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Inleiding
Hierbij treft u het verslag aan van de CSA Conferentie, gehouden op 13 en 14 december 2014 bij het Toreke in
Gent. Dit verslag is gemaakt door workshopdeelnemers en Maria van Boxtel, Land & Co. Fotografie Maria van
Boxtel.
De organisatie van de CSA Conferentie 2014 was in handen van Michiel van Poucke, het Wijveld;Sigrid van der
Auwera, de Klepper CSA; Jen Nold, de Witte Beek; Corazon De Raeymaecker, Grondsmaak en Alex Floré van
Rawijs. Naast deze uitstekende regelaars van slaapplekken, eten, programma en excursies hebben veel
enthousiaste mensen hun ervaringen gedeeld op de conferentie. Onze dank gaat uit naar alle betrokkenen die
enthousiast hebben meegeholpen door hun ervaringen te delen, door een werkgroep te leiden of door een
verslag te maken.
Deze CSA Conferentie is mede mogelijk gemaakt door het Willy Schilthuisfonds van de vereniging voor
Biologisch Dynamische Landbouw en Voeding.
Wat is CSA / Pergola?
Kern van een CSA-bedrijf of Pergola-associatie is de afspraak die gemaakt wordt tussen boer(en) en klanten, die
daarna geen klanten meer zijn maar deelnemer of lid van de boerderij. De deelnemer zegt toe (wekelijks) een
deel van de oogst af te nemen, ongeacht of die groot of kleiner uitvalt, en daarvoor de kosten te dragen. De boer
op zijn beurt spant zich in om de aarde, de planten en de dieren naar beste kunnen te verzorgen, waardoor ook
de behoefte aan kwalitatief hoogstaande voeding van de aangesloten leden is gewaarborgd. Een CSA-bedrijf /
Pergola-associatie kenmerkt zich door een aantal afspraken tussen boer en leden over de productie, te weten:

gezamenlijk delen van de oogst (risicodeling)

gezamenlijk delen van de kosten

wederzijdse zorg

openheid: transparante prijsvorming, open boekhouding, de leden zijn betrokken bij het beleid
van de boerderij en worden geïnformeerd.
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Welkom en ‘bodemleven en duurzame
landbouw’
Michiel van Poucke, Het Wijveld en Tine Heyse, Schepen Gent
Dave Buchan over bodemleven en duurzame landbouw
Bezoek de Site
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1.1

Welkom!
Dagvoorzitter Michiel van Poucke heet
ons allen w elkom. Hij ziet goede groeimogelijkheden voor CSA door de trend van
duurzaamheid en fair trade. “ We zijn blij dat er
w eer zoveel betrokken tuinders en burgerleden
naar Gent zijn gekomen,” start Michiel de CSA
Conferentie 2014. “ Misschien bijna te veel,
maar met tw ee rondes voor lunchen en een
beetje inschikken moet het kunnen.” En: “ w aar
hebben w e het over met CSA? In feite de
samenw erking tussen een (groep) boeren en
burgers, w aarbij ze de verantw oordelijkheid en
het risico delen tussen boer en burgers. Met
aandeelhouders van burgers krijg je zo
rendabele bedrijven, ook voor starters en jonge
boeren.” Michiel van Poucke is dan ook heel
blij dat schepen Tine Heyse van Gent ons w il
toespreken.
1.2

Gent: Schepen Tine Heyse
Schepen Tine Heyse van Klimaat,
Milieu en Energie, Landbouw en Noord-Zuid
van de stad Gent is heel verheugd dat er zo’ n
grote groep enthousiastelingen aanw ezig is op
de CSA conferentie. Ook in Gent ziet de
schepen veel initiatieven w aar boeren en
burgers samen verantw oordelijkheid nemen
voor hun voedsel. De stad Gent heeft de
ambitie om het voedselsysteem verder te
verdiepen, en de hele keten tot en met het
afval klimaatneutraal te maken. Leuke
initiatieven in Gent - die w e volgens de
schepen ook kunnen zien - zijn bijvoorbeeld de
tuinen van de Site, vlakbij eetcafe Toreke w aar
de conferentie w ordt gehouden.
Schepen Tine Heyse vertelt:
“ Community Supported Agriculture en
Agriculture Supported Communities hebben
een mooie w isselw erking. Ik zie CSA
tuinderijen ook als perfecte ontmoetingsplekken, w aar burgers kennis kunnen maken
met elkaar en met de landbouw .” Zo’ n plek is
ook Eetcafe Toreke, een sociaal economisch
initiatief, w aar mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt w eer aan de slag kunnen en de
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buurt gezond eten kunnen krijgen. Een
gedeelte van de groenten krijgen ze van de
Site, een tuin op een terrein vlakbij w aar
vroeger fabrieken stonden en nu w oningbouw
en een park gepland staan. “ Dit is een
uitstekend voorbeeld van een initiatief dat de
stad Gent en de w ijk hier verrijkt.” De schepen
w enst ons veel plezier en inspiratie op de CSA
conferentie.
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1.3
Bodemleven en duurzame
landbouw: Dave Buchan
Dave Buchan, bodemecoloog,
onderzoeker en tuinder, w ilde naast zijn w erk
als onderzoeker ook ‘ met zijn handjes in de
grond’ . Hij is intussen dus ook enthousiast
tuinder. Hij geeft een interessante en
uitgebreide lezing over w at w e w el en niet
w eten over de bodem. Dave: “ eigenlijk w eten
w e heel w einig over de bodem, en vooral over
het leven in de bodem. Want het bodemleven
is onzichtbaar, microscopisch klein, zeer talrijk
en zeer divers. Ook is het bodemleven niet
uniform verdeeld over de bodem, maar zit het
in hotspots vooral bij de w ortels.”
Al in 1880 rond de tijd van Charles
Darw in w as de achteruitgang van bodemleven
en organische stof in landbouw gronden
bekend, maar de laatste decennia lijkt de
afname extra hard te gaan. Wat kunnen w ij
eraan doen? Dave: “ Alles begint bij levende of
dode plantenresten, telkens voeden steeds
hogere organismen zich daarmee en met
elkaar, tot en met de hogere roofdieren aan
toe. Kortom: plantenresten toevoegen dus.”
Het bodemleven huist in de ruimten
tussen de bodemkorrels, in de lucht - en
w aterporiën. De microflora van schimmels en
bacteriën zijn de basis van het voedselw eb en
dat zijn vooral afbraakorganismen. De
biomassa ervan kan w el 1 tot 5 ton per
hectare zijn. Zoals Dave stelt: “ meer biomassa
dan de koeien bovenop diezelfde grond.”
Voorbeeld van bodemleven zijn de
schimmels: zij vormen lange dragen en zijn
zeer actief: ze kunnen w el 1 tot 24 kg N per
ha per jaar mineraliseren. Schimmels hebben
een zeer efficiënte omzetting, maar w erken
traag en vormen met bodemdeeltjes stabiele
aggregaten. Schimmels zijn zeer gevoelig voor
bemesting: meer stikstof doet de schimmelpopulatie vaak dalen. “ De schimmelbiomassa
hangt direct samen met een hoog organisch
stofgehalte en de ouderdom van een niet -
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geploegde w eide,” w eet Dave. Specifieke
mycorhizza schimmels leven in symbiose met
de plantenw ortel en kunnen voedingsstoffen
binden. Schimmels kunnen daarmee positieve
effecten hebben op de w aterhuishouding en
verzilting van de bodem, ze kunnen de opname
van P, C en Zn verbeteren, ze vormen
aggregaten met de bodemdeeltjes en
voorkomen uitspoeling van nitraten. Ook is de
plant met goede schimmels in de buurt beter
beschermd tegen pathogene - en dus
ziekmakende - schimmels.
Ook bacteriën kunnen in symbiose
leven met w ortels, de zogenaamde
rhizobacteriën. Bacteriën mineraliseren w el tot
20 – 140 kg N per ha per jaar. Het aantal
bacteriën is zeer divers en niet goed bekend.
Waarom? “ Slechts 1% van de bacteriesoorten
is in het lab te ‘ telen’ , en daarmee bekend voor
onderzoekers,” w eet Dave.
Protozoa zijn eencelligen die zich
voeden met bacteriën. Protozoa als nematoden
of aaltjes eten w eer planten, bacteriën of
schimmels. En roofaaltjes eten alles: zij zijn
ook belangrijk in het voedselw eb. Micro
artropoden als springstaarten en mijten eten
respectievelijk schimmels of bacteriën en
nematoden: ze maken alle een belangrijk stapje
in het voedselw eb uit.
Wormen zijn onder te verdelen in de
w itte potw ormen, die geen gangen maken en
zeer stabiele micro aggregaten van
bodemdeeltjes vormen. Daarnaast zijn er
regenw ormen, zoals strooiselbew oners die je
vooral in het bos ziet. En grondbew oners, de
grijzere of w ittere w ormen die horizontale
gangen maken in landbouw gronden. De
diepgravers of pendelaars maken juist verticale
gangen, die permanent zijn en daarmee
belangrijk in de w aterafvoer. Wormen zijn zeer
actief in het omw erken van grond. Ze helpen
bij mineralisatie en soms ook bij de afbraak van
organische vervuiling. Dave: “ ze laten ook
‘ scheten’ en geven dus een CO2 en N2 O
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emissie, juist bij gronden met een actief
bodemleven.” Een goed w ormenbestand in je
grond geeft een betere porositeit en goede
w aterinfiltratie en w ateropslag. “ Plus: de
stabiele aggregaten die w ormen van de grond
maken, voorkomt erosie.”
Meer organische stof (of ook w el meer
koolstof) in de grond geeft over het algemeen
meer leven, hoew el de grondsoort nog meer
uitmaakt. Welk soort organische stof maakt
niet zoveel uit, w el dat het er is en dat je het
aanvoert. Het aantal en de diversiteit van de
bodemfauna nemen af met toenemende
bemesting en bew erking. Dave Buchan toont
ons ook een langjarige proef w aarbij de
bodemkw aliteit in beeld is gebracht bij het
Zw itserse onderzoeksinstituut FiBL. In het
onderzoek w orden langjarig gangbaar,
biologisch en biologisch-dynamisch produceren
met elkaar vergeleken. Het enige verschil in
deze proef tussen de biologische en de
biologisch-dynamische velden is het gebruik
van biologisch-dynamische preparaten. Uit de
proeven blijkt een grotere aggregaatstabiliteit
en een diverser bodemleven in de biologische
en biologisch-dynamische velden: zo’ n 25%
meer micro-organismen. “ Dit komt vooral door
stalmest, met dieren erbij krijg je meer
biodiversiteit in het bodemleven. De kw aliteit
van het bodemleven varieert, je ziet in de
biologische velden w el meer interactie en meer
activiteit. Bij de biologisch-dynamische velden
koloniseren de mycorhizza de w ortels het
beste.”
Er zijn bacteriën leven in w ortelknolletjes of
vrij in de grond en die stikstof of fosfaat
kunnen vrijmaken. “ Het w erkt om je bodem
met die bacteriën te inoculeren. Dan krijg je
een populatie van die bacteriën en meer N of P
vrij. Maar w e snappen niet w aarom het
w erkt.”
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Bodembew erking heeft natuurlijk
invloed op het bodemleven. Bodembew erking
heeft vooral invloed op de mesofauna, blijkt in
akkerbouw proeven. Uit die onderzoeken blijkt:
“ grotere beesten gaan dood van bew erken.”
Natuurlijk heeft bodembew erking w eer (milde)
positieve gevolgen voor de voor organismen
die juist baat hebben bij het mengen van
grond, zoals bijvoorbeeld mijten. Het aantal
regenw ormen is het hoogste in permanent of
tijdelijk grasland ten opzichte van
akkerbouw gronden. Dave stelt: “ permanent
grasland is ecologisch een ideaal.”
Als je meer organische stof in brengt,
hoe voedt dan het bodemleven? Er zijn
natuurlijk veel verschillen, maar een soort
vuistregels zijn w el:
 stalmest bevordert de regenw ormen,
 compost w erkt w isselend, maar bevordert
vaak plant-parasitaire nematoden.
 sommige composten onderdrukken ziekten,
andere bevorderen ziekte.
Kortom: organische stof, ook van verschillende
kw aliteiten, zorgt voor voldoende concurrentie
van bodemorganismen en bevordert de
w eerstand en de diversiteit.
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De Site
Na de interessante ochtendlezing kan
de ene helft van de deelnemers aan de lunch
en de andere helft een frisse neus halen bij De
Site. De Site is iets bijzonders: een tijdelijke
teeltplek op de rand van de w ijk op een oud
industrieterrein. Vlakbij Eetcafe Toreke,
middenin de w oonw ijk Rabot-Blaisantvest van
Gent en bovenop een voormalige fabrieksvloer
van beton zijn tw ee stadsakkers aangelegd.
Een grote voor gezamenlijke teelt en een stuk
met kleine moestuintjes van w ijkbew oners.
Bielzen en in het begin ruim 4000 zandzakjes
houden de 3000 kuub ‘ zw art goud’ vast: de
teeltaarde bovenop het beton van in totaal
3000 m². Een enthousiaste vrijw illigster uit de
w ijk licht toe: “ De Site is een trefpunt w aar
alle bew oners, verschillende
bevolkingsgroepen, nationaliteiten en leeftijden
elkaar kunnen ontmoeten. Zo’ n trefpunt creëer
je niet alleen door de nodige infrastructuur te
maken, maar ook door ontmoetingen en
inhoudelijke projecten te ontw ikkelen.” De Site
kent nu 3000 m² stadsakker, minimoestuinen,
polyvalent sportterrein, containers als w erf - en
w erkplaats en een w eggeefw inkel.
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1.4

“ Naast een uitgebreid kruidenpalet
hebben w e verschillende groenten op de
akkers staan.” De groenten w orden afgezet
aan de Sociale Kuidenier, Eetcafé Toreke en
bew oners uit de w ijk. “ Op die manier zetten
w e in op het ‘ korte keten’ -principe: groenten
telen én eten in de w ijk zonder vervuiling van
energie vretende koelkasten of transport. ”
Bovendien kan de Site de groenten kraakvers
leveren. “ Een half uur na het oogsten, liggen
ze op uw bord in eetcafé Toreke of bij de
Sociale Kuidenier al te w achten om mee naar
huis genomen te w orden. We hebben op onze
akker een kleine serre (kas) staan voor planten
die houden van een w armer klimaat, zoals
tomaten, paprika, aubergines.”

Groenten kopen kunnen de
w ijkbew oners met Torekes. Dat is een eigen
‘ munt’ voor de w ijk. “ In de Gentse w ijk Rabot Blaisantvest belonen w e vrijw illigers die zich
inzetten voor mooie straten, propere pleinen of
een beter milieu met een eigen munteenheid:
de Torekes. Vrijw illigers die zich een uur
inzetten krijgen daarvoor 25 Torekes.” Met de
Torekes kan er in de w ijk brood, groenten en
fruit gekocht w orden. Aan het Torekesloket
kan je als w ijkbew oner spaarlampen,
tramtickets en andere dingen verkrijgen.
De Site is niet alleen teeltplek, maar
ook plek voor activiteiten. “ Elke eerste
zaterdag van de maand organiseren vrijw illigers
op De Site ' een w eggeefw inkel' . Het principe
is geniaal en eenvoudig. Je komt langs in de
w inkel en als je iets ziet w at je graag w ilt dan
neem je het mee naar huis. Tot maximaal 3
stuks per keer. Andere w ijkbew oners brengen
juist spullen naar de w eggeefw inkel.” Meer
informatie op w w w .rabotsite.be
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1.5

CSA Netwerk.be
Michiel van Poucke is zelf tuinder op
het ‘ Wijveld’ in Gent. In België is er een CSA
netw erk w aaronder een 30-tal bedrijven vallen.
Michiel: “ Het afgelopen jaar is ernaast gestart
van het biogrondfonds de Landgenoten- een
coöperatief fonds dat met investeringsgeld
gronden aankoopt en daarna verpacht aan
biologische landbouw ers. Het Wijveld is ermee
gekocht in het afgelopen jaar.
Het CSA netw erk in Vlaanderen is heel actief.
Er w orden bijeenkomsten georganiseerd met
onderw erpen als rassenkeuze, teelplannen,
boekhouding, belasting, btw en onderhoud van
machines. Het CSA netw erk vind je via
w w w .csa-netw erk.be
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Verslag 13 en 14 december 2014

2

Workshops
Van teeltplanning tot fondsenw erving, van
samenw erking tot zelf -zorg
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2.1

Workshops
Op de CSA Conferentie 2014 hielden
w e acht w erkgroepen in tw ee rondes: over
sociale aspecten, de kracht van het netw erk,
fondsenw erving, zelf -zorg, de essentie van
CSA, teeltplanning, samenw erking en
communicatie. Iedereen kon aan tw ee
w orkshops deelnemen, hier per thema steeds
één verslag:

w at eigenlijk w el noodzakelijk is voor een
landbouw bedrijf. De overheid zou hier kunnen
“ ingrijpen” . “ Belangrijk om het landschap te
behouden, soepeler zijn met de regels” .
Verken ook de mogelijkheid voor Europese
startersondersteuning, (gerucht:
starterssubsidie van 15000 euro vanaf 2015);
investeringsregeling voor jonge boeren is in
Nederland te vinden onder w w w .rvo.nl

2.2 Werkgroep sociale aspecten

Daarnaast discussiëren w e in deze w erkgroep
over de stelling: “ 15% van de Belgen leven in
armoede. Zij kunnen de prijs van een
oogstaandeel niet betalen. Als CSA-boer(inn)en
zichzelf ernstig nemen, is het ook hun
verantw oordelijkheid om ervoor te zorgen dat
deze mensen mee de vruchten van dit
landbouw model kunnen plukken. Zij hebben
veel meer te w innen bij dit model dan
middenklassers.” De deelnemers aan de
w erkgroep zijn enthousiast over het concept
Bruto Nationale Gezondheid (BNG), w aarbij
goede voorbeelden zijn van de ziekenkas die
een deel terugbetalen als je bij een sportclub
bent. Hiermee kan de prijs van een
oogstaandeel stijgen voor de boer, w ant de
verzekering betaalt mee.

Brecht Goussey, Jens Mouton en Anne
Snick keken met de deelnemers hoe en in
w elke mate CSA-bedrijven zich kunnen of
moeten bezighouden met community-building,
solidariteit met armere mensen, educatie,
groene zorg of vrijw illigers. Hoe bereik je een
zo breed mogelijk publiek? Waarom zou je zorg
verlenen, w at zijn de voordelen en de
knelpunten? Hoe belangrijk is een sociale peiler
binnen een CSA bedrijf? Kan prijsdiversificatie
oplossingen bieden?
In deze w erkgroep discussieerden w e onder
andere over de stelling: “ de manier w aarop
CSA-boer(inn)en hun bedrijf runnen, levert
ecologische – en gezondheidsw inst op. De
overheid zou dit financieel moeten belonen.”
De eerste groep van deelnemers aan deze
w orkshop is het er niet mee eens dat de
overheid financieel ondersteunt. “ Financiële
ondersteuning door de overheid vraagt extra
tijdverlies en stress. De overheid zal namelijk
bepaalde eisen stellen en technische dossiers
verw achten.” De groep stelt echter dat een
andere soort beloning beter lijkt, namelijk een
betere toegang tot (biologische) grond, w aarin
de overheid ondersteunt.
Een andere aangehaalde vorm van steun zien
de deelnemers ook onder educatie.
Bijvoorbeeld de overheid die voorziet in een
klaslokaal om educatieprojecten in uit te
voeren. Een goed praktijkvoorbeeld: tuinderij
“ het Wijveld” is gesitueerd in parkgebied,
hierdoor kan geen loods geplaatst w orden,

Er zijn CSA telers die rekening houden met
armere leden. Bijvoorbeeld door korting te
geven (betalingsfaciliteiten) of afbetaling in
termijnen (is niet hetzelfde; bij afbetaling in
termijnen hou je w el vast aan het totaalbedrag,
maar mogen de leden betaling spreiden).
De deelnemers vinden de vooropgestelde
stelling vrij sterk: een tuinder is niet
verantw oordelijk voor leden met minder
inkomen. De boer moet zelf als ondernemer de
minimale kostenstructuur in het oog houden.
De individuele keuze ligt bij de boer.
Bedenkingen en gedachtes hierbij:
 w aar trek je de lijn om toegang tot CSA
voor minder rijke mensen uit te w erken op
bredere schaal? Eventueel op individueel
niveau formules afspreken.
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 Is er financiële ondersteuning (OCMW?)
Ervaringen leert dat dit niet vooraf vastgelegd
kan w orden. Wanneer een aangesloten ‘ lid’
van het OCMW echter het OCMW aanspreekt
om financiële ondersteuning te krijgen om aan
te sluiten bij een CSA, kan dit vaak echter w el.
 Kan de ziekenkas bijspringen?
2.3 Werkgroep de kracht van het netwerk
Tom Troonbeeckx en Lies Vissers vertellen
over de ondersteuning w aar je als CSA bedrijf
op kan rekenen van het CSA netw erk in
Vlaanderen: samen-aankopen, informatieve
bijeenkomsten, uitw isseling over een efficiente
teeltplanning, zaden bestellen en bijvoorbeeld
een hart onder de riem als het even w at
minder gaat. Wat zijn de taken van een
netw erk? Hoe kunnen w e hier het meest
efficiënt mee omgaan? Kan Nederland leren
van de Vlaamse ervaringen?
We beginnen de w orkshop met de constatering
dat Nederland enigszins jaloers is op België. Al
een aantal jaren w ordt er geroepen dat er nu
echt begonnen gaat w orden met een netw erk
in Nederland, maar nog steeds is er niks
concreets. De aanw ezigen hebben er echter
w el behoefte aan. Er komen de laatste jaren
steeds meer CSA-initiatieven bij, maar men
kent elkaar niet. Ook is er behoefte aan
kennisuitw isseling, praktische vragen en
bedrijfsbezoeken.
In België floreert het CSA-netw erk zozeer dat
men zelfs dreigt te groot te w orden.
Praktische, concrete vragen zijn de hoofdmoot
van w aar het netw erk zich mee bezig houdt.
De vraag komt op of Nederland zich niet bij
België zou moeten aansluiten zodat het w iel
niet opnieuw uitgevonden hoeft te w orden.
Waarom gaan w e niet samen?
 Het CSA-netw erk in België biedt, vanuit de
VZW, een kader, aangezien in de Belgische
situatie het lastig is om met ' vrijw illigers'
te w erken op het veld, ivm het idee van
zw art w erken. Dit geldt niet voor de
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Nederlandse situatie.
Een andere belangrijke functie van het
netw erk is proberen iets te bereiken op het
gebied van beleid via lobbyen. Dit is
natuurlijk ook regio-afhankelijk.
Via het netw erk w ordt bijvoorbeeld een
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten
vanuit het collectief. Ook dit is
landgebonden.
De afstanden tussen de boeren.

In België zijn er verschillende criteria om je aan
te melden bij het netw erk, w aaronder het
omschakelen naar biologisch, en het streven
om na 3 jaar een inkomen te genereren van
1500 euro. Hierbij w ordt opgemerkt dat het
netw erk niet w il optreden als controleinstantie, maar dat dit meer gezien moet
w orden als stimulans om de hobbyisten te
scheiden van de professionals.
De vraag komt op in hoeverre een groep
burgers/consumenten iets kan hebben aan een
CSA-netw erk. Er w ordt genoemd dat als de
CSA professioneel is, boer en consument een
ander belang hebben. De consument gaat het
om voedsel, de boer gaat het om inkomen.
Hierover w ordt gediscussieerd in de groep.
Van belang is om in het oog te houden dat de
CSA alles met transparantie te maken heeft.
CSA' s met een actieve kerngroep blijken ook
meer te verdienen. De kracht van het CSAnetw erk bestaat er eigenlijk uit dat deze in de
eerste 3 jaar van een CSA de functie van een
kerngroep op zich neemt.
We sluiten de w orkshop af met een concrete
afspraak inclusief datum, tijd en locatie voor
een eerste bijeenkomst over een Nederlands
CSA-netw erk.
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2.4 Werkgroep fondsenwerving
Michiel van Poucke en Maria van
Boxtel lieten de deelnemers ervaringen delen.
Grond aankopen en andere investeringen
maken het opstarten en verderzetten van CSA
bedrijven niet altijd even haalbaar, financieel
gezien. Steeds meer zetten initiatiefnemers
daarom alternatieve vormen van financiering
in, zoals crow dfunding. Hoe kunnen w e
effectief fondsen w erven? Inspirerende
voorbeelden, zoals de grondaankoop van Het
Wijveld, bieden ons handvaten.
Greet van ’ t Legumenhofke deelt haar ervaring.
Met het crow dfundingplatform Socrow d haalde
zij 2/3 van haar benodigde startinvestering op.
Zij w ilde starten met 1 hectare en een
basismechanisatie. Ze legde zelf 1/3 in ter
hoogte van 15.000 euro. Socrow d is een
sociaal plat form dat w erkt als een kredietcel,
het lijkt op een renteloze lening. Nadat Greet’ s
plan door Socrow d w as goedgekeurd, is het op
de site geplaatst en kon gew orven w orden.
Binnen drie dagen w as het bedrag geleend.
Overigens: ook bij Socrow d moet je een
onafhankelijk iemand (dus geen familie) als
borgsteller hebben. Maar dan is de rente ook
zeer laag.
Michiel van Het Wijveld financierde met de
Landgenoten zijn grondaankoop (zie ook bij
hoofdstuk 3, verslag van de excursie).
Met deze voorbeelden in de hand kijken w e:
w elk geld zoeken w e?
 Koopgeld: inkomen dat je verdient door
inzet van je arbeid (dus geld voor je
exploitatie of voorfinanciering met
bijvoorbeeld ledenbijdrage of
groentepakketten). Bijvoorbeeld voor
levensonderhoud of voorfinanciering van
productiemiddelen.
 Leengeld: (investeringen) altijd met een
schriftelijke overeenkomst en voorw aarden
over rente, looptijd en terugbetaling.
Duidelijk haalbaar plan met beperkt risico,
bijvoorbeeld een loods.
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Aandelen: omvat een zeker risico en
onbeperkte termijn, uitbetaling in rente of
rendement, maar minder geschikt voor
kapitaal in bijvoorbeeld grond.
Schenkgeld: de schenker w il een
ontw ikkleing mogelijk maken, maar dat
hoeft niet direct meerw aarde in geld op te
leveren, bijvoorbeeld educatie.

We bespreken in kleine groepjes enkele cases,
eentje w aar een bedrijf een ton leen- en
schenkgeld w il ophalen voor uitbreiding, eentje
w aar de tuinder zijn grond aan de
gemeenschap w il verkopen, een starter die 3,5
ton w il beschikbaar krijgen om te beginnen en
eentje w aar een kleine tuin met 85 leden beter
rendement w il draaien. We bedenke w elk geld
w e zoeken, w ie investeert en w elke afspraken
w e kunnen maken plus hoe te w erven.
Als w e samen bekijken w aarom je zou kiezen
voor fondsenw erving of crow dfunding?
Vanuit de tuinder of boer:
 Je kan je band met je leden aanhalen, hun
engagement versterken en de
verantw oordelijkheid delen,
 Je krijgt w el geld beschikbaar, terw ijl
banken niet mee w illen doen omdat je te
w einig zekerheid kan bieden,
 Je hebt lagere (rente)lasten dan bij de
bank, terw ijl het je natuurlijk w el tijd kost.
Vanuit de CSA leden:
 Je kan je band met de boer aanhalen en zo
je steun betuigen,
 Je kan een product of dienst afnemen
(eventueel met vooruitbetalen),
 Je realiseert rendement met een
maatschappelijk verantw oorde investering.
Enkele voorbeelden en een aanpak voor
crow dfunding staan in de brochure
‘ Crow dfunding op de boerderij’ , dat je kan
dow nloaden van w w w .landco.nl bij
‘ publicaties’
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2.5 Werkgroep zelf-zorg
Corazon De Raeymaecker en Sigrid van
Auw era namen de deelnemers mee: er zijn heel
w at voordelen verbonden aan het boerenleven,
maar het is niet altijd rozengeur en maneschijn.
Lange w erkuren in periodes dat anderen met
vakantie zijn, lichamelijke kw alen door zw are
fysieke arbeid, financiele beslommeringen. Hoe
houden w e de balans tussen w erk en prive
positief? Hoe verzekeren w e ons tegen ziekte
en ongevallen? Hoe kan mechanisatie ons
helpen?

goede samenw erking en communicatie
hierover met jezelf en je collega’ s op te
bouw en. Hiervoor kan je ook aansluiten op de
activiteiten van de BD vereniging: gratis
coaching, intervisie en collegiale toetsing als je
beroepslid bent. Dat geeft een spiegeling.

Naast Corazon van Grondsmaak en Sigrid van
de Klepper CSA deelt ook Leen van de
Kollebloem haar ervaringen. Tijd naast je job,
als perfectionist: hoe rusttijd stellen? Hoe
prive-w erk te verdelen, w at als je ziek w ordt
en prioriteiten stellen.

Maak een balans van je dag: w at vond ik leuk,
w at niet? Wat geeft me energie, w at niet? Na
deze analyse oplossingen vinden en vooral
dingen doen die je energie geven.

Zelfstandig zijn, eigen bedrijf: w at als je
uitvalt? Je kan je voor arbeidsongeschiktheid
verzekeren. Maar dit is zeer duur. Corazon
heeft een dergelijke verzekering bij de netral
mutualiteit. Het is 100% ombrengbaar in de
kosten of af te trekken van je belasting.
Leen is op zich positief. Zij heeft w el een burn
out gehad na jaren zonder zelfzorg met
permanente stress. Overspannen zijn leert je
w el om duidelijk te zijn: iedereen vraagt iets
van je, maar je energieniveau is nu eenmaal
verlaagd. Je gaat dan zoeken naar dingen die
je energie geven. Die zelfkennis kan je
toepassen in het veranderen van je levensstijl.
Een eigen bedrijf kan je het gevoel geven dat je
moet doorgaan. Je laat het niet zomaar vallen.
Elke dag je bew ust zijn van ‘ hoe gaat het met
mij?’ hoe ben ik bezig?‘ kan je dan helpen. Als
je zelfkennis hebt, dan komen de oplossingen.
Als je echt voor iets kiest, dan komt het
antw oord. Je moet jezelf au serieux nemen en
een grens trekken.
Preventief is zelfzorg en communicatie hierover
op de boerderij. Hiervoor is het belangrijk een

Wat eet je op? Wat voedt je w el? Het vraagt
veel w erk om antw oorden op deze vraag te
vinden. Hierbij durven stilstaan, w ant
landbouw is een risicosector om niet aan jezelf
te denken.

Time management oftew el zelfmanagement:
hoe w e omgaan met de tijd is bepalend. Je
eigen manier van denken hierover is bepalend,
niet perse de gebeurtenissen. De ene kan
tegen een drukke tuin, de andere krijgt er jeuk
van. Als je negatieve gedachten hebt bij iets,
dat je denkt dat het niet gaat en je er niets aan
doet. Omdat het niet erg genoeg is? Omdat je
niet w eet hoe ernaar te w erken en w elke
oplossingen beschikbaar zijn? Omdat je
eigenlijk niet w ilt? Stop met praten, ga gew oon
doen. Bouw ook pauzes in, als je teveel of
telang aan iets w erkt, ben je niet meer
effectief.
Wat w il ik juist? Op het moment dat je w eet
w at je w ilt, vind je daar ook de tijd voor
Boer(in): passie, je smijt je erin zonder goed
management en zonder goede structuur.
Belangrijke vraag is dan: Moet ik dit nu doen
Dat nu kan je kiezen als zelfstandige. En ik?
Kan ookiemand anders zijn, vaak omdat w e
ons w illen bew ijzen ten opzichte van anderen,
onszelf, onze ouders….
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Verzekeringen
 Geven een gew aarborgd inkomen
 Geven hospitalisatie verzekeringen (kosten
ziekte)
 Arbeidsongevallenverzekering
 Pensioensparen
Broodfonds: is in Nederland goed voorbeeld.
Het is een soort mutualiteit van een een groep
zelfstandigen, kunnen ook boeren zijn. Als een
van hen ziek is, geven de anderen in de eerste
tw ee jaren een bijdrage van hun ‘ spaarpot’ die
ze apart hebben gezet. Je betaald enkel als er
een probleem is. De tuinsters van de Stroom
uit Hemmen zijn heel tevreden over hun
Broodfonds. Hierbij vormt een groep
ondernemers een locale schenkkring. Iedere
deelnemer heeft een eigen aparte
broodfondsrekening, w aarop hij tot een
maximum bedrag spaart.
Wordt een deelnemer ziek dan krijgt hij
inkomen door een schenking van alle andere
deelnemers vanaf hun eigen
broodfondsrekening, voor maximaal 2 jaar. Het
aantal deelnemers in een groep is tussen de 20
en 50, bij voorkeur van verschillende beroepen
zodat je de risico’ s spreidt . De Triodos bank
heeft speciale rekeningen voor een
broodfonds-deelnemer, w ant als het goed gaat
staat er op een aparte rekening maar circa
2.500 euro per deelnemer en gebeurt er niks.
Een ziektekostenverzekering valt hier niet
onder. Kijk voor meer informatie op
w w w .broodfonds.nl en sluit je aan in jouw
regio.
Meer dan 50% van de faillissementen zijn te
w ijten aan te w einig geld vragen aan je
klanten. Ook dit heeft te maken met je
zelfbeeld: ben ik het w aard of niet?
Plannen w at je w ilt doen.

Verslag 13 en 14 december 2014

2.6 Werkgroep de essentie van CSA
Tom Troonbeeckx en Anne Snick zien dat er
elk jaar meer CSA bedrijven bij komen. Hoe
bew aken w e de integriteit van het CSA
concept? Waar staat CSA voor? Welke
maatschappelijke visie zit erachter? Wat zijn de
belangrijkste w aarden? Wat is de plaats van
CSA in een transitiebew eging? Als deze
principes en het kader helder zijn, kunnen w e
kijken hoe dit onze dagelijkse praktijk en
beslissingen beïnvloedt.
Deel 1: presentatie Anne Snick
over “commons”
Transitie is niet louter het systeem verbeteren,
maar van systeem veranderen: innovatie op
sociaal, cultureel en economisch vlak.
Het collectieve “ goed” : niet door privé, niet
w achten op overheid maar w el w at is goed
voor ons ?
De 3 basisprincipes van dit nieuw e
gemeengoed zijn:
 Circulair ipv lineair (hergebruik, cradle to
cradle, hernieuw baar, …)
 Share: samen met elkaar meer toegang tot
diensten en producten
 Eco-monetair: diverse manieren om te
financieren, valoriseren en verhandelen,
telkens met respect voor gemeengoed en
gemeenschap.
Deel 2: opdracht workshop (Brecht Goussey)
Per tafel dachten w e na over de essentie van
een CSA. In w elke mate voldoen w e aan het
perspectief van het nieuw e gemeengoed:
circulair, share en eco-monetair ? En verschilt
de blik afhankelijk van het uitgangspunt:
overheid, collega’ s, grond, ecosysteem, boer?
Enkele
onderw erpen
aan
de
tafelvan
verslaglegger Tom Kockx:
 Practice w hat you preach: in de praktijk
doen w e niet altijd alles w at w e zouden
w illen doen… Eerlijke communicatie is
essentieel !
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Commons zijn nog te klein, bv. # leden bij
alle csa’ s samen is nog maar een heel
kleine deel van de bevolking.
Voorafbetaling is essentieel kenmerk van
csa:
voor
de risicospreiding,
geen
financieringskost maar ook qua gevoel.
Klanten ervaren het oogsten als “ gaan
w inkelen zonder geld” , meer het gevoel
alleen maar te nemen w at je nodig hebt en
niet w at je portomonee je toelaat…

In een tw eede stap hebben w e ook een
concrete situatie besproken: naast het veld is
er een sociale w oonw ijk gebouw d. Veel
bew oners leven in armoede. Je w eet dat er
interesse is om lid te w orden, maar dat
niemand de stap zet omdat de instapkost te
hoog is.
 Enerzijds is niet alleen de prijs een drempel.
Zelfs met aanpassingen aan de prijs of
versoepeling van betalingsvoorw aarden is
het niet evident deze mensen te bereiken.
Op w elke manier kunnen ze w el bereikt
w orden, pak je zoiets collectief of
individueel aan, w at is “ duur” , …
 Anderzijds draait een CSA om meer dan
alleen productie van groenten ! Er zijn
misschien w el andere momenten w aarbij
ze betrokken kunnen w orden, of een feest
voor de buurt op het veld, of …
Deel 3: nabespreking opdrachten (Brecht
Goussey & Tom Troonbeeckx)
In de nabespreking haalden w e per tafel en
situatie een aspect terug.
SITUATIE 1: Op een bestaand, goed draaiend
bedrijf w illen de klanten/leden een coöperatie
oprichten om meer vat te krijgen op de
beslissingen.
TAFEL:
Wat als de boer nu eens niet in
de coöperatie zit, en dus niet optreedt als
ondernemer maar puur als w erknemer. Dit zou
een duidelijke scheiding zijn tussen w ie beslist
en w ie uitvoert… Misschien kunnen w e zelfs
evolueren naar een nieuw denkkader in heel de
maatschappij w aarbij de boer zijn inkomen niet
moet halen uit arbeid (bv. basisinkomen).
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GROEP : Als de groep leden/klanten/coöperatie
iemand aanw erven voor het beheer van de
gemeenschappelijke goederen, neigen w e dan
niet heel hard naar een “ gemeente” die een
“ ambtenaar” in dienst heeft ? Is dit de shift die
w e w illen ?
SITUATIE 2: Een bedrijf beschikt over 1,5 ha
maar krijgt de kans om 5 ha aan te kopen. Jij
als boer(in) beschikt echter niet de financiële
middelen om dit aan te betalen.
TAFEL: Wie kan zoiets beslissen ? Het zal
vanuit de ledengroep moeten komen, niet van
de tuinder. En w at zouden w e ermee kunnen
doen: is er een w achtlijst , is er interesse voor
andere activiteiten als vee, … Maar vooral:
w aar bestaat er de mogelijkheid of draagkracht
om te betalen ? Zijn dit de eigen leden, of een
uitgebreidere groep van sympathisanten, of
een fonds, of …
GROEP: Je moet kopen om duurzamer t e
kunnen w erken. Wie dan (juridisch) aankoopt
maakt niet uit maar je moet dit trachten binnen
te halen. Theoretisch zouden w e de grond
moeten kunnen vrijmaken die gebruikt w ordt
om onze eigen voeding te produceren (w at
helaas erg /té duur is in het Euro-geldsysteem).
SITUATIE 3: Naast het veld is er een sociale
w oonw ijk gebouw d. Veel bew oners leven in
armoede. Je w eet dat er interesse is om lid te
w orden, maar dat niemand de stap zet omdat
de instapkost te hoog is.
TAFEL: De drempel ligt niet alleen op financieel
vlak. Hoe kunnen w e hen ook bereiken ?
Pakken w e dit individueel aan of collectief ?
Kunnen w e hiervoor begeleiding krijgen ? Zijn
er alternatieven ?
GROEP: Oppassen dat het niet stigmatiserend
w ordt… En belangrijk om te beseffen dat het
een keuze kan zijn: w il je socio-economisch te
w erk gaan, of heb je eerder een socio-cultureel
doel voor ogen als boer of als collectief ?
SITUATIE 4: Je erft het perfecte stuk grond
maar het is w el erg dichtbij een bestaand csabedrijf.
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TAFEL: Samenw erken is idealistisch maar is
het ook realistisch ? Er zijn zoveel mogelijke
verschillen in visie, aanpak, manier van
w erken, … Je bent “ verplicht” het overleg aan
te gaan, maar je bent niet verplicht samen te
w erken ! Misschien kan je een ander
afzetmodel kiezen of een andere specialisatie
zodat je geen concurrentie vormt.
GROEP : Het is pas concurrentie als je elkaar
tekort doet. We (allemaal) zouden moeten
focussen op het vergroten van ons
klantenbestand, meer mensen w arm maken
voor onze concepten, zodat het geen
concurrentie is ! We moeten inzetten op
EDUCATIE (bv. mensen duidelijk maken dat
CSA goedkoper uitkomt als alle kosten
internaliseert) en COMMUNICATIE (w eten
w elke taal je moet spreken, sommige kiezen
voor de smaak, anderen voor het lokale aspect
en nog anderen voor het bio-keurmerk).

