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Handig stappenplan om direct aan de slag te gaan  

met een Tour on Boer activiteit 

    

  Draaiboek 
 



Tour on boer? 

Volg de weg van het product! 

In september 2014 is uit onderzoek naar de kloof tussen boeren en burgers in Friesland gebleken dat 
onwetendheid over de agrarische sector bij de burgers zorgt voor een grotere afstand tussen beide 
groepen. Zowel boeren als burgers verwachten in de toekomst dat deze afstand nog groter gaat 
worden. Het is dus tijd om de kloof te gaan dichten! 

Het onderwerp ‘voedsel’ is momenteel een ware hype. Mensen willen weten waar hun voedsel 
vandaan komt en hoe het wordt geproduceerd. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de burger 
het liefst activiteiten bezoekt die ook daadwerkelijk op de boerderij zelf plaatsvinden. Het zelf 
kunnen zien, ruiken en voelen draagt bij aan het creëren van een positief beeld van de boerderij en 
de agrarische sector. Voor zowel de boeren als de burgers kwam de activiteit ‘Tour on Boer’ zeer 
positief uit het onderzoek naar voren.  

Het idee van ‘Tour on Boer’ is om burgers kennis te laten maken met de weg van een product. Het 
gaat om de weg door de keten die het product aflegt. Het product kan zijn in de vorm van melk, vlees 
of bijvoorbeeld het ei. Met een groep van ongeveer 35-40 verschillende type burgers volgt men de 
weg van het product. Het is de bedoeling dat de deelnemers informatie uit wisselen en in discussie 
gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld “De weg van melk” 

Bij de weg van melk begint het avontuur op de boerderij tussen de koeien. Burgers maken kennis met de 
leefomgeving van de koeien. Daarbij krijgen ze te zien wat er naast gras allemaal nog meer nodig is om 
melk te kunnen produceren. Ze gaan zelf ervaren hoe het is om melk uit de koe te halen. Ook kan de 
melk worden geproefd op de boerderij. 
Daarna vervolgt de melk zijn weg naar de melkfabriek. Burgers krijgen te zien hoe de melk van de 
boerderij, in de tankwagen, naar de fabriek wordt vervoerd. Uiteindelijk kun je vele melkproducten in de 
supermarkt kopen, maar waarmee kun je nu de meest lekkere toetjes en hapjes maken? Dit wordt door 
een chef-kok uitgebreid toegelicht. Uiteindelijk eet je gerechten die gemaakt zijn van melk.  

Dit allemaal met als doel om de burger op speelse wijze kennis laten maken met de weg van melk. En 
om de burger bewust te maken wat er nodig is om melk te kunnen produceren.  



Aan de slag 
 De bijeenkomst wordt georganiseerd door een werkgroep, liefst bestaande uit enkele agrarische 

jongeren/ boer(inn)en en burgers. Bij voorkeur 4 personen.  

 AJF biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van PR kanalen van AJF als de werkgroep dit 
regelt onder naam van AJF.    

 Voor een nieuwe ‘ Tour on boer’ is er geen budget beschikbaar. Stel daarom een begroting op en 
bepaal hoe je het evenement kostendekkend kan maken. Met een begroting en duidelijk doel 
voor ogen, kan je mensen enthousiasmeren om er geld in te steken. Ook kan je deelnemers om 
een bijdrage vragen.   
 

‘Tour on boer’ in stappen 

Stap 1. Samenstelling team 

Organiseer de bijeenkomst met een klein groepje mensen: gezellig, het motiveert en het scheelt tijd. 

Denk aan: een groep boerinnen, de boer(en) in de omgeving, de lokale AJK of iemand uit het dorp. 

       

Naam Organisatie Telefoonnummer Email 

    

    

    

    

 

 

Stap 2. Afstemming tussen ondernemer(s), kok(s) en AJK over datum, locatie en inhoud 

programma 

Plan een datum ruim van te voren zodat er tijd genoeg is voor werving van deelnemers.  Hou wel zelf 

de regie in handen en het doel van je Tour on Boer.  

