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Bijlage 1 

Interviews boeren 

 

Bedrijfsgegevens 

Naam  

Adres  

 

Leeftijd o 18 - 30 

o 31 - 40 

o 41 - 50 

o 51 - 60 

o 61 en ouder 

Hoeveel generatie voor jou boerden ook al in Heeg eo? o één generatie 

o twee generaties 

o drie of meer generaties 

Op welke locatie? o alleen huidige 

o huidige en andere 

Hoe lang ben je zelf al boer? o 0 – 10 jaar 

o 11 - 20 jaar 

o 21 - 30 jaar 

o 31 - 40 jaar 

o 41 – 50 jaar 

o meer dan 50 jaar 
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Hoe groot? o minder dan 25 ha 

o 26 – 50 ha 

o 51 – 75 ha 

o meer dan 75 ha 

Bedrijfsopvolging?  o ja 

o nee 

o weet nog niet 

Opvolging relevant op welke termijn?  o 0 – 5 jaar 

o 6 - 10 jaar 

o meer dan 10 jaar 

Hoeveel mensen werken er op het bedrijf (familie, boerenhulp, stagiair, etc)?  

Is de hoofdtak melkveehouderij? o ja 

o nee 

hoeveel melkkoeien hebben jullie? 0-25, 26-50 etc o minder dan 50 

o 51 - 75 

o 76 - 100 

o 101 – 125 

o meer dan 125 

Hoeveel kilo melk (opbrengst per jaar)? o 0-2,5ton 

o 2,5-5 ton 

o 5-7,5 ton 

o 7,5 – 10 ton 

o >10 ton	  

Welke grote veranderingen/innovaties/investeringen hebben recent plaatsgevonden op het bedrijf?  

Hebben jullie inkomsten buiten het bedrijf? o ja 

o nee 

Zo ja, in welk werkgebied?  

Hebben jullie een neventak (1 of meer) o ja 

o nee 
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Zo ja, welke? o vleeskoeien 

o paarden 

o melkveefokkerij 

o verkoop aan huis 

o akkerbouw 

o groenten/fruitteelt 

o energie 

o stalling 

o camping 

o zorg 

o kinderopvang 

o anders nl 

 

Had het bedrijf vroeger nevenactiviteiten die nu niet meer worden uitgeoefend? o ja 

o nee 

Zo  ja, welke? (Waarom nu niet meer??)  
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Algemene peiling over lokale verhouding boer-burger 

Denk je dat veel dorpsgenoten weten wat er op jouw bedrijf gebeurt? 
o heel weinig 

o weinig 

o redelijk veel 

o veel 

o heel veel 

Zou je willen dat meer mensen iets over jouw  bedrijf weten? 
o ja 

o nee 

o maakt niet uit / geen mening 

Leg uit 
 

 

 

Ervaar je waardering bij je dorpsgenoten  voor het boerenbedrijf? 
o heel weinig 

o weinig 

o redelijk veel 

o veel 

o heel veel 

Zou je willen dat er meer waardering is? 
o ja 

o nee 

o maakt niet uit / geen mening 

Leg uit (was het vroeger anders?) 
 

 

Hoe denk je dat dat anders kan? 
 

Ben je zelf wel eens bezig geweest met voorlichting publiek? 
o ja 

o nee 

Wat heb je gedaan en hoe is dat bevallen? 
 

Krijg je vaak bezoek van dorpsgenoten of recreanten op de boerderij? 
o heel weinig 

o soms 
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o geregeld 

o vaak 

o heel veel 

Zou je willen dat meer mensen jouw bedrijf bezoeken?  
o ja 

o nee 

o maakt niet uit / geen mening 

Licht toe 
o tijdsinspanning 

o dierziekten en bedrijfshygiëne 

o afspraken met coöperatie mbt pubieksvoorlichting 

o anders, nl… 

Vind je het jammer dat jouw product niet voor Hegemers te koop is? 
o ja 

o nee 

o maakt niet uit / geen mening 

Licht je antwoord toe 
 

Denk je dat er belangstelling is voor zuivel of andere producten uit 

eigen buurt? 

o ja 

o nee 

o maakt niet uit / geen mening 

Licht je antwoord toe 
 

Komen er wel eens mensen op het bedrijf melk kopen? 
o ja 

o nee 

Zou je willen dat meer mensen melk komen kopen? 
o ja 

o nee 

o maakt niet uit / geen mening 

Licht je antwoord toe 
o tijdsinspanning 

o dierziekten en bedrijfshygiëne 

o hygiëneregels mbt rauwe melk 

o afspraken met coöperatie mbt pubieksvoorlichting 

o afspraken met coöperatie mbt levering melk 

o anders, nl … 
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Algemene peiling over lokale verhouding boer-boer 

