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Een bezoekboerderij of
bezoekserre, iets voor jou?
Ben je land- of tuinbouwer?
Wil je kinderen en volwassenen
informeren over waar hun eten vandaan
komt?
Denk je eraan bezoekers mee te laten
kijken achter de schermen van je bedrijf?
Zo’n bezoek aan je bedrijf is ook belangrijk
voor het imago van de land- en tuinbouw
in Oost-Vlaanderen.
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Maak een plan
Denk er vooraf grondig over na. Ga na wat haalbaar is in je bedrijf. Kun je genoeg tijd
maken voor bezoeken? Wat heb je bezoekers te bieden?
Maak een concreet plan en zet het op papier.
-

Welke doelgroepen wil je aanspreken?
Wat zijn de sterke punten van je bedrijf?
Zijn er aanpassingen nodig in je bedrijf?
Welke regels moet je volgen?
Welk persoonlijk verhaal breng je en hoe? Hoe zet je je bedrijf in de kijker?
Heb je extra vaardigheden of opleiding nodig?
Hoe zit het financieel?

Neem eventueel contact op met een bezoekboerderij of bezoekserre om een realistisch
beeld te krijgen. Een overzicht van de bezoekboerderijen van het Oost-Vlaamse netwerk
Beleef de boerderij vind je op www.beleefdeboerderij.be.
Of stel je vraag aan de Provincie Oost-Vlaanderen via
landbouweducatie@oost-vlaanderen.be.

Elke doelgroep vraagt een aangepaste aanpak.
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Kies je doelgroep
Denk na wat het best past bij je persoonlijkheid, opleiding én bedrijf. Kies je voor
volwassenen of kinderen?
- Kleuters?
- Lagereschoolkinderen?
- Leerlingen uit het secundair onderwijs?
- Studenten uit het hoger onderwijs?
- Verenigingen of gezinnen?
Misschien wil je mensen met een beperking over de vloer krijgen?
Elke doelgroep vraagt een aangepaste aanpak.

Wat maakt je bedrijf uniek?
Is je bedrijf innovatief of een voorloper in duurzaamheid of biodiversiteit? Is de ligging
van je bedrijf interessant, bijvoorbeeld voor natuurwandelingen in de buurt? Of je
bedrijfsmodel, bijvoorbeeld Community Supported Agriculture (CSA)? Elk bedrijf is uniek.
Ook kleinere bedrijven kunnen een bijzonder verhaal brengen.
In elk geval is je enthousiasme een sterke troef.
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Denk aan je bezoekers
Veiligheid
Zorg voor een veilige omgeving. Bezoekers zijn vaak niet vertrouwd met leven en
werken op de boerderij. Ze zien de potentiële gevaren niet.
- Berg gereedschap op. Sluit putten en deksels af. Zet motoren van machines af. Haal
sleutels van tractoren.
- Neem veiligheid van de elektriciteitsinstallatie in acht. Lees de basisregels of neem
de regelgeving door met een specialist.
- De brandwetgeving is uitgebreid en complex. Respecteer ze.
- Zorg voor een EHBO-kist en een overzicht met noodnummers.
- Laat je verzekering weten dat je bezoekers, scholen of groepen ontvangt.
- Zorg voor gekeurde speeltoestellen op je bedrijf.

Een boerderijbezoek is een unieke ervaring.

Gastvrijheid
Een boerderijbezoek is een unieke ervaring. Zorg dat je bezoekers zich welkom voelen.
- Zorg dat bezoekers kunnen schuilen in een overdekte ruimte waar ze ook spullen
kunnen achterlaten of iets lekkers proeven. Denk ook aan sanitair, met aandacht
voor mensen met een beperking.
- Zorg dat je bedrijf netjes is. Ruim regelmatig op. Voor elk bezoek is dan alleen een
korte check nodig.
Een verzorgd bedrijf bepaalt mee het beeld dat bezoekers krijgen van je bedrijf en van
land- en tuinbouw in het algemeen.
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Groene aankleding
Bij de Provincie Oost-Vlaanderen kun je een gratis landschapsbedrijfsplan aanvragen.
Voor plantgoed kun je meedoen met de jaarlijkse groepsaankoop plantgoed en een
subsidie aanvragen.

