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Een tiental jaar geleden was hoevetoerisme een gespreksonderwerp tussen landbouwers. Vandaag horen we er veel
minder over vertellen. Dat betekent niet dat hoevetoerisme
zou verdwenen zijn. Neen, er zijn nog steeds tientallen
ondernemingen die een land- en tuinbouwactiviteit
combineren met een logiesuitbating. Een aantal van hen
bieden vakantiewoningen aan (enkel logement), anderen
een bed and breakfast (B&B) waarbij ze ook ontbijt
aanbieden. Bij enkele logies kan je in halfpension terecht
(met ontbijt en avondmaal) maar die laatste groep wordt
wel heel klein. We hadden een gesprek met de manager
van Logeren in Vlaanderen Vakantieland en met een paar
uitbaters: een die er van in het begin bij was en een die wat
later in de sector stapte.
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Lang geleden ging binnen Landelijke Gilden de Vlaamse Federatie voor
Hoeve- en Plattelandstoerisme van start. Deze vzw had als doel om de
eerste uitbaters van een landelijke B&B of een vakantiewoning samen
te brengen, hun belangen te verdedigen en hen te helpen bij het
uitbouwen van hun onderneming. Gaandeweg kwamen daar de
‘klavertjes’ bij, een classificatiesysteem om de kwaliteit van de logies te
beoordelen en ontstond er een professionele omkadering. Intussen is
deze vzw uitgegroeid tot Logeren in Vlaanderen, een vereniging met
ongeveer 1300 aangesloten logies met een omkadering van zeven
tewerkgestelde medewerkers.
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ophie De Coninck is de manager
van Logeren in Vlaanderen
(LiV). We vroegen haar wat deze
vereniging zoal doet voor haar logiesuitbaters. Sophie kwam pas vorig jaar
aan het hoofd van de vzw. Daarvoor
heeft zij al heel wat ervaring opgedaan
in allerlei bedrijven waaronder ook
enkele jaren in Kenia waar ze in
opdracht van Jetair (nu TUI) de toeristische ontwikkeling van dat land mee
vorm gaf. Ze werkt nu wat dichter bij
huis en coördineert de werking van de
zes andere medewerkers van LiV.
Zoals we eerder vermeldden, is Logeren in Vlaanderen (of Logeren in
Vlaanderen Vakantieland zoals het
soms voluit wordt genoemd) vele jaren
geleden ontstaan in de schoot van Landelijke Gilden. Maar doordat men meer
en meer ging samenwerken met de
provinciale toeristische organisaties
(PTO’s) en Toerisme Vlaanderen werd
de band met Landelijke Gilden wat
losser, al is Landelijke Gilden nog
steeds betrokken en vertegenwoordigd
in de bestuursorganen van LiV. Er kwamen ook meer en meer andersoortige
logies bij, omdat het al lang niet meer
alleen ging om land- of tuinbouwbe-

drijven die een logies uitbaatten, maar
veel private personen die op het platteland een uitbating begonnen. Later
kwamen er ook nog de logiesverstrekkers bij uit de kleinere steden.
In 2010 kwam er ook een volwaardig
logiesdecreet dat de voorwaarden
regelde om een logies te kunnen uitbaten en dat ook de kwaliteitsclassificatie
regelde met sterren. Dat sterrensysteem maakte de klavertjes van de oorspronkelijke federatie overbodig.
In 2013 kreeg de vzw de opdracht om
de binnenlandpromotie over te nemen
van Toerisme Vlaanderen. Vanaf dan
staat LiV in voor de campagne ‘Logeren
in Vlaanderen Vakantieland’.
Ook de kunststeden (Brugge, Gent,
Antwerpen, Mechelen en Leuven), die
een aparte werking hebben, stapten tijdens de coronacrisis mee in een brede
Vlaanderen Vakantielandcampagne.

