
  

 

 

Verslag 11 en 12 januari 2014 – Melderslo 
 

CSA Conferentie 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Inhoud 
 

 

1.  Welkom en ervaringen uit de praktijk   2 

Corneel van Rijn, Boerderij Buitenverw achting 

Ineke Docx, Grondsaam 

Jan Jaap Scholten, CSA in Nederland en Michiel van Poucke, CSA Netw erk Vlaanderen   

   

2. Werkgroepen   6 

Mechanisat ie met Jan Jaap Scholten en Klaas Nijhof  

Geld: crow dfunding, arbeidsongeschiktheid en pensioen met Maria van Boxtel  

Klantenbinding en sociale media met Moniek van Hirtum en Iris van de Graaf 

Meer dan groenten met Corneel van Rijn en Jan Wieringa 

 

3.  Afronding en excursies   13 

Bezoek aan Akkie’s Tuin, De Vrije Akker en de Waog… en meer leesvoer… 

Bijlage 1. Lijst  van CSA bedrijven in Nederland   21    

 
Inleiding 
 
Hierbij treft u het verslag aan van de CSA Conferentie, gehouden op 11 en 12 januari  2014 in Museum de Locht 
te Melderslo.  Dit verslag is gemaakt door WUR studenten Floor Hofman, Fogelina Cuperus en Koen Klompe en 
door Maria van Boxtel, Land & Co. Fotografie Joris van der Kamp en Juliane Haufe, Future Farmers.  
 
De organisatie van de CSA Conferentie 2013 was in handen van Klaas Nijhof, de Nieuwe Ronde; Moniek van 
Hirtum, de Vrije Akker; Jan Jaap Scholten, de Nieuwe Akker; Corneel van Rijn, Boerderij Buitenverwachting en 
Minke Stadler, WUR plus Maria van Boxtel, Land & Co. 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 ervaringen uit de praktijk 
Corneel van Rijn, Boerderij Buitenverw achting 

Ineke Docx, Grondsmaak 

Jan Jaap Scholten over CSA in Nederland en Michiel van Poucke 

over CSA in Vlaanderen 
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1.1 Welkom! 

 Dagvoorzit ter Maria van Boxtel heet 

iedereen van harte w elkom. “ We zijn blij dat er 

w eer zoveel betrokken tuinders en burgerleden 

naar Venlo zijn getogen” , start  Maria de CSA 

Conferent ie  2013, die st iekem in 2014 w ordt 

gehouden. “ Waar hebben w e het over met 

CSA? In feite de samenwerking tussen een 

(groep) boeren en burgers, w aarbij 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 t ijd 

voor een overzicht van het aantal bedrijven in 

Nederland en Belgie en meteen al 

w erkgroepen. 

 

1.2 Buitenverwachting: Corneel van Rijn 

 Corneel van Rijn, van boerderij 

Buitenverw achting uit  Hoogmade in het 

Groene Hart  in Nederland,vertelt de 

deelnemers aan de CSA Conferent ie over zijn 

nieuwe moestuin met leden en zijn plannen om 

burgers te betrekken bij de dierlijke takken op 

zijn bedrijf.  

 

Het familiebedrijf  Boerderij Buitenverw achting 

bestaat al 152 jaar en w ordt momenteel 

gerund door Corneel en zijn vader en broer. 

Het bedrijf  is biologisch, kleinschalig, 

mult ifunct ioneel en ligt in sappige grasland van 

het Veenw eide-gebied in Zuid-Holland. Er zijn 

50 melkkoeien en verder schapen, kippen, 

eenden, varkens, geiten en ‘een megastal met 

bijen’ . Naast voedselproduct ie is er ook 

huisverkoop, recreat ie, natuurbeheer en 

educatie. Corneel: “ de bodem zien w ij als de 

basis. We hebben grasklaver w eides voor de 

koeien en andere dieren. “  De moestuin is een 

grote hobby van Corneel zelf . “ Inspirat ie voor 

mijn tuin haal ik uit  de permacultuur (letterlijk 

permanent agriculture). De natuur is mijn 

model. Ik teel veel ‘vergeten groenten’  (gele 

w ortelen, gele klisw ortel, oca, mashua).”   De 

bodem w ordt bedekt met organisch materiaal 

(mulching), er w ordt niet gespit  en er is ruimte 

voor successie, zow el in t ijd als in de ruimte. 

