Fietsroutes
Verrassend avontuur in Landelijk Boekel
Op 2 juli 2006 ging Verrassend avontuur in Landelijk Boekel van start
met 3 gevarieerde fietsroutes langs 9 prieeltjes op boerenerven. Eén van
de agrarische bedrijven langs deze route is de nertsenhouderij van Rini
en Marion van den Broek. Vanaf het eerste uur zijn zij actief betrokken
bij deze persoonlijke vorm van public relations. Hun bedrijf wordt in het
prieeltje bij hen in de buurt met een uitgebreide bedrijfsfilm gepresenteerd.

Overzicht 2006 – 2016
De inmiddels 10 prieeltjes bieden jaarlijks
aan vele bezoekers een schat aan informatie over het productieproces op het agrarisch bedrijf en bieden daarbij een ideale
picknick- en rustplaats. In 2008 werd Verrassend avontuur al genomineerd voor de
Plattelands Award en ze behaalden daarbij de derde prijs. In het gastenboek staat
te lezen dat de bezoekers niet alleen uit
de directe omgeving van Boekel en Venhorst komen, maar ook van ver daarbuiten. Dit is mede te danken aan de investering in de vindbaarheid op internet van de
fietsroutes; Fietseropuit.nl, NederlandFietsland, Routes in Brabant, fietsen.123.
nl, anwb.nl. Tevens werden grotere picknickplaatsen in de routes opgenomen.
Ook is er meer aandacht voor de biodiversiteit onderweg door het plaatsen van
informatieborden.

Speerpunten
Voor de komende vijf jaar zijn er een aantal aandachtspunten. Zoals het onderhouden en aanpassen van de fietsroutes en de
prieeltjes, het vervangen van de picknicksets en apparatuur, de aanschaf van nieuwe gevelvlaggen en update en uitgifte
van routefolders. Verder wordt er gezorgd
voor actuele informatievoorziening in de
prieeltjes. De verschillende sectoren zijn
volop in beweging en passen nieuwe
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technieken toe waardoor het noodzakelijk
is om steeds nieuwe filmopnames te
maken. Daarnaast is er aandacht voor de
omgeving. Gepoogd wordt om een omgeving te creëren waar mensen in alle rust
het productieproces kunnen waarnemen
maar ook kunnen recreëren. Daarom zullen sommige bestaande prieeltjes verplaatst moeten worden. Tot slot worden
nieuwe communicatietechnieken toegepast, die het mogelijk maken nog sneller
en beter het veranderende productieproces weer te geven. Er wordt geïnvesteerd
in een nieuwe generatie bezoekers!

Uniek
De prieeltjes bieden unieke mogelijkheden om de land- en tuinbouw én de bijbehorende keten te presenteren. De deelnemende bedrijven zijn o.a. een
melkveebedrijf, een aardbeienteler, een
groenteteler, een champignonteler en een
nertsenhouderij.

De fietsroutes
Er zijn drie verschillende fietsroutes met

verschillende thema’s, bezienswaardigheden en afstanden. De 30 km Monumentenroute Boekel & Venhorst met 9 prieeltjes
langs monumenten op de zandgronden
van de peel. De 41 km Buurtschappenroute
Boekel & Venhorst met 7 prieeltjes waarin
u kennis maakt met de hechte buurtschappen van Boekel en omgeving. De 41 km
Ontginningsroute Boekel & Venhorst met
5 prieeltjes langs markante plekken die
herinneren aan de ontginning van de Peel.
Zoals u ziet is er voor ieder wat wils.

Sponsoring
Al deze fietsroutes met prieeltjes zijn
mogelijk gemaakt door sponsoring. De
agrarische bedrijven die langs de routes
liggen, hebben zelf hun sponsoren
benaderd en met hen een sponsorcontract
afgesloten. Vanzelfsprekend is ook de NFE
sponsor in dit prachtige project.
Mocht u door dit initiatief enthousiast zijn
geworden of fietst u gewoon graag, dan
raden wij u zeker aan om zelf een van deze
prachtige fietsroutes af te leggen.
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