2.7 Werkgroep Teeltplanning
Alex Floré bekijkt met de deelnemers
aan deze w orkshop hoe groot de diversiteit
aan geteelde groenten moet zijn? Hoeveel
oppervlakte reken je per persoon? Hoe richten
w e ons veld in? Hoe hou je genoeg over om de
w inter door te komen? Hoe vaak bieden w e
opnieuw dezelfde groente aan?
Teeltplanning w ordt bepaald door een aantal
factoren:
 een 6 jarige vruchtafw isseling is
aangew ezen om ziekte (vb knolvoet bij
kolen) onder controle te houden
 w at w illen je klanten en zijn er
streekgebonden smaakverschilllen
 hoe goed is je teelttechnische kennis
 hoe vul je de moeilijke periode maart -aprilmei in
 hoeveel serre oppervlakte heb je en
hoeveel ervan kun je jaarlijks of 2 jaarlijks
verplaatsen
 grondsoort en plaat selijk klimaat
(microklimaat)
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kun je nieuw e of minder gekende groenten
introduceren via recepten (oa rode
boerenkool,chinese
kool,groenlof,roodlof,koolrabi )

Dit alles maakt teeltplanning heel specifiek,
een excel rekenblad kan w el een basisidee
geven, een bedrijfsspecifieke afw erking blijft
een must.
Laten w e vertrekken van een klassiek 6-jarige
vruchtafw isseling met aardappel, w ortel,
vrucht, blad, kool, peul) met 6 gelijke percelen
en liefst gelijke lengtes (netten en doeken).
Dan zien w e bij onze CSA bedrijven een aantal
interessante tendensen:
 Aardappel w ordt soms nog in vroege teelt
gezet, met een nateelt of w ordt helemaal
uit de vruchtafw isseling gehaald, vooral bij
bedrijven die slechts 50 m2 per persoon
rekenen. We kunnen nu eenmaal niet op
tegen grootschalig gemechaniseerde
aardappelteelt die aardappelen op de markt
gooit beneden kostprijs, alw aar w ij ze met
hard labeur uit de grond moeten peuren,
getuige dit jaar. En als w e de klant laten
kiezen tussen aardappel en w itloof, kiest
die voor w itloof .


Het perceel kolen is altijd te klein en er is
altijd bloemkool en broccoli tekort.
Weeuw enteelt is een goeie optie,
eventueel onder kleine lage tunneltjes, een
goedkoop en ondergew aardeerd systeem
w aarmee w e aan teeltvervroeging doen en
ziektes vermijden en tevens het volgende
probleem aanpakken ;



De hungry gap periode van maart tot mei.
Gemiddeld halen w e 35-40 w eken
voorziening, met een kolenmoeheid bij de
klanten op het einde. En hier rijst de vraag
Hoe creatief zijn w e om te spelen met
rassenvariëteit en, hoge tunnels, lage
tunnels, acryldoek en perfoplastiek bij de
volgende teelten ; vroege w ortel, kropsla,
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snijsla, pluksla, veldsla, spinazie, melde,
w armoes, w interprei, kervel, bloemkool en
broccoli in w eeuw enteelt,radijs, vroege
spitskool, raapsteel, rucola, w inter- en
lenteui ? Eliott Coleman schreef hier een
keigoed boek over.



Kolen kun je onderverdelen in snelle kolen
in voor en najaarsteelt met een lagere
ziektedruk in een kortere vruchtafw isseling
en trage kolen in zomerteelt met een
hogere ziekt edruk in een 6 jarige
vruchtafw isseling.

Sommige CSA bedrijven voelen meer voor
een rantsoenering; ze geven exact aan w at
en hoeveel er kan geoogst w orden via
mail. Een rode vlag daarentegen betekent
dubbele oogst en een w itte vlag betekent
dan snel afoogsten



Wat overschiet en doorschiet kan in
pakketten gestopt w orden bij bedrijven die
de 2 systemen naast elkaar hebben



In de w interserre is het een goed idee om
de bladgew assen op verschillende data t e
zaaien zodat een perceel kan rusten terw ijl
het andere kan geoogst w orden.

Het stimuleren van je klanten tot
verw erking van seizoensoverschotten is
een belangrijk punt, vb boontjes invriezen.
Evenals het samen inkuilen van
najaarsw ortelgroenten zoals rode biet en
knolselder.
Bij de peulgew assen zien w e dat
staakbonen (vooral prinsessen) makkelijker
geplukt w orden dan de lager groeiende
struikboontjes. Staakdroogbonen als w inter
en lente eiw it verdient ook meer aandacht.



Het perceel peulgew assen is veelal te groot
en dit w ordt dan opgevuld met de
eenjarige kruiden, aardbeien,
groenbemester of dient als reserveperceel
bij teeltmislukkingen.



Gemiddeld w ordt 50 m 2 gerekend per
klant, dit is krap en zonder groenbemester
en veelal zonder aardappel en mogelijk met
inkoop van w itloofw ortelen. Als er fruit
bijkomt w ordt hiervoor 30 m 2 voorzien en
als w e granen of groenbemester voorzien
gaan w e naar 100 m 2 per persoon.
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Een andere eigenaardige tendens is dat bij
veel CSA bedrijven 30% van de klanten de
w ekelijkse plukgew oonte niet geïntegreerd
krijgt en bijgevolg gew oon niet komt

opdagen. Een 10% hardcore zelfplukkers
daarentegen doet dik profijt.

Aanbevolen literatuur
Jean Martin Fortier , The market garden
Eliot Coleman, The w inter harvest handbook

2.8 Werkgroep Samenwerking
Jen Nold w eet dat binnen de CSA
netw erken boeren en tuinders regelmatig
samenw erken. Ze delen machines, kopen
samen zaden aan, w isselen groenten uit: er
zijn veel voorbeelden. Sommige boeren gaan
echter nog een stap verder en gaan een
samenw erkingsverband aan met een andere
boer in hetzelfde bedrijf of w erken hechter
samen met andere bedrijven. Waarom doen ze
dat? Hoe geef je zo’ n samenw erking vorm en
leg je het ‘ t beste vast? Wat zijn de voor- en
nadelen?
Vijf mensen hebben hun verhaal verteld aan de
hand van een aantal vragen:
 Maaike van De Vrije Akker NL
 Klaas van De Nieuw e Ronde NL
 Jonas van De Wakkere Akker BE
 Ineke van ex-Grondsmaak BE
 Marie van Het Wijveld BE
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Van waaruit gaan samenwerken?
Maaike
0,7 ha. Gezinsplanning (kinderen...)
Uitgangspunt: met 2 personen 1 salaris,
deeltijds w erken
Klaas
3 ha (1,5 + 1,5): Vanuit grote w achtlijst mee
ingestapt, risicospreiding groot aantal
abonnees.
Jonas
2 ha. 3 personen die samenw erken.
Risicospreiding (financieel) – w ork-life, samen
stek. Niet alleen boer zijn. Vrienden met
gemeenschappelijke droom
Ineke
Toevallig, geen kennis op voorhand v. elkaar
Combinatie gezinsleven + andere activiteiten →
deeltijds
Grond eigendom v. partner 1
Kind + alleenstaande
Marie
Via opleiding Landw ijzer
Verantw oordelijkheden delen, op vakantie
kunnen gaan, tijd voor het gezin

Wat loopt er goed?
Maaike
Complementaire samenw erking →vriendschap
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Groote vaardigheden, kennis +
complementaire
Marie
Taakverdeling – overleg – aanvullend,
versterkend, communicatie
Spanningsvelden?
Moniek
Eigen zeggenschap niet verliezen
Gedeelde aansprak
Financiële risico
Balans w ork /life: schuldgevoel bij ziekte /
afw ezigheid
Flexibiliteit vereist
Langere vakantieperiodes
Klaas
Eigen ideeën kunnen uitw erken
Verschillende karakters
Jonas
Idem, visies --> soms van je eigen aanpak /
idee afstappen
Stressvolle, drukke periodes leiden soms tot
frustraties
Marie
Verschil. Statuten
Complementair zijn is ook verschillend zijn
Goed samenw erken – botsen (mag)

Klaas
Ieder volgens eigen talent bv. communicatie
Groter budget voor investeringen met 2
Materiaal delen

Afspraken met elkaaar?
Maaike
Van bij het begin
Alles 50/50 (uren, loon, investerings, verlof,...)
Kinderen gaan voor
Iedereen kan alles – geëvolueerd
Principe: bedrijf alleen kunnen managen

Jonas
Vertrouw en, overleg – soepele afspraken
Dankzij goede vriendschap, w ederzijds respect
voor verschillen →alles x3 positieve energie →je
kan 3 x zoveel verzetten
Grote netw erk met 3

Klaas
Aparte financiën maar voor klanten 1 bedrijf
maar w el met telkens dezelfde teelten
' shoppen' .
Partner 1 doet totale admin voor bedrijf en dus
voor parner 2
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Jonas
In totaal w ordt er 5 dagen / w eek gew erkt, 1
dag samenw erken
Loon volgt dezelfde verdeling
Taakverdeling ook volgens talenten
Marie
50/50 behalve administratie
Juridisch kader
Maaike
VOF – samen volledig aansprakelijk
Klaas
Vereniging
Jonas
Onderdeel van een gezondheidscentrum – NV
– zelfstandigen factureren maandelijks aan NV.
Heeft ook andere klanten
Ineke
LV aanvankelijk, coöperatie w as misschien
beter gew eest
Marie
Maatschap (VOF), goedkoop en eenvoudig
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Administratieve communicatie gecentraliseerd
bij 1 persoon (emails..)
In vooral moeilijke momenten (stress,
w erkdruk), mens op eerste plaats blijven
zetten! Bv. ziek = ziek
Af te raden: onze goede verstandhouding =
uniek!
Inneke
Gelijk uitgangspunt over mate van
samenw erking OP VOORHAND goede
w erkafspraken, financiële verdeling.
Gelijkw aardige startsituatie
Wat als het misloopt? Hoe opvangen v. w orst
case – op voorhand hier over nadenken
Kollebloem (Leen)
Gelijke structuur + vorm. Bv. iedereen
zelfstandig
Overleg! Coaching + collegiaal w erk, intervisie
Maak er tijd voor!
De algemene conclusie w as dat samenw erking
verre van evident is en heel veel w erk vraagt.
Verschillende deelnemers zouden
samenw erking absoluut niet aanbevelen. Men
begint hier dikw ijls aan vanuit een eigen
onzekerheid. Dit biedt geen stevige basis.

Advies
Maaike
Communicatie!
Regelmatig samenzitten
Geen opgekropte frustraties
Grenzen goed aangeven
Stevig netw erk
 Kunnen ventileren buiten het bedrijf
Gelijkaardige levenssfeer: inleven, bv. allebei
kinderen
Kinderopvang!
Klaas
Administratie toegankelijk voor beide partijen
Jonas

Opmerking van Bernd (Het Blokhuis) aan de
toog: ' Je gaat samenw erken omdat je denkt
dat het gemakkelijker gaat zijn. Er is niets
minder w aar.”
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2.9 Werkgroep Communicatie
Lies Vissers en Rony Nekkebroeck
w eten dat een gedegen communicatie voor
een CSA bedrijf cruciaal is. Eerst en vooral
moet je als CSA bedrijf leden w erven. Heb je
die leden, dan moeten ze geïnformeerd
w orden: w at kan je plukken en hoe doe je dat,
bijvoorbeeld. In deze w orkshop hoe w e dit het
beste in goede banen leiden en w elke
communicatiemiddelen hiervoor beschikbaar
zijn.
Lies Vissers introduceert: w aarom zou
je communiceren? Om leden te w erven, te
informeren en te behouden. Hiervoor zijn
natuurlijk diverse middelen beschikbaar, zoals
folders, (mail)nieuw sbrief, pers, sociale media,
w ebsite, borden in het veld… En natuurlijk
leden spreken, op streekmarkten staan of je
w agen bestickeren. Niet elk middel is geschikt
voor elk doel. In drie groepjes bekijken w e
vervolgens de externe communicatie van CSA
bedrijven, zoals folder en pers. En de interne
communicatie zoals de nieuw sbrief, facebook
en de w ebsite. Daarna delen w e de tips voor
het CSA bedrijf:
In het veld is het belangrijk bij zelfoogst dat de
communicatie over w at w el en niet te oogsten
en hoeveel goed verloopt. Sommigen
gebruiken vlaggen met kleuren om aan te
geven dat er iets geoogst mag w orden. Dat
w erkt goed. Als iemand teveel of onjuist
oogst, zoals bijvoorbeeld te kleine gew assen,
dan is het goed er leden direct op aan te
spreken.
Andere CSA bedrijven sturen mails met
oogstnieuw s, met data vanaf w anneer er w at
geoogst mag w orden. Verschillende bedrijven
pakken het verschillend op. Oogstinformatie
makkelijk toegankelijk maken kan met een mail
met oogstnieuw s, op de w ebsite publiceren
met een herinneringsmail, op een bord in het
veld. Of op een blog w aar de leden zelf in
kunnen loggen. Of een lijst met alle groenten
op de w ebsite: rood is nieuw te oogsten.
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Een goeie tip: neem een rest aurantbord in het
veld met de gegevens w at te oogst en en een
oogstkaart achter glas.
Wil je bijsturen en groenten die niet opraken
juist kw ijtraken? Lies heeft goede ervaringen
met het meesturen van een recept. Haar
w ebsite biedt een verzameling van recepten in
een database, die ze makkelijk aan een
nieuw sbrief kan koppelen. Klanten kunnen ook
zelf recepten toevoegen aan een database op
de w ebsite. Van de ingrediënten in dat recept:
de groenten, kan je dan op de groente klikken
en selecteert de database recepten met die
groenten uitgezocht per seizoen. Inspiratie?
Kijk op w w w .tlekkerland.be
Tuinderij In het volle leven zet het hele
teeltplan op de site en geeft dan aan w at
oogstbaar is.
In Haarlem is de oogst strakker georganiseerd.
60 vrijw illigers, die je onderling allemaal kent,
zorgen dat de oogst goed verloopt. Het bedrijf
heeft 600 klanten, w aarvan er zo’ n 400 in
tw ee middagen en een zaterdag komen
oogsten. In de schuur staat een voorbeeldkist
hoe je kan oogsten, in het veld nog bordjes en
de mensen krijgen richtlijnen en grammen van
producten die ze mogen oogsten. De
vrijw illigers regelen de zelfpluk en de ‘ w inkel’ .
Er zijn bedrijven die voorbeeldbakjes
neerzetten, zoals ‘ dit is 250 gram aardbeien’ .
Praten in het veld? Hier kan je ook duidelijk
over zijn, zodat er dagen zijn dat je door kan
w erken en dagen voor een ‘ praatje’ .
Sommigen hanteren een dag voor oogsten en
dus de dag voor klanten, anderen zeggen
duidelijk ‘ op zaterdag ben ik er voor een
praatje’ , of je gaat juist in de buurt w ieden als
je mensen ziet oogsten.
Niet alle CSA tuinders zetten de prijzen om lid
te w orden openbaar op hun w ebsite. Omdat je
het per jaar rekent, kan de prijs potentiële
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leden afschrikken. Tuinders vertellen het dan
aan de telefoon of in gesprek. Een variant is
om je prijs per w eek te publiceren, w aarbij je
w el duidelijk aangeeft dat leden per jaar
betalen..
Evalueren doen de tuinders met een enquête of
een gesprekje met de tuinder. Ook googleform
biedt makkelijke evaluatieformulieren.
Vergaderingen niet te lang laten duren!
Bij bijna alle Vlaamse bedrijven w orden de
infobijeenkomsten goed bezocht.
Nieuw e leden kan je van een oud lid een peter
of meter geven, zodat iedereen snapt hoe het
w erkt.

2.10

Afsluiting

Wat heb je geleerd voor over 20 jaar?
En w at ga je er morgen mee doen? Nadat w e
de belangrijkste uitkomsten van de
w erkgroepen hebben gedeeld, sluit Maria van
Boxtel tevreden de CSA Conferentie af.
In ieder geval zijn de Nederlanders geïnspireerd
en w illen zij ook een netw erk starten!
Michiel van Poucke en Maria van Boxtel danken
iedereen heel hartelijk voor de actieve aanwezigheid
en het delen van alle ervaringen! En nu eten en
dansen!
… en meer leesvoer…
Verslagen van vorige CSA Conferenties op
w w w .landco.nl bij ‘ publicaties’
Meer informatie over Pergola: w w w .csa-netw erk.be
Dow nload hier ook de CSA-starterbrochure of
verslagen van vorige conferenties.
Dow nload zelf de brochure ‘ crow dfunding op de
boerderij’ van de site w w w .landco.nl bij
‘ publicaties’
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De CSA Conferentie 2014 w erd mede mogelijk gemaakt
door het Willy Schilthuisfonds van de vereniging voor
Biologisch Dynamische Landbouw en Voeding.

3

Excursie’s
Het Wijveld, Sint-Amandsberg
Raw ijs, Lochristi
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Excursies

Op zondag 14 januari hebben w e drie
interessante initiatieven bezocht in de buurt
van Gent. Hier een korte beschrijving van de
bedrijven:
Het Wijveld, Sint-Amandsberg

De nevel en de vrieskou geven een
mooi, verstild landschap op de vroege
zondagochtend. Aan de rand van Sint Amandsberg – op de grens tussen de huizen
en het platteland, ligt Het Wijveld. Met veel
deelnemers aan deze excursie verstoren w e
enthousiast de rust!
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van de tuin verzorgt bijen en verkoopt de
honing aan de andere leden. De bessen
w orden beschermd met een net . “ Dat is een
perfecte klus voor een meew erkdag met
leden,” w eet Marie inmiddels. Sow ieso biedt
Het Wijveld ieder jaar een picknick en potluck
feest aan de leden. Als CSA bedrijf zijn de
leden ook mee verantw oordelijk: “ onze
evaluatievegadering houden w e in het najaar.
Michiel deelt de grote groep leden dan in
kleinere groepjes op, zodat onderling meer
w ordt uitgew isseld.”