“ Zo leg ik met hoogstambomen  een 

boomgaard aan. In die boomgaard staan nu 

nog bakken met groenten. Worden de 

fruitbomen te groot, w aardoor ze te veel 

schaduw  bieden aan de groente, dan w orden 

de teeltbedden verplaatst.”  Corneel heeft ook 

‘medewerkers’ : varkens en eenden. “ Zij 

‘w erken mee’  in de tuin; pek ingeenden eten 

slakken en de varkens helpen ‘spit ten’  in de 

moestuin. Dit kan negatieve gevolgen hebben 

voor de structuur van de bodem maar er 

kunnen na de varkens gemakkelijk pompoenen 

w orden geplant.”  Corneel is inmiddels dus ook 

expert in de Nederlandse varkensw etgeving: 

“ Je moet opletten op de hoeveelheid 

‘varkenseenheden’  die zijn toegestaan in een 

kleinschalig landbouwbedrijf .”   Klanten betrekt 

Corneel bij zijn tuin door de mogelijkheid om 

feedback te geven, over groenten, recepten of  

over het teelplan. Verder zijn er af en toe 

evenementen w aar rond de honderd mensen 

op af komen. Er is veel enthousiasme!  

 

Voor de moestuin heeft  Corneel momenteel 10 

leden, dus in de toekomst is een groter 

oppervlak en meer klanten gew enst. De locat ie 

is echter niet opt imaal, er is een klein dorpje in 

de buurt maar veel klanten komen uit de stad, 

8 km verderop. Boerderij Buitenveracht ing w il 

daarom graag verder uitbereiden met vlees en 

kaasproduct ie volgens een CSA systeem. In de 

w orkshops w il Corneel verder uitw erken hoe 

ze dit  het beste kunnen aanpakken: iedereen is 

w elkom! 

 

w w w .boerderijbuitenverw achting.nl  

http://www.boerderijbuitenverwachting.nl/
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1.3 Grondsmaak: Ineke Docx 

Ineke Docx vertelt  over haar bedrijf  

Grondsmaak, 10 km van Antw erpen. 

De CSA zelfoogsttuin ‘Grondsmaak’  is in 2012 

opgezet door Corazon de Raeymaecker en 

Ineke Docx. De zoektocht naar grond w as de 

grootste uitdaging,  maar uiteindelijk is het 

Corazon gelukt grond te kopen, mede met de 

f inanciële steun van familie. Het perceel is 2,8 

hectare “ arme zandgrond”  vlakbij Antw erpen. 

Ineke w erkt via ‘Vlaanderen starterslabo’  in het 

eerste jaar nog met behoud van uitkering.  

 

Met een info-avond en omdat er al w at 

bekendheid w as voor het init iat ief Grondsmaak 

via pers rond fotomodel en tuinster Corazon, 

had Grondsmaak bij de start  al zo’n 150 leden. 

Dit aantal is aan het einden van het eerste 

teelt jaar opgelopen naar 190 met een 

w achtlijst. De tuinsters w illen het telen goed 

beheersen voor ze meer leden toelaten, en zo 

genoeg groenten voor de zelfpluk hebben. 

“ Vooral de ritnaalden speelden ons in het 

eerste teelt jaar w el parten” , vertelt Ineke. “ We 

hebben w el meteen in machines geïnvesteerd. 