Starten met hoevetoerisme
Wie wil starten met hoevetoerisme
moet met een hele hoop zaken rekening houden. Het volstaat echt niet om
een oud bed en dito kleerkast in een
kamer te zetten om een B&B te mogen
starten. De eisen zijn vandaag oneindig ->
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LiV biedt op haar website een breed
en gevarieerd logiesaanbod.
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nieuwsbrieven naar de tienduizenden
e-mailadressen van geïnteresseerde
vakantiegangers. Op het vlak van informatie en vorming ontvangen ook de
aangesloten logies regelmatig nieuwsbrieven en worden ze uitgenodigd voor
gratis webinars. Het bekende Logeren
in Vlaanderen Vakantielandboek
schrikkelde even in 2021, maar begin
december vorig jaar verscheen het
nieuwe logiesboek Vlaanderen Vakantieland 2022. Bij LiV heeft men immers
vastgesteld dat er nogal wat mensen zijn
die toch liever hun vakantie kiezen uit
een papieren boek dan op een website.
Verder kwam er in 2021 een ‘stedenpocket’ als pdf beschikbaar op de website en wordt een wandelgids aangeboden die iedereen kan downloaden. Het
is duidelijk: zowel de vakantieganger
als de uitbater vindt zijn gading bij
Logeren in Vlaanderen.

bo

Door de coronalockdowns en de
beperkingen inzake internationale reizen is de interesse voor vakantie in
eigen land sterk toegenomen. Maar
voor logiesuitbaters was het een heel
moeilijke periode, zeker in de eerste
volledige lockdown in 2020. Vele uitbatingen die nog niet waren aangesloten bij LiV leerden met scha en
schande dat het nuttig en zelfs noodzakelijk was om te kunnen terugvallen op
een sterke organisatie die hun belangen verdedigt en die intens werkt aan
marketing en promotie van het kleinschalig logies in Vlaanderen.
Het aantal logies dat aansloot en
adverteerde op de website nam dan
ook sterk toe. Intussen zijn de beperkingen sterk afgenomen en kunnen
uitbaters weer meer profiteren van de
toegenomen interesse voor een verblijf
in eigen land. Toch ondervinden veel
logies nog steeds de gevolgen van de
crisis en zitten de reservaties nog niet
helemaal op het niveau van vóór de
pandemie.
Men moet natuurlijk nog steeds erg
voorzichtig zijn en het risico op een
besmetting door een van de gasten is
steeds aanwezig, maar de zaken
draaien tenminste terug naar behoren.
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Corona was een keerpunt
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veel hoger, zeker ook omdat de
moderne toerist hoge standaarden
gewend is.
Wie op een boerderij met hoevetoerisme wil beginnen, vindt in ieder geval
heel wat informatie op de website
www.logereninvlaanderen.be. Via de
knop ‘Info voor uitbaters’ kom je op het
logiesportaal van LiV terecht (https://
mijnlogies.logereninvlaanderen.be/nl/
logiesnetwerk-Logeren-in-Vlaanderen ) en daar zal je al snel heel wat nuttige dingen kunnen vinden. Je vindt er
onder meer de namen en contactgegevens van de provinciale logiesconsulenten. Dit zijn de mensen die vanuit
de PTO’s (de provinciale toeristische
organisaties) mensen begeleiden die
met een eigen logiesbedrijf willen starten. Ga zeker eens te rade bij de consulent voor jouw provincie!
Op www.toerismevlaanderen.be vindt
een toekomstige uitbater nog veel
meer informatie, onder andere over het
Vlaamse logiesdecreet dat van toepassing is voor wie wil starten met een
logies.

Marketing en dienstverlening
LiV biedt op haar website een breed en
gevarieerd logiesaanbod. Alle uitbaters
die aangemeld of erkend zijn bij Toerisme Vlaanderen, kunnen intekenen
op een advertentie en aansluiten voor
199 euro (exclusief btw). Hiervoor krijgen ze onder andere een advertentie op
de website, kunnen ze de Logeren in
Vlaanderen Vakantiecheque ontvangen
én kunnen ze gratis een boekingsmodule activeren waarmee commissieloos boekingen kunnen plaatsvinden.
Wie ooit met www.booking.com te
maken heeft gehad, weet dat ze allerminst gratis werken voor de aangesloten logies en hoge commissies vragen.
Verder verstuurt LiV regelmatig

Nieuw logiesdecreet
Intussen is men bij Toerisme Vlaanderen en op het kabinet van minister
Demir (die ook voor toerisme in
Vlaanderen bevoegd is) volop bezig
met de voorbereiding van een nieuw
logiesdecreet. Het kader daarvoor is
bijna klaar en dient nog gevolgd te
worden door uitvoeringsbesluiten. De
brede logiessector, waaronder dus ook
LiV, wordt betrokken bij de realisatie
hiervan. Momenteel bevraagt LiV de
uitbaters die in hun sectorcommissie
zetelen, om zo aanbevelingen te formuleren voor B&B’s en vakantiewoningen. Die inbreng zullen ze dan overmaken aan de beleidsmakers zodat ze
daar (hopelijk) rekening mee zullen
houden. Dit zal in 2023 dan moeten
uitmonden in een nieuw decreet dat
aangepast is aan de situatie en de
behoeften van deze tijd. n