Het Wijveld is zes jaar gelden gestart
door Michiel van Poucke. Het zelfoogstbedrijf
telt nu 320 leden, die meestal maximaal 3
kilometer van het bedrijf w onen. Het Wijveld is
1,7 ha groente, kruiden en fruit teelt met
zelfpluk. Tijdens de rondleiding door de
morgenkou blijkt de betrokkenheid van zow el
tuinder Michiel van Poucke als tuinster Marie
Stevens. Zes jaar geleden ruilde Michiel zijn
baan als geluidstechnicus in voor een bestaan
als bioboer. “ Ik w ou iets doen w aar ik op het
einde van mijn leven met trots op zou kunnen
terugkijken.” Met pachtgrond van een
gepensioneerde boer startte hij bij Gent .
Inmiddels runt hij het bedrijf samen met Marie
Stevens, die als oud-bloemiste en staigiar van
Landw ijzer ook behoefte had om terug te gaan
naar de basis, naar de essent ie en tuinster is
gew orden. Marie vertelt over tuin en teelt,
Michiel over grondaankoop en de Landgenoten.
Marie: “ Zoals je kan zien, telen w e in
lange rijen of bedden. We telen w el 70 soorten
groenten, fruit en kruiden. Gew assen die hier
niet kunnen, ruilen w e met Raw ijs, een tuin in
de buurt met een serre (kas). Komkommer,
aubergine, tomaten en paprika komen van
Raw ijs.” De zijkant van de tuin is een strook
met kleinfruit: frambozen, blauw e bessen,
zw arte bramen. De aardbeien staan in een bed
dat om de drie jaar van plek veranderd. Een lid

Hoe w eten de leden w at ze moeten
oogsten? “ In het seizoen krijgen de klanten op
vrijdag een mailtje met de nieuw e dingen die te
oogsten zijn. Alle teeltbedden zijn genummerd
en in de mail is aangegeven w aar een groente
staat.” Ook met vlaggetjes in verschillende
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kleuren naast de teeltbedden w ordt
aangegeven w at te oogsten is. “ Een rode vlag
betekent niet oogsten.”

Werken met CSA leden is leuk, en
vereist communicatie met de leden. Zoals:
soms w orden bedden door de leden vertrapt.
“ Je moet blijven communiceren. Op het pad
blijven lopen, niet op het bed.” Omdat de
bedden lang zijn, overw eegt Michiel
halverw ege een middenpad aan te leggen.
“ Dat kan straks goed als w e meer grond
hebben.
Is er teveel van een gew as? Dan
mogen de leden oogsten om in te vriezen of in
te maken. Op Het Wijveld w ordt niet heel
precies een hoeveelheid aangegeven die je als
CSA lid mag oogsten, w el ongeveer. Soms
staan de groenten ook lang op het veld, omdat
het bed nog niet ‘ zw artgeoogst ’ is. Dan dringt
in het stuk dat w el is leeggeoogst het onkruid
natuurlijk op. “ Worteldoek w il dan nog w el
eens helpen,” glimlacht Michiel.
Witlofpennen mogen de leden oogsten
om zelf thuis op een donker plekje in een
emmer met zand w itlof van te trekken.
“ Vinden ze nog leuk ook.” Nu in de w inter is
het rustig op de tuin, maar in maart beginnen
de tuinders met een vroege start met de
andere teelten.
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Michiel en Marie hanteren als tuinders
een vast beddensysteem. Ze ploegen niet,
maar spitten w el. “ Iedere bew erking zorgt
ervoor dat het vocht w eggaat, dat w illen w e
zoveel mogelijk voorkomen.” Het bedrijf ligt op
zandgrond zonder klei eronder, dus beregenen
is belangrijk. Omdat het vocht hard kan
w eglopen na de beregening, drukken Michiel
en Marie dan soms de grond aan met een
roller. “ Achterin de tuin is een put, met een
sproeivat op de tractor gaat beregenen goed.”
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Het Wijveld ligt op een mooie plek
vlakbij de stad, maar heeft een groot nadeel:
de tuin heeft geen gebouw en bij de akker.
Michiel:“ ons bedrijf ligt in een parklandschap
met w aardevol zicht, dus w e mogen niks
bouw en, nog geen tunnelkas.” Ook de
materialen en machines liggen langs de akker,
gew oon onder plastic. Op een afstandje is w el
een veldschuur voor stalling van de trekker.
Ook de opslag van w intergroente is dus
pragmatisch opgelost: met een ton in een hoop
mulch langs de rand van de akker:
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Het Wijveld w erkt met compost als
bemesting. “ Ook w el met mulch, maar dat
trekt in onze streek veel muizen aan.” De
zaden en kiemplantjes beschermen Marie en
Michiel met doeken tegen vraat van fazanten
en duiven. Ook gebruiken de tuinders vliesdoek
in het voorjaar om de w armte in de grond vast
te houden.
Bij de start van zijn bedrijf in 2009
heeft Michiel een jaar gezocht naar grond.
Uiteindelijk vond hij een boer die praktisch met
pensioen ging die hem w el een stuk grond
w ilde verhuren met een gedeelte van een
veldschuur erbij – op afstand. Michiel kreeg
seizoenspacht, w at geen zekerheid bied. Maar
hij nam het stuk grond toch, omdat de ligging
valkbij Gent naar zijn zeggen ideaal is. “ De
leden kunnen makkelijk te voet of met de fiets
naar de tuin komen. Dat blijkt w el, w ant met
350 leden (w aarvan 275 volw assenen) heeft
hij inmiddels een w achtlijst. “ De grond bleek
alleen niet erg goed. Met een Ph van 3,9 w as
en is bekalken nodig, en dat gaf een ‘ redelijk
resultaat .”
Toen de gepensioneerde boer het
perceel van Het Wijveld afgelopen jaar te koop
zette, moesten de tuinders in actie komen.
Michiel schoot in actiestand. “ Met
grondaankoop kan ik de toekomst van de tuin
op deze plek veilig stellen,” stelt hij. Daarbij is
zijn denkw ijze over grond van belang. “ De
aarde is van iedereen, ik w ilde niet perse
privébezit van de tuin. Als ik sterf en mijn
kinderen verkopen de tuin aan de hoogste
bieder? Dat leek me geen goed idee, dan is je
levensw erk w eg.” Het idee van het Vlaamse
biogrondfonds om over de generaties heen
grond aan te kopen en aan duurzame boeren te
verpachten, sprak Michiel dus erg aan. “ Alleen,
het biogrondfonds w as nog een idee en nog
niet echt opgericht . Wij w aren de eerste
‘ case’ , zij kregen er snelheid door. Het fonds is
dus opgericht door allerlei organisaties uit de
milieuhoek, en w ij gingen op zoek naar
investeerders.” Een investeerder legt 250 euro
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per aandeel in, en 10 euro voor de
administratiekosten van het fonds. Grond kost
vaak meer dan 60.000 euro per hectare
rondom Gent, de uiteindelijke prijs w as minder
dan 45.000 omdat er meer is aangekocht en
de verhuurders het ook graag w ilden verkopen
aan Het Wijveld. Michiel en Marie bew erken
momenteel 1,7 ha, een stuk van 3,3 ha is
extra erbij aangekocht. “ Zo kunnen w e ook
randbeplanting maken, en een middenpad, en
de teelt w at extensiveren met grasklaver en
bemesting. Zo herstelt de grond.” De tuinders
kunnen de grond na aankoop door het
grondfonds Landgenoten terughuren van het
fonds.
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tuin behouden.” Maar ook naar mensen buiten
zijn eigen tuinleden heeft Michiel enorm veel
ruchtbaarheid gegeven aan de campagne om
grond voor ’ t Wijveld aan te kopen. “ Met
sociale media bereikten w e veel meer mensen.
Gelukkig is mijn vriendin heel handig met
facebook. Bovendien stonden w e in de stad op
elk milieu-marktje en festival dat met de
grondaankoop te maken had. En w e w ierven
aandeelhouders onder vrienden van vrienden.”
In 8 maanden is het hele bedrag voor de
aankoop opgehaald. “ de huurprijs voor ons is
afhankelijk van de aankoopprijs voor het fonds,
en die moeten w e nog bepalen. Verhuurprijzen
in België zijn erg laag- vooral voor de
verhuurder – en bieden w einig zekerheid in
tegenstelling tot pacht w at grote zekerheid
biedt. Het grondfonds w il juist op de lange
termijn verhuren aan de boer en zo zekerheid
bieden.
Wil Het Wijveld ook dieren houden op
het grotere stuk w eiland? Michiel zou het w el
w illen, maar vanw ege het beschermde
parkgezicht van het landschap mag hij niks
bouw en om de dieren onderdak te bieden. Zijn
verpachter is eigenaar van de veldschuur in
het nabijgelegen bos w aar de trekker in kan,
maar w il die niet verkopen. Iets neerzetten is
w el Michiels ambitie voor de komende jaren.
“ Zow el voor eventuele dieren als voor mensen
die hier heel vaak komen – w e krijgen heel veel
vragen voor educatie, maar daar kunnen w e
alleen bij mooi w eer op ingaan.” Dat het
plaatsen van een schuurtje mag: er is geen
zekerheid over. Maar: “ w e hebben de
landbouw nu teruggebracht bij de mensen. Het
is een drager voor het gebied, belangrijk voor
de leden en ook voor de stad en de gemeente.
We zullen zien.”