En ons doel voor is om 230 leden te kunnen 

toelaten. We hebben ook de prijs verhoogd van 

€ 230,-- naar € 265,-- euro per persoon per 

jaar.”  De tuinsters van Grondsmaak w illen 

tw ee voldoende inkomens uit  het bedrijf gaan 

halen. Omdat Ineke ook nog moeder is, w il ze 

daar ook t ijd voor overhouden. In het eerste 

jaar w erkte Ineke met behoud van uitkering, en 

w erkte Corazon nog naast de tuin als 

fotomodel. Zo houden ze bij de start voldoende 

inkomen. “ Onze leden en enkele andere 

deskundigen zoals een andere tuinder zijn 

betrokken in een ‘denkgroep’  die ons feedback 

geeft  en ondersteund bij de last ige puzzels in 

het bedrijf .”  Ineke en Corazon zijn  aangesloten 

bij het ‘biogrondfonds’  – een coöperat ief fonds 

dat met investeringsgeld gronden aankoopt en 

daarna verpacht aan biologische landbouw ers. 

Op termijn kunnen ze via dit  fonds misschien 

de grond vrijkopen of uitbreiden.    

 

w w w .grondsmaak.be 

 

 

1.4 Aantal bedrijven groeit in Nederland 

Jan Jaap Scholten, tuinder van de 

Nieuw e Akker, een zelfpluktuin in Schalkhaar 

bij Deventer, geeft een overzicht van de 

ontw ikkelingen in Nederland.  

 

Nederland heeft  nog geen overkoepelend CSA 

netw erk, zoals in Vlaanderen. Wel zijn er 

momenteel ruim 15 CSA bedrijven, w aarvan 

de meesten w erken met zelfoogst en ook een 

aantal met pakketten. Zie de lijst , bijlage 1.  

 

Jan Jaap: “ Ik zie voor de toekomst w el 

groeikansen voor CSA in Nederland. Er is veel 

grond opgekocht voor w oningbouw, w aarop 

vooralsnog niet gebouw d gaat w orden 

vanw ege het instorten van de huizenmarkt. 

Deze grond zou t ijdelijk gepacht kunnen 

w orden voor aanleg van tuinen. Ik heb zelf  ook 

een dergelijke afspraak in Deventer.”  

 

Om elkaar toch te kunnen vinden, w illen 

Mireille en Vincent een facebookgroep 

opzetten voor CSA Nederland. 

 

http://www.grondsmaak.be/
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1.5 CSA Netwerk.be 

Overzicht ontw ikkelingen in Vlaanderen 

door Michiel van Poucke. 

Michiel van Poucke is zelf  tuinder op het 

‘Wijveld’  in Gent. In België is er een CSA 

netw erk w aaronder een 18-tal bedrijven vallen. 

Er zijn ook nog 4/5 bedrijven buiten dit 

netw erk. In totaal zijn er ongeveer 30.000 

leden. Michiel: “ Momenteel is er veel aandacht 

voor verbreding binnen de CSA. Denk aan 

vleesproduct ie, bloemen of ook samenw erking 

met bedrijven in Italië voor product ie van 

olijfolie.”  De opstart  van het biogrondfonds -  

een coöperat ief fonds dat met investeringsgeld 

gronden aankoopt en daarna verpacht aan 

biologische landbouwers -  heeft  de opstart 

van een bedrijf  gemakkelijker gemaakt en meer 

zekerheid voor boeren gebracht. Ook het 

Wijveld zelf  denkt aan zo’n construct ie om de 

eigen gronden vrij te kopen. Voor de 3,5 

hectare van het Wijveld heeft Michiel 

mondelinge toezeggingen van zijn leden ter 

w aarde van 120.000 euro op een totaal 

benodigd bedrag van 165.000 euro. “ Dat is 

mooi,”  besluit  hij.  

 

Het CSA netw erk in Vlaanderen is heel act ief. 

Er w orden bijeenkomsten georganiseerd met 

onderw erpen als rassenkeuze, teelplannen, 

boekhouding, belast ing, btw  en onderhoud van 

machines. Verder is er een biologische 

landbouw  opleiding Landw ijzer bij Antwerpen, 

w aar veel interesse voor CSA is met een 

toenemend aantal studenten die via 

burgerpart icipat ie w illen starten. Het CSA 
netwerk vind je via w w w .csa-netw erk.be 

 

 

1.6 Skal: te duur voor kleine tuinder? 

Erna Klaasse-van Maaren van tuinderij Nieuw  

Burenveld in de Bilt  vertelt over ontw ikkelingen 

met betrekking tot Skal cert if icering voor 

biologische landbouw . “ Kleinschalige tuinders 

in Nederland vinden de Skal bijdrage te hoog 

en w illen een lobby organiseren voor 

aanpassing hiervan voor kleinschalige 

bedrijven.”  Bedrijven die de lobby w illen 

onderschrijven kunnen mailen naar Floor van 

Ede, van Tuinderij ’n Groene Kans. Mail naar: 

info@groenekans.nl met in het onderw erp; 

‘Skal bijdrage’ . 

