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Inleiding 
 
Hierbij treft u het verslag aan van de CSA Conferentie, gehouden op 1 en2 december 2012 in de Abdij te Leuven.  
Dit verslag is gemaakt door Maria van Boxtel, Land & Co met schrijfhulp van de verslagleggers van de 
werkgroepen: Jen Nold, Greet de Smet en Marjolijn Bloemmen.  
 
Veel enthousiaste mensen hebben 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: dank!  Speciale dank aan alle koks voor het heerlijke eten.   
 
De CSA & Pergola Conferentie is mede mogelijk gemaakt door het Willy Schilthuisfonds van de vereniging voor 
Biologisch Dynamische Landbouw en Voeding, door Landwijzer en door het CSA netwerk in Vlaanderen.  
 
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 ervaringen uit de praktijk 
Tom Troonbeeckx, Het Open Veld en CSA Netwerk.be 
Maarten Roels, Chant des cailles 
Moniek van Hirtum en Maaike Kruijt, de Vrije Akker 
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1.1 Welkom! 
 Dagvoorzitter Tom Troonbeeckx heet 
iedereen van harte welkom. Tom heeft samen met de 
leden van het CSA netwerk Vlaanderen deze dag 
georganiseerd. “We zijn blij dat er weer zoveel 
betrokken tuinders en burgerleden naar Leuven zijn 
getogen”, start Tom Troonbeeckx de CSA Conferentie  
2012. “Waar hebben we het over met CSA? In feite de 
samenwerking tussen een (groep) boeren en burgers, 
waarbij ze de verantwoordelijkheid en het risico delen 
tussen boer en burgers. Met aandeelhouders van 
burgers krijg je zo rendabele bedrijven. Eventueel met 
een biolabel, eventueel bij bestaande boerderijen.” In 
de ochtend is tijd voor een overzicht van het aantal 
bedrijven in Nederland en Belgie en meteen al 
werkgroepen.Tot slot van het ochtendprogramma 
vertelt Tom Troonbeeckx,  tuinder het Open Veld, nog 
over het  CSA netwerk in Vlaanderen.  
 
1.2 Aantal bedrijven groeit in Nederland 
 Aan de hand van de kaart een overzicht van 
het groeiend aantal CSA bedrijven: in Nederland zijn 
meerdere bedrijven die geheel of gedeeltelijk werken 
met de principes van CSA. De Vrije Akker van Moniek 
van Hirtum en Maaike Kruijt in Grubbenvorst bestaat 
nu 3 jaar, maar wil vanwege de te landelijke ligging 
misschein verhuizen. Tuinderij In Het Volle Leven ligt 
ook behoorlijk landelijk. Stedelijker gelegen Boer 
Koekoek bij Nijmegen trok in zijn eerste jaar al tachtig 
deelnemers. De Nieuwe Ronde bestaant al sinds 1989 
en startte vorig met een extra tuinder en extra land. De 
Kruidhof heeft 60 deelnemers. Ook de Bioakker in 
Zutphen trekt met 0,6 ha voldoende leden: ruim 200. 
De Nieuwe Akker nabij Deventer en de Hof van Twello 
bij Twello Uiteraard zijn bekend de Oosterwaarde bij 
Deventer en daarnaast nog burgerinitiatieven in 
Haarlem en Oestgeest. Er is in Nederland niet één 
website of netwerk, dus even speuren blijft nodig. 
Begin hier:  
www.denieuweronde.nl www.devrijeakker.nl 
www.boerkoekoek.nl www.deoosterwaarde.nl 
www.hofvantwello.nl www.nieuweakker.nl 
 
 

1.3 Burgerinitiatieven in Vlaanderen 
  Maarten Roels deelt met de bezoekers van 
de conferentie de burgerinitiatieven in Vlaanderen. 
Vanuit de stad en de burgers zijn GASAP’s actief, 

voedselgroepen die graag samenwerken met een 
boer. Het groeit snel: in 2012 zijn er 64 groepen, 
waarvan er 12 de boer op gaan om groente en 
kleinfruit direct te halen. Ze betalen vooruit voor een 
jaar en proberen 80% van de groente en kleinfruit in 
een pakket van de boerderij te betrekken. “Als de 
oogst mislukt, zit er minder in je pakket.” De groepen 
burgers werken veelal vanuit een sociale visie. 
Daarom is het ook interessant dat het soms toch 
sociaal uitsluitend blijkt te zijn: voor sommige burgers 
is het te duur of zij zitten niet in een netwerk, terwijl ze 
het wel zouden willen. De burgers zoeken naar wegen 
om de prijs te variabiliseren en sociaal divers een goed 
aanbod te kunnen organiseren. www.gasap.be  
 

1.4 CSA Netwerk.be 
 Tom Troonbeeckx laat ook aan de hand van 
de kaart de groei van het aantal CSA bedrijven in 
Vlaanderen zien. Sinds zijn eigen tuinderij in 2007 en 
Michiel van Poucke in 2009 startte, kwam er twee jaar 
niks bij. Vevolgens zijn er vier nieuwe bedrijven 
gekomen en zijn er nu 9 CSA bedrijven lid van het 
CSA netwerk.be. In dit Vlaamse CSA netwerk diepen 
de telers kernbegrippen verder uitdiepen en ervaringen 
kunnen delen. Via www.csa-netwerk.be treedt de 
groep ook naar buiten, zodat de bedrijven makkelijker 
te vinden zijn. In 2012 was er een echte babyboom: 12 
tot 14 bedrijven staan in de steigers. Sterke 
voorbeelden zijn een azaleateler die overstapt naar 
CSA groenten, of Jen Nold met tuinderij de Witte Beek 
en teler Peter Vanvinckenroye met oogsttuin Eoster 
nabij Leuven.  
 
Het netwerk maakte een folder en een website, en is 
aanspreekpunt voor zowel bedrijven in oprichting als 
de overheid. Intern ondersteunen de leden elkaar via 
overleg, zoals over mechanisatie of over dieren op een 
groenteteeltbedrijf. De startersbrochure komt eraan. 
Het CSA netwerk vind je via www.csa-netwerk.be
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Werkgroepen 
Van vormen van CSA met verschil in afzet tot 
mechanisatie, van haalbaarheid tot cooperaties   
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2.2 Werkgroepen 
 Op de Pergola Dag 2012 hielden we zes 
werkgroepen: over ‘vormen van CSA: verschillen in 
afzetsystemen’; over mechanisatie, over haalbaarheid 
en schaalbaarheid, over cooperaties, over 
ledenbinding en over internationale voorbeelden: 
 
Werkgroep ‘vormen van CSA’ 
In de werkgroep ‘vormen van CSA’ vertellen Souliman 
Daraa van tuinderij het Vrije Veld in Soetendaal en 
Peter Vanvinckeroye van tuinderij Eoster nabij Leuven 
eerst over hun eigen situatie. 
  

 
 
Souliman is nu voor het derde seizoen aan het telen, 
zijn tuinerij ligt in een dorp 10 kilometer avn de grotere 
stad Genk. Hij startte als zelfoogsttuin, en heeft 
nogsteeds in het dorpje Soetendaal geen afhaalpunten 
voor zijn groenten. De mensen uit de buurt – weinig – 
komen dus langs. In het tweede jaar is hij doorgegaan 
met 50 zelfoogstleden en verzorgde hij voor 25 leden 
groentepakketten. In het derde jaar concentreerde hij 
zich op voornamelijk pakketten, behalve voor die 5 
zelfoogsters die al 3 jaar lid zijn en zichzelf wel redden. 
De pakketten van het Vrije Veld zijn 
standaardpakketten voor 2 kleine of 3 grote eters en 
mensen kunnen bij Souliman bijbestellen wat ze willen. 
Souliman constateert dat de tijd die hij kwijt is met 
pakketten maken wel ongeveer overeenkomt met de 
tijd die hij besteedde aan mensen leren oogsten. Het 
prijsverschil is dat een pakket 350 euro per seizoen is 
(vanaf april) en zelfoogst 200 euro per volwassene met 
het de leeftijd keer 10 euro voor kinderen. Souliman is 
met de pakketten begonnen omdat zijn tuin te 
afgelegen bleek te liggen om zelf te oogsten. 

Bovendien houdt hij vooral van telen, dat kan hij nu 
goed doen. Op 1 dag per week brengt hij de pakketten 
rond.  
 

 
 
Peter van Eoster is nu in zijn tweede teeltseizoen. Zijn 
startidee was zelfoogst, maar mede ook door een 
afgelegen ligging had hij aan het einde van het eerste 
jaar met moeite 50 leden. Nu in zijn tweede jaar zijn 
het er 65, het stijgt dus wel, maar langzaam. “Mensen 
willen de verbinding wel, maar het is te ver of ze 
hebben geen tijd,” constateert hij. Als boer wil ik wel 
een volwarardig inkomen verdienen. Peter’s ideaal is 
de mensen een volwaardige voeding te bieden, en 
echt een alternatief te zijn voor een bezoek aan de 
supermarkt. Als nieuwe strategie heeft hij daarom het 
vlinderpakket: een groenteabbonement waarbij de 
klant helemaal zelf bepaalt wat er in zijn pakket zit. 
Dus met de zelfoogst, het vlinderpakket en verkoop 
van overgebleven groenten aan de groothandel heeft 
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Peter een voor hemzelf optimale mix van drie 
afzetkanalen. Het vlinderpakket kost de klant 150 euro 
aan een soort ‘strippenkaart’, die langzaam wordt 
uitgeleverd in producten die de klant van een lijst van 
zo’n 150 producten kan kiezen; wat er in dat seizoen 
maar rijp en klaar is. Peter teelt op 1,3 ha; hij stelt op 1 
ha 100 leden, minimum 35000 euro omzet per ha.  
 
Voor wie? 
Werken met pakketten ipv zelfoogsten doe je bij:  
Starters � traditioneel publiek, niet te overtuigen van 
zelfoogsten 
Afstand, tijd � boer weer oogsten, mooi, niet alle 
dagen mensen en liever rustig telen. 
Er zijn natuurlijk wel consequenties. Een teler moet 
een wasplaats en/of koeling hebben of op dezelfde 
dag oogsten en de pakketten uitleveren. Afhaalpunten 
kunnen het werk van rondbrengen sterk reduceren.  
 
Wat? 
Wat zijn de mogelijkheden van de afzetsystemen? 
1) zelfoogst 
2) pakket, zowel tijdelijk als het hele jaar en zowel 
kiezen door de boer als kiezen door de klant of 
bijbestellen. Pakket per huishouden ingepakt of in bulk 
bij afhaalpunt neerzetten, waarbij de mensen hun 
eigen pakket bij elkaar verzamelen.  
3) diversen beleveren, zoals restaurants, winkel, 
groothandel. Kan je ervoor rijden met een bestelling?  
 
Als de klant kiest wat er in zijn pakket komt, zoals bij 
Peter, moet je natuurlijk heel goed je teelt kunnen 
plannen en is een extra afzetkanaal zoals de 
groothandel handig om overschotten aan te leveren. 
Soms gaat dit lastig samen met CSA, omdat de leden 
natuurlijk betalen voor het ‘delen van de oogst’. Het 
samendelen is dan lastig te combineren met verkopen 
aan de winkel, dat moet je goed uitleggen dat je daar 
extra voor teelt. “ Soms is het ook perceptieschaarste,” 
weet Peter.  “Van bijvoorbeeld aardbeien kan je nooit 
genoeg telen.”  
 