Je start niet zomaar met
een logies. De eisen zijn
vandaag zeer hoog.
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Michaëlhoeve, Opheersstraat 31 Opheers
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Al 10 generaties lang runt de familie Moiës
de Michaelhoeve met akkerbouw en
vleesvee. De veeteelt wordt geleidelijk
afgebouwd.
Teelten: aardappelen, vlas, cichorei,
bieten, erwten, bonen en granen.
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Michaëlhoeve Opheers,
pioniers in hoevetoerisme
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Philippe Moiës en Diane Boussu begonnen in 1991 met hun
logiesuitbating in Opheers, in het Zuid-Limburgse Haspengouw. Hun
vierkantshoeve had een schuur die niet gebruikt werd en leegstond.
Daarom beslisten ze in januari van dat jaar om die schuur om te
bouwen tot twee vakantiehuisjes waarbij de gasten konden kiezen voor
halfpension. Tegen Pasen ging hun logement al open. In 2000 kwam
daar nog een vakantiewoning voor zeven personen bij en in 2012 een
studio voor drie. Na de lockdown in 2020 zijn ze wel gestopt met het
verstrekken van maaltijden en verhuren ze nu hun logies als
vakantiewoningen. We gingen langs om met hen te praten over hun
meer dan 30 jaar ervaring.

co

Bart Vleeschouwers

Diane en Philippe, jullie zijn tussen de
vele uitbaters van logies in Vlaanderen
nog bij de echte hoevetoerisme-uitbaters. Is dat een troef voor jullie?
“We hebben de verbinding met ons
landbouwbedrijf van in het begin sterk
uitgespeeld. We zijn daar ook erg fier
op en merken dat onze gasten dat ook
enorm appreciëren. Het is daarom

spijtig dat Logeren in Vlaanderen niet
meer echt op het ‘hoevetoerisme’ inzet.
Iedereen die het wil, kan nu kiezen
voor het label ‘Beleven op de boerderij’,
ook als het niet om een actieve boerderij gaat. Dat is eigenlijk consumentenbedrog, maar het wordt wel gedoogd en
dat is ten nadele van de échte boerderijvakanties. De mensen die bij ons

komen, zijn vaak vaste gasten. Zij
weten wat ze hier kunnen vinden. We
krijgen tegenwoordig zelfs al mensen
van de volgende generatie over de
vloer, gasten die hier als kind op
vakantie kwamen en die nu hun eigen
kinderen willen laten kennismaken
met de echte landbouw.”
Diane, jij hebt tot in 2020 gekookt voor
je gasten. Waarom ben je daarmee
gestopt?
“Voor de duidelijkheid: ik heb dat
koken altijd erg graag gedaan. Het was
altijd heel gezellig als alle gasten
samen rond de grote tafel zaten om
samen te eten. De vriendschap die je
op die manier opbouwt, kan je op geen
andere manier bekomen. Maar met
corona is het allemaal veel moeilijker
geworden. We mochten niet meer
zomaar iedereen rond dezelfde tafel
zetten, er moest afstand worden
gehouden en de gasten werden ook wat ->
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Hof ter Lo,
waar gasten
vrienden zijn

Bo

In Lo-Reninge, in de Westhoek, vind je Hof ter Lo op een unieke locatie
langs het wandel- en fietspad ter hoogte van de brug over de Lovaart en
vlakbij het polderstadje Lo. Karel en Katrien Devreese-Masson hebben
er tien jaar geleden de historische hoeve aangekocht en gerenoveerd tot
een vakantieboerderij met vakantiewoningen. Toen we er langsgingen
stonden de taarten klaar voor de gasten die ’s avonds verwacht werden.
Het geeft aan hoe Karel en Katrien hun logiesuitbating aanpakken: de
gast is er koning. Ja, zelfs een vriend!