 

 

 

 

http://www.csa-netwerk.be/
mailto:info@groenekans.nl
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Werkgroepen 
Van mechanisatie tot crow dfunding, van 

klantenbinding en sociale media tot ‘meer dan 

groenten’    
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2.1 Werkgroepen 

 Op de CSA Conferent ie 2013 hielden 

w e vier w erkgroepen in tw ee rondes: over 

mechanisat ie, crow dfunding, pensioen en 

arbeidsongeschiktheid, over klantenbinding en 

sociale media en over uitbreiden met andere 

producten dan groenten ‘meer dan groenten’ . 

Iedereen kon aan twee workshops deelnemen, 

hier per thema steeds één verslag: 

 

2.2 Werkgroep 'mechanisatie'  

Jan-Jaap Scholten, de Vrije Akker en 

Klaas Nijhof, de Nieuwe Ronde delen in deze 

w orkshop hun ervaringen. Jan Jaap vertelt 

eerst over de mechanisat ie op zijn bedrijf . Hij 

heeft  1,3 ha in pacht, maar gebruikt daarvan 

nu 0,5 ha en heeft  56 klanten. Meer klanten 

zijn gew enst voor een volledig inkomen. De 

grond w aar hij op zit  is voornamelijk zandgrond 

en esgrond. Mechanisat ie heeft  Jan Jaap om 

rugklachten tegen te gaan. Hij heeft  op het 

moment nog niet veel mechanisat ie omdat hij 

daar het geld niet voor heeft , maar hij doet 

veel in ruildiensten met andere boeren. “ Ik leen 

de frees van een buurman, bijna grat is,”  

glundert hij. Jan Jaap gebruikt mest van een 

kleine veehouder in de buurt en kan daarbij een 

kleine, ouderw etse mestkar gebruiken. Het 

ploegen w ordt gedaan door een biologische 

boer, daardoor moet w el alles in één keer 

geploegd w orden en de tuin dus leeg zijn. Na 

het ploegen freest Jan Jaap zijn grond. Met de 

hand maakt hij dan de bedden. Het w ieden 

gebeurt met de hand met een w ielschoffel. Als 

bedden nog niet w orden gebruikt , worden ze 

voor een tw eede of derde teelt  nogmaals 

gefreesd door Jan Jaap. “ Het frezen doe ik zo  

oppervlakkig mogelijk om de structuur van de 

bodem niet aan te tasten.”  De totale 

bedrijfskosten zijn bij Jan Jaap laag met 

€5500. Doordat het bedrijf klein is, is het vele 

handw erk ‘nog wel te doen’ .  

 

De deelnemers discussiëren erover of ploegen 

of spitten beter is. Het nadeel van spit ten: er 

blijven meer gew asresten achter, maar door 

een deelnemer w ordt gezegd dat dit bij hem 

erg mee valt . Het onkruid neemt w el langzaam 

toe. Bij een aantal bedrijven w orden ook de 

grote gew asresten w eggehaald voor de 

composthoop. Bij ploegen begin je mooi met 

een schoon land, en dat vinden sommige telers 

erg prett ig, waaronder Klaas Nijhof van de 

Nieuw e Ronde. Diep ploegen (± 20 cm) zou 

kunnen helpen tegen kw eek, vaak een 

probleem op de gronden die CSA telers kunnen 

krijgen.  

 

De w ielschoffel w ordt veel gebruikt door de 

tuinders, w aarbij je f lexibel kunt w ieden, in 

tegenstelling tot schoffelmachine achter de 

trekