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Inleiding 

 

We bevinden ons behalve in een klimaat-, stikstof- en een biodiversiteitscrisis, ook in een sociale-

verankerings-crisis en een agro-economische crisis. De landbouw is hier mede veroorzaker van, maar kan 

ook oplossingen aandragen. Decennialang zijn efficiëntie en kostprijs belangrijke woorden geweest op het 

boerenerf. 

 

Nieuwe wetenschap zorgt dat we nieuwe wegen moeten inslaan. Of het nou gaat om klimaat, dieren of 

biodiversiteit. Sinds er veel wetenschappelijk ethologisch onderzoek bekend is over het gevoelsleven en de 

intelligentie van dieren, verplicht ons dat om anders met dieren om te gaan en het dierenwelzijn los te zien 

van diergezondheid. Hetzelfde geldt voor de natuur: steeds meer onderzoek wijst uit dat de natuur meer 

ruimte moet krijgen.  

 

Daarom staan we voor een landbouw waar de biodiversiteit ieder jaar toeneemt. Ieder jaar meer vogels, 

insecten, wormen. Ook klimaatverandering en de coronacrisis leert ons dat een ander voedselsysteem 

belangrijk is. Minder dieren, minder kunstmest, minder vervoer, meer bomen en een gezonde bodem zijn 

belangrijk om klimaatverandering binnen de perken te houden. Maar ook een landbouw met korte ketens 

waar boer en klant elkaar weer leren kennen en waar de consument geïnteresseerd en betrokken is bij de 

herkomst van zijn eten.  

 

Het moet anders! Naar een voedselsysteem dat opereert binnen de grenzen van de natuur. Bij die omslag 

hoort ook een andere boerenorganisatie en boerengeluid: het geluid van boeren die, ongeacht hun huidige 

situatie, sneller willen verduurzamen en die daar zelf mee aan de slag gaan. Dat zijn de Caring Farmers.  

 

De organisatie is in de zomer van 2019 opgericht door drie pionierende boeren die geloven dat er een 

grote groep boeren bestaat die het anders wil, en die boeren wil verenigen voor een versnelling naar 

kringlooplandbouw. Deze drie schreven een eigen advies aan de minister, richten een website op en 

vroegen andere boeren zich aan te sluiten. Na contact met de Caring Vets- een groep dierenartsen die van 

mening is dat we anders met dieren moeten omgaan, werd de naam Caring Farmers gekozen. Deze keus 

heeft de uitdrukkelijke mogelijkheid om uit te breiden naar een Caring Movement met Caring Consumers, 

Scientists en andere groeperingen. Want de omslag naar natuurinclusieve landbouw kunnen boeren niet 

alleen.  

 

Inmiddels telt Caring Farmers meer dan aangesloten boeren en hebben duizend burgers, wetenschappers 

en NGO’s zich aangesloten. De boeren zijn heel gevarieerd: van gangbare boer die voor de wereldmarkt 

produceert tot de kleinschalige kipcaravan-houders. Wat deze boeren delen is het inzicht dat de huidige 

landbouw natuurlijke grenzen overschrijdt, de wens om te bewegen naar kringlooplandbouw, de durf om 

dat uit te spreken en zelf alvast de verandering in te zetten.  

 

Caring Farmers werkt samen met alle partijen die bij kunnen dragen aan een nieuw en houdbaar 

voedselsysteem: natuurinclusieve kringlooplandbouw. Dat betekent een sociaal en ecologisch zo efficiënt 

mogelijke voedselvoorziening met zo min mogelijk input van gronden en grondstoffen, met zo min 

mogelijk speciaal gefokte dieren en bij voorkeur een positieve impact op biodiversiteit, natuur, klimaat en 

het dier. 

 

Onze belangrijkste thema’s zijn:  

• dierenwelzijn verbeteren 

• biodiversiteit herstellen 

• kringlopen sluiten  

• de ketens korter maken 

• sociale verankering van boerenbedrijven.  

 

Iedere boer kan aanhaken, ongeacht de huidige status van zijn/haar land, en starten met de weg naar 

natuurinclusief. Daarin gaan we elkaar helpen, elkaar erop aanspreken maar ook ieder zijn of haar eigen 

weg gunnen.  
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1. Visie, missie, doelstelling en strategie 

 

1.1 Visie en missie 

 

Visie 

Willen we de klimaat- en biodiversiteitscrisis beteugelen, dan heeft de wereld op korte termijn een nieuwe 

vorm van voedselvoorziening nodig die opereert binnen de grenzen van de natuur. Een voedselsysteem 

waarin boer en klant elkaar kennen en respecteren, productiedieren een veel kleinere rol spelen en waar de 

biodiversiteit jaarlijks toeneemt. 

 

We werken aan een ‘natuurinclusieve kringlooplandbouw’: een voedselvoorziening die sociaal en 

ecologisch zo efficiënt mogelijk is, waarbij we zoveel mogelijk monden kunnen voeden met zo min 

mogelijk input van gronden en grondstoffen. Met andere woorden: zo min mogelijk input van buitenaf 

(denk bijvoorbeeld aan bestrijdingsmiddelen, (kracht)voer, kunstmest, diesel) én waarbij we streven naar 

een positieve impact op biodiversiteit, natuur, klimaat en het dier. We erkennen dat dieren intelligente 

emotionele wezens zijn en handelen daarnaar. We doen dat met elkaar en gunnen ieder zijn eigen pad: het 

gaat om het einddoel dat we samen delen.  

 

Missie 

Caring Farmers werkt samen met alle partijen die bij kunnen dragen aan onze doelstelling om te komen tot 

een nieuw en houdbaar voedselsysteem: natuurinclusieve kringlooplandbouw. Caring Farmers zet zich in 

voor de verbinding tussen caring farmers, caring consumenten, wetenschappers, humane gezondheidszorg 

en ketenpartijen. Kortom: Caring Farmers wil onderdeel zijn van een Caring Movement. Zo creëren we 

gezamenlijk de randvoorwaarden die ons streven mogelijk maken. De doelstelling is een volhoudbaar 

voedselsysteem waar natuur, dier en mensen in floreren.  

 

1.2 Doelstelling 

 

Caring Farmers heeft de volgende doelstellingen geformuleerd: 

 

• Verduurzaming van het voedselsysteem, lokaal en wereldwijd; 

• Behoud en verbetering van natuur en biodiversiteit;  

• Vermindering van het aantal, en verbetering van dierenwelzijn van, productiedieren;  

• Het verkorten van de keten en het betrekken van de burger bij hun voedsel (sociale verankering van 

boerenbedrijven);  

• Focus op, maar niet uitsluitend, de primaire productie. 

 

Met als einddoel een natuurinclusieve kringlooplandbouw die wij als volgt definiëren: ‘Onze 

voedselvoorziening moet sociaal en ecologisch zo efficiënt mogelijk zijn waarbij we zoveel mogelijk 

monden kunnen voeden met zo min mogelijk gebruik van speciaal gefokte productiedieren, zo min 

mogelijk input van gronden en grondstoffen, geen input van buitenaf én waarbij er geen negatieve tot bij 

voorkeur een positieve impact op biodiversiteit, natuur, klimaat en het dier mag zijn.’   
 

Wat dit betekent? Een landbouw waarin er een grote verschuiving heeft plaatsgevonden van dierlijke 

productie- en consumptie naar plantaardige; waar we geen voedsel verbouwen voor dieren, maar waar 

dieren enkel gras en restproducten eten; waar landbouwgrond enkel wordt ingezet voor gras voor koeien, 

als er niks anders kan groeien, waar alle dieren buiten lopen; waar we afstappen van chemie (kunstmest, 

bestrijdingsmiddelen) maar gebruik maken van de kracht van de natuur; waar het aantal voedselkilometers 

is gedecimeerd; waar humane mest onderdeel is van de kringloop; waar veel meer consumenten betrokken 

zijn in het primaire proces van voedselproductie; waar boeren weer de baas zijn op eigen bedrijf en de 

prijzen eerlijk.  
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1.3 Strategie 

 

Om doelstellingen te bereiken zijn de activiteiten van Caring Farmers vooral gericht om de aangesloten 

boeren te helpen met de uitvoering van de Caring Farmers Code:  

 

Iedere caring farmer verklaart: 

 

• Te werken aan het verminderen van inputs van buiten, denk hierbij in eerste instantie aan 

kunstmest, bestrijdingsmiddelen en krachtvoer maar op termijn mogelijk ook aan de aanvoer van 

voer, water, energie voor een zo klein mogelijke kringloop. 

• Alle geboden mogelijkheden aan te pakken om dierenwelzijn, biodiversiteit en bodemkwaliteit te 

verbeteren en om de kringloop kleiner te maken. 

• Zo min mogelijk productiedieren een rol te geven in ons voedselsysteem en daarbij deze dieren te 

erkennen als levende intelligente wezens met emoties en gevoelens. 

• Elke jaar een stapje verder te zetten, en hier jaarlijks verantwoording over af te leggen. 

• Opgedane kennis en ervaring uit te wisselen. 

• Nu nog onbekende problemen in de toekomst voortvarend mee op te pakken, geen verdedigende 

ontkennende houding aan te nemen, maar voortvarend met organisaties aan de slag te blijven 

 

Iedere caring consument, wetenschapper, ketenpartner, dierenarts en NGO verklaart de boer in zijn weg te 

steunen in hun dagelijkse keuzen en werkzaamheden. Voor consumenten geldt dat zij zelf steeds vaker te 

kiezen voor plantaardig, lokaal en duurzaam voedsel en met medeconsumenten het debat aan te gaan.  

 

Als Caring Farmers organisatie maken wij de weg vrij voor boeren om te veranderen. We maken 

onderbouwde keuzen met behulp van caring vets, scientists en humane zorgverleners, worden gesteund 

door NGO’s. We focussen op samenwerken met elkaar en het tot stand brengen van verbinding met caring 

consumenten en caring ketenpartners om de ketens korter te maken. Pas in tweede instantie gaan wij 

focussen op meer aangesloten boeren. Zij volgen door goed voorbeeld.  