Peter combineert zelfoogsten met vlinder-
abonnementen, door hemzelf geoogste pakketten 
waarbij de klant zelf kan kiezen wat er in zijn pakket 
zit. Peter geeft de abonnees een lijst van 
seizoensgroenten om uit te kiezen. Souliman geeft zijn 

abonneeklanten vaste pakketten; hij bepaalt zelf wat 
erin zit. Wel kunnen mensen zelf bijbestellen.  
 
Hoe? 
Het gewenste inkomen voor de boer bepaalt de prijs 
per abonnee. Zelfoogsten kan voor een nichemarkt, 
door de boer bepaalde pakketten kan voor 
aanvullende nichemarkt, zelfkiespakketten idem 
Vaste, door de boer bepaalde pakketten met recepten 
erbij zijn goed te doen. Bijvoorbeeld in Nederland 
hebben zo’n 300 tot 400 biologische tuinders er goede 
ervaringen mee. Het is ook een kwestie van gewoonte, 
burgers rondom Brussel zijn niet gewend om te kiezen 
of zelf te oogsten en die burgers moet je als tuinder in 
z’n regio dan leren oogsten of kiezen.  
 
Consequenties?  
De keuze voor een afzetsysteem die je maakt als 
tuinder, heeft consequenties: 
1)pakketten vereisen transport en/of afhaalpunten 
(N.B. er zijn ook tuinders die pakketten op het bedrijf 
laten ophalen) 
2)pakketten vereisen stockeren en opslag, koeling, 
kan natuurlijk ook via inkuilen of in de kelder 
3)je teeltplan hangt af van het afzetsysteem; bij 
pakketten moet genoeg van 1 gewas in een week 
tegelijk te oogsten zijn, opslag kan ook volvelds of met 
onderdekkersteelt 
Samengevat: hoe diverser je afzet met meerdere 
systemen, hoe complexer je teelt wordt.  
 
Peter teelt van voor naar achter, van links naar rechts 
en van ‘onder naar boven’ (diepwortelende gewassen 
volgen op bijvoorbeeld ondiep wortelende gewassen). 
Door teelten in alle drie de dimensies snel op te 
volgen, haalt hij met korte teelten het meeste 
rendement.  
Deelnemers aan de werkgroep geven de tip dat 
verkoop aan een webshop ook goed werkt, als een 
grote ‘afhaler’. Bovendien moet je opletten op het 
rendement; bestellingen van winkels of restaurants 
waar je ook nog transport voor moet regelen: 
minimumbestelling van bijvoorbeeld 60 euro.  
 
Als je klanten zelf laat kiezen, vergeet dan niet de 
extra administratie die dit kost. Peter is met zijn keuze-
abonenmenten bijvoorbeeld een halve dag kwijt met 
administratie om te bepalen wat iedereen wil hebben 
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en de bedragen die dat kost goed bij te houden. Hij 
kan dan vervolgens zeer efficient oogsten. Dit is de 
tijdsbesteding voor een maximum van 30 tot 40 keuze-
abonnementen, daarna is er een schaalsprong nodig 
in administratietijd (iemand voor inhuren?) en oogsten. 
“Ik vind het ook een leuke afwisseling in het werk,” 
zegt Peter.  
 
Voorbeelden van producenten die werken met 
vooruitbetalen /abonnementen voor andere producten 
zijn bijvoorbeeld Veld & Beek in Wageningen 
(rundvlees en zuivel, zelf afhalen in koelwagens waar 
je als lid een sleutel van krijgt, betalen via 
automatische incasso) of Grebbeveld Schapen & Zo 
(voorverkoop van schaap voor 100 euro, uitbetaling in 
schapenvlees of –vacht of feestjes ter waarde van 120 
euro).  
 
 
Werkgroep ‘haalbaarheid en schaalbaarheid’ 

 
 
Michiel van Poucke teelt nu voor het vierde jaar in de 
buurt van Gent. Hij teelt alleen op 1,2 ha voor bijna 
200 leden, maar merkt dat het met een partner voor 
zijn areaal en zijn aantal leden eigenlijk beter zou zijn. 
Met de deelnemers overlegt hij wat haalbaar is qua 
teeltoppervlak en aantal leden, en waar is het 
haalbaar? 
 
Met haalbaarheid heb je het eigenlijk over persoonlijke 
kenmerken, ‘wat kan je aan?’ en over economische 
punten ‘wat verdien je ermee?’. Maar je moet bij CSA 
systemen ook denken aan sociale haalbaarheid, ‘wat 
kunnen je leden aan, kennen we elkaar nog?’. En niet 

te vergeten: ecologische haalbaarheid: ‘wat kan je 
grond en je plek aan?’. We verzamelden zelf en 
bespraken deze aspecten van haalbaarheid 
 
Persoonlijk    Economisch 
Tijdsbesteding   Inkomen 
Fysiek    Aantal leden 
Mentaal, stress  Startkapitaal, 

grondoppervlak 
 
Ecologisch   Sociaal 
Grondsoort,   Locatie, afstand stad 
bodemvruchtbaarheid  Kennen we elkaar nog? 
Biologisch telen 
Korte keten, regionale afzet 
Weinig tot geen overschotten 
Milieuvriendelijk 
 
Tom Troonbeeckx van het Open Veld brengt in: “de 
groei van 240 naar 320 leden op hetzelfde perceel 
heeft het veel gezelliger gemaakt, dat hadden we niet 
verwacht. Omzet stijgt en daarmee arbeid en inkomen, 
maar beter in balans.” Klaas Nijhof van de Nieuwe 
Ronde voegt toe: “hoe snel groei je, dat is belangrijk.” 
 
Wat betpaalt de economische haalbaarheid? Michiel 
van Poucke verzamelt met ons de aspecten:  
� het loon dat je als tuinder als kost inbrengt in de 

totale omzet 
� ligging t.o.v. de stad 
� grondsoort, onkruid, vogels, bedekken met 

doeken of serre 
� efficiëntie samenhangend met grondsoort en 

mechanisatie (kennis en ervaring met veldwerk, 
planning en organisatie van je teelten, 
weersomstandigheden, kordaat beslissen) 

� investeringsdruk  
 
Met investeringsdruk bedoelt Michiel uitgaven aan 
grond, gebouwen en mechanisatie. Michiel heeft in zijn 
vierde jaar in totaal ongeveer 30.000 euro uitgegeven 
aan tweedehands materiaal; lage investeringskosten 
staan dan tegenover reparatiekosten; daarnaast werkt 
hij vrijwel zonder gebouw want dat is er niet, maar zou 
hij wel graag hebben: gebouw, stal of loods staat dan 
tegenover hogere huur. “Dit is bij mij niet ideaal,” zegt 
Michiel. Een ander aspect van de investeringsdruk is 
de grond. Kan je die huren, pachten of moet je kopen? 
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Voor Michiel heeft het wel de voorkeur de grond uit het 
bedrijfskapitaal te houden: “klop bij je leden aan voor 
de investering in grond.” In de regio van Gent kost 
grond zo’n 90.000 euro per hectare, huur van grond 
tussen de 750 tot 2000 euro per ha per jaar, pacht 
geeft meer zekerheden en is dus wat duurder. 
Voordeel is natuurlijk dat kapitaal in grond 
geinvesteerd zijn waarde blijft behouden. Voorbeelden 
van grond samen kopen waarbij de betrokkenheid van 
de leden toeneemt, zijn er wel. De meeste tuinders 
bieden de leden dan tussen de 1 en 3 % rente op de 
investering in grond. Dat is acceptabel voor burgers 
die in principe goed verdienen; 2% rendement 
verliezen op aandelen van 250 euro is niet zo erg. 
Tom: we denken aan het oprichten van een Vlaamse 
cooperatieve die je al het juridische gedoe over 
grondaankopen uit handen neemt, zie ook 
www.landwijzer.be bij ‘biogrondfonds’.  
 
� arbeid en tijdsverdeling: bij zelfoogst kan 1 boer 

ongeveer 150 leden bedienen, als hij in de zomer 
6 op 7 dagen werkt en in de winter wat minder.  

� prijs die je vraagt aan je leden;  
 
Michiel vraagt vorig jaar 200 euro per lid per jaar, maar 
gaat het nu verhogen met 25% en wil uiteindelijk 
uitkomen op 250 euro per lid per jaar. Dit geeft hem de 
mogelijkheid om af en toe seizoensarbeid in te huren, 
in zijn geval zo’n 700 uur per jaar. Overigens heeft hij 
wisselende ervaring met seizoensarbeiders: het 
zelfoogstsysteem met veel teelten vereist heel veel 
uitleg en geduld met medewerkers: herhalen en 
controle wat ze doen is nodig. “Met een boerenpartner 
op gelijke voet en onafhankelijk van elkaar 
samenwerken, lijkt me fijner.”De prijsverhoging viel 
goed bij de leden van Michiel. Op 1,5 ha met alleen 
groente en kleinfruit haalt hij zo een omzet van 65.000 
euro.  
 
� hulp van de leden bij werk, handig bij 

noodsituaties of bij grote, structurele werken, want 
dat is er veel volk beschikbaar.  

Na enkele jaren en voor ‘gewone klusjes’ krijg je een 
lagere opkomst. Bepaal de prijs correct vanaf het 
begin, verhogen is lastiger dan meteen al de goede 
prijs vragen.  
 
 

Hoe kom je aan een goede prijs? 
Om een goede prijs te bepalen, kan je rekenen met 
een kostprijs van je producten of rekenen vanuit je 
eigen behoefte als teler. Alle bedrijven en alle telers 
zijn anders, dus de prijs kan ook anders zijn. Het is 
juist mooi dat je overal verschillende systemen hebt. 
Bovendien: met 70 tot 200 teelten gaat natuurlijk niet 
alles even fantastisch;  het geeft wel biodiversiteit. 
 
Souliman houdt een simpele som aan: 1 ha moet 
35000 euro omzet opleveren. Iedereen bekijkt het 
persoonlijk, is dit inkomen voor mij leefbaar? 
Overigens: als je een meerwaarde biedt via 
recreatieve activiteiten of zelfoogsten o.i.d., maar je er 
best wat voor vragen! 
De prijs die je vraagt hant ook af van schaalgrootte en 
diversificatie: kleinfruit en dieren is werk en 
investeringen, ook prijs voor vragen. Bepaal de prijs 
ook vanuit de burger, het lid: variabiliseren van de prijs 
is mogelijk (zie voorbeeld Het Open Veld bij de 
excursieverslagen), maar altijd je effectieve kostprijs 
blijven kennen en communiceren.  
 
Hoe hoog kan je gaan met je prijs? Dit hangt ook af 
van de perceptie van de leden, wat zij het waard 
vinden. Je vraagt de bijdrage voor de teelt van het hele 
seizoen in een keer, communiceer dat duidelijk.  
 
 
Werkgroep ‘ledenbindig en betrokkenheid’  
Kristien de Boodt heeft de Plukboerderij van Schelle 
waar de leden niet alleen betalen, maar ook zeer 
betrokken zijn. Waarom en hoe heeft zij dat voor 
elkaar gekregen? Zij deelt haar ervaringen in deze 
workshop.  
 
“Je hebt leden, dat zijn mensen die meer doen dan 
‘grab & run’. Daar moet je aandacht aan besteden.”  
 
We verzamelen wat we aan de leden kunnen hebben: 
je houdt ze, hulp, diversificeren van de activiteiten, 
problemen oplossen, respect, promotie, 
bewustwording, empathie, feedback, 
verantwoordelijkheid voor het geheel. Kortom: in staat 
zijn een gemeenschap te vormen naast het telen van 
groente.  
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Vormen van betrokkenheid of participatie heeft Kristien 
weergegeven in het schema op de volgende bladzijde. 
Telkens neemt de betrokkenheid van de leden toe.  
 