Respecteer de regels
Hou je aan de regels over voedselveiligheid, ook bij proevertjes.
- Laat bezoekers niets opeten dat op de grond gevallen is (zoals fruit).
- Laat bezoekers geen dieren of planten aanraken op plekken waar ze eten of waar je
eten klaarmaakt.
- Bied geen rauwe melk of rauwe eieren aan. Kook vooraf de hoevemelk die je
bezoekers of kinderen laat proeven. Wil je meer informatie? Lees de omzendbrief
van het FAVV en deze interessante brochure over rauwe melk. Volg de richtlijnen van
het FAVV nauwgezet op.
Aandacht voor hygiëne is van groot belang. Zorg dat bezoekers hun handen kunnen
wassen met stromend water en vloeibare zeep. Handen afdrogen gebeurt het best met
wegwerpdoekjes. Let op met handgel bij jonge kinderen. Zorg dat ze dat altijd onder
toezicht gebruiken.
Afhankelijk van je bedrijfstak kunnen aparte maatregelen gelden, bijvoorbeeld voor
varkens of pluimvee.
Respecteer de privacyrichtlijnen als je foto’s of filmpjes maakt en gebruikt of als
je persoonsgegevens opvraagt en bijhoudt. Hou je aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming of GDPR (General Data Protection Regulation). Bekijk zeker dit
filmpje over de privacywetgeving. Het legt eenvoudig uit waaraan je je moet houden.

Bepaal je prijs en praat met je boekhouder
Sommige bedrijven krijgen maar af en toe bezoekers over de vloer. Voor andere
bedrijven zijn die bedrijfsbezoeken een onderdeel van de bedrijfsvoering. Meestal hangt
de prijs voor een bezoek af van hoe professioneel je aanbod is.
Het bedrag per bezoeker of per groep bepaal je helemaal zelf. Hou rekening met de
tijd en het materiaal dat je nodig hebt om zo’n bezoek te organiseren (denk bijvoorbeeld
aan de kostprijs van een proevertje). Durf een minimumbedrag per groep te vragen.
Dat is handig als er kleine groepen komen. De markt in je buurt verkennen is handig om
je bedrijf te positioneren.

7

Vraag je boekhouder of je sociaal kantoor hoe je de betaling met de school of de
vereniging het best regelt: een schuldvordering, een factuur? Vraag advies op maat van
je bedrijf. Besteed zeker ook aandacht aan de btw-tarieven.
Een boerderijbezoek valt onder de 21% btw-regeling.
Ontvang je veel groepen of klassen?
Check de NACE-code(s) van je bedrijf en laat ze eventueel aanpassen. Vraag advies aan
je boekhouder of je sociaal kantoor over NACE-codes en ondernemingsnummer.

Deel regelmatig leuke foto’s van bezoekers op je facebookpagina (mét hun toestemming).

Zet je bedrijf in de kijker
Maak je bedrijf zichtbaar door aan te sluiten bij het Oost-Vlaams netwerk Beleef de
boerderij of via je eigen communicatiekanalen (een gemakkelijk te beheren website,
sociale media of een folder). Kijk altijd door de bril van je klant of bezoeker. Een beeld
zegt vaak meer dan duizend woorden.
Zet je bedrijf geregeld in de kijker. Denk aan een nieuwigheid, zoals de eerste teelt van
paarse wortelen, of een leuk weetje van je bedrijf, zoals de historische herkomst van de
bedrijfsnaam. Dat kan via je eigen kanalen of via de regionale of lokale pers. Bekijk de
lijst van de lokale media op de website van je gemeente of zoek contactgegevens van
regionale en lokale pers:
regio Gent
regio Sint-Niklaas
regio Aalst
regio Eeklo
Wil je klassen ontvangen op je bedrijf? Promoot je bedrijf bij de scholen in je buurt.
De gegevens van de scholen vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen.
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Zet je beste beentje voor
Maak vooraf goede afspraken
Neem vooraf contact op met de begeleider of leerkracht:
- Bereid het bezoek samen voor, inhoudelijk en praktisch.
- Pols naar de verwachtingen.
- Bespreek de link tussen het boerderijbezoek en de eindtermen of leerdoelen
van het onderwijs.
- Bespreek de rol en verantwoordelijkheden van de begeleider.
- Bezorg de school of groep beknopte informatie over je bedrijf, gewenste kleren en
schoenen. Die informatie kan de leerkracht doorspelen aan de ouders.
Zorg voor een goede eerste indruk
- Zorg dat je bedrijf er netjes uitziet en veilig is.
- Zorg dat je je programma kent.
Ben je een beginner of voel je je onzeker? Een spiekbriefje mag.
- Reken genoeg tijd voor een toiletbezoek of een tussendoortje.
- Zet het gereedschap, het veeverzorgings- en ander materiaal klaar dat nodig is
voor het bezoek.
- Zorg voor een verzorgde uitstraling en draag propere en aangepaste kleren.
Verwelkom de bezoekers enthousiast
- Wacht je bezoekers op.
- Laat bezoekers hun tassen en extra kleren opbergen op een nette overdekte plek en
laat ze eventueel laarzen aantrekken.
- Stel je kort voor.
- Maak oogcontact met de bezoekers en gebruik lichaamstaal. Dat stimuleert de
groepsbetrokkenheid.
- Benader elke bezoeker met respect.
- Pols naar de verwachtingen van je bezoekers.
- Neem het programma door en haal de rol en verantwoordelijkheden van de
begeleiders aan. Denk ook aan de veiligheidsafspraken.
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Schets een realistisch beeld van de hedendaagse land- of tuinbouw
Zorg dat alle aspecten van leven en werken op de boerderij aan bod komen. Laat je
bedrijf zien zoals het is. Zet voor je bezoekers de hedendaagse land- en tuinbouw in
de kijker (denk ook aan duurzaamheid). Verwijs duidelijk naar de rol van de land- en
tuinbouw in de maatschappij. Leg de link tussen de boer of tuinder en het eten op je bord.