co

py

rig

ht

Kunnen jullie na meer dan dertig jaar
zeggen dat jullie toeristische activiteit
financieel veel opgebracht heeft?
“Rijk zijn we er zeker niet van geworden, maar het was toch wel een interessante bijverdienste. Anderzijds mag
je niet vergeten dat je voortdurend
moet blijven investeren in je logies
want anders is je uitrusting binnen de
kortste keren verouderd en tel je niet
meer mee. Zo hebben we in een van de
verblijven zopas nog een nieuwe
inloopdouche geïnstalleerd. Dat was
een behoorlijk dure investering maar
dat hoort er nu eenmaal bij.
Het toerisme is voor ons ook steeds
een aansporing om onze oude vierkantshoeve steeds pico bello te onderhouden. Anders zou je al eens een jaartje wachten om de poorten te
schilderen, maar nu is alles mooi opgekuist en dat is voor ons ook fijn.
Wat die dertig jaar ons dan wel zeker
en vast hebben opgebracht, is veel
menselijke vriendschap en voldoening.
Veel van onze gasten zijn echte vrienden geworden. En ook met verschillende van onze collega’s-uitbaters
onderhouden we nog altijd erg vriendschappelijke banden die het collegiale
veel overstijgen. Neen, als we opnieuw
voor de keuze zouden staan, we zouden
niet twijfelen om er op dezelfde manier
terug aan te beginnen.” n

nd

voorzichtiger. Daarnaast worden we
ook een dagje ouder en hebben we drie
kleinkinderen waar we regelmatig op
passen. Het werd voor ons dan ook
steeds minder evident om ‘s morgens
en ‘s avonds eten te voorzien voor onze
gasten. Daarom hebben we besloten
om de maaltijden voortaan over te
slaan. De logementen zijn nu omgebouwd tot vakantiewoningen zodat de
gasten daar ook zelf kunnen koken. Er
is in de streek trouwens ook veel veranderd sinds we gestart zijn. Toen was
er amper een restaurant in de buurt
terwijl er in tussentijd heel wat eetgelegenheden zijn bijgekomen.”
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Bart Vleeschouwers

L

andbouw zit bij de familie
Devreese in het bloed. Karel,
afkomstig uit Zevekote-Gistel,
begon in 1984 te boeren op de hofstede
Hof ten Thorre in Reninge. Omdat destijds het melkquotum het onmogelijk
maakte om in melkvee te starten – wat
duidelijk zijn voorkeur was – begon hij
dan maar een varkensbedrijf. Karel is
heel gedreven en ambitieus. Hij bouwde
dat bedrijf uit tot een stamboekfokkerij
voor Piétrains. De vele prijzen die hij
won met zijn dieren bewijzen zijn stielkennis en vooral zijn gedrevenheid.

Omschakeling
Begin jaren 2000 geleden volgde hij
bijscholing bij het toenmalige Innovatiesteunpunt. Beetje bij beetje broeide