Waarom je leden betrekt, is vanwege het vormen van 
een gemeenschap met de voordelen die we eerder 
noemden. Hoe je leden betrekt, is door constante 
aandacht voor participatie. Bijvoorbeeld door de leden 
te betrekken bij de prijsvorming.  
Een voorbeeld van ledenparticipatie rondom prijs: 
Kristien zelf vraag 150 tot 200 euro per lid per jaar nu, 
nadat ze gestart was met 20 gezinnen voor 165 euro 
pp in het eerste jaar. “het eerste jaar was nodig om te 
telen en te laten zien dat het kon, er was nog niks.” 
Kristien is heel open naar de leden. Bij de evaluatie 
van het eerste jaar en de start van het tweede jaar, 
maakte ze een simulatie of scenario met de effecten 
op de prijs en het inkomen van de boerin met 
varianten: uitkomst 180 euro en 18 euro voor kleinfruit 
bij 60 gezinnen. In het derde jaar gegroeid naar 70 
gezinnen voor 225 euro, dat is economisch 
verantwoord. De uiteindelijke beslissing in de 
evaluatievergadering door 20 gezinnen: 60 gezinnen 
voor 245 euro. “Ik nodig iedereen uit voor het overleg. 
Niet iedereen komt. De gezinnen die meebeslisten, 
dachten dat zij ‘plukstress’ zouden krijgen bij 70 
gezinnen, zij willen graag in het seizoen kunnen 
inmaken en bewaren, en hebben daar een iets hoger 
bedrag voor over. Zo zijn mijn leden. Nu blijkt: 
ongeveer 250 euro is een normale prijs die werkt, daar 
zouden we allemaal heel transparant heen moeten. 
Als je dat vraagt van je leden, moet je ze ergens een 
handvat geven om hierover mee te beslissen, op basis 
van je kosten.” 
 
Je kan nog verder gaan, bijvoorbeeld door je leden 
echt inspraak te geven. Inspraak: ja kan je leden 
alleen iets te zeggen geven over zaken waar ze iets 
van weten. En participatie vraagt tijd: ben ook bereid 
die tijd erin te steken.  
 
Indien je initiatief vanuit de burgers ontstaat, is het 
makkelijker om gezamenlijk in grond te investeren. Tip: 
download zelf de brochure ‘alternatieve vormen van 
financiering, kansen voor het multifunctionele 
landbouwbedrijf voor niet-bancaire 
financieringsvormen’ van de site  www.landco.nl bij 
‘publicaties’.  

De rechtsvorm die je kiest bepaalt mede de juridische 
mogelijkheid voor inspraak. Start je met een 
rechtsvorm die past bij je boerenstart (bijvoorbeeld een 
eenmanszaak) en groei je verder? Dan is vervolgens 
een rechtsvorm met burgerinspraak misschien beter: 
een cooperatieve vorm. Bedenk wel goed waarom je 
een cooperatie zou willen. Klanten moeten er namelijk 
ook aan wennen, eigenaarschap groeit en geef het de 
tijd. Realiseer je dat je nooit iedereen voor 100% kan 
betrekken, dat werkt niet. Betrokkenheid van mensen 
varieert van persoon tot persoon en ook in de tijd. 
Geef liever een totaalplaatje van bedrijfscontinuiteit: 
waar staan we over 10 jaar en wat hebben we daar als 
gemeenschap voor nodig.  
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Tips voor betrokkenheid van klanten  
� De instelling van de boer en de klanten is het 

belangrijkste 
� Laat de burgers het zelf organiseren en de taken 

verdelen 
� Persoonlijk vragen door de boer helpt, met een 

duidelijke planning qua data van werkdagen en 
een duidelijk doel 

� Gemeenschapsvorming, bijvoorbeeld de 
feestgroep in Bierkreek: 1 grote activiteit vinden 
de mensen leuk 

� Eerste jaar ook evalueren: zo werkte de 
participatie en de betrokkenheid. Participatie 
vereist ook je ‘klanten opvoeden’. Het oprichten 
van een cooperatie is geen doel op zich, dat volgt 
uit de betrokkenheid van je leden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Nieuwsbrieven of oogstinfo kan je goed overlaten 
aan een enthousiast schrijvend lid, bijvoorbeeld in 
de vorm van een blog zodat de leden ook met 
elkaar kunnen communiceren en er interactie is 

� Regelmatig oogstfeesten of potluckpartijtjes, 1 of 
2 keer per jaar is te weinig 

� Start met kerngroep, oogstraad of feestcomite met 
actieve leden 

� Vanuit de burgers: de GASAP’s vinden het soms 
juist moeilijk de boer te betrekken, vooral als het 
een bestaande boerderij is die niet is opgezet 
vanuit gemeenschapszin 

� Samen op ’t veld oogsten 
Kortom: er is geen gemeenschap zonder samen te 
werken en elkaar te ontmoeten.  
www.plukboerderij.be  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vormen van betrokkenheid of participatie   
 
 
 
 
 
 
Geïnformeerd worden,       Deelnemen aan activiteiten              Mee-organiseren van activiteiten 
bijvoorbeeld met een nieuwsbrief        bijvoorbeeld met een kooksessie             bijvoorbeeld inmaken 
 
 
 
 
 
 
 
Inspraak in het werk  Geconsulteerd worden       Meebeslissen   Meebesturen 

beslissing bij de boer       bijv. over de prijs  bijvoorbeeld in de kerngroep 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mee-investeren   Lening aan CSA initiatief  Aandeel of investeren in CSA initiatief 
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Werkgroep CSA en coöperaties  
Student Vanya Verschoore neemt ons mee in deze 
werkgroep naar de principes van cooperaties. Elke 
CSA werkt coöperatief, maar niemand werkt onder de 
coöperatieve rechtsvorm in Vlaanderen. 
Alle CSA’s zijn éénmanszaken die onder de vzw 
CSANetwerk verenigd zijn. 
 
Vanya werkt zelf aan een blauwdruk van een 
coöperatieve vennootschap. Concreet toetst hij dit af 
aan een project in Kortrijk waar hij helemaal warm voor 
loopt. Men wil vanuit de overheid in een 
woonuitbreidingsgebied meer ruimte voor groen.  
Hiervoor zijn de participatie en de zelfontplooiing van 
de werknemers heel belangrijk. Het gaat om 
waardegedrevenheid, niet winstgedrevenheid. Het 
gaat om duurzaamheid, toekomstgerichtheid op lange 
termijn. 
Participatie van de betrokkenen:  zij bepalen mee de 
strategie/het beleid. Zij brengen geld in en zijn 
betrokken. 
Lokale verankering van het kapitaal:  er wordt lokaal 
geïnvesteerd. Winsten blijven lokaal, en er wordt een 
inkomen gecreeërd voor de lokale bevolking. 
Meer efficiënte economie:  samenwerken met andere 
bedrijven; schaalvoordelen. 
 
Coöperatieve vennootschapen zorgen voor: 
� Stabiliteit 
� Flexibiliteit  
� Transparantie door een open bedrijfsvoering 
� Ambitie 
� Alternatieven op dwingende maatschappelijke 

noden (vb. de nood aan kinderopvang) 
� Duurzaamheid : milieu, faire vergoedingen voor 

werknemers,… 
 
Coöperatieve principes van de ICA zijn wereldwijd : 
� Vrijwillig en open lidmaatschap 
� Democratische controle door de leden 
� Economische participatie door de leden 
� Autonomie en onafhankelijkheid 
� Onderwijs, vorming en informatieverstrekking 

(investeren in maatschappelijk kapitaal) 
� Coöperatie tussen de coöperaties 
� Aandacht voor de gemeenschap 
Winst is niet de hoofdboodschap; aandeelhouders 
krijgen maximaal 6 % winst uitgekeerd. 

De coöperatieve vennootschap wordt gedragen door 
de aandeelhouders. Ze heeft als focus: verstrekken 
van voordelen aan de gebruikers. Een coöperatieve 
vennootschap is eigendom van de gebruikers en wordt 
gecontroleerd door haar gebruikers. Waarom een 
coöperatieve oprichten? 
� Vacuüm invullen 
� Schaalvoordelen/marktmacht 
� Efficiëntie en kostenbesparingen 
� Verbeterde bedrijfspositionering 
� Benutten van de complementaire competenties 
� Lokale verankering 
 
Voorbeelden van coöperaties : 
CSA = consumentencoöperatie 
‘machine-ring’ = producentencoöperatie waarbij 
machines gedeeld worden 
Winkel van verschillende producenten als coöperatie 
 
CSA is duurzaam: 
� Op economisch vlak : duurzaam loon; loon naar 

werken 
� Biodiversiteit 
� Duurzame landbouw 
� Coöperatieve boerderij blijft bestaan – ook als de 

boer ermee ophoudt 
 
Voordeel van de coöperatieve vennootschap voor de 
landbouwer : 
� Boer moet of hoeft de grond niet kopen en de 

boerderij niet renoveren op eigen kosten : 
geldelijke investeringen in gebouwen en materiaal 
komen van de coöperatieve 

� Betrokkenheid van de deelnemers is groter owv 
de ‘geldbelegging’ 

� De boer kan uit de vennootschap stappen en de 
bestemming van de boerderij blijft toch landbouw 

� Multifunctionele coöperatie : er kunnen ook 
andere functies bestaan binnen de coöperatie 
zoals kinderopvang – dit creëert een draagvlak 
voor de boer 

 
Nadelen  van de coöperatieve vennootschap voor de 
landbouwer : 
� Opstartkapitaal is 18.600€ 
� Financieel plan moet neergelegd worden bij de 

notaris 
� Er moeten minstens drie vennoten zijn 
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� Er moet een duidelijk bestuur zijn 
� Er moet een dubbele boekhouding zijn 
 
CSA als éénmanszaak: verankering voor één jaar. 
CSA als coöperatieve vennootschap : langblijvende 
verankering. 
Hoe gaan wij als ondernemer om met de kansen die in 
de toekomst klaarliggen zoals stadslandbouw, 
samentuinen,… 
 
Rechtsvormen van coöperatieve vennootschap zijn in 
Belgie: 
1. CVBA: met beperkte aansprakelijkheid; geen 

privékapitaal 
2. CVOA: coöperatie met onbeperkte 

aansprakelijkheid 
3. CVBA SO: coöperatie met sociaal oogmerk; 

tussenvorm tussen vzw en coöperatieve 
vennootschap 

De landbouwer is zelfstandig vennoot in de 
coöperatieve vennootschap. 
 
Soorten aandelen : 
A-aandelen : voor werkende vennoten 
B-aandelen : voor sympathisanten – voordeel/winst: 
voedsel kunnen kopen van de coöperatie, 10% korting 
in de winkel van de boerderij, éénmaal per jaar een 
feestje mogen doen in de schuur,… 
1 hoofd = 1 stem 
Je kan in de statuten zelf één en ander vastleggen, 
zoals vb. een rendement op de aandelen pas na 5 
jaar,… 
En als slot: cooperatie is geen middel, maar een doel.  
 
