nd
bo
en
er
Bo

rig

ht

Een rondleiding
geven op je bedrijf
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Bij de start van het schooljaar kwamen enkele tientallen
Antwerpse boeren en tuinders samen op het melkveebedrijf van
Raf en Bieke Van Mol in Herenthout. Allemaal ontvangen ze wel
‘ns groepen op hun bedrijf. Danie Horrevorst lijstte enkele tips op
over hoe ze dat in de toekomst nog beter kunnen doen. Raf zette
het geleerde meteen om in de praktijk.
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Liesbet Corthout

De tips van Danie
Danie Horrevorst is educatief medewerker bij Plattelandsklassen. Deze vzw
organiseert, zoals de naam zegt, meerdaagse plattelandsklassen, maar ondersteunt ook kijkboerderijen en maakt
didactisch materiaal. Het aanbod is
deels betalend en deels gratis. Danie
geeft de aanwezige landbouwers de tip
om vooraf al eens naar www.platte-
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landsklassen.be te surfen om inspiratie
op te doen. “Krijg je klassen op bezoek?
Moedig dan de leerkrachten aan om
hun bezoek al op school voor te bereiden met het beschikbare materiaal.”
“Een bezoek op een landbouwbedrijf is
meer dan een gidsbeurt. Een monoloog
werkt niet. Ga in dialoog met de groep,
stop je rondgang voor een groepsgesprek
of doe een demonstratie. Mensen bele-
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ven liever iets, dan dat ze erover horen
vertellen. Misschien kan je je bezoekers
een beetje laten meewerken of je kan
hen aan de slag laten gaan met een
zoektocht in de omgeving. Vergeet niet
dat een landbouwbedrijf meer is dan
enkel ‘landbouw’. Het is een gebouw, met
diverse functies en misschien wel een
interessante geschiedenis. Er zijn
machines, er wonen en werken mensen
en dieren, alles verandert met de seizoenen. Natuurlijk moet je nadenken over
wat je precies wil vertellen, maar echt
gaan studeren is meestal niet nodig.
Jouw leven en werk is voor het bezoek
vaak al boeiend genoeg. Zorg er wel
altijd voor dat je bedrijf opgeruimd en
netjes is wanneer je bezoekers ontvangt,
dat de sleutels niet meer op de machines
zitten en dat alle putten dicht liggen.
Ook je fytolokaal moet natuurlijk afgesloten zijn. Veiligheid voor alles!”
“Afsluiten met een proevertje is altijd
leuk. Je kan ook een spel- of werkmoment inlassen. Misschien kan je wel
een klein geschenk of aandenken meegeven? Jouw leveranciers of de VLAM
zijn hiervoor goede aanspreekpunten.”

Multifunctionele landbouw

Zo gebeurt het bij Raf en Bieke
Kathleen Janssen:
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“Blij dat we goed
gestart zijn”
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Kathleen Janssen baat samen met haar man Gasthuishoeve Boshoek uit in
Hove, niet ver van de stad Antwerpen. Sinds deze zomer organiseert ze op het
melkveebedrijf kinderfeestjes. “Ik speelde al langer met het idee. Toen het
PDPO-project ‘Burgers en boeren’ in de zuidrand van Antwerpen van start
ging, hebben we de stap gezet en zijn wij gestart met het organiseren van verjaardagsfeestjes en rondleidingen voor groepen. Vroeger werkte ik bij KVLVAgra en in die job deed ik ervaring op in het spreken voor groepen. De rest is
gewoon op gevoel. Het is een enorme geruststelling als ik zie hoe een rondleiding hier wordt aangepakt. Blijkbaar zijn wij goed bezig! Ik heb vandaag ook
enkele nuttige tips genoteerd. Zo zal ik in het vervolg de kleuters ook in een
cirkel zetten wanneer ik uitleg geef. Bieke legde uit dat je zo beter hun aandacht kan vasthouden. Dat wil ik zeker ook proberen.”
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Op het bedrijf van Raf en Bieke neemt
verbreding een heel belangrijke plaats
in. Zij zijn goed uitgerust om groepen
te ontvangen, bij goed of slecht weer.
“We gebruiken een leegstaand deel van
een loods als speelruimte bij slecht
weer”, vertelt Bieke. “Als de zon schijnt,
rijden bezoekende kinderen met kleine
tractoren en gocarts over een goed
afgesloten deel van het erf. Bij regenweer spelen ze binnen in de zandbak,
op de stroberg of ze doen educatieve
spelletjes. Bij alle spellen is er een link
met de landbouw.” Bieke begeleidt
voornamelijk de jongste bezoekers op
het bedrijf. “Voor kinderen is het
belangrijk om humor te gebruiken. Ik
maak veel grapjes en vertel leuke weetjes. De hoeveelheden mest en urine
die een koe elke dag produceert, wekken meestal verbazing op. Voor de
kleinsten voorzie ik ook veel doe-activiteiten. Zij zijn graag met iets bezig,
bijvoorbeeld voer scheppen met kleine
schepjes die we daarvoor voorzien.”
Raf is meestal verantwoordelijk voor
volwassenengroepen die op het bedrijf
langsgaan. Dat vraagt een andere aanpak, hoewel ook hier humor niet mag
ontbreken. Raf werkt heel beeldend: “Ik
probeer zo veel mogelijk de vergelijking
te maken tussen mensen en dieren. Het
welzijn van een dier is natuurlijk erg
belangrijk. Ik vertel dat wij ze verzorgen
als topsporters zodat ze in optimale
conditie zijn. Een dier op de boerderij
dat ziek is, ziet vaak sneller een veearts
dan dat wij een huisarts zien. Ik vertel
ook dat de boerderij een kringloop is: de
koe eet gras, ze mest en die mest zorgt er
dan weer voor dat het gras gaat groeien.
Het is voor bezoekers snel genoeg duidelijk dat een koe in de wei minder efficiënt bemest dan wij dat doen met een
ton op het veld. Op die manier probeer
ik daarvoor begrip te krijgen. Wat ik heel
belangrijk vind, is dat je collega-boeren
nooit afbreekt. Het is niet omdat ze hun
bedrijf anders aanpakken dan jij, dat ze
het beter of slechter doen.” n

Martine Peeters:

“Nieuwsgierig
hoe de collega’s
het aanpakken”
Martine Peeters en Dany Verheyen zijn de drijvende krachten achter knuffelboerderij Het Ollemanshoekje in Herselt. Zij hebben al veel jaren ervaring
met het ontvangen van groepen, maar komen toch ook graag een kijkje
nemen. “Wij richten ons op kleuters, en dan is het enorm belangrijk om je
verhaal met veel humor te vertellen. Ik ben zelf kleuterleidster en gebruik die
ervaring om de jonge kinderen een fijne dag te bezorgen. Het respect voor de
dieren is daarbij enorm belangrijk. Oorspronkelijk waren wij een varkensbedrijf. Nu doen we aan akkerbouw en we zetten al enkele jaren vol in op de verbreding. Echt veel nieuws heb ik vandaag niet geleerd, maar het is enorm
boeiend om eens bij de collega’s te kijken hoe zij het aanpakken.”
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