
Waarom Boert Bewust? 
Boeren en tuinders doen werk waar de hele Nederlandse 
samenleving trots op mag zijn. Zij doen dit met passie, 
produceren voedsel op verantwoorde wijze en werken 
hard aan de ontwikkeling van hun bedrijf. 

Stichting Boert Bewust vindt het belangrijk dat de 
samenleving boeren waardeert om hun werk en meer 
betrokken raakt bij de herkomst van hun voedsel. Het is 
daarom belangrijk dat boeren contact zoeken met hun 
omgeving om te ervaren wat er speelt en belangrijk is.

Hoe dan?
Boert Bewust helpt je als ondernemer in de land- en 
tuinbouw om je omgeving op een vernieuwende manier 
te betrekken bij jouw bedrijf. Door goede gesprekken op 
jouw bedrijf te voeren en door echte en eerlijke verhalen 
te vertellen via social media werken we aan wederzijds 
begrip.

Als deelnemer vorm je samen met andere enthousiaste 
boeren en tuinders een Boert Bewust streek. Van 
hieruit ondernemen jullie gezamenlijke activiteiten die 
goed aansluiten bij jullie streek, ondersteund door een 
streekcoördinator. De stichting Boert Bewust faciliteert 
en inspireert de streken hierbij. Doordat we landelijk 
samenwerken, bereiken we meer.

Ben je ondernemer in de land- en tuinbouw en 
wil je meer contact met de omgeving?

• Verbinding tussen boeren, tuinders en samenleving in eigen streek
• Een open en eerlijk gesprek over de land- en tuinbouw
•  Betrokkenheid van consumenten bij de herkomst van ons voedsel



Doe mee
Ben jij de trotse eigenaar van een bedrijf in de land- en tuinbouw en 
wil je een goed gesprek met mensen uit jouw omgeving? Wil je jouw 
dorps- of stadsgenoten het échte verhaal over jouw bedrijf vertellen? 
Bouw dan met ons mee aan de verbinding en betrokkenheid tussen 
boeren en de samenleving in jouw eigen streek. Wil je al aanhaken 
of eerst meer informatie? Neem contact op met de stuurgroep via 
www.boertbewust.nl!

Maatschappelijk verantwoorde bedrijven
Boeren en tuinders met het bedrijfslabel Boert Bewust 
doorlopen een certificering voor ze deelnemer worden. 
Deelnemers moeten minimaal 10 punten scoren op 
activiteiten die zij extra doen op hun bedrijf naast wat 
volgens de wet verplicht is. Onder andere op het gebied 
van diergezondheid, de uitstraling van het bedrijf, omgaan 
met klimaat en energie en de relatie met de omgeving. 

Laat je niet afschrikken, deze certificering is niet ingesteld 
als afrekensysteem. De certificering helpt om aan de 
omgeving concreet te laten zien wat we doen. Iedere twee 
jaar wordt er opnieuw gecertificeerd. Zo blijf je scherp 
op jezelf, je bedrijf en hoe jij acteert in de samenleving.

Henk en Willy Jansen uit Otterlo, deelnemers Boert Bewust

‘Wij zijn trots op ons bedrijf en de agrarische sector en willen dit 
heel graag laten zien. Je merkt dat veel zaken die voor ons gewoon 
zijn, voor de bezoekers een eye-opener zijn. Daardoor ontstaat 
er meer begrip voor elkaar.’

Jannie Visscher, bezoeker Boert Bewust

“Het was super interessant om een boerderij te bezoeken met ons gezin. De kinderen 
weten nu waar melk vandaan komt en hoe het in de winkel komt. Zelf is mijn beeld 
ook veranderd, ik wist niet dat de koeien zoveel vrijheid hebben in de stal.”
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