Verslag: Greet De Smedt 
 
 
 
 
Werkgroep 'creative exemples of CSA projets 
around Europe' 
 

 
Simon Clissold neemt ons mee langs allerlei 
voorbeelden in Europa:  

I. What does the 'Supported' in CSA mean? 

1. eliminate banks by providing money 
2. risk sharing: more difficult with animal farming 

because more money involved 
3. paying in advance 
4. providing ressources such as land and buildings 
5. distributing food 
6. providing legal support: exemple 1 customers 

signing disclaimer to consume raw milk (= 
forbidden), exemple 2 organise clandestine farmer 
markets 

7. provide volontary work on farms (administration, 
field work) 
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II.Who starts CSA's? 

1. farmers 
2. consumers 
3. public authorities 
4. schools, hospitals 
5. entrepreneurs 

III. Examples from CSA's 

A. Spiga e Madia (piana padura, since 2006) 
Cooperative between 100 consumers, 2 organic cereal 
farmes (18ha), 1 miller and 1 baker. 
This group of people agreed on a fair price for a loaf of 
bread. Consumers agree on quantities they will 
consume and pre-finance the bread. A percentage of 
the sale price (less than 5%) is used as an insurance 
to cover crop risks – if the insurance not used, it is 
returned at the end of the saison. Consumers help with 
distribution as well as investement in the bakery. 
 
B. Pig-share scheme (UK) 
Part of grassfed animal mouvement, in USA militant 
consumers. Selling point: animals raised in best 
possible way. Price/kg is fixed at start of season, 50% 
paid on advance. if animal dies, farmer and consumer 
share risk on base 50-50. Scheme only accessible to 
experienced farmers, since risks involved in growing 
animals is big! 
 
C. Cow-share scheme 
Commercialisation of raw milk, which is illegal to sell, 
but which is not illegal to drink! 
How to legally sell raw milk? By legally selling parts of 
a cow (14-25 people per cow), the farmer sells merely 
his service to milk this cow – he is not payed for the 
milk as such. Consumers pay monthly for their part of 
the cow and the service. They get their % of the 
harvest (the milk). The consumers need to collect the 
milk at the farm, because it is illegal to transport it. Milk 
is a seasonal product. In case of overproduction, the 
milk is transformed. Cow-schemes go with pig-
schemes, because rest-product of transformed milk 
(skimmed milk) is delicatesse for pigs. 
Verslag: Marjolein Bloemmen 

Werkgroep   Mechanisatie  

 

Jen Nold en Bert Vandergeynst vertellen eerst hun 
eigen verhaal over mechanisatie. Daarna een 
inventarisatie van de mechanisatie van de 
deelnemers: een lang verslag, maar wel interessant! 
 
Jen Nold, de Witte Beek: “Ik ben 51 en ben dit jaar 
gestart op 1 hectare. Het was voor mij vanaf het begin 
heel duidelijk dat ik de hectare niet helemaal met de 
hand wou bewerken. Tijdens de Landwijzer opleiding 
was ik al op het idee gevallen van een schoffeltractor. 
Op het einde van de opleidingen hebben we een 
aantal bedrijven bezocht, onder andere die van Bert 
Vandergeynst. Tijdens het bezoek viel mijn oog plots 
op een Allis-Chalmers schoffeltractor die daar stond. 
'Schoffelen met een Allis Chalmers! Ben je ermee 
bezig???' Inderdaad, het bleek dat Bert veel 
geïnteresseerd was in dit soort machines en ook 
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andere mechanisatie voor klein-schalige 
groentebedrijven. Hij vertelde dat hij meer met dit soort 
dingen wou bezig zijn. 'Geweldig! Ik word je eerste 
klant!'   
En effectief. Bert heeft een oude Farmall Cub in 
Frankrijk gevonden en die helemaal uit elkaar gehaald 
en terug in elkaar gestoken. Dit is nu de tractor waar ik 
mee schoffel.  
Deze tractor, in combinatie met een onkruidbrander, 
maakt dat ik nu op het einde van mijn eerste jaar toch 
niet te moe ben, en dit vind ik heel wat. 
Daarom vond ik deze workshop interessant te bieden, 
en dan uiteraard samen met Bert.” 
 
Bert Vandergeynst: “Ik ben 34 en reeds enkele jaren 
geleden gestart met een groenteteeltbedrijf te 
Tongeren. De beteelbare oppervlakte bedraagt 2.4ha.  
Het sleutelen en aanpassen van machines is iets wat 
me mateloos boeit.  Ik ben steeds op zoek naar welke 
mechanisatie op een kleinschalig bedrijf het verschil 
kan maken in arbeidsdruk.  De mechanische 
onkruidbeheersing komt voor mij op de eerste plaats.  
Een lage druk op de bodem en een beperkt gebruik 
van fossiele brandstoffen zijn mijn uitgangspunten.  
Het materiaal wat mijn voorkeur geniet is zo licht 
mogelijk. 
Ik geloof sterk in het herwaarderen van “ouderwetse 
tractoren”.  Het op termijn vervangen van de 
verbrandingsmotor door een elektrische motor bij een 
lichte schoffeltractor, maakt dat deze zeer energie-
efficiënt kan werken.  Met deze dingen ben ik al 
geruime tijd bezig en wil ik in de nabije toekomst 
professioneel aan de slag gaan.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de inventarisatie van de mechanisatie per bedrij f 
vroegen we het volgende 
 Naam en leeftijd? 

Beteelde oppervlakte / 
uitbreidingsmogelijkheden? 
Welke machines heb je / kan je over 
beschikken? 
Motivatie / drempel i.v.m. keuze 
mechanisatie? 
Budget voor mechanisatie? Evt. i.f.v. Omzet 
(%). Faseringen van de investeringen? 
Hoe moe ben je einde van het seizoen? 

 
Jan-Jaap (47 jaar) / Zelfoogsttuin De Nieuwe Akker  
http://nieuweakker.nl/ 
0,5 ha → 1,3 ha 
Huidige mechanisatie: 
� 1 x jaar alle grond: bemest + geploegd door 

loonwerker 
� 3 x jaar freesmachine 
� 3 x jaar paardentractie (cultuur, ploegen, eggen) 
Motivatie: geen mechanisatie in eigendom. Tot 0,5 ha 
nog net op deze manier te doen.  
Nu kantelpunt → beteelde opp > 0,5 ha → 
mechanisatie 
Budget: +/- 1/16de van budget voor mechanisatie = +/- 
500 € Hoe moe? Goed moe 
 
Kristien (50 jaar) /  Plukboerderij van Schelle  
http://www.plukboerderij.be/ 
0,5 ha – geen uitbreiding mogelijk 
'Machines': 
� Kubota B5000 12 pk + frees / diepe tand / 

cultivator @ 70 cm bedden 
� Ezel + aanaarder / wieden van culturen op ruggen 
� Loonwerk voor in gebruikname perceel 
Recent aangeschaft: 
� Mestkar 
� Tractor 17 pk @ 110 cm bedden 
Probleem / motivatie: 
� Kubota te licht voor bv.spitfrees 
� Bedden 70 cm worden betreden aan de randen 

door oogsters 
� Beperkt aanbod tools voor minitractor 
� Mestkar niet meer compatibel (110 cm) 
� Meer dan 1 rij / bed → schoffel problemen 
Hermechaniseren? Budget; 10.000 € 
Moe? Da's een complex verhaal. 
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Klaas (33 jaar) / De Hakboer  
http://voedselteams.transitiestadkortrijk.be/hakboer 
0,6 are 
Machines: 
� Goed handgereedschap 
� Motoculteur (eg + cultivator) → vals zaaibed 
� Bakfrees(50 cm) 
� Grasmachine (als onkruid uit de hand loopt) 
� Weedmaster (brander, vingerwieder) = 

handgeduwde werktuigdrager 
� Loonwerk (grondbewerkingen) 
Drempel:  
� Beginnen bij basis 
� Energie-transitie 
� Bodemleven 
Budget: 1000 € / jaar? = 16 € / a ? Omzet  = 8000 € ? 
Voorzichtig beginnen 
Hoe moe? Toch wel moe. 
 
Guy & Nancy (48 jaar) / Zelfoogsttuin Kleerbeek (in  
opstart)  
0,65 ha → 2 ha. 
Machines: 
� Tuinbouw tractor 47 pk (verhoogd!) 
� Mestkar 
� Schijveneg / triltand 
� Tuinbouw plantmachine 
� Perspotmachine 
Nog aan te schaffen: 
� Schoffelmachine 
� (Spit-)frees 
� Actisol? 
Motivatie: leeftijd vergt mechanisatie! Cfr. Jen 
Budget: momenteel 5.000 €, max. 10.000 € 
Hoe moe? In opstart – vol energie! 
 
Corazon (26 jaar) & Ineke (30 jaar) / Grondsmaak 
(in aanloop naar 1ste jaar)  
http://www.grondsmaak.be/ 
0,70 ha → 1,5 ha groei 
Machines: 
� Allis-Chalmers G schoffeltractor (+aanaarders, 

cultivator, zaaien?, markeren) 
� Fendt 65 pk 
Moet nog komen: 
� Maaier 
� Frees 

� Mestkar... 
Budget: 32.000 € / 4000 € afschrijvingen op +/- 10 jaar 

Moe?  
 

Marjolijn (fictief bedrijf)  
0,8 ha (1,7 ha agroforestry) 
Machines (toekomstig): 
� Iets voor bodembewerking (ruggen op- en 

afbouwsystem) 
� Schoffelmachine 
� Klepelmaaier 
� Onkruidbrander 
� Bosmaaier 
Budget: € 39.000 (voor alles?) 
Motivatie: kan het niet manueel (fysieke beperking) 
  
Maarten (32 jaar) / Chant des Cailles (in aanloop)  
http://www.chantdescailles.be/  
1,1 ha 
Geplande mechanisatie: 
� Kleine tractor (+ frees +cultivator) 
� Motoculteur (type T.T.) / schoffelmachine 
� (Rocket 3500 l. = compostmachine) 
� Mestkar 
Motivatie: 
� Verlichten werklast 
� Overgang naar dierlijke tractie voorzien 
Budget: 20.000 € (+ 35.000 €) 
Geen uitbreiding mogelijk (wel verhuis) 
 
Michiel (43 jaar) / Wijveld zelfoogst  
http://wijveld.skynetblogs.be/ 
1 ha (→ 1,5 ha.) 
Machines: 
� Tractor met frontlader (Fiat 55/56) 
� Spitmachines 
� Frees 
� Rol 
� Mestkar 
� Klepelmaaier 
� Aanaarders 
� Schoffelmachine 
� Triltand 
� Schijveneg 
Drempel: veel doeken – veel werk om alles bloot te 
leggen om het te bewerken. 
Investeringen: +/- 30.000 € (Alles!, niet alleen 
mechanisatie) = 5-10% van omzet / jaarinkomen 
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Moe? Valt mee. 
De aanwezigheid van mechanisatie op het Wijveld is 
geleidelijk aan gegroeid. De tractor staat op smalle 
banden op 1.50 meter. Dit geeft beteelbare bedden 
van 1.20 meter. Onkruidbeheersing werd voorheen 
bijna volledig handmatig uitgevoerd. In de pompoenen 
(1rij per bed) werd reeds met de traktor geschoffeld. 
Ook in de kolen (2 rijen op 66cm per bed) is de 
schoffelmachine al eens ingezet. 
Volgend seizoen groeit de  teeltoppervlakte van 1 naar 
1.5ha. Het is de bedoeling het mechanisch 
schoffelwerk in de teelten op 2 rijen verder op punt te 
zetten.Teelten die op 4 rijen (33cm) staan, zullen 
verder handmatig worden aangepakt.   
 
Rony (45 jaar) / Oogstgoed  
www.oogstgoed.be/ 
+/- 1 ha / lange termijn 3 ha? 
Machines: 
� Tractor – Fordson Dexta – 32 pk 
� Schoffelbalk op motoculteur 
� Motoculteurs – mono wiel / Fort 6 pk 
� Frees 1m20 
� Cultivator 1m20 
� Landrol 
� Stanhay zaaimachine (4 rijen) 
Budget: 4000 € 
Jen (51 jaar) / De Witte Beek  
www.dewittebeek.be  
1 ha., kan uitbreiden 
Machines: 
� Tractor – 50 pk – spoorbreedte 1m50 
� Schoffeltractor – 12 pk. 
� Frees – 1m80 (om ook paden mee te hebben) 
� Triltand met 2 rollen van achter – 1m20 verbreed 

naar 1m80 om ook paden mee te hebben – 
gebruikt voor vals zaaibed, groenbemestingszaad 
onder te werken, ondiepe zaaibed klaar te leggen 

� Onkruidbrander – 1m40 
� Zaaimachines – hand + 3-4 rijen (Stanhay) 
� Rol (1m40) 
Kan lenen: 
� Mestkar 
� Spitfrees 
� Klepelmaaier 
� Grote tractor 
� Schijveneg... 
Motivatie: tijdswinst, niet te veel op mijn knieën 

Drempel: ik wist er niet veel van → coaching, 
machines van Bert! ;-) 
Budget: 1ste jaar al tamelijk veel in machines 
geïnvesteerd (+/- 13.000 €) 
Ik ben niet te moe! :-) 
 
Ik heb grond niet moeten kopen om te beginnen en 
heb beslist om onze spaarcentjes dan in mechanisatie 
te investeren. Ik heb beslist om dit vanaf het eerste 
jaar te doen: ik zag het fysiek anders niet zitten. Ik ging 
er vanuit dat ik alleen ging werken (heb uiteindelijk een 
stagiaire gehad) en wou ook allen kunnen schoffelen. 
Als ik terug kijk op mijn eerste seizoen, ben ik blij met 
mijn keuzes. 
 
Tom (36 jaar) / Het Open Veld  
www.hetopenveld.be  
1,2 ha, uitbreiden is moeilijk 
Machines: 
� Tractor 50 pk 3500 € 
� Schoffel achter tractor 100 € 
� Frees 1000 € 
� Spitmachines 1000 € 
� Gewente ploeg 100 €  
� Wiedeg 400 € 
� Triltanden – 1m20 en 2m50 400 € 
� Neteg 50 € 
� Spuitmachine 1500 € 
� Schoffel zelfrijd 4000 € 
� Rol 100 € 
� Schijveneg 200 €  
� Handfrees 250 €  
� Handzaaimachine (Planet Jr.) 25 € 
� Klepelmaaier 800 € 
� Graanzaaimachine 100 €  
Leenmachines: 
� Mestkar 
� Brander 
� Ploeg 
Budget: 13.600 €  
Motivatie: efficiëntie / werkdruk / … 
Hoe moe? Valt goe mee (geen kersen dit jaar) 
 
“In 2007 ging ik van start met een minimum budget 
voor mechanisatie. Ik heb nooit getwijfeld aan het 
belang ervan maar heb er nooit geld voor willen lenen 
bij externen.  
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Ik kocht een tractor zonder papieren voor 1000 euro, 
een triltand voor 40euro en nog wat handgereedschap 
zoals een Planet Juniorzaaimachientje. Ook kocht ik al 
vrij snel een spitmachine voor nog eens 1000euro. Ik 
denk dat ik de eerste twee jaar niet meer uitgaf dan 
3500euro. Daarna begon het veld stilaan wat 
extraatjes op te leveren en kon ik verder investeren. 
De eerste tractor begaf het en werd vervangen door 
een mooie John Deere met frontschep, 3500 euro. 
 
Nu zeven jaar verder heb ik een goed gemechaniseerd 
bedrijf. Enkel een actisol staat nog op het verlanglijstje, 
dat komt er nog wel eens van.  
 
Om dit allemaal rond te krijgen heb ik steeds kleine 
hoeveelheden privékapitaal gebruikt dat dan door het 
bedrijf aan mezelf werd terug betaald met een 
aflossing op 5 jaar. Zo groeide het machinepark mee 
met de oppervlakte van het veld en de financiële 
mogelijkheden van het bedrijf. Vanaf het begin had ik 
voor ogen van een zekere schaal te halen en 
investeerde in machines die dat aankunnen. Hierdoor 
heb ik niet van machinepark moeten 'wisselen' op het 
moment dat het bedrijf groter werd. Ik denk dat dit 
uiteindelijk goedkoper is dan eerst alles met een 
motoculteur te willen doen en dan te merken dat dat 
heel zwaar werken is en dat de overgang naar een 
tractor toch noodzakelijk is.” 
 
 
 
 
Klaas Nijhof (52 jaar) / De Nieuwe Ronde  
http://www.denieuweronde.nl/  
1,5 + 1,5 ha 
Machines: 
� Trekker: Ferrari (knik) 30 pk 
� Ploeg 
� Cultivator 
� Aanaarder 
� Kunstmeststofstrooier 
� Stalmeststrooier 
� Laadbak 
� Kiepkar 
� Kleine frezen (smal en smaller) 
� Grasmaaiers 
Motivatie: ploegen = basis teelt 

Budget: +/- 4000 € / jaar (10%) – afschrijvingen, 
onderhoud  (schommelt tussen 2.000 € en 6.000 €  per 
jaar) 
 
“Huidige situatie:  de basis van de teelt en dus ook 
van de mechanisatie is het ploegen. Ploegen kent voor 
en tegenstanders, ik ben er een liefhebber van en 
geloof erin. Mijn trekkertje is er in de eerste plaats om 
te ploegen. Ik kan behoorlijk ondiep ploegen (20 cm), 
maar het is wel een tijdrovende klus. Daarnaast 
cultivator ik vrij vaak voor en na teelt om de 
zaadvoorraad in de bodem een beetje omlaag te 
krijgen. Planten doe ik met de hand omdat het een 
klus is die vrijwilligers graag doen. Er komen dus geen 
bedden. Gezaaide gewassen worden nog voor 
opkomst gebrand.  
 
Het trekkertje is klein en smal (spoorbreedte 75 cm). 
Dat komt overeen met de standaard rijafstand. Het 
trekkertje kan dus door de gewassen heen rijden en 
bijvoorbeeld aanaarden. Een schoffelbalk heb ik niet, 
het is een kniktrekkertje en die stuurt veel te "onrustig" 
om te kunnen schoffelen. 
 
Onkruid in de gewassen worden in de eerste plaats 
met de frees aangepakt. Daarvoor is er een smalle (50 
cm) en nog smallere (30 cm) frees. De laatste kan evt 
goed aanaarden en is daardoor behoorlijk effectief. 
Vlak naast en tussen de gewassen wordt uiteindelijk 
geschoffeld en tenslotte gaan we er nog eens op de 
knietjes doorheen. Ik ben de afgelopen week nog druk 
geweest een duwschoffel te maken met torsiewieder 
achterop, deze gaan we volgend jaar uitproberen, 
maar de verwachtingen zijn nu al hoog. Toevallig had 
ik er nog een foto van gemaakt, zie bijlage. 
 
De loonwerker komt alleen om mest uit te rijden, alle 
andere klussen doe ik zelf.  
 
Beginsituatie: Ik ben in het begin heel voorzichtig 
geweest met mechaniseren. Uiteindelijk was het in het 
begin heel onduidelijk of het allemaal wel zou 
aanslaan en of we er misschien na een paar jaar al 
zouden mee moeten ophouden. En ook omdat er in 
die tijd nog geen internet was in de mate waarin het er 
nu is, dus het was een stuk lastiger tweedehands 
machines te kopen. 
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Terugkijkend was ik in de eerste jaren eerder onder- 
dan overgemechaniseerd. Het begon met een grote 
tweewielige trekker (Holder), hij was nog ouder dan jij 
en ik dus gemaakt voor de eeuwigheid. geweldig ding 
om mee te ploegen. Toen onze omvang langzaam 
begon te groeien heb ik geprobeerd er allerlei leuke 
extra's achter te hangen, maar de mogelijkheden 
waren beperkt. Toen we van 1 naar 1,5 ha gingen 
uitbreiden heb ik besloten de tweewiels de deur uit te 
doen, met bloedend hart, dat wel, en kwam de eerste 
kniktrekker erin. Dat was ook het moment om het iets 
grootschaliger aan te pakken, dus we hebben de 
veldjes groter gemaakt en de rijen langer.  
 
Achteraf terugdenkend denk ik dat het misschien beter 
was om direct in het begin "groot" te denken in de 
mechanisatie dan klein. Een andere denklijn is dat ik 
niet alles wil mechaniseren. Ik werk met oude, derde 
en vierdehands machines en die willen op cruciale 
momenten wel eens kapot zijn. Daarom blijf ik 
voorlopig met de hand schoffelen.  
 
Punt van aandacht blijft het mestuitrijden, zeker nu de 
P2O5 norm in 2013 naar 55 kg/ha gaat. Uiteindelijk 
zou ik wel weer de mest zelf willen uitrijden en ga ik 
komend jaar ook grasmaaisel gebruiken als mest. Dus 
er komt nu zo'n lullige zitmaaier met grasopvang 
waarover ik altijd heb gezegd dat ik die veel te 
burgerlijk vind om te gebruiken .... Tsja.” 
 
De Wriemeling (geen CSA, +/- 25 jaar bestaan) 
(verhaal Jonas van De Wakkere Akker) 
http://www.wriemeling.be/  
6 ha. 
Machines: 
� 2 tractoren ( 70 / 80 pk) – Fendt, smalle en brede 

banden 
� Schoffelmachine  
� Triltand 
� Wiedeg 
� (In combinatie met duwschoffel) 
� Klepelmaaier 
� Bakfrees (1 wiel) – voor paden 
� Ploeg voor bedden te maken (verhoogd), 

spitmachine, frees, schudder... 
Budget: +/- € 1000 / jaar (veel zelf maken) (incl. 
onderhoud) 
 

‘Wriemeling’ is geen CSA-, of zelfoogstboerderij, maar 
verkoopt aan de veiling, via thuisverkoop en maakt 
paketten voor de voedselteams. De oppervlakte is een 
stuk groter dan de meeste CSA-boerderijen in 
Vlaanderen (6 Ha bebouwd), waardoor efficiënt en 
strategisch werken nog veel belangrijker is. Elke 
snelheidswinst van  een paar percent resulteert in een 
hele hoeveelheid uitgespaarde werkuren. 
  
Tot 2011 was het bedrijf 4,5 groot en gebeurde de 
onkruidbeheersing bijna volledig handmatig. Bij de 
meeste teelten werd 1 of 2 maal tussen de rijen (4 rijen 
op een bed) gepasseerd met de duwschoffel. Daarna 
1 of 2 maal met de hand en de kleine hak het onkruid 
in de rij, tussen de plantjes. De rijpaden werden indien 
nodig met de grote hak proper gehouden. De meeste 
werknemers werken deeltijds om de vermoeidheid te 
beperken. Omgerekend naar voltijdse jobs, werkten er 
in de maanden met veel onkruiddruk ongeveer 2 
personen aan onkruidbeheersing. 
 
Deze methode kon het onkruid onder controle houden 
indien er heel strategisch te werk gegaan werd. Wel is 
het fysiek erg zwaar, en kunnen er problemen 
ontstaan bij pieken in onkruidgroei (bvb regen na lange 
droogte). 
 
In 2012 werd een extra stuk van 1,5 Ha in gebruik 
genomen voor groententeelt (totaal 6 Ha). Omwille van 
dit grotere arbeidsvolume werd op zoek gegaan naar 
efficiënte mechanisatie. Een binette uit de witloofteelt 
werd omgebouwd voor gebruik op bedden. 
(Bestuurbare schoffelbalk achter de traktor, met 
schoffels aan parallelogrammen. De schoffels worden 
bestuurd door een tweede persoon). 
 
Het arbeidsvolume dat hiermee verzet kan worden is 
enorm. Wat nu op een halve dag geschoffeld kan 
worden, zou normaal met dezelfde 2 personen een 
week duren. Het resultaat is in de meeste 
omstandigheden evenwaardig aan dat van de 
duwschoffel. Als het resultaat wat minder is kan er ook 
gemakkelijk nog eens overgegaan worden een paar 
dagen later. Zelfs indien dit met de duwschoffel 
gedaan wordt, gaat dat ook al een stuk vlotter omdat 
de grond al eens opengebroken is. Een belangrijk 
bijkomend voordeel is dat ook de rijpaden proper 
gehouden worden. 
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De winst die deze mechanisatie oplevert is juist zo 
groot door de grote schaal. Een generatie sla of kolen 
kan al snel 25 are groot zijn. Dan is de tijdswinst 
absoluut groot genoeg om de nadelen te 
compenseren.  
 
Nadelen:  
� Vereist heel nauwkeurige afstelling voor goed 

resultaat. 
� Twee personen nodig. 
� Heel jonge sla’s zijn soms nog te kwetsbaar. 
� Procentueel hogere uitval dan bij het schoffelen 

met de hand. 
� Machinewissel aan de traktor vraagt ook tijd, en 

de schoffelelementen moeten nauwlettend glad en 
roestvrij gehouden worden. 

� Vereist (fossiele) brandstof. 
� Het weer blijft een beperkende factor: bij heel 

natte grond is schoffelen nutteloos. Dan helpt 
alleen handwerk of de trekhak. 

Bijkomende opmerking: Er is wel een aspect dat ik mis 
in het verhaal rond mechanisatie, en daar heb ik zowel 
tijdens de workshop als toen op de Akelei niets over 
gehoord: de spirituele of energetische invloed op de 
plantjes en de aarde. Hoe voelt het plantje er zich bij 
als er met een machine langs 'gevlogen' wordt in 
plaats van dat het door een ander wezen (liefdevol) 
verzorgd wordt? (Ik stel het een beetje zwart-wit hier) 
 
Ik weet wel dat de economie ons vaak zelfs niet 
toelaat om hier eens bij stil te staan. Maar naar mijn 
aanvoelen schuilt hier een groot gevaar in. Voor mij 
draait alternatieve landbouw juist om het respect- en 
liefdevol omgaan met de natuur, en dat zou verder 
moeten gaan dan geen chemische onkruidbestrijding 
te gebruiken. Ik wou het maar even aanhalen, omdat ik 
dit echt miste in deze discussie.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visie mechanisatie Bert  
 
Een degelijke basismechanisatie maakt het verschil 
tussen ‘comfortabel’ hard werken en het overschrijden 
van de persoonlijke fysieke grens. 
 
De mechanische onkruidbeheersing vormt de basis 
van een goede mechanisatie op een kleinschalig 
groenteteeltbedrijf 
 
3 belangrijkste punten: 
 
Wielen – lijnen – schoffels 
 
 
Wielen :  tractor met de gewenste spoorbreedte voor 
het rijden van de bedden 
 
Lijnen: maak gebruik van een goed systeem om plant- 
en zaaiafstanden te markeren.            

    
Schoffels: gewassen op rechte lijnen geplant en 
gezaaid maken mechanisch schoffelen mogelijk. 
 
Voorbeeld: teeltsysteem op bedden met 2 en 3 
gewasrijen 
 
Traktor op 1.35 meter spoorbreedte       (spoorbreedte 
is midden-midden tractorband) 
 
 2 gewasrijen op 65cm (eventueel 60cm) 
 3 gewasrijen op 32.5cm (eventueel 30cm) 
 
Traktor op 1.50 meter spoorbreedte       
 
 2 gewasrijen op 75cm  
 3 gewasrijen op 37.5cm  
 
Schoffelbalk met 4 schoffelelementen: 
 
Vaste instelling voor alle teelten; elementen worden 
niet verplaatst 
 
3 gewasrijen: 4 schoffelmessen 
 
2 gewasrijen:  montage van 1 extra schoffelmes 
tussen 2e en 3e schoffelmes 
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Het grote voordeel is dat de schoffel altijd inzetbaar is 
voor alle teelten zonder  verdere instellingen te moeten 
doen, met uitzondering van de montage van het extra 
schoffelmes. 
 
Een mogelijk nadeel is het verlies van 1 gewasrij per 
bed; 3 rijen ipv. 4rijen 
Is dit steeds een nadeel? 
 
Teelten met een korte groeiperiode staan ruimer, 
waardoor er meer oppervlakte nodig is.   
De ruimere plantafstand komt anderzijds de groei en 
gezondheid van het gewas ten goede. 
Gezaaide teelten zoals vb. wortel, pastinaak, rode biet, 
… kunnen iets dikker gezaaid worden, waardoor de 
opbrengst nagenoeg gelijk blijft. 
 
 
Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar een aparte 
lichte schoffeltraktor met montage van de 
schoffelelementen tussen voor- en achterwielen . 
 
Voordelen:  -geen tweede persoon nodig om de 
machine bij te sturen 
  -zeer precies; schoffelbalk wijkt 
weinig af 
  -starten en werken; deze machine 
staat altijd klaar. 
 
Nadeel:  -een extra tractor aankopen vraagt 
bijkomende investeringsmiddelen  
       bij de opstart.  Anderzijds betaalt een 
goede investering zich in  
       enkele seizoenen terug. 
 
De kostprijs van onvoldoende economisch rendement 
of overschrijding van de persoonlijke fysieke grens 
door een gebrek aan mechanisatie ligt hoger dan een 
“grotere uitgave aan investeringen” bij aanvang van 
het teeltseizoen. 

 

 

Visie mechanisatie Nico Vandevannet 

http://www.biovanbijons.be/wie-zijn-we/de-bio-
boeren/category/levende-aarde.html 
(Nb. Nico geeft les mechanisatie in de Landwijzer 
opleiding) 
 
Vanaf 1 hectare werk je best met een tractor (en hier 
verschillende bewerkingen meedoen, onder andere 
schoffelen). Maar vanaf 0,5 hectare kan je hier best 
mee beginnen, zeker als er een kans is om later uit te 
breiden. 
 
Een tractor van +/- 60 pk is het interessantste, zonder 
voorwielaandrijving. 
 
Denk goed na over de spoorbreedte die je wil 
gebruiken. Het is belangrijk hierbij om rekening te 
houden met het mogelijk inschakelen van een 
loonwerker. Welke maten (breedtes) van machines 
heeft hij? Met deze informatie kan je pas nadenken 
over geschikte / nodige mechanisatie, aangepast aan 
deze spoorbreedte.  (Een spoorbreedte van 1m50 
(middenband – middenband) is ideaal om veel 
tweedehands machines te vinden.) 
 
Nuttige machines : 
� Actisol: (diepe, verende tand cultivator met rol) – 

1m40 of minder zodat je elk bed apart kan 
bewerken + eventueel tanden bijzetten voor de 
sporen. 

� Klepelmaaier – om groenbemester om te doen, 
ook 1m40 

� Frees – ook om groenbemester kapot te krijgen, 
ook 1m40 

� Schoffelbalk gemonteerd tussen twee kooirollen – 
onkruidbestrijding vóór zaaien in combinatie met 
zaaiklaar leggen. Schoffelmessen evt. vervangen 
door lijnentrekker om mechanisch lijnen te trekken 
(markeurs) 

� Iets om een zaaibed mee voor te bereiden 
� Schoffelmachine  
 
Verslag: Bert Vandergeynst en Jen Nold 



 
 

3 

Afsluiting en excursie’s  
De Witte Beek, Oogsttuin Eoster en Het Open 
Veld 
      …en meer leesvoer… 
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3.1 Afsluiting 
Nadat we de belangrijkste uitkomsten van de 

werkgroepen hebben gedeeld, sluit dagvoorzitter Tom 
Troonbeeckx tevreden de CSA Conferentie af. Simon 
van had nog een heerlijke wijnproeverij voor ons 
klaarstaan. Vervolgens hebben we goed gegeten in 
een plaatselijk restuarant in Leuven.  
 
Tom Troonbeeckx dankt iedereen heel hartelijk 
voor de actieve aanwezigheid en het delen van alle 
ervaringen!  
 
Ook dank aan Landwijzer, CSA Netwerk.be en de 
BD vereniging die deze dag financieel mede 
mogelijk maakte. Meer informatie over Pergola: 
www.csa-netwerk.be  

 
… en meer leesvoer…  
 
Verslagen van vorige Pergola Dagen op 
www.landco.nl bij ‘publicaties’ 
 
Meer informatie over Pergola: www.csa-netwerk.be  
 
Via www.landschapsbeheer.nl kun je de handleidingen 
downloaden voor het vinden van adoptievrienden 
(burgers) of sponsors (bedrijven). Heel nuttig vanwege 
de voorbeeldbrieven!  
 
Download zelf de brochure ‘alternatieve vormen van 
financiering, kansen voor het multifunctionele 
landbouwbedrijf voor niet-bancaire 
financieringsvormen’ van de site  
www.multifunctionelelandbouw.nl  
 
Download zelf de brochures ‘rechtsvormen’ en ‘fiscus 
en multifunctionele landbouw’ van de site  
www.multifunctionelelandbouw.nl Voor een duidelijk 
overzicht van mogelijke rechtsvormen voor starters; en 
voor slimme tips en fiscale kansen bij meerdere 
bedrijfstakken.  
 

De Pergola Dag 2012 werd mede mogelijk gemaakt door het 

Willy Schilthuisfonds van de vereniging voor Biologisch 

Dynamische Landbouw en Voeding, Landwerk en het CSA 

Netwerk.be 

 

3.2 Excursies 
Op zondag 2 december hebben we drie 

interessante CSA initiatieven bezocht in de buurt van 
Leuven. Hier een korte beschrijving van de bedrijven:  

 
 

De Witte Beek – Jen Nold 
 

 
 
Jen Nold pacht 1,25 ha van ‘boer Jan’, de buurman 
van haar perceel in de buurt van Leuven. Zij teelt op 1 
ha en houdt een ruime 0,25 ha aan voor paden en 
gemeenschappelijke stukken. Bij een zelfpluktuin is 
het namelijk belangrijk dat de mensen voldoende 
ruimte hebben om bij de gewassen te komen. Jen 
beschikt ook over een tweedehands tunnelkas van 50 
meter, verplaatsbaar over de rijen van haar tuinderij. In 
het eerste jaar dat ze nu teelt, had ze 120 leden van 
haar zelfpluktuin. Ze streeft naar 180 leden in het 
volgende jaar. Boer Jan vraagt haar 1000 euro pacht 
per jaar, en blijkt een grote hulp in het uitlenen van 
machines en het sleutelen eraan.  
 
“In de winter komen de leden minder zelf oogsten. 
Sommige wintergroenten oogst ik nu zelf en zetten we 
in grote bakken vooraan de rij met een gewas, dan 
pakken de mensen het wel makkelijk mee. In de zomer 
oogsten de mensen zelf uitstekend.” 
 
