBed is een mooie
financiële aanvulling van de inkomsten uit
ons boerenbedrijf”, zegt Smale tevreden.
Volgens Landman zijn de boeren die meedoen aan Het Betere BoerenBed echte ondernemers. “Dat is het mooie van dit
concept. Zij hebben kennis en passie voor
hun vak en dragen hun enthousiasme over.
Onze klanten waarderen dat.” ◆

Meer informatie: www.boerenbed.nl
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