er iets in hem om ook iets anders te
proberen. Samen met zijn vrouw
Katrien, die halftijds werkzaam is als
sociaal assistente, kozen ze vijftien jaar
geleden voor een nieuwe uitdaging,
namelijk boerderijvakanties. Dat bleek
meteen een schot in de roos. Er werd
een vakantiewoning voor 15 personen
en feestzaaltje gebouwd. Maar gezondheidsproblemen dwongen hen om de
oorspronkelijke weg van de veeteelt te
verlaten. Noodgedwongen werd de
varkensfokkerij daarom stopgezet. De
akkerbouwtak werd omgeschakeld
naar biologische productie van biobaktarwe, alsook voedergewassen (mais,
voederbieten, mengteelten en grasklaver) voor het melkvee van zoon
Klaas in Leffinge. Omdat er voor de
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nodig is om een onderscheid te maken
met de andere uitbatingen. Daar
springt boer Karel, zoals hij door zijn
gasten genoemd wordt, toch wel helemaal bovenuit. Hij geeft toe dat het niet
vanzelf gaat en dat er best wat tijd gaat
naar het onthaal van de gasten en het
programma rond hoevebeleving dat hij
elke zaterdagmorgen aanbiedt. Maar
dat rendeert dubbel en dik! Ze krijgen
er heel veel voor terug. Ze proberen ook
om steeds de landbouw ‘uit te dragen’
en voor te stellen. Karel en Katrien
kaarten ook de actuele landbouwproblematiek aan en antwoorden eerlijk op
netelige vragen. Ze stellen zo dikwijls
vast dat de afstand tussen landbouw en
de consument erg groot is.
“Het is hard werken, maar het is fijn
om te zien dat mensen geïnteresseerd
zijn in landbouw en dat hun monden
bij manier van spreken openvallen.
Maar telkens blijkt ook dat het respect
en de sympathie heel groot is”, aldus
Karel en Katrien. Het koppel kijkt er
dan ook iedere week weer naar uit om
nieuwe gasten te ontvangen en te leren
kennen. n
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Boerderijbeleving
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Op Hof ter Lo mag men terecht spreken van boerderijbeleving, ook al ligt
de echte landbouwactiviteit van het
akkerbouwbedrijf niet direct rond het
bedrijf. Dat de formule aanslaat,
bewijst het feit dat – ondanks corona –
de drie vakantieverblijven en het tiny
house elk weekend en elke vakantieperiode dit jaar al volgeboekt zijn. Zelfs in
de winter zijn alle weekends verhuurd.
Karel en Katrien ervaarden dat hun
gasten het aantal ‘sterren’ voor de
gastverblijven niet echt belangrijk vinden. De meesten komen jaar na jaar
terug, vooral wegens de gemoedelijke
sfeer en de vriendschap. Veel van de
gasten komen speciaal om te ‘herbronnen’ in een rustige sfeer in het vlakke
land van Bachten de Kupe. Er komen
ook regelmatig BV’s over de vloer.
Authenciteit en gemoedelijkheid zijn
hier geen loze woorden. Zo krijgt elke
gast een week voor zijn aankomst een
welkomstkaartje thuisgestuurd, alsook
een mail met allerlei info over wat er
te beleven valt.
Karel en Katrien investeren ook heel
wat tijd in sociale media (onder meer
Facebook) om de contacten met hun
gasten te onderhouden. Ze merken wel
dat er de laatste jaren een echte explosie is van vakantielogies in de Westhoek, maar ze maken zich voorlopig
geen zorgen omdat het meer dan ooit

Kinderen gaan ook in de
landbouw
Het boer-zijn zit blijkbaar ook in de
volgende generatie. Oudste zoon Klaas
heeft na zijn studies in Gent samen
met Teja melkveebedrijf de Caiphashoeve in Leffinge-Middelkerke overgenomen. Dit bedrijf is ondertussen
omgeschakeld naar biologische pro-
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opvolging iets moest geregeld worden,
werd tien jaar geleden een vijftal kilometer verder een leegstaande boerderij
op een nieuw locatie aangekocht.
Hof ter Lo was geboren. De oude koeienstal werd in een mum van tijd omgetoverd tot drie moderne gezellig ingerichte vakantiewoningen voor 8, 15 en
22 personen met alle nodige comfort.
Ook de oude loods kreeg een beurt en
is omgebouwd tot een poyvalent zaaltje voor de gasten met zithoek, bar,
keukentje en allerlei speeltoestellen. In
een tweede loods zijn, naast een heel
arsenaal van gocarts en minitractoren,
de dieren (paarden, ezels, schapen, geiten, een varken, kippen en konijnen ...)
gehuisvest. Iedere morgen helpen de
kinderen van de gasten de dieren verzorgen en voederen. “Dat kinderplezier
geeft je als uitbater weer energie voor
een hele dag”, vertelt Karel. Maar ook
een grote zandbak met veel speeltoestellen, zwemvijver en jacuzzi kwamen
er in de loop van de jaren bij. Alles
staat in het teken van ‘kinderplezier’ en
‘boerderijbeleving’.
Vorig jaar is er ook nog een tiny house
bijgekomen. Dit is een mobiel huisje
voor maximaal een gezin met alle
nodige comfort.

ductie. Dochter Hanne ging verre horizonten opzoeken en woont ondertussen met haar man en twee zoontjes in
Canada. Zoon Adriaan baat samen met
Titsia de boerderij op Hof ten Thorre
uit maar koos uiteindelijk om deze om
te vormen naar ‘Groenonderhoud
Devreese’. Ze baten ook de vakantiewoning verder uit. Tine en Seppe gaan
momenteel na hun studies uit werken,
maar ook de jongste zoon Wannes
heeft de microbe van ‘boer worden’ te
pakken. Hij studeert momenteel in
Gent maar zou graag na zijn studies
melkveehouder of geitenboer worden.

“Onze leefwereld is zoveel
groter geworden en we
hebben er al veel vrienden aan
overgehouden.”
Boer&Tuinder • 10 februari 2022
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