Las doe-activiteiten in.

Geef een boeiende rondleiding, op maat van de groep
Vertel je verhaal op het niveau van je bezoekers. Hou rekening met hun leefwereld.
Vermijd vaktaal en spreek duidelijk.
- Toon, luister, kijk, doe en herhaal. Heb je vooraf didactisch materiaal verzameld?
Een complete maïsplant? Een tand van een koe? Gebruik dat dan zeker. Breng tijd
en hoeveelheden terug naar de leefwereld van je bezoekers en toon het:
30 liter melk = 3 emmers of 30 lege brikken.
- Las doe-activiteiten in. Geef bezoekers een actieve rol: hun mening geven,
raadsel, spelletje, klusje (stal instrooien, voeder aanvegen met mini-borstels in de
voedergang, pompoenen oogsten), groepsfoto bij de stilstaande tractor.
- Laat ruimte voor vragen en ga in dialoog met je bezoekers. Antwoord met de
waarheid en leg uit waarom, ook als iets niet meteen maatschappelijk wenselijk
is (bijvoorbeeld intensieve veeteelt of gebruik van gewasbeschermingsmiddelen).
Je woordkeuze heeft een belangrijke invloed.
Sluit af met een positieve noot en een korte evaluatie
Leren = herhalen. Ook dat kan leuk zijn. Denk bijvoorbeeld aan een korte quiz of spullen
die gesorteerd moeten worden.
Vraag feedback op het eind van het bezoek
Verzamel reacties over wat goed liep en wat beter kon.
Hou daar rekening mee bij een volgend bezoek.

10

Stel je kandidaat voor het netwerk Beleef de boerderij

Bij het netwerk ‘Beleef de boerderij’ krijg je advies, vorming en ondersteuning van de Provincie Oost-Vlaanderen.

• Wil je graag klassen of andere groepen ontvangen op je bedrijf?
• Wil je graag een realistisch beeld schetsen van de hedendaagse land- en tuinbouw?
• Wil je graag de veelzijdige rol van land- of tuinbouw in de maatschappij tonen?
Het netwerk Beleef de boerderij bundelt actieve Oost-Vlaamse land- en
tuinbouwbedrijven die hun bedrijf openstellen voor bezoekers. Aangesloten bedrijven
krijgen advies, vorming, opvolging en ondersteuning van de Provincie.
Lees meer over het netwerk Beleef de boerderij en wat je kan verwachten in de
leidraad. Wil je ook toetreden tot het netwerk? Stel je kandidaat.
Ben je aangesloten dan kunnen Oost-Vlaamse scholen een subsidie krijgen voor de
leeruitstap.

Surf mee met andere initiatieven
- Wil je ook groepen met volwassenen op je bedrijf ontvangen? Toerisme OostVlaanderen promoot je aanbod gratis op hun website. Doe een aanvraag bij
toerisme@oost-vlaanderen.be.
- Ben je een hoeveproducent en wil je ook aansluiten bij het platform
Lekker Oost-Vlaams?
Neem contact op via contact@lekkeroostvlaams.be.
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Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Landbouw en Platteland
Woodrow Wilsonplein 2 · 9000 Gent
09 267 86 62
landbouweducatie@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be/landbouw
www.beleefdeboerderij.be