Omdat Het Wijveld het eerste land w as
dat door biogrondfond de Landgenoten is
aangekocht, is Michiel zelf erg actief gew eest
in het w erven van investeerders. “ We
begonnen met een campagne onder onze eigen
leden. Veel van onze leden participeren, w ant
zij zien ook de urgentie. Ze w illen hun eigen

www.wijveld.be
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Rawijs

In de zondagse ochtendzon naar Lochristi, een
streek vol tuinders met serres (of kassen, zoals
ze in Nederland zeggen). “ Welkom in de
bloemistenstreek van Vlaanderen,” zegt tuinder
Alex Flore hartelijk. “ In deze streek zitten
allemaal tuinders die bloemen telen.” We zijn
bij Raw ijs, het kasteeltbedrijf van Alex en
Linda Floré. Ook Alex en Linda teelden in hun
serres ruim 30 jaar azalea’ s. “ Dat is een
potplantenteelt voor binnen en buiten. Het
duurt 18 tot 24 maanden voordat de azalea
voldoende is gegroeid en bloeit. Het is
natuurlijk een sierteelt w aarbij je spuit, en
w aarbij je moet stoken tot 22 graden Celcius.”
Potplantenteelten zijn met hoge energiekosten
lastig rendabel te maken, en omdat Alex geen
leegstaande serre w ilde, ging hij zoeken naar
koude teelten. “ Op mijn 46ste ging ik zoeken:
fruitpluk? Met blauw e bessen? Of toch iets
anders?” Op zijn zoektocht kw am Alex de CSA
tuinders Michiel van Poucke en Tom
Troonbeeckx tegen, de tw ee eerste telers van
CSA groenten in Vlaanderen. Hij raakte
geïnspireerd. “ Kan ik ook in de kas en buiten
groenten telen voor leden, na 30 jaar
azalea’ s?” Alex en Linda besloten de gok te
w agen.

De kinderen Joris, Simon en Delphine stonden
erachter. “ Grappig, eerst w ilden ze niks met
het bedrijf, nu w erken ze mee.” Dat zien w e,
als w e tijdens de excursie de kinderen actief
zien klussen in de kas. De hele familie dacht
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ook actief mee over een nieuw e naam.
Broccolief, komkommerin stonden hoog, maar
het w erd tocht Raw ijs. “ In Gent zijn w e graag
‘ w ijs’ , en radijs verandert zo snel in Raw ijs,”
lacht Alex.

De kassen w aren nog ingericht met
tafels met verw arming erin voor de
potplantenteelt . “ Die tafels gingen eruit,
mensen mochten ze gratis komen afhalen.”
Alex en Linda namen deel aan de CSA
conferentie en zetten erna hun plannen in de
lokale krant. “ We hoopten op 150 deelnemers,
er hadden zich meteen 370 mensen
ingeschreven.” Het w erd toch nog spannend.
“ Toen w e begonnen met inzaaien, w as het een
heel koud en donker voorjaar. Spinazie kw am
langzaam op, w e zaaiden op een duim afstand.
We hebben het telen van groenten geleerd met
vallen en opstaan.” Gestart met 2 ha
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groenteteelt liep het eerste jaar eigenlijk prima.
Alex: “ Raw ijs is nog steeds mijn eenmanszaak,
maar w el met een eigen boekhouding voor de
groenteteelt.” In december 2014 hielden ze
met de leden de eerste evaluatievergadering en
w ordt het geheel overgedragen aan Raw ijs.
“ We zijn ook het tw eede jaar in omschakeling
naar biologisch, in april 2015 zijn w e
gecertificeerd. Van de leden hoeft dat niet,
maar als boeren onderling hebben w e dat
afgesproken binnen het netw erk.” Alex spuit
nog w el, maar niet met bestrijdingsmiddelen.
“ Met nematoden in oplossing, tegen de
emelten in mijn grond,” grinnikt hij. Raw ijs is in
het eerste jaar gestart met 70 leden. “ Van de
eerste groep komen er een paar bij en vallen er
een paar af.” Wens is door te groeien naar 235
betalende leden (200 volw assenen) en daarna
naar 300 volw assenen. “ Ons inkomen uit
groenteteelt is nu te laag, maar dat is het
eerste jaar en w e kunnen meer mensen aan.”

De teelttafels voor de azalea’ s,
w aarvan er nog een paar in de kas staan,
komen handig van pas om voor te zaaien.
“ opkw eek van plantgoed voor andere
kleinschalige telers lijkt ons ook w el w at,”
vertelt Alex. Raw ijs heeft al slimme innovaties
om zaaien en opkw eek mogelijk te maken.
Zoals een zelfgeknutselde ‘ vacuumseeder’ : een
bak met aansluiting voor de stofzuiger en 77
gaatjes die precies boven een planttray past.
Stop er zaden in, schud en zuig vacuüm, dan
verstopt elk zaadje en gaatje en kan je zo
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boven een tray met potgrond heel precies
zaaien:

In de kas zijn de groenten in rijen
geplant met bedden, w aarbij de nieuw ste
soorten vooraan staan. Raw ijs heeft w el 1500
tomatenplanten staan voor de leden, maar “ die
verkopen w e ook bij Het Wijveld.” De serre
geeft een voordeel aan Raw ijs: eind januari
kunnen ze al beginnen met zaaien. “ De meeste
bladgew assen komen tw ee keer in een bed.”
Ook andere teelten komen terug, zoals
bloemkool en broccoli. “ Bij het inzetten van
plantgoed hebben w e w el last van emelten,”
w eet Alex. Deze larven de langpootmug eten
aan de w orteltjes van het plantgoed. “ Na het
spuiten met een oplossing van nematoden,
ging de tw eede teelt goed.” In het eerste jaar
is het ook nog experimenteren. “ We teelden
bijvoorbeeld kasslasoorten. Maar die blijken
gew end in een verlichte kas en niet in de grond
te groeien. Ze hebben dan zonder bijbelichting
en in de grond meer dagen nodig.”

CSA Conferentie 2014

. 28 .

De telers hebben geen opleiding in de
groenteteelt, maar zijn natuurlijk w el ervaren in
de plantenteelt. Uit de sierplantenteelt komen
dus ook veel van hun innovaties. “ We hebben
het eerste jaar veel w ater vergoten, w ant de
grond w as voor het eerst w eer beplant. We
hebben ook een goed doorlatende zandgrond.
Nu hebben w e slangenbew atering op de
bodem, dan heb je minder w ater nodig dan bij
de gietw agens van de kas.” Gietw agens
hangen aan een buizensysteem aan het
plafond en verregenen in de hele kas. De kas
vangt het w ater op het dak op, filtert en dan
slaat Alex het op. Ook kan Raw ijs nog
grondw ater oppompen. In de kas kunnen Alex
en Linda de ramen openzetten, maar er treedt
toch nog meeldauw op in de kas.
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Naast de teelten binnen, heeft Raw ijs
ook de buitenteelt veranderd. Eerst gebruikt
voor azaleas en afharden, nu voor groenten en
kruiden. De buitenteelten van groenten liggen
in vijf grote bedden vanaf het betonpad, met
een rotatie van 1 op 5. Rustteelten bestaan uit
phacealia en w interrogge, de andere velden
staan vol met verse groenten als peulen,
w interkolen en bladgew assen. “ Dat is leuk om
te doen,” w eten Alex en Linda inmiddels. In
het midden van de buitentuin staat een groot
zonnepaneel dat met de zon meedraait en
omklapt. “ Nieuw e klanten moeten even leren
dat je er toch langs kan,” glimlacht Alex.
w w w .raw ijs.be
Na een heerlijke lunch in de kas van Raw ijs gingen w e met
opgew armde tenen en w arme harten en hoofden w eer
naar huis. Tot volgend jaar!

De goed doorlatende zandgrond is
opgehoogd met een beetje zavel: “ niet de
beste grond om groente op te telen,” zegt
Alex. Hij denkt na over omscheppen, compost
of stalmest toevoegen en betoniet toevoegen.
Betoniet is een kleimineraal dat de
w atervasthoudendheid van de grond verbeterd.
“ Ik strooi nu 10 tot 30 kilo per are. Het is veel
w erk, dan loop je toch vaak heen en w eer.
Raw ijs w erkt met een kleine tractor en
een eigen karretje om compost rond te
brengen. De w ielafstand van 1,20 meter past
ook precies tussen de stijlen in de kas. “ Als ik
achteruit de kas inrijdt, dan is het w ielspoor
het pad voor de leden en ertussenin het
teeltbed.”
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Bijlage 1: CSA bedrijven in Nederland in 2014
Kijk voor bedrijven in Vlaanderen op w w w .csa-netw erk.be

Voor Nederland, in w illekeurige volgorde, CSA bedrijven of bedrijven die CSA elementen in hun b oerderij
invoeren. Zoek zelf eens op:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

De Kraanvogel te Esbeek
De Vrije Akker in Melderslo
De Nieuw e Ronde in Wageningen
De Nieuw e Akker in Haarlem
De Nieuw e Akker in Schalkhaar
De Oosterw aarde in Diepenveen
De Amelis Hof op landgoed Amelisw eerd te Bunnik
Tuinderij de Volle Grond op landgoed Amelisw eerd te Bunnik
De Bioakker in Zutphen
Boerderij Buitenverw achting in Hoogmade
Āsum te Technum (bij Leeuw arden)
In het Volle Leven te Vortum-Mullem (bij Boxmeer)
Boer Koekoek nabij Nijmegen
Hof van Tw ello te Tw ello
Tuinderij ’ t Wild te Rosmalen
De Groote Ark, Oudeschip (provincie Groningen)
Warmoezerij de Buitenplaats, Almere
Land in Zicht op Land en Boschzigt in ’ s Graveland (bij Hilversum)

Met plannen voor 2014 of 2015:
1. Nieuw Bureveld in de Bilt (landw inkel de Hooijerij)
2. De Noordkaap te Groningen
3. De Stadsakker te Groningen
4. Buiten Leeft te Delft