Datum Tijdstip Locaties 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
Stap 3. Waarom doe je mee? 
Ga bij jezelf na met welk doel jullie deze Tour on boer organiseren.  Het project ‘Boer Burger Buur’ 
was opgezet om de kloof tussen boeren en burgers te verkleinen. Bespreek wat volgens jullie actueel 
is en bedenk welk beeld jullie de deelnemers graag willen meegeven.  
 

Met deze Tour on Boer willen wij: 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 4. Deelnemers 
Wie moet je uitnodigen om je doel te bereiken? Denk bijvoorbeeld aan politici, de burgemeester, 
ambtenaren, mensen die veel te zeggen hebben in het dorp, docenten, studenten, mensen uit 
allerlei beroepsgroepen en  journalisten. Mensen uit je eigen netwerk of het netwerk van anderen. 
Ga uit van ongeveer 25 tot maximaal 40 gasten, inclusief jullie zelf.  
Grijp ook terug naar de boodschap die jullie bij punt twee hebben opgesteld: nodig de mensen uit die 
daadwerkelijk tot de doelgroep behoren, mensen aan wie jullie je boodschap willen overbrengen. 
Spreek af wie welke personen uitnodigt.  
 

Wie wil je dat er komen? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 5. Werving deelnemers 
Persoonlijke benadering werkt vaak het beste. Spreek mensen aan en geef ze bijvoorbeeld een flyer. 
Daarnaast wil je bekendheid genereren binnen de regio of het dorp van dit initiatief. Hang een flyer 
op bij de plaatselijke kroeg, bakker en supermarkt.   
Bedenk waarom iemand geïnteresseerd zou raken om op jullie uitnodiging in te gaan. Bepaal waar 
jullie de nadruk op willen leggen. Op het kennismaken met de keten, het zien, voelen en proeven van 

 
Voorbeeld ‘Tour on boer’  in Zuidwest Friesland 
 
“Wij als boerinnen, voortgekomen uit een verbetergroep van het AJF-project Boer Burger Boer, hebben 
een groep mensen uitgenodigd om ‘de weg van de melk’ mee te maken.  Met deze ‘tour on boer’ wilden 
we een podium bieden aan  boeren en burgers om informeel het gesprek aan te gaan over de 
melkveehouderij.  
Naast de deelnemers van diverse pluimage was er lokale pers  aanwezig welke stond te fotograferen 
tijdens de weg van de melk. Vooral bij de biologische boer tussen de koeien en het eten bij de gangbare 
boer in de stal gaf aanleiding tot discussie. Vooraf hadden we een aantal  stellingen opgezet om ervoor 
te zorgen dat de discussie goed op gang zou komen. De aanwezige mensen waren allemaal best positief 
over de landbouw. Alleen voor sommige ontwikkelingen zoals schaalvergroting en koeien die niet meer 
in de wei staan was er minder begrip. Wij hebben ons best gedaan om uit te leggen waarom we niet stil 
zitten in de landbouw en doorgaan met de ontwikkeling van het bedrijf. Wij vonden het de moeite 
waard en de gasten ook.” 

 

 

 
Voorbeeld ‘Tour on boer’  in Zuidwest Friesland 
 
“Wij hebben via ons eigen netwerk en het netwerk van de journalist die meewerkte aan de Tour on boer 
een groep mensen uitgenodigd om ‘de weg van de melk’ mee te maken. Uiteindelijk waren als deelnemer 
aanwezig: een jager, docenten, een  bioloog, een journalist, een supermarktondernemer, personen actief in 
kunst en cultuur, politici, een huisarts, een  bestuurder van het waterschap, een graficus, studenten Health 
en Food , studenten MBO Friese Poort, een medewerker van NZO, van de melkfabriek, medewerker van 
LTO Noord en enkele boeren. “ 

 

 



het product, op het samen eten en het genieten van de producten of juist op de beleving van de 
boerderij, product tot en met de leverancier.   
 
