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In de periode september 2017 tot maart 2021 werd de Stichting 
Boert Bewust ondersteund door een projectteam vanuit LTO 
Noord. Het doel was om samen een landelijke organisatie op 
te zetten met 8 bruisende Boert Bewust streken. Dat is gelukt! 
Met grote dank aan de partners, financiers en natuurlijk alle 
enthousiaste streekteams, coördinatoren en deelnemers. 

De projectmatige financiering houdt nu op, maar de Stichting 
Boert Bewust gaat zelfstandig door! De Stichting blijft de huidige 
streken ondersteunen én helpt nieuwe streken om op te starten. 
We hopen in 2021/2022 drie nieuwe streken uit het Noorden te 
verwelkomen bij Boert Bewust. Ook in het Westen van het land 
is er vanuit verschillende regio’s concrete interesse om aan te 
sluiten. Stap voor stap werkt Stichting Boert Bewust zo toe naar 
landelijke dekking. 

We danken iedereen die de afgelopen jaren een steentje heeft 
bijgedragen aan de groei van Boert Bewust heel hartelijk voor 
hun enthousiasme en inzet. Boert Bewust blijft volop in beweging, 
groei je met ons mee? 

Bestuur Stichting Boert Bewust
Lisanne Oskam, Hugo Bens, Kees van Dijk, 
Chantal Bannink, Jan Overeem

WWW.BOERTBEWUST.NL
tf

BOERT BEWUST 
BLIJFT VOLOP 
IN BEWEGING!

(Door)ontwikkeling websites
ORGANISATIE PARTNEREVENEMENT

(DOOR)ONTWIKKELING VAN 
HERKENBARE HUISSTIJL EN VORMGEVING

Organiseren van het afgezantenoverleg 
met alle streken, 2x per jaar

Coördinatie van gezamenlijke acties, zoals 
De Boeren Beleving en Boeren pakken uit met Kerst

Boert Bewust Score (Door)ontwikkeling van tools, zoals projectplan, 
partnerschapovereenkomst, deelnemersverklaring.  

Organiseren van het 
coördinatorenoverleg met 
alle streken, 4x per jaar 
TRAININGSAANBOD 
VOOR DEELNEMERS
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Dit doet stichting
Boert Bewust

Bekijk ook de korte animatie over 
de kracht van Boert Bewust! 



Stichting Boert Bewust helpt streken opstarten en coördineert alle dingen die we 
slimmer samen kunnen aanpakken. Maar in de streken gebeurt het echt! In de afgelopen 
jaren zijn er heel erg veel activiteiten georganiseerd in de verschillende Boert Bewust-
streken met maar 1 doel: meer verbinding met de samenleving. En dat is gelukt! Enkele 
pareltjes lichten we graag uit:

PARELTJES VAN 
VERBINDENDE ACTIVITEITEN
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Vallei Boert Bewust Week
Het concept Boert Bewust begon allemaal in de Gelderse Vallei waar één 
van de eerste succesvolle activiteiten plaats vond, namelijk de Vallei Boert 
Bewust Week. Een week waar ouders en kinderen zich konden inschrijven 
om een dagdeel mee te werken op de boerderij. Boer-burger verbinding in 
de puurste vorm, waar burgers letterlijk met de voeten in de klei stonden. 

Smakelijke Tour
Door de jaren organiseerde Vallei Boert Bewust allerlei mooie activiteiten, 
zoals de Smakelijker Tour. Honderden mensen gingen op de fiets langs drie 
verschillende boerenbedrijven in de streek. Op elk bedrijf werd een deel van 
een driegangenlunch geserveerd, een uitgebreide rondleiding gegeven 
en waren er activiteiten op de boerderij voor de kinderen. “Ik vind het erg 
leuk om ons bedrijf te laten zien. Het leuke is dat de burger op één dag 3 
bedrijven ziet, waardoor ook de onderlinge verschillen te zien zijn”, vertelde 
kalverhouder Frank Mandersloot als enthousiaste deelnemer.  

Vallei

Expeditie Salland Boert en Eet Bewust 
Boert Bewust levert veel positiefs op, waaronder 
bijzondere samenwerkingen met lokale bedrijven. 
Salland Boert en Eet Bewust heeft bijvoorbeeld 
samen met recreatiebedrijf De Maathoeve 
‘Expeditie Salland Boert en Eet Bewust’ opgezet. 
Een belevingsarrangement waarmee een tweetal 
boerenbedrijven van Salland Boert en Eet Bewust 
bezocht wordt. Op de bedrijven wordt door middel 
van uitdagende opdrachten kennis gemaakt met het 
werken en leven op de boerderij. 

Salland

Van Riek tot Vork
Een andere parel is de lang gedekte tafel midden op de Brink in Deventer waaraan 500 mensen konden proeven van 
een asperge- of varkensgerecht. Tegelijkertijd hoorde men via een koptelefoon het verhaal achter de streekproducten, 
verteld door de boer als voedselproducent. Het resultaat van een mooie samenwerking tussen Salland Boert en 
Eet Bewust, de bedenkers van ‘Van Riek tot Vork’, LTO Noord, regio Oost én de organisatie van het 1.250 jarige 
bestaan van Deventer. “Het evenement genaamd ‘Van Riek tot Vork’ sluit volledig aan bij onze doelstellingen. Dat 
draait om het aangaan van de verbinding met de burger en het vertellen van ons verhaal. We zien het als een taak 
om de stad op te zoeken en dit is een perfect voorbeeld”, aldus aspergeteler en deelnemer Hans Nieuwenhuis. 

Supermarktactie 
Valentijnsdag, de dag van de liefde en voor Vechtdal Boert Bewust 
de reden om op date te gaan. Een supermarktactie waarin boeren en 
boerinnen samen met agrarische studenten van Landstede te Raalte in 
diverse supermarkten te vinden waren. Aan de hand van de bewuste 
keuze van de consument werd een gesprek aangeknoopt. Waar letten 
zij op bij het kopen van hun etenswaren en hoe bewust kopen zij hun 
producten? Dit leverde vele leuke en verbindende gesprekken op. “Van 
de boer moet je het hebben. Ik vind dat we op deze manier de boeren 
meer kunnen steunen”, aldus een consument. 

Vechtdal 
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Nijmeegse Vierdaagse
“Ieder jaar deelt Rijk van Nijmegen Boert Bewust tijdens de Nijmeegse 
vierdaagse zuivel, groente en vlees uit. Het is een mooie manier om de 
wandelaars te ondersteunen tijdens deze grote prestatie”, aldus Martien 
Nillesen, voorzitter van de streek. Afgelopen jaar ging de Vierdaagse 
niet door, waardoor gladiolentelers met hun bloemen bleven zitten. Om 
de gladiolen toch een mooi plekje te geven, werden deze in de stad op 
een boerenkar verkocht. De opbrengst ging voor een gedeelte naar de 
telers, maar ook een groot deel ging naar het Marikenhuis voor (ex-)
kankerpatiënten en hun naasten. Zo is Boert Bewust ook in verbinding 
met lokale goede doelen. Aanschuifdiner

“Wat de boer wel kent, maar nog nooit zo gegeten heeft”, dat was het 
vertrekpunt van het aanschuifdiner georganiseerd door Kromme Rijn 
Boert en Teelt Bewust. De 45 aanwezigen (boeren, burgers en buitenlui) 
genoten van de heerlijke streekproducten, die op creatieve wijze werden 
bereid door Karin Kramer, die haar koksopleiding o.a. volgde bij de Librije 
in Zwolle. Soep in een uitgeholde peer, puree in een pompoen, een 
lolly van geitenkaas en appelmoes van de RedLove-appelen. Zomaar 
een greep uit de vele onderdelen van de maaltijd. Naast de lekkere 
gerechten, was de sfeer ook prima en heel ontspannen. Het doel om 
burgers en boeren met elkaar in contact te brengen is door dit diner 
meer dan geslaagd. Een activiteit die zeker voor herhaling vatbaar is.

