
2020 is een bijzonder jaar. Het Covid-19-virus gooide ons leven en onze 
agenda door elkaar. Diverse activiteiten zoals boerderijbezoeken, verjaar-
dagsfeestjes, communiefeestjes … die meestal de lente inluiden, blijven uit. 
Met een lege agenda en portemonnee als gevolg. 

Stilaan trekken we ons recht en krijgen we goede moed om opnieuw re-
creatieve activiteiten en horeca-uitstapjes te kunnen plannen. De geplande 
groeps- en klasbezoeken komen wellicht niet direct terug. 

Wel zien we een paar interessante perspectieven voor jullie aanbod en  
rijke ervaring. De mogelijkheden zijn wel afhankelijk van de beslissingen van 
de Nationale Veiligheidsraad:
 Veel mensen blijven deze zomer in eigen land en zoeken beleving om 

de hoek. Proeven, buiten, dieren, kidsproof…: allemaal troeven die meer 
dan ooit aanspreken. Boerderijen en het platteland hebben heel wat  
te bieden.

 Spreiding in tijd en ruimte blijft een belangrijk principe de komende tijd. 
Jullie aanbod in openlucht voor eerder kleine groepen speelt daarop in. 

 Gemeenten genieten financiële en organisatorische steun om, samen 
met hun lokale ondernemers, beleving te organiseren en promoten. 
Zoek elkaar op en creëer unieke activiteiten. 

Met andere woorden: de gemiste bezoeken kunnen we zeker goedmaken 
met wat durf en creativiteit. Via deze inspirerende voorbeelden willen we 
jullie op weg zetten. 
Onze uitgangspunten:
 Met een bestaand of licht gewijzigd aanbod (bv. bezoek) richten we ons 

tot een ander publiek.
 Samen sterk: zoek lokale samenwerkingen.
 Denk coronaproof! Voorzie spreiding in tijd en ruimte …Tips op  

https://corporate.westtoer.be/nl/coronakit
 Onze bezoekers verrassen we met onze creatieve aanpak en lekkers. 

Ik zomer West-Vlaams

Buren bij boeren 

Ons voedsel groeit om de hoek. Toch zijn we de 
seizoenen en het verhaal achter onze dagelijkse kost 
wat vergeten. Zo’n 70 land- en tuinbouwers nemen 
bezoekers graag mee op sleeptouw. Hun gasten komen 
op plaatsen waar ze anders niet komen. Deze zomer 
staan de boerderijpoorten nog meer dan anders open 
voor groot en klein.  
Laat jullie inspireren:
 reeks van boerderijbezoeknamiddagen in samen-

werking met gemeenten of met de gemeentelijke 
jeugddienst

 _  Promo en inschrijven organiseren gemeenten.      
 De landbouwer organiseert de rest. 

 _ Bij kids-doe-en-beleefnamiddagen op de
 boerderij zijn Met de klas de boer op-hoeves  
 het gewoon om met zorg een programma voor  
 kinderen uit te werken.

 
 mmm… proeven van de boerderij
     _  Tal van mogelijkheden: een kookworkshop van  

 grond tot mond, een zelfpluknamiddag,   
 volg de reis van je voedsel… Varieer er op los.  
 Bezoekers zijn meer dan ooit geïnteresseerd  
 in lokaal voedsel. Ze hangen gegarandeerd  
 aan de lippen van de landbouwers. 

Vind een deelnemende hoeve: www.samendeboerop.be
kidsproof aanbod op www.metdeklasdeboerop.be
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Inspiratie

op de boerderij



Tip voor het jeugdwerk:  
kids op de boerderij 

Vakantieopvang dreigt deze zomer voor veel gezinnen een heus 
puzzelwerk te worden. Momenteel is het nog onzeker of meerdaagse 
kampen kunnen doorgaan. Activiteiten binnen en bijeenkomsten van 
grote groepen zullen niet evident zijn. 
 
Inspiratie voor welgekomen alternatieven:

zomerkampen
klusdagen 
bezoeken op de boerderij 
_ De ervaring uit klasbezoeken garandeert kwaliteit. Zo kunnen 

kinderen in kleine groepjes buiten spelen en avonturen beleven 
onder de deskundige begeleiding van bezoekboerderijen.  

_ Dit aanbod integreren in het lokale jeugdwerkaanbod is  
een win-win.

Meer info: www.metdeklasdeboerop.be

Pop-uphoeveterrassen 

Wie aan vakantie denkt, denkt aan genieten op een goed terras. Dat 
zorgeloze gevoel kunnen jullie samen bieden aan bezoekers. Dit jaar 
komt de zon op in het westen.  
 
Enkele onmisbare ingrediënten voor een zomers vakantiegevoel:

authentieke hoeves
weelderig groen met speelruimte voor de kleinsten
lekkere lokale producten

Meer info:  
www.100procentwest-vlaams.be/nl/100-beleven/hoeveterras/

Hoevepicknick 

Ruim 20 hoeves brengen het beste van de regio samen in een heerlijke 
picknick. Elke hoeve legt daarnaast ook zijn eigenheid in het aanbod.  
 
Een hoevepicknick is een onvergetelijke ervaring, zo veelzijdig dat de 
mogelijkheden eindeloos zijn: 

voor jong en oud, voor elk wat wils
met zijn tweeën of voor een hele groep
als geschenk of voor jezelf
’s middags te boeken of in de vooravond als afsluiter van een 
onvergetelijke dag
picknickplaatsen naar keuze: op het erf, op een uniek plekje op of 
dichtbij de hoeve of in je eigen tuin
Laat de hoevepicknick de hoofdrol spelen, in combinatie met een 
boerderijbezoek, een fiets- of wandeltocht.