 

Verder spant Caring Farmers zich in om opgedane kennis en ervaring uit te wisselen en oefent stelselmatig 

invloed en druk uit op overheden voor een consistent beleid dat gericht is op verduurzaming en dat 

koplopers ondersteunt. 

 

Ook erg belangrijk is dat wij een extra spreker worden in het landbouwdebat. Decennialang werd dit debat 

gevoerd tussen behouden boerenorganisaties, politiek en NGO’s. De duurzame en vooruitstrevende boer 

werd niet gehoord. Daar brengen wij verandering in. Wij zien het als ons taak om de consument op juiste 

wijze te informeren over stand van zaken in de sector.  

Tenslotte levert Caring Farmers een actieve bijdrage aan het (agrarisch) onderwijs voor een nieuwe richting 

en geeft zij gevraagd en ongevraagd advies en/of reacties in nieuwsbladen en op sociale media. Het 

publieke debat verandert en steeds meer boeren, burgers en politici beseffen dat we haast moeten maken 

met de omslag en dat ieder daarin een rol speelt.  

 

Tegelijkertijd gaan niet alleen de aangesloten caring farmers praktisch aan de slag om te laten zien dat het 

anders kan, maar doet de organisatie dat ook. Ieder jaar voeren wij campagnes samen met de aangesloten 

NGO’s om de belangrijkste onderwerpen om concreet verbetering te brengen: dierenwelzijn, biodiversiteit, 

klimaat, kortere ketens.   

 

3. Toekomst – hoe zien we er in 2023 uit?  

 

Het komende jaar zal Caring Farmers veel energie steken in de opbouw en groei van de organisatie. De 

groep aangesloten boeren is groter, maar het contact onderling beter dan ooit. Ze weten elkaar te vinden 

binnen de regio, maar ook op thema. Ze stellen hun bedrijf open voor aangesloten én niet-aangesloten 

boeren, omdat onderlinge collegialiteit één van de pijlers wordt van de organisatie. Caring farmers zijn niet 

alleen zorgzaam voor klimaat, dier en natuur maar ook voor elkaar.  

 

In 2023 zorgen boeren door de vele onderlinge contacten dat iedereen zich aan de code houdt: ieder jaar 

zelf stappen zetten op gebied van dierenwelzijn, biodiversiteit, kringloop sluiten of boer-burger contact.  
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De Caring Farmers organisatie maakt bovenstaande mogelijk en zorgt voor groei, onderling contact, 

financiële middelen en fungeert als spil tussen de boerendeelnemers, burgers, politiek en media. Ook 

organiseert de organisatie ieder jaar drie concrete campagnes waarmee dierenwelzijn, biodiversiteit of 

milieu daadwerkelijk worden verbeterd.  

 

In 2023 is ook de achterban van caring consumenten minimaal vertienvoudigd. Toch blijven de boeren het 

middelpunt, en zullen het steeds de boeren zijn die aan tafel zitten bij de media, in Den Haag. We zetten 

de boer weer aan het roer: de boer stelt zijn eigen onderzoeksvragen bij wetenschappers, NGO’s en gaat 

zelf in gesprek met de caring consument. Als de media iets willen weten over de landbouw, bellen zij zeker 

in 50% van de gevallen éérst naar Caring Farmers.  

 

Aangesloten boeren leggen ieder jaar verantwoording af middels een jaarverslag van CF-verantwoording af 

aan de burgers en maatschappij: zij laten zien dat zij ieder jaar stappen blijven zetten richting 

natuurinclusieve kringlooplandbouw.  

 

4. Organisatie 

 

 

Sinds 21 juli 2020 is Caring Farmers een stichting en in afwachting van een ANBI-status:  

 

KvK nummer: 78627648 

Fiscale nummer: 8614.75.835 

ANBI-status:  

 

4.1 Bestuur 

 

 

Het oprichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen: 

 

Voorzitter  : Ruud Zanders 

Secretaris  : Annette Harberink 

Penningmeester : Geert van der Veer 

 

Het bestuur is onbezoldigd. 

 

4.2 Raad van Advies 

 

Uiterlijk 31 december 2020 zal de Raad van Advies worden geïnstalleerd. Deze Raad zal minimaal 

1 keer per jaar bijeenkomen met het bestuur en mogelijk met aangesloten boeren. De leden van 

de Raad zullen ieder vanuit hun eigen expertise adviezen geven over het bereiken van de 

doelstellingen van Caring Farmers en daar waar nodig ook meedenken over nieuwe doelen. 

 

De Raad van Advies zal bestaan uit minimaal 3 personen en maximaal 15 personen. Leden en 

voorzitter worden benoemd door het bestuur. We stellen een raad samen met mensen met een 

expertise in de volgende velden: 

 

• Politiek     

• Wetenschap    

• Duurzaamheid 

• Dierenarts  

• Filosofie/Ethiek    

• Boer:      

• Consument:  

• Humane gezondheidszorg   