Miss Kampen 1 aprilgrap
Een eerste indruk maak je geen tweede keer. Daarom organiseerde 
IJsseldelta Boert Bewust in samenwerking met Kampen Partners 
voor hun allereerste actie een heel bijzondere parade op 1 april in de 
binnenstad van Kampen. Twaalf koeien van deelnemers deden mee 
aan de verkiezing Miss Kampen 2019. Ze krijgen een beoordeling door 
Irma Knol (de moeder van vlogger Enzo Knol), Hans Klopper (bekend 
van ‘Bommetje!’), Fré Helleman (voorzitter OVK) en burgemeester Bort 
Koelewijn. “Bij deze zijn wij de eersten die een 1 aprilgrap bedenken 
en hem ook uitvoeren”, vertelt de organisatie. Ook in de media sloeg 
de actie bijzonder goed aan. De koeienparade bereikte maar liefst 
1,2 miljoen mensen.

Speur de stal deur
De boeren van IJsselvallei Boert en Eet Bewust zetten hun staldeuren open met de 
digitale quiz Speur de stal ‘deur’. Tijdens de quiz werden mensen door Harry Bieleman 
(melkveehouder uit Teuge) en Marleen Markgraaf (natuurboerderij Hassink uit Oene) 
meegenomen door stal en kas van verschillende boeren. Een quiz vol typische boerenvragen 
werd beantwoord met als prijs een rondleiding en picknick bij een IJsselvallei Boert en 
Eet Bewust boer. 

Rijk van Nijmegen/ Land van Maas en Waal

Pluk & Oogstfeest
Diverse acties zorgden voor grote successen. Zo 
bezochten maar liefst 7.000 bezoekers in 2019 het 
derde herfstfestival Pluk & Oogstfeest op kasteel 
Tongelaar in Mill. Land van Cuijk Boert Bewust 
organiseerde, samen met ZLTO Land van Cuijk, 
de boerenweide vol met dieren, oogstmachines, 
oogsttafel en proeverijen. Fijne gesprekken met 
bezoekers zijn gevoerd, de maisspeelbak was 
favoriet bij de kinderen en mensen konden zien hoe 
je eenvoudig een vers eitje pocheert. Op positieve 
en speelse wijze laat het Pluk & Oogstfeest zien 
hoe onze voeding geteeld, geoogst en bereid wordt.

Land van Cuijk

Kromme Rijn

IJsseldelta

IJsselvallei



Met steeds minder boeren in Nederland komen steeds minder mensen in contact met 
boeren of op het boerenerf. Boert Bewust maakt zich hard om de boeren hierbij in 
hun kracht te zetten. Dit kunnen we niet alleen! Daarom zijn we ontzettend blij met 
de waardevolle samenwerkingen die we met de partners Leerdammer, Agrifirm en 
ForFarmers hebben opgezet. Niet alleen op financieel gebied zijn we partners, deze 
partnerschappen dragen echt iets bij voor onze deelnemers. 

BETEKENISVOLLE 
PARTNERSCHAPPEN

ROYAL BEL LEERDAMMER

Bonuspunten voor deelname aan Boert 
Bewust bij Duurzaam Leerdammer

Zuivelproducten om uit te delen tijdens 
winkelvloeracties en open dagen

Springkussen van Leerdammer tijdens 
activiteiten op boerenerf

AGRIFIRM

Stelt kosteloos haar ‘Feedbox’ beschikbaar 
aan Boert Bewust deelnemers.

Stelt kosteloos haar vergaderlocaties op de 
kantoren beschikbaar voor overleggen van 

Boert Bewust als daar behoefte aan is. 

Gebruikt vergaderlocaties bij
Boert Bewust deelnemers op het erf voor 
bijeenkomsten en trainingen van Agrifirm.

FORFARMERS 
BOERT BEWUST PAKKET

Een eenmalig geldbedrag van 250 euro als 
bijdrage voor de organisatie van een open 

dag of opname van een video

Twee ForFarmers Boert Bewust-
educatieborden t.w.v. 150 euro

Een boerburgerpakket met diverse spullen 
om tijdens de activiteit weg te geven. 

Aan het projectplan werd 
uitvoering gegeven door team 
Programma’s en Projecten van:

Naast bovengenoemde partners, droegen deze financiers bij tijdens de projectfase van 2017-2021:
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Voor al onze samenwerkingspartners 
organiseerden we een partnerevent. 
Ruim 50 afgevaardigden uit de politiek, 
agribusiness, LTO, deelnemende 
streken en andere partijen kwamen 
op deze dag samen. Ze spraken over 
boer-burgerverbinding, verbindend 
ondernemen en waardering van 
voedsel. Na de presentaties konden 
de aanwezigen zelf de expeditie Salland 
Boert en Eet Bewust ervaren op het 
geiten- en melkveebedrijf van één van 
de deelnemers!

Partnerevent



Het succes van Boert Bewust wordt bepaald door onze fantastische deelnemers. Door het geven 
van trainingen helpen we boeren en tuinders om zichzelf te blijven ontwikkelen. In totaal zijn er 29 
groepen getraind op het gebied van gesprekstechnieken, verbindend ondernemen en social media.
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Deelnemer aan Rijk van Nijmegen en Maas en 
Waal Boert Bewust volgde de training ‘Een goed 
gesprek begint bij jezelf’ door René Schepers en 
kreeg tips voor het voeren van een open gesprek.

“Als boer zijn we geneigd in de verdediging te 
schieten bij kritische vragen van consumenten. Ik 
leerde door de training ‘Een goed gesprek begint 
bij jezelf ’ waarom te vragen. Dan ontstaat een 
vriendelijk gesprek waardoor ik de bezoeker iets 

kan bijbrengen over de varkenshouderij.”

Vanaf het begin van Vallei Boert Bewust zijn 
Evert en Betsie Liefting al deelnemer. Samen 
runnen zij een boerderij met 175 zeugen en 1600 

vleesvarkens. 

“We delen graag informatie over het houden 
en verzorgen van varkens. Omdat wij een 
varkenshouderij hebben is het wat lastiger om 
grote groepen te ontvangen. Toch is ons bedrijf 
meerdere malen het start- en eindpunt geweest 
van de jaarlijkse winterwandeling, hebben we met 
een kar op de oud Veluwse markt gestaan om ons 
verhaal te vertellen en zijn wij actief op Twitter 
en Facebook. Door de training over social media 
hebben we hier meer uit kunnen halen. Het is een 
goede manier om inzicht te geven in je bedrijf. Je 
ontvangt hiermee een stukje waardering en dat 
geeft ons weer voldoening”, vertelt Betsie Liefting.

Gerdien Bos heeft samen met haar man Rinus 
het melkveebedrijf Erve het Kampink aan de rand 
van Deventer, richting Bathmen. Ze hebben zich 
aangesloten bij Salland Boert en Eet Bewust 
omdat ze trots zijn op hun bedrijf en dat graag 

willen delen en uitdragen. 

“We doen mee aan Boert Bewust, maar hadden 
nog niet echt nagedacht over hoe we dat gingen 
aanpakken. Tijdens de training ‘Jouw actieplan 
voor verbinding met je omgeving’ prikkelde trainer 
René Schepers ons met vragen zodat we erover 
na gingen denken. Wat past bij ons, hoe willen we 

onze omgeving betrekken bij het bedrijf?” 

De ervaring van deelnemers



LOOPTIJD PROJECT VAN SEPTEMBER 2017 T/M MAART 2021

54% 16%

KOEIEN KALVEREN &
VLEESVEE

AKKERBOUW, 
BOLLENTEELT,
POTPLANTEN

GEITEN 
EN SCHAPEN

ZORG EN 
RECREATIE

PLUIMVEEVARKENS

DE KRACHT VAN 
BOERT BEWUST

5 BESTUURSLEDEN
+ PROJECTGROEP 
VANUIT LTO NOORD

1 LANDELIJK
BESTUUR

BOERT BEWUST
(HER)SCORES UITGEVOERD387

16% 13% 4% 3% 2%

Deelnemende sectoren

346
DEELNEMERS

AAN TRAININGEN
VERSCHILLENDE

TRAININGEN

6
GROEPEN
GETRAIND

29

TOOLS ONTWIKKELD 
VOOR DE STREKEN43

BOEREN EN TUINDERS 
ACTIEF IN STREEKTEAMS45ACTIEVE BOERT 

BEWUST-STREKEN9 

STREEK-
COÖRDINATOREN8 

280 deelnemers in totaal

SCOORDERS
2
IN DIENST

SCOREFORMULIEREN VOOR VERSCHILLENDE
DEELSECTOREN ONTWIKKELD18 

FRUIT

6%