Heb je veel contacten met de collega boeren uit heeg? o nee 

o ja, alleen met buren 

o ja, met de meeste 

Werken jullie wel eens samen? o ja 

o nee 

Licht toe  

 

 

Zie je meer kansen voor samenwerking o ja 

o nee 

o misschien 

Licht toe (waarom worden kansen niet benut?)  
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Bijlage 2 

Inspiratiekaarten 

 

1. Boerderijwinkel 

2. Crowdfunding 

3. Educatie 

4. Energie 

5. Koeknuffelen 

6. Rauwe melk  

7. Speelboerderij 

8. Streekmerk 

9. Vergaderlocatie 

10. Wandelpad 

11. Weidepicknick 

12. Weidevogelexcursie 

13. Werken bij de boer  
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Bijlage 3a 

Enquête onder bewoners  

Komt u wel eens op een boerderij in Heeg? 

o ja 

o nee 

 

Zo ja, hoe vaak per jaar? 

o 1-5 keer 

o 5-10 keer 

o meer dan 10 keer 

 

Zo nee, zou u dat wel willlen? 

o ja 

o nee 

 

Heeft u het idee dat Hegemers voldoende weten wat er op een boerderij speelt? 

o Ja, voldoende 

o Een beetje, zou beter kunnen 

o Nee, helemaal niet 

 

Heeft u connecties met een boerenbedrijf hier in Heeg? 

o Ja, nl. 

o Ik werk er 

o Familie/vrienden hebben boerenbedrijf 

o Anders…. 

o nee  

Haalt u wel eens rauwe melk bij een Hegemer boer? 

o ja 

o nee 

 

Koopt u wel eens andere zaken bij een boer?  

o Hooi  

o Eieren 

o Anders, nl. 

 

Zou u het leuk vinden als er in Heeg zuivel van Hegemer 

boeren te koop was? 

o ja 

o nee, geen behoefte aan 

 

Zo ja, waar denkt u dan aan?   

Heeft u belangstelling voor een van de volgende 

activiteiten/zaken: 

o vogelexcursies 

o helpen met snoeien, hooien o.i.d. 

o boerengolf 

o rauwe melk tappunt 

 

Heeft u nog suggesties?    
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Bijlage 4a 

Enquête onder toeristen 
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Bijlage 4b 

Enquête onder toeristen 
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Bijlage 5 

Vragenlijst lokale ondernemers 
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Bijlage 6 

Evaluatie-enquête deelnemende boeren, anoniem uitgevoerd via survey-monkey.com 

 

1.  Was u bij aanvang van het project positief of negatief gestemd ten opzicht van dit initiatief? 

 1              2             3             4             5             6             7             8             9             10  (1 is zeer negatief en 10 zeer positief) 

  

2.   Hoe is uw houding ten opzicht van het project nu? 

1              2             3             4             5             6             7             8             9             10  (1 is zeer negatief en 10 zeer positief) 

  

3.  Vond u de onderzoekers goed geïnformeerd of juist niet? 

1              2             3             4             5             6             7             8             9             10  (1 is zeer slecht geïnformeerd en 10 zeer goed geïnformeerd) 

  

4.  Bent u anders gaan kijken naar de relatie tussen boeren en Hegemers? 

  ja             /               nee          /               weet niet 

  

5.  Ziet u nieuwe kansen voor ‘boeren’-producten, -diensten of -activiteiten sinds het project? 

 ja             /               nee          /               weet niet 
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6.  Zijn de concrete opbrengsten groter of kleiner dan u bij had verwacht? 

  groter       /               kleiner     /               weet niet 

  

7.  Hoe kansrijk acht u de vervolgtrajecten? 

1              2             3             4             5             6             7             8             9             10   (1 is kansloos en 10 zeer kansrijk) 

  

8.  Zou u collega’s in een ander dorp aanraden mee te doen als een dergelijk project daar ook zou worden uitgevoerd? 

ja             /               nee          /               weet niet 

  

9.  Wat zou een uitvoering van een soortgelijk onderzoek in een andere streek nog succesvoller kunnen maken? 

 

10.  Heeft u nog andere opmerkingen over het uitgevoerde project in Heeg? 

 

Bijlage 7, 8 
De digitale presentaties van  

• de resultaten van de interviews met de boeren 

• de resultaten van de interviews onder toeristen 

zijn te vinden op www.engrienetsiis.nl/zuivelresultaten. 


