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idee
FOOD EXCURSIE  

HAP & TRAP 
Prototype with integrated action plan

1. WAT?
Combinatie van fietsen of wandelen, beleving 
en zelf plukken/oogsten van regionale produc-
ten (bijvoorbeeld appels, bessen, vis/schaal en 
schelpdieren) en dit gezamenlijk bereiden. 

Voor gasten biedt dit een beleving van het DNA 
van het gebied en een actieve ervaring van de 
lokale producten. Het gezamenlijk klaarmaken 
van een gerecht biedt gezelligheid. De toeristi-
sche SME kan iets unieks aanbieden, dat past 
bij het DNA van het gebied; de agrarische SME 
krijgt nieuwe gasten en wordt onderdeel van de 
excursie. Voor toeristische SME: meer gasten 
aantrekken buiten het hoogseizoen.

2. VOORDELEN
 Voor gasten biedt deze excursie een nieuwe 
beleving en een nieuwe ontdekking van het 
gebied (DNA).

 Gasten kunnen actief bezig zijn  
(fietsen, wandelen).

 Gasten ondernemen een activiteit met elkaar 
(in een groep).

 Voor de SME levert dit een nieuw product 
dat ook buiten het hoogseizoen kan worden 
aangeboden (reducing seasonality).

 Hiermee kan de SME de profitability verho-
gen van het bedrijf.

 Toeristische SME werkt samen met agrari-
sche SMEs uit de omgeving (samenwerking).

3. SUCCESFACTOREN
 Het programma van de excursie moet mak-
kelijk te organiseren zijn met deelnemende 
bedrijven/agrariërs; ze moeten tijd hebben om 
gasten te ontvangen en te begeleiden bij het 
proeven/bereiden van regionale producten.

 Er moet voldoende variatie in agrarische pro-
ducten die de gasten kunnen plukken/beleven.

 Door het programma en route van de excursie 
is er optimale beleving van het gebied voor de 
deelnemers.

 De prijs van de excursie moet niet te hoog zijn, 
maar de SME’s moeten wel voldoende inkom-
sten hebben (minimaal aantal deelnemers).

 De excursie moet voor deelnemers makkelijk 
(online) te vinden zijn

 (juiste promotiekanalen).

4. PARTNERS
 SME in toeristische sector (accommodaties)
 SME in agrarische sector
 VVV/promotiekanalen
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7. HOE WERKT HET?
 Agrarische SME gaan samen met toeristische 
sme onder begeleiding van impuls Zeeland/
Kenniscentrum Kusttoerisme en de agrarische 
brancheorganisatie (ZLTO) op zoek naar een 
passende route langs verschillende bedrijven 
met interessante regionale producten/verhalen.

 De route wordt samengesteld, De excursie 
vindt plaats op een aantal specifieke data 
die zijn afgestemd met de agrarische onder-
nemers om te garanderen dat de regionale 
producten ook aanwezig zijn.

 de excursie wordt via online en offline promo-
tiekanalen gecommuniceerd.

 De gast koopt een ticket voor de excursie.
 De gast fietst of wandelt de route, en op be-
paalde locaties kan de gast onder begeleiding 
van een agrarische SME de regionale producten 
plukken en proeven en bereiden tot een gerecht.

8. TIJDSBESTEK
 Op korte termijn zal overleg plaatsvinden met 
ondernemers, zowel toeristisch als agrarisch, 
om te kijken waar een kansrijke route te 
maken is, welke (prijs)afspraken er moeten 
komen tussen ondernemers en hoe de com-
municatie over de excursie wordt vormgege-
ven (okt-dec 2018).

 Concept route gereed (jan 2019).
 Excursieprogramma definitief en beschikbaar 
via communicatiekanalen (feb 2019).9. UITDAGINGEN

 Voor agrarische ondernemers lastig om tijd 
vrij te maken in oogstseizoen/reguliere werk-
zaamheden.

 Regionale producten zijn niet beschikbaar we-
gens mislukte oogst/weer omstandigheden.

 Onvoldoende aanmeldingen of te grote groe-
pen die de excursie willen volgen.

 Regionale producten zijn niet beschikbaar we-
gens mislukte oogst/weer omstandigheden.

10. FINANCEEL
 Gasten betalen voor de excursie (tarief nader 
te bepalen met ondernemers).

 Kosten voor promotie en communicatie: deels 
kan de excursie worden meegenomen in 
reguliere online promotie via VVV Zeeland; 
voor offline (bijv. flyers) zal budget moeten 
worden gereserveerd.

 De voorbereidingskosten (organiseren over-
leg met deelnemende SME/partijen) komen 
voor rekening van Impuls Zeeland/Kenniscen-
trum Kusttoerisme/ZLTO brancheorganisatie 
agrarische ondernemers.

11. MONITOREN & METEN
 Aantal verkochte excursies
 Aantal deelnemers
 Tevredenheid van de excursie (inhoud, route) 
meten via enquête bij gasten

 Tevredenheid van de excursie  
(extra inkomsten, investeringen) meten via 
enquête bij deelnemende SME’s

6. VOOR WIE?
 Empty nesters zijn primaire doelgroep.  
Met name in voorjaar (maart/april/mei) en 
najaar (september/oktober).

 Maar overige doelgroepen kunnen ook ge-
bruik maken van de excursie.

5. COMMUNICATIE
 Offline promotie: via flyers bij accommoda-
ties, ZeelandPas (toeristenpas), vertellen aan 
de gasten door de verblijfsaccommodaties.

 Online: via websites accommodaties, VVV 
Zeeland, websites deelnemende agrarische 
bedrijven.