Op www.mijnpjposter.nl en in de Apple Store onder de naam ‘pjposter’, vind je een handig format 
voor een flyer/poster. Deze kun je invullen en direct delen op sociale media.  
Denk ook aan een advertentie in de lokale krant, de lokale radio & tv. Een voorbeeld van een 
persbericht kun je ook bij AJF opvragen.  
 

Flyer/poster uitdeel- en ophangplaatsen: 
 
 
 
Lokale media: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stap 6. Maak een grove opzet van je programma:  

 Opstapplaats en keuze van je vervoer (fiets, auto, bus, boot, etc.)  

 Welkom en kennismakingsrondje  

 Wandeling over de boerderij met mogelijkheid tot meehelpen 

 Eventueel discussie aan de hand van stellingen 

 Proeverij  

 Op weg naar de volgende plaats, de fabriek 

 Presentatie en rondleiding bij fabriek 

 Op weg naar plaats van het diner (restaurant of eten bij de boer) 

 Maaltijd met informatie over de producten door kok(s) 

 Tussen de gerechten door:  

o Wissel van plek zodat je ook andere mensen leert kennen 

o Quiz 

 Afsluiting en evaluatie 
 

 

 
Voorbeeld ‘Tour on boer’  in Zuidwest Friesland 
 
“Wij hebben zelf een selectie gemaakt van personen die we wilden uitnodigen om ‘de weg van de melk’ 

mee te maken. We hebben er bewust voor gekozen om de opgave niet te regelen via de openbare weg en 

we raden dat ook aan bij een nieuw initiatief. We hebben dit gedaan omdat we vooral zelf de samenstelling 

van de groep in de hand wilden houden. In het begin was de werving van deelnemers lastig, maar na enige 

moeite waren er meer dan voldoende aanmeldingen. Vlak voor het evenement is er een pagina op 

Facebook gelanceerd en later zijn daar foto’s op geplaatst”.  

 

 

http://www.mijnpjposter.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 7. Het eten 
Maak allereerst de keuze waar je eet. Bij een restaurant of een andere locatie, zoals bij de boer. Als 
je kiest voor eten bij de boer vraag dan een lokale kok/goed kokende vriend/ kok in opleiding om te 
helpen. Bij een etentje is de kwaliteit van het voedsel erg belangrijk. Zorg voor meerdere gangen, 
zodat je echt de tijd hebt om met elkaar te spreken. Bespreek met elkaar wat er gekookt gaat 
worden en wat jullie als agrariërs de deelnemers willen meegeven over de producten die gebruikt 
zijn. Spreek van te voren af wie de toelichting zal geven. De kok(s) of jullie zelf.   

 
Voorbeeld ‘Tour on boer’  in Zuidwest Friesland 
 

“Bij de voorbereiding gingen we eerst uit van vervoer per bus. Later is gekozen om te fietsen. De afstanden 
waren zo kort dat het goed te doen was voor iedereen en de deelnemers wisselden uit zichzelf regelmatig 
van fietspartner. Ook werd er veel informatie met elkaar gewisseld onderweg. Achteraf een goede keuze 
die ook paste bij de keuze van de locaties. 

 

Door de weg van de melk te volgen hadden we meerdere mogelijkheden om de deelnemers dingen te 
laten beleven. Bij de fabriek werd de verwerking van melk tot kaas getoond en was er een kaasproeverij. 
Bij de eerste boer zijn we tussen de koeien in de wei gaan staan. De koeien waren enorm nieuwsgierig. 
Vervolgens hebben we melk geproefd in de stal. Een dame van de Melksalon had verse melk bij zich, die 
we ter plekke konden proeven. 

Bij de laatste boer hebben we gezien hoe deze aan het melken was. Uiteindelijk hebben o.a. politica Lutz 
Jacobi en de aanwezige huisarts in de melkstal koeien gemolken.  

