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Protocollen voor plattelandstoerisme en -recreatie  
 

Recreatie en toerisme in eigen land komt langzaamaan weer op gang. Pretparken, 

dierentuinen en vakantieparken openen een voor een hun poorten voor bezoekers. Maar wat 

zijn nu precies de richtlijnen voor recreatie? Meer specifiek: hoe kunnen ook agrarische 

ondernemers met een toerisme- of recreatietak weer gasten ontvangen op hun bedrijf? 

 

Om onder meer agrarische ondernemers met een boerderijcamping, groepsaccommodatie of 

andere vorm van plattelandstoerisme handvaten te bieden voor de invulling van de RIVM-

maatregelen in hun bedrijfsvoering, is een protocol voor de recreatiesector opgesteld. In dit 

protocol wordt antwoord gegeven op de vraag: hoe brengen we onze economie en 

bedrijvigheid weer op gang, zodanig dat ook de veiligheid van consumenten en inwoners 

gewaarborgd blijft? 

Het initiatief voor het opstellen van dit protocol komt van HISWA-RECRON. Vekabo heeft het 

document vervolgens aangepast en aangevuld aan de specifieke kenmerken van bedrijven 

die bij Vekabo zijn aangesloten: kleine campings, vakantiehuizen, groepsaccommodaties en 

Bed & Breakfasts. 

Het document bevat een hoofdprotocol dat breed toepasbaar is voor alle bedrijven in de 

recreatiesector. Daarnaast zijn aanvullende procotollen opgesteld die specifiek toepasbaar 

zijn voor verschillende typen bedrijven. Omdat ieder bedrijf anders is, behoeft het protocol 

nog wel een vertaalslag naar de eigen bedrijfsvoering. Bekijk het protocol 

 

Dagrecreatie 

Voor agrarische ondernemers met dagrecreatie is nog veel onduidelijkheid over of het al dan 

niet is toegestaan bezoekers op het bedrijf te verwelkomen. In bovenstaand protocol is 

dagrecreatie ook niet meegenomen. Om ervoor te zorgen dat deze ondernemers toch al 

vooruit kunnen kijken, is een checklist opgesteld. Hierin wordt een aantal aandachtspunten 

beschreven waar ondernemers op kunnen letten bij het aanbieden van dagrecreatie met in 

acht houding van de RIVM-maatregelen. 

Let op: de checklist is niet als protocol vastgesteld en ook nog niet volledig. In de checklist 

wordt tevens doorverwezen naar het protocol van de Club van Elf en de Nederlandse 

Vereniging van Dierentuinen. Bekijk de checklist 

 

Belangenbehartiging 

Zowel op regionaal niveau via de LLTB, ZLTO en LTO Noord en op landelijk niveau via LTO 

Nederland wordt inzet gepleegd om ook de belangen van agrarische ondernemers met een 

toerisme- of recreatietak zo goed mogelijk te behartigen. Enkele concrete zaken waar 

aandacht aan is of wordt besteed: 

Landelijk: inzet om ook recreatie ondernemers met een agrarisch bedrijf aanspraak te 

kunnen laten maken op de TOGS-regeling. 

 

ZLTO: inventariseert Brabantse vakanties en uitstapjes waarbij de agrarische 

sector/producten centraal staan en stuurt aan op medewerking van overheid voor 

seizoenverlenging naar najaar/winter.  

LLTB: werkt aan een lijst om de plattelandstoerisme en -recreatiebedrijven in Limburg in 

beeld te krijgen  

LTO Noord: inzet om recreatie en toerisme onder de aandacht te brengen bij de provincies 

 

https://www.vekabo.nl/
http://www.lltb.nl/stream/protocollen-vekabo-bedrijven-ekh.pdf
http://www.clubvanelf.nl/wp-content/uploads/2020/04/Veilig-Samen-Uit.pdf
http://www.lltb.nl/stream/checklist-dagrecreatie-002.pdf
https://www.lto.nl/togs-regeling-nu-ook-voor-geregistreerde-nevenactiviteit/
https://www.zlto.nl/nieuwsberichten/2020/openbaar/05-mei/promotie-van-brabant-voor-vakantie-en-uitstapjes-dichtbij-huis
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/05/22/veere-wil-praten-over-winteropenstelling-minicampings
https://www.lltb.nl/plattelandstoerisme-en-recreatie-limburg
https://www.ltonoord.nl/dossiers/corona/nieuws/2020/04/30/lto-noord-regio-oost-multifunctionele-landbouw?overview%20=aHR0cHM6Ly93d3cubHRvbm9vcmQubmwv
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Op vakantie in Nederland bij de boer 
 

Voor het begin van de coronacrisis gingen ieder jaar zo’n 5,5 miljoen Nederlanders met het 

vliegtuig op vakantie naar het buitenland. Die vakantieplannen staan nu in de ijskast. 

Nederlanders herontdekken vakantie in eigen land. Rust, ruimte en ontspanning zijn de 

belangrijkste vakantiewensen. Juist dat maakt vakantie bij de boer uniek!  

 

In ons land wachten ruim 100.000 verblijfsplaatsen op ruim 2.000 boerderijen op de komst 

van vakantiegangers. Boeren met recreatie hebben de afgelopen jaren veel tijd en energie 

gestoken in het opzetten van een unieke tak van onze recreatiesector. Vakantie bij de boer is 

rustgevend, groen, leuk en leerzaam; in het bijzonder voor gezinnen met kinderen. De 

coronamaatregelen dwingen ons om op zoek te gaan naar vakantiemogelijkheden in eigen 

land. Rust en ruimte waren nog nooit zo belangrijk voor de Nederlandse vakantieganger. 

 

Susanne Görtz, bestuurder multifunctionele 

landbouw bij de LLTB, sprak voor Hemelvaart 

een korte videoboodschap in met een oproep 

aan iedereen om de fantastische 

vakantieplekken bij de boer en tuinder te 

gaan ontdekken. 

 

 

 

Ook EditieNL besteedt in het Hemelvaartsweekend aandacht aan vakantie in Nederland bij 

de boer en ging op bezoek bij John van der Salm van vakantieboerderij Mariahoeve Logies 

in Woubrugge. Lees hier het hele artikel en vind onderaan de pagina het bijbehorende 

filmpje.  

 

 

Veelgestelde vragen corona en MFL 
 

LTO MFL heeft samen met de regionale LTO-organisaties en branchepartijen een overzicht 

gemaakt van veelgestelde vragen over corona en multifunctionele landbouw. Daarnaast 

bundelt het crisisteam van LTO overstijgende vraagstukken in wekelijkse updates. Deze 

informatie is via onderstaande links te vinden. 

 

De regionale LTO’s en de werkgeverslijn voorzien in een Q&A welke dagelijks aangevuld 

wordt met vragen en antwoorden die binnenkomen (LTO Noord, ZLTO, LLTB).   

 

 

https://www.facebook.com/Limburgselandentuinbouwbond/videos/537995180215547/
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5129356/vakantie-eigen-land-boerderij-lto
https://werkgeverslijn.nl/coronavirus-veelgestelde-vragen/
https://www.ltonoord.nl/dossiers/corona/overzicht-veelgestelde-vragen-corona
https://www.zlto.nl/coronavirus/veelgesteldevragen
https://www.lltb.nl/corona
https://www.facebook.com/Limburgselandentuinbouwbond/videos/537995180215547/