De tunnelkas op het perceel staat op wielen, en is 
gedurende het jaar verplaatsbaar. Jen schuift de kas 
makkelijk met meerdere mensen de heuvel op. Haar 
kas heeft luchtbanden, dat schuift minder makkelijk 
dan het systeem dat ze bij collega-teler Suleyman 
heeft gezien: een rails met velg. “Dat we bij elkaar op 
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het bedrijf komen is leuk, dan kan je zien hoe de 
anderen het oplossen.” Jen zaait groenbemester in op 
het veldje dat ze achterlaat als ze de kas doorschuift. 
“Ik ben erg blij met dit systeem, de zijkanten van de 
kas lopen bijna recht omhoog en het overkapt wel 4 
teeltbedden zonder dat ik veel zijkant verlies. Het is 
ook handig op te rollen.” Jen experimenteert in haar 
eerste teeltjaar met zowel bladgewassen binnen als 
buiten. “Dan leer ik, wat sneuvelt wanneer in het jaar.” 

 
Jen laat haar klanten zelf oogsten, ze markeert met 
vlaggetjes zoals hierboven wat mensen kunnen 
oogsten. Ze merkt dat gewassen die de leden niet 
gewend zijn te eten, eerder blijven staan. “Bij minder 
bekende  geef ik daarom een recept,” zegt ze monter. 
“Bijvoorbeeld pompoen, is ook lekker en heel makkelijk 
uit de oven.” De Nederlandse teler Jan Jaap Scholten 
merkt dat hij juist veldsla moet ‘pushen’ als onbekende 
teelt voor zijn zelfoogsters in de buurt van Deventer. 
Jen vult aan: “gewassen die de mensen gewend zijn, 
zoals spruitjes en prei, zie ik gaan. Maar kolen zijn bij 

ons in Vlaanderen minder in de eetcultuur. Die 
oogsten de mensen hier misschien een keer per 
maand.”  
 
De tuin van Jen ligt op een heuvelrug. Erosie, vooral 
bij zware onweersbuien, ligt dan eerder op de loer. De 
paden zijn daarom niet zwart, maar bedekt met gras. 
Ook de bomenrijen naast de paden houden de grond 
vast. “Ik heb allerlei fruit geplaatst, behalve appel en 
peer. Juist bijzondere dingen, zoals pruimen enzo.” 
 
Nadeel van een zelfoogst-systeem is dat een perceel 
slechts langzaam wordt leeggeoogst, en dat je een 
half zwart perceel niet alvast kan bewerken. 
“Bijvoorbeeld bij pastinaak, dan moeten de mensen 
ver naar achteren lopen om te oogsten en staat er nog 
een half veldje. Dan kan ik het veld pas laat weer 
bewerken.” Jen Nold varieert met rassen en smaken 
om de leden altijd wat te bieden. Bijvoorbeeld in de 
wortelpercelen. “Ik heb drie bedden met verschillende 
rassen en zaai op verschillende tijdstippen. 
Wortelgewassen die moeilijker oogsten en makkelijk 
afbreken, zoals schorseneren, oogsten we zelf na. Wat 
als de leden dat laten zitten, hebben we het jaar erna 
teveel opslag.” Teeltster Moniek uit Grubbenvorst deelt 
haar tip: we graven een geultje naast de schorseneren 
en ook naast de aardperen, dan kunnen de mensen 
van de zijkant oogsten. Werkt heel goed.”  
 
Om het onkruid beter te kunnen beheersen en de 
leden van de zelfpluktuin makkelijker te laten oogsten, 
zaait en plant Jen in bedden met rechte rijen teelten. 
“Ik rol de bedden machinaal met een markeringsband, 
en dan zaaien of planten we in de rijen of in pootgaten. 
We maken gebruik van 3, 2 of 1 rij in een bed van 1,20 
meter.” Een kleine Franse trekker van 12 pk maakt het 
leven van Jen een stuk gemakkerlijker. “Met mijn 
zaaibalk voorop kan ik heel vlot zaaien.” Ook de 
schoffelapparatuur is klein, maar met de gewone 
driehoekige ‘man en vrouw’ optil-systemen heel 
makkelijk te wisselen, zie bijvoorbeeld op Jen’s 
brander:   
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“Speciaal erop gelast om makkelijk te wisselen. Met de 
trekkermotor links heb ik rechts goed zicht op wat ik 
schoffel. Ik heb Hak schoffels, een super systeem.” 

 
Naast haar twee handzaaimachines en een ‘plantjes-
planter’ (zie foto hiernaast) waarmee Jen in een dag 
tot wel 1300 koolplantjes alleen in de grond kreeg, kan 
ze vlot machinaal zaaien met trekker en zaaibalk. “In 
het voorjaar zette ik heel vlot vier rijen van 75 meter 

radijs. Dat was zelfs voor Belgen – die dol zijn op 
radijs – teveel,” lacht Jen.  
 
Jen vraagt van haar zelfoogsters een 
abonnementsgeld van 250 euro per volwassene, 
vooruit te betalen aan het begin van het jaar. “Hiervan 
heb ik nog niet in grond geinvesteerd, dat is gedoe,” 
meent Jen. “Wel in machines, ik wil vlot kunnen 
werken.” Zo’n 13000 euro ging naar haar machinepark 
met een gekochte trekker en meerdere 
bewerkingsmachines. “Bovendien kan ik de zwaardere 
trekker van boer Jan lenen.” In totaal investeerde Jen 
zo’n 50.000 euro van haar eigen vermogen in haar 
tuinderij de Witte Beek. “Ik werk als zelfstandige. De 
investeringen heb ik ook prive gemaakt. De tuinderij 
betaalt mij de investeringsafschrijvingen en een beetje 
rente als kosten. Met een overzichtelijk bedrijf als het 
mijne is dat nog wel uit elkaar te houden.” Jen heeft 
deze opzet ook besproken met haar leden. “Het is ze 
duidelijk en ze zijn het er mee eens. Voor het tweede 
jaar zullen we de ledenprijs dus hetzelfde houden.” 
 

 
 
 
www.dewittebeek.be
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Oogsttuin Eoster 

 
Peter Vanvinckenroye van Oogsttuin Eoster startte het 
bedrijf 2 jaar geleden met zijn vrouw. “Met 1000 euro 
beginkapitaal op 1 ha in twee stukken grond.” Met een 
jaarlijkse huur van 1000 euro voor grond was wat 
krediet nodig, naast de leden van zijn CSA bedrijf. “In 
het startjaar maakten w 4000 euro verlies op een 
omzet van 24000 euro bruto,” vertelt hij de bezoekers 
van de CSA conferentie. Inmiddels is zijn omzet 
gestegen tot 38000 in het tweede jaar. Een gedeelte 
van de omzet investeerden Peter en zijn vrouw in een 
tunnelkas van 1000m2 om het seizoen te verlengen. 
Naast de zelfpluktuin met de twee percelen die we 
bezocht hebben, bewerkt Peter nog een ander stuk 
land van 100 are op een andere, meer afgelegen 
locatie voor de grotere teelten zoals rode bieten, 
pompoen en aardappelen. Zo’n 20% van al zijn teelten 
levert Peter aan de groothandel.  
 

Eoster ligt niet dichtbij een grote stad. Toch heeft hij 65 
volwassenen als leden (72 personen inclusief 
kinderen). “De meeste klanten komen toch van redelijk 
kortbij, een paar klanten van veraf en een paar klanten 
uit Leuven. Van de 65 zelfplukklanten komen zo’n 40 
tot 45 klanten elke week, de rest eenmaal in de 
veertien dagen.” De afstand tot de gronte stad 
betekent wel dat het voor Peter en zijn vrouw veel 
moeilijker is om te groeien in aantal klanten dat zelf de 
groenten wil komen plukken. “Met flyers hal ik net de 
kostprijs van de flyer eruit: 400 flyers levert 1 klant op. 
Persoonlijk aanspreken werkt toch het beste.” Om toch 
voldoende omzet te halen uit hun tuinderij, hebben 
Peter en zijn vrouw aanvullende verkoopstrategien: 
leveren aan de groothandel en een 
vlinderabonnement. Met een vlinderabonnement 
kunnen klanten met een soort ‘strippenkaart’ vooruit 
betalen voor de groenten. “We hebben nu 25 
vlinderabonnees. Zij krijgen een door ons geoogst 
pakket met groenten die ze zelf kunnen kiezen uit een 
lijst met producten die ze elke week van ons krijgen. 
Voor de prijs van ongeveer de reformwinkel.” Het 
werken met vlinderabonnementen verhoogt de omzet 
van Eoster meer, in dit relatief conservatieve 
plattelandsgebied zoals Peter het noemt. Dat de 
klanten a la carte kunnen kiezen uit een productenlijst 
geeft behoorlijk wat administratie en maakt de oogst 
precies. “Dat oogsten vind ik juist leuk,” weet Peter. De 
administratie voor 25 abonnementen kan hij nog in een 
halve dag af. In het veld wordt dus geoogst volgens 2 
systemen door elkaar, zelfoogst en oogst op bestelling 
door Peter voor de vlinderabonnees. En bovendien 
nog voor de groothandel. Geeft dat geen verwarring? 
“Het vereist een goede planning voor de afzet. Voor de 
groothandel moet je altijd voldoende hebben als je 
eraan gaat leveren, een bestelling moet een bus 
kunnen vullen, anders ga ik niet rijden. Inmiddels heb 
ik ook ervaring met wat de mensen ongeveer plukken. 
En mislukt een gewas in de volle grond, dan hebben 
we het vaak nog in de serre staan en kunnen we 
aanvullen.” Vanwege het derde perceel afstand – ook 
met kas – staat sowieso eenderde van de producten al 
voorgeoogst klaar op de zelfplukttuin. “De mesen 
oogsten bij ons het goede, de grote kroppen sla 
bijvoorbeeld. Als een perceel dan nog niet leeg is en er 
nog 6 kleine kropjes sla staan, oogst ik die zelf en zet 
ik ze in het kotteke bij de andere voorgeoogste 
producten. Dan is het zo weg,” weet peter intussen. 
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“Een rij die snel leeg is, kan ik ook weer snel 
volplanten.” 
 
De start liep vlot. “Eind 2010 konden we onze velden 
al volplanten,, per 1 april 2011 konden de klanten al 
meteen oogsten.” Zoals we bij het bezoek konden 
zien, ligt het gedeelte van de zelfpluktuin in het bos, 
met veel schaduw. Dat maakt telen soms wat lastiger. 
“Gelukkig kijken zelfplukklanten niet zo neer op 
producten die nog wel consumeerbaar zijn, maar niet 
meer verkoopbaar aan de groothandel. Dat eten ze 
wel.” Peter oefent nog met de daglengte van zijn 
locatie en welke teelten er goed passen.  
 
Peter heeft per klant wel 40 planten aardbeien. “Dat is 
heel veel. Zo kunnen ze jam maken.” 
 

 
 
De communicatie met de klanten wordt grondig 
aangepakt. “Regelmatig krijgen ze mails met wat er te 
oogsten is. Ook staan er naambordjes met vlaggetjes 
bij de rijen die je mag oosten. Er is een bordje voor 
‘oogsten’, meestal met een beperking per gezin, en 
een bordje voor ‘ afoogsten a volonte, leeghalen dus.  
 