Het diner was ook een ware belevenis. Met de koeien achter ons, hebben we met de hele groep gegeten.  

 

 

 

 

 

 



 
Maak een overzicht van de producten die jij en anderen in jouw werkgroep en omgeving beschikbaar 
kunnen stellen voor de maaltijd. Bedenk voor wie je reclame kan maken en vraag lokale/ agrarische/ 
streekgebonden winkels of ondernemingen of ze een bijdrage willen leveren aan de maaltijd. Bied je 
sponsor altijd een tegenprestatie aan.  
 
Maak, indien mogelijk, gebruik van menukaartjes.  
 

Voorgerecht: 
Hoofdgerecht: 
Nagerecht: 
 
Boodschappenlijst: 
 
 
 
 
 

 
 

Stap 8. Aankleding en invulling van de Tour on boer 

De invulling is naar ideeën van de werkgroep. Naast het informatieve aspect is het ook belangrijk om 

bijvoorbeeld bij het eten de boel leuk aan te kleden: tafelkleed, muziekje, bloemen op tafel, schaal 

met producten van de boerderij etc.  

Naast een goede maaltijd en een kennismaking met het leven op de boerderij kan je je gasten wat 

extra’s bieden. Een paar ideeën uit een eerder project ‘Eten bij de Boer’:  

 Livemuziek: kan iemand uit het dorp of in je omgeving een instrument bespelen? 

 Om in gesprek met de deelnemers  te gaan kan je bijvoorbeeld vragen over de  “waarde van 

het platteland” bij iedereen op het bord te leggen voor inhoudelijke verdieping. 

 Gebruik stellingen om discussie uit te lokken. 

 Organiseer een kleine quiz bij waar ze bijvoorbeeld een kilo aardappels kunnen winnen. 

 Doe een passend spel zoals koehandel of ‘Wees stoer wordt boer’, of een kennismakingsspel, 

een boerenbingo, etc.  

 Maak informatieborden over het product of het bedrijf waar je bent. 

Door een combinatie van bedrijfsbezoeken en Eten bij de boer moet je er zorg voor dragen dat het 

programma niet te lang duurt.  

 

  



Stap 9. Draaiboek van de dag 

Maak een draaiboekje van de dag met tijden, locatie en benodigdheden. Daarnaast kan je het 

uitbreiden met een kolom met namen erbij. Ook is een overzicht met de belangrijkste adressen en 

contactgegevens van de dag handig om erbij te hebben.   

 

 

Voorbeeld draaiboekje Tour on Boer, de weg van de melk 

Tijd Locatie Benodigdheden 
13.30 – 13.45 Verzamelen, welkom praatje, badges uitdelen,  

De Rolpeal Workum, Weverswei 2. (0) 
 Fietsen  

 Badges  

 Poncho’s  

13.50 – 13.55 Op de fiets naar Friesland Campina  
14.00 – 15.00 Friesland Campina presentatie, in de kantine (1)  
15.00 – 15.30 Op de fiets naar biologisch melkveebedrijf   
15.30 – 16.30 Bezoek aan biologisch melkveebedrijf (2)  Schoenhoesjes (80 stuks) 

 Melkproeverij + tafel 

 Melkkannen+ bekers 

16.30 – 17.00 Op de fiets naar gangbaar melkveebedrijf  
17.00 – 19.00 Bezoek aan gangbaar melkveebedrijf (3)  Schoenhoesjes (80 stuks) 

 Catering 

 Poster met sponsors 

 Tafels/stoelen, 
verlengsnoer 

 2x koelkast + tafels voor 
koks 

19.00 – 19.15 Bedanken en afsluiten  Bedankjes 

 Goodiebags  

19.15 – 19.25 Terugfietsen naar De Rolpeal • Fietsen inleveren 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Stap 10. Financiën 

Voor een nieuwe ‘ Tour on boer’ is er (nog) geen budget beschikbaar. Stel daarom een begroting op 

en bepaal hoe je het evenement kostendekkend wil maken. Met een begroting en duidelijk doel voor 

ogen, kan je mensen enthousiasmeren om er geld in te steken. Ook kan je de deelnemers een 

bijdrage vragen.  In een eerder project Eten bij de boer vroeg een boer gemiddeld €15,- per persoon.   

Let op of de bedragen inclusief BTW zijn of niet.  

Je kunt een aantal mensen vragen mee te werken tegen een beloning in natura. Bijvoorbeeld een 

journalist schrijft een stukje en kan gratis mee-eten en bij plaatsing van het artikel wordt de naam 

genoemd. Een persoon die de dag aan elkaar praat, kan ook gratis mee eten en daar een lager 

bedrag voor krijgen dan normaliter gerekend wordt.  

Bij de financiën is het verstandig om het zakelijk te benaderen. Zorg ervoor dat je belangrijke 

afspraken vastlegt op papier of bevestig de afspraken per email (bij kostenposten als het eten, 

vervoer etc.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 11. Vervolg 

Laat de deelnemers na de activiteit een evaluatieformulier invullen (zie volgende pagina) en verzamel 

hun e-mailadressen, zodat je hen een eventuele volgende keer weer kunt uitnodigen en zodat je 

deze hebt als je elkaar nodig hebt. 

 

Zorg ervoor dat je een flyer hebt liggen over jouw regionale afdeling, AJF, NAJK en/of de sponsoren 

etc. 

 

Schrijf een artikel voor in de lokale krant en regel dat er tijdens de activiteit goede foto’s worden 

gemaakt.  Je organiseert deze dag namelijk met een doel, dat bereik je sneller door iets te 

publiceren. Als je ons jouw stuk mailt, zal AJF dit ook via onze kanalen verspreiden. 

 

  

 
Voorbeeld ‘Tour on boer’  in Zuidwest Friesland 
 
“Bij de Tour on boer vanuit het project was er een startbedrag van €1.000 beschikbaar en er is circa €1.000 
binnen gehaald via sponsoring. Er is bewust voor gekozen om geen bijdrage te vragen voor de fietstocht 
inclusief diner. Ook is er geld uitgetrokken voor een goedgevulde goodiebag. Dat zijn bewuste keuzes.” 

 

 



Evaluatieformulier deelnemers 
 

Naam: 

Email: (voor als je de volgende keer weer uitgenodigd wil worden) 

 

Heb je de boer voor deze activiteit wel eens langer dan 
5 minuten gesproken?  

 Ja  Nee  

Stap je na deze ontmoeting eerder op hen af om iets te 
vragen of overleggen? 

 Ja  Nee  

Heb je meer informatie gekregen over de keten van het 
product? 

 Ja  Nee  

Hoe was jouw beeld van de agrarische sector?  Negatief  Positief  Neutraal 

Is dat beeld veranderd?  Ja  Nee  

Indien ja, kun je daar iets meer over zeggen: 
 
 
  

   

Voel je meer verbinding met de agrarische sector?  Ja  Nee  

Wil je de volgende keer weer uitgenodigd worden?    Ja  Nee  

 

Wil je nog iets kwijt? 

 

 

 

 

Evaluatieformulier organisatoren 
 

Wij evalueren ook graag met jullie deze activiteit, zodat we er van kunnen leren : 

 

Was het een leuke activiteit?   Ja  Nee 

Kost het meer of minder tijd dan je verwachtte?  Ja  Nee 

Heb je het idee dat de deelnemers het boerenleven 
beter begrijpen? 

 Ja  Nee 

Heb je het idee dat de deelnemers de keten van het 
product beter begrijpen? 
 

 Ja  Nee 

Zou je het nogmaals willen organiseren?   Ja  Nee 

Heb je nog tips of aanvullingen? 
 

 

  

 

 

 