Meer info: www.hoevepicknick.be
uitgestippelde routes langs elke picknickhoeve  
via www.west-vlinderen.be
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Logeren op de boerderij

Lekkere ijsjes 

100% West-Vlaamse  
hoeveproducenten

Het ziet ernaar uit dat we dit jaar vooral zullen reizen in onze eigen streek.  
In een ander bed uitslapen verliest daarbij niets van zijn charme. 
 
Enkele ideeën:

Sommigen zoeken de luxe van glamping op. 
Anderen kijken misschien uit naar een eerste basic ervaring lekker dichtbij in 
een fantastische, kindvriendelijke omgeving met groen en dieren. 
Jeugdverenigingen zoeken soms een alternatief voor een  
geannuleerde kampplaats. 

Het ene kamperen is het andere niet. Volgens mogelijkheden en goesting 
bieden landbouwers, eventueel in samenwerking met hun gemeente, 
kampeergelegenheid aan: een hele zomer lang of een eenmalige pop-
upcamping met een animatieprogramma.  

Meer info: 
logeren in West-Vlaanderen: www.westtoer.be/slapen
logeren op de boerderij: www.logereninvlaanderenvakantieland.be
advies: www.westtoer.be 

Wat roept er nu meer een zomergevoel op dan een ijsje? Na een 
sportieve inspanning onderweg, als ultiem vakantiegevoel of als 
klassieker die bij een breed publiek in de smaak valt, scoren is het altijd.

Laat jullie inspireren:
als publiekstrekker op een kleinschalig evenement in een stad of dorp
wat extra beleving in een gezellige winkelstraat
extra smaak bij een theater-, muziek- of sportgebeuren
als tussendoortje bij een uitgestippelde wandel- of fietsroute

Meer info: www.100procentwest-vlaams.be

West-Vlaanderen telt ontelbare juwelen van hoeveproducten. 
Stuk voor stuk zijn het producten met een verhaal, vervaardigd 
met veel liefde en vakmanschap.  
 
Laat jullie inspireren:

Kennen jullie alle hoevewinkels in je gemeente? Zet een 
samenwerking tussen hoevewinkels en de gemeente op 
poten en zet ze mee in de kijker via de campagne  
www.zomervandekorteketen.be. 
Voorzie er een stopplaats tijdens een fietstocht.
Informeer naar hun aanbod voor geschenkmanden. 

Meer info: www.100procentwest-vlaams.be
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Zoek als hoeve of gemeente contact met elkaar en creëer  
belevingsvolle arrangementen. Hoe kunnen jullie elkaar verster-
ken? Bundel jullie krachten in promotievoering, inschrijvingsbeheer, 
koppeling van het boerderijaanbod aan andere lokale initiatieven… 
 
Wat kan Inagro voor hoeves betekenen? 

feedback geven op jullie ideeën (in concept en promotie)
ervoor zorgen dat jullie meeliften in de juiste promokanalen,  
van de Provincie en gemeente
aanbod van promomateriaal 100% West-Vlaams voor leden
financiële ondersteuning voor boerderijbezoeken deze zomer 
(meer nieuws volgt)
Durf genoeg te vragen voor jullie aanbod, zodat ook kleinere 
groepen welkom zijn. 
Blijf op de hoogte door in te schrijven voor onze Inagro-nieuws-
brief en via www.inagro.be/landbouwverbreding.

Welke rol kunnen gemeentes opnemen?
organiseren en netwerken: een toeristisch-recreatief aanbod 
uitwerken samen met lokale aanbieders
initiatieven opnemen in het zomeraanbod ‘Ik zomer West-
Vlaams’ en de regiomanagers van Westtoer informeren over 
jullie aanbod
adviseren en begeleiden in eventuele (tijdelijke) vergunningen
promotie maken en inschrijvingen beheren
technisch faciliteren (met stoelen, tafels, tenten, …)

Samen staan we sterk.

De boerderij als unieke locatie 

Bekijk boerderijen die je kent eens met andere ogen. Misschien zijn ze 
wel geschikt als originele locatie voor evenementen. Met die insteek 
kunnen jullie een nieuw publiek aantrekken.

Verras groot en klein met:
cinema
een bijzondere café-uitstraling
een streepje muziek
komedie
een tentoonstelling
kunst- en ravotactiviteiten in het bijzondere kader van de boerderij. 

Sla zo twee vliegen in één klap. Samenwerkingen tussen een hoeve, 
een gemeente of een lokale vereniging of ondernemer liggen aan de 
basis van vernieuwende combinaties.
Zien jullie het helemaal zitten, voorzie een reeks soortgelijke  
activiteiten onder een klinkende naam. 

Ontdek en beleef het eetbare landschap 

Landbouw is de grootste speler in ons West-Vlaamse platteland.  
Herkennen fietsers en wandelaars het eetbare in wat ze onderweg 
zien? Willen jullie hen naar verborgen parels leiden? Speciale insteken 
tonen het landbouwlandschap op een andere manier.  
 
Enkele ideeën:

plezier gegarandeerd met een maïsdoolhof
een wandelbingo voor de kleinsten of een schattentocht voor ouderen
_ ’s Morgens vroeg of net bij een sfeervolle ondergaande zon een 

trip plannen? Het maakt niet uit, want alle mogelijkheden zitten 
bomvol buitengewone ervaringen. 

_ De wandel- en fietsknooppunten zetten jullie misschien op weg. 
_ Of slaan we onbegane wegen in voor een zomerleerpad dwars 

door de velden? Of voor een crossparcours voor de kleinsten bij 
een picknickbank? 

Meer info: www.westtoer.be/doen
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Borrelen de ideeën op? Super! Laat ze niet koud worden. 
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