
Waarom Boert Bewust? 
Boert Bewust werkt aan verbinding tussen boeren en 
tuinders en de samenleving. We stimuleren ondernemers 
in de land- en tuinbouw om in verbinding te staan 
met hun omgeving. Alleen zo ontstaat er een goede 
dialoog, wederzijds respect en meer betrokkenheid van 
consumenten bij hun voedsel. Alle boeren en tuinders 
kunnen meedoen; van veehouders tot fruittelers, van 
gangbaar tot biologisch. Dat is de kracht van Boert Bewust.

Hoe werkt Boert Bewust?
Samen met andere boeren en tuinders uit je naaste 
omgeving vorm je de Boert Bewust-streek. Jullie 
organiseren gezamenlijk activiteiten, die goed 
aansluiten bij jullie omgeving. Daarbij worden de 
deelnemers ondersteund door een streekcoördinator. 
Stichting Boert Bewust faciliteert en inspireert hierbij.

Boeren en tuinders halen een Boert Bewust Score, 
voordat ze deelnemen aan Boert Bewust. Zo laat je 
zien hoe jouw bedrijf zich ontwikkeld op verschillende 
maatschappelijke thema’s. Denk aan milieu, energie, 
natuur en dierenwelzijn. 

Ben jij ondernemer in de land- en tuinbouw en 
wil je meer verbinding met jouw 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 ondernemer in de land- en tuinbouw? En wil je 
streekgenoten meenemen in het verhaal achter jouw 
bedrijf? Bouw dan met ons mee aan een platform 
voor verbinding tussen boeren, tuinders en de 
samenleving in jouw eigen streek. Neem contact 
op met Boert Bewust!

Wat biedt Boert Bewust?
Met Boert Bewust verbind je jouw bedrijf aan een landelijk gedragen concept. 
Wij bieden:

✓  Handvatten om je eigen verhaal goed te vertellen 
✓  Trainingen over gesprekstechnieken, social media en het opstellen van een actieplan
✓  Ondersteuning door de streekcoordinator bij activiteiten die jullie gezamenlijk organiseren 
✓  Een eigen bedrijfspagina op de streekwebsite
✓  Een bedrijfsbord in de huisstijl van Boert Bewust 
✓  Gebruik van onze communicatiemiddelen

Wilma Derks-Peters, deelnemer Boert Bewust

Aan de training ‘Een goed gesprek begint bij jezelf’ van Boert Bewust 
heb ik veel gehad. Ik leerde om bij vragen van bezoekers niet meteen 
in verdediging te schieten. Door te vragen waarom iemand iets wil 
weten, ontstaat een ander en veel vriendelijker gesprek. Ik vind het 
nu nog leuker om in gesprek te gaan met bezoekers.”
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IJsseldelta Vechtdal
Salland
Gelderse Vallei

Land van Cuijk

Rijk van Nijmegen
Maas en Waal

IJsselvallei

Kromme Rijn
Rivierengebied