Peter werkt op leemgrond. Hij werkt met een kleien 
vrees en gaat binnenkort een triltandeg plus een 
schoffelbalk om aan te aarden aanschaffen. Zijn 
bemesting bestaat op een jaar uit 30 kuub compost 
per hectare. Het is houtige compost, maar dat werkt 
hier goed. Stalmest geeft Peter bij sommige gewassen 
bij als kleine gift, ‘bijna op homeopatische wijze’, zoals 
hij zelf aangeeft. “Een beetje verteerde paardenmest 
op de aardbeien en op een deel van de kolen.” Als hij 
meerdere teelten in een jaar op een rij heeft staan – 

wat meestal zo is, hij volgt snel op – geeft hij de 
tweede of derde teelt nog wel eens wat 
korrelbemesting na. In zelf composteren gelooft hij 
niet, omdat het zeer tijdrovend is. “Als ik 
gepensioneerd ben, ga ik composteren,” zegt Peter 
lachend. Hij vertrouwt liever op de compostmeester die 
hem de houtige compost aanlevert. Wel laat hij de 
oogstresten soms verteren op het veld, inclusief de 
koolstronken in de bosrand. De mest brengt hij op met 
de kruiwagen of mestwagen voor grotere stukken 
aaneen.  
 
Peter woont elders, en moet dus dagelijks reizen om 
zijn gronden te bewerken.   
 
www.oogsttuin-eoster.be 
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Het Open Veld 
 

 
 
Tom Troonbeeckx werkte op de markt in Leuven, en 
verkocht kersen uit de boomgaarden in de regio. Hij 
raakte geinspireerd door CSA tuinderijen en heeft in 
2007 zelf Het Open Veld opgezet, op een unieke 
locatie bij de Abdij van Leuven. Tom had alleen in 
Nederland voorbeelden voor wat hij wilde opzetten. “In 
Vlaanderen bestonden nog geen CSA bedrijven met 
zelfoogst. Het eerste jaar hadden we dus ook direct 
teveel groente.” Een mailtje naar de bestaande leden 
levert meestal wel voldoende nieuwe leden op.  
 
Inmiddels heeft Tom met het Open Veld een bedrijf 
met 1,5 ha groente en 1 ha kersenboomgaard voor 
markten. “De groentetuin is twee keer uitgebreid, de 
laatste keer van 240 naar 320 personen.” De 
groentetuinleden profiteren ook van de 
kersenboomgaard. “Per lid is er 1 kilo kersen per jaar 
te plukken.” Tom runt de bedrijven zelf, meestal met 1 
of 2 stagieres. Het afgelopen jaar huurde hij voor circa 
6000 euro seizoensarbeid in voor de groenteteelt, dat 
hij altijd al deed bij de kersenpluk. Dan blijken de leden 
handig: “via de leden vind ik altijd wel plukkers.” Tom 
teelt in zeven blokken, een blok aardappelen, een blok 
pompoenen, een kolen, bladgewassen, 
groenbemester en wortelen, en dan nog eenhalf blok 
boontjes en andere kleine gewassen. Zijn prijzen 
varieren: de leden betalen per persoon 195 tot 250 
afhankelijk van wat ze zelf willen betalen, waarbij Tom 
wel duidelijk aangeeft dat hij gemiddeld 210 per 
persoon nodig heeft om goed te kunnen draaien. “Ik 
merk dat mijn leden hun verantwoording wel pakken. 
De lagere inkomens betalen wat minder, de meeste 

mensen betalen 210 euro en een deel betaalt het 
maximum. Dit was het tweede jaar dat ik de prijs wat 
vrijer liet. In dit jaar kreeg ik gemiddeld 215 per 
persoon.” Bij het Open Veld is gespreid betalen 
toegestaan, maar is het de eigen verantwoordelijkheid 
van de klant om dat ook te doen. Tom checkt de 
ledenadministratie en –betalingen maar eenmaal in de 
winter.  
 
Tom betrekt zijn mest van circa 20 kilometer verderop 
en haalt daar twee keer per jaar 15 ton biologische 
stalmest. Dit vult hij aan met hopen droge en grove 
bladeren die de gemeente Leuven opharkt in de 
parken van de stad en naar de abdij en zijn tuin 
brengt. De mest mengt hij met de bladeren en laat hij 
verder verteren. Dit jaar kreeg hij zeer veel bladeren 
en zijn ze ook zo over de land verspreid. Tom is 
namelijk tevreden over de werking van de houtige 
compost die hij in de eerste jaren over zijn perceel 
verspreidde. “De meningen zijn erover verdeeld, 
omdat zulke compost ook veel stikstof vast kan leggen 
en zo groenteteelt moeilijk maakt,” weet hij. “Maar ik 
merk een veel beter bewerkbare grond en een betere 
bodemstructuur.” In het eerste teeltjaar kon Tom ook 
veel compost opbrengen omdat er nog een 
stikstofoverschot van zijn gangbaar telende 
voorganger te verwerken was. Tom heeft een zand-
leem bodem.  
 
Om het teeltseizoen te verlengen werkt het Open Veld 
met flexibele tunnelkassen, of serre’s op z’n Vlaams. 
De kas van Tom is met 12 man zo opgepakt en te 
verplaatsen in de rijen gewassen.  
 
Het systeem waar Tom mee werkt is bijzonder. 
Klanten worden lid van de CSA tuinderij, en betalen 
een vaste bijdrage vooruit om zelf te mogen oogsten. 
Hierbij houdt Tom zo’n 50 tot 60m2 per persoon aan, 
van de groentetuin is 1,2 ha effectief bewerkt. 
“Hoeveel de mensen oogsten, verschilt van gezin tot 
gezin. Door sommige families wordt de tuin intensief 
gebruikt, zij proberen zo lang mogelijk te blijven 
oogsten. Anderen zien het meer als aanvulling op wat 
ze elders nog inkopen. Ik zeg er altijd duidelijk bij dat 
je met zelfoogsten niet het hele eten krijgt; brood of 
vlees moet je nog elders halen.” Na enkele jaren teelt 
is Tom zekerder van het bedrijf, en heeft hij meer 
ruimte om te experimenteren. “Ik probeer wat nieuwe 
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dingetjes, zoals jakon en oka en andere nieuwe 
knolletjes. Om het seizoen te verlengen.”  
 
Het Open Veld heeft een actieve groep leden, zoals 
bijvoorbeeld het feestcomite van zeven personen die 
drie keer per jaar een lente, zomer of herfstfeest 
organiseren. “Daar heb ik niet veel werk aan,” lacht 
Tom. Wel is het uitstekende klantenbinding. In de lente 
is er vaak een brunch, maar bij het zomerfeest pakken 
de leden flink uit met live muziek en heerlijk eten. Ook 
de herfst krijgt de oogst veel aandacht met verhalen 
om het kampvuur, muziek en veel pompoenen. 
Bijvoorbeeld een boekenruilbeurst trekt veel leden 
naar de tuin.  
 
Tom werkt ook met een kerngroep van zeven leden, 
die meedenken over de economische kant avn de tuin 
en ook over zijn loon. Als kleine tuinder verdient Tom 
1550 euro per maand netto, waarbij zijn sociale lasten, 
pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn 
geregeld. De kersenteelt brengt nog een bonus van 
zo’n 300 tot 400 euro per maand.  
 
De ALV houden de leden van het Open Veld jaarlijks. 
Tot nu toe gebruikte Tom de ALV om ook terug te 
kijken en te evalueren, eerst in kleine groepjes leden 
en dan gezamenlijk in de grote groep. “dit afgelopen 
jaar was heel productief en ging gemakkelijk. Daarom 
wil ik de komende ALV eens gebruiken om vooruit te 
kijken. Wat ik heb nog wel nieuwe plannen, 
bijvoorbeeld het importeren van zuiderse voeding. 
Oud-medewerker Simon is inmiddels een goede vriend 
en denkt aan importeren van Italiaanse biologische 
producten naar Belgie, o.a. voor de klanten van het 
Open Veld.  
 
De grond is momenteel prive-eigendom van Tom. Hij 
heeft het gekocht voor 24000 euro per are. “Zonder 
leningen, inmiddels is het afbetaald.” Voor Tom’s leden 
is het grondeigendom nog geen punt, maar zelf denkt 
hij er wel over door. “Ik worstel ermee. Gezamenlijk 
grondeigendom van de leden is stabieler, dan kunnen 
ze een nieuwe tuinder zoeken. Voor mij is het echter 
ook een pensieon.” Tom denkt verder in het mee-
opzetten van een Vlaams biogrondfonds, dat 
gemeenschappelijk eigendom van de gronden 
nastreeft. “Dan hebben andere starters het 
makkelijker. We kunnen de grond dan inbrengen in 

een cooperatieve. Nogsteeds met de helft inbreng van 
de boer en de helft van het grondfonds.” 
 
Met de ligging van zijn zelfpluktuin heeft Tom naar 
eigen zeggen geluk. “aan de rand van Leuven, een 
stad met hoogopgeleide en bewuste klanten. Voor 
zulke mensen is 1000 euro geen risico, dat zouden ze 
wel in grond voor hun eigen zelfpluktuin willen 
investeren.” Ook werkte Tom al heel snel met een 
wachtlijst voor klanten die wilden deelnemen aan zijn 
zelfpluktuin en heeft hij weinig moeite met het vinden 
van nieuwe leden voor het Open Veld. “Als vanaf het 
tweede jaar had ik een wachtlijst. Nu ben ik de derde 
tuin hier in de omgeving, en dan nog merk ik geen 
problemen bij het vinden van nieuwe leden. We 
hebben sinds dit jaar 320 leden bij het Open Veld, de 
sprong van 240 naar 320 leden dit jaar is me heel erg 
meegevallen.” Tom ziet ruimte voor klanten om in 
kleine groepjes samen te oogsten. “Naast de Witte 
Beek van Jen Nold is er ook een groep consumenten 
die zelf het initiatief neemt hier in de regio.” 
 

 
 
 
Het aankopen van de grond zonder heel veel eigen 
vermogen zorgde er wel voor dat Tom in de eerste 
jaren heel hard moest werken. Terwijl hij het Open 
Veld opzette, werkte hij ernaast bij een appelteler en 
bovendien ’s avonds in een restaurant als ober. “Het 
was maar goed dat ik mijn eerste trekker voor een 
appel en een ei van de buurman kon overnemen.” 
Tom heeft een oog voor goede, tweedehands deals. 
“in het eerste en tweede jaar gaf ik zo’n  7000 euro per 
jaar uit aan mechanisatie. In het derde jaar heb ik me 
een trekker met fronthef veroorloofd, dat scheelt veel 
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werk.” Een eerdere stage bij ervaren biologische teler 
Johan d’Hulster – een man met veel ervaring in 
mechanisatie -  leerde Tom het leefbaar en haalbaar te 
houden. “En er is tweedehands veel te krijgen.”  
Gelukkig ook vooral voor kleinschalige en smalrijige 
machines in de  tuinbouw. 
 
Aardbeien zijn naast de kersen bijzonder populair bij 
de zelfpluk op het Open Veld. Tom plant 12 planten 
per persoon, en stekt al 7 jaar vrolijk zijn eigen 
planten. “in het tweede jaar verplant ik de helft 
opnieuw. De tweejarige geven wat grotere planten, de 
eerstejaars planten staan dan goed schoon. Het kost 
met 3 personen 2 dagen bijplanten voor alle 
aardbeien, maar dan zijn de leden weer helemaal blij.” 
 
www.hetopenveld.be 
 
 
Na een heerlijke lunch in de serre van Het Open Veld gingen 
we met koude tenen en warme harten en hoofden weer naar 
huis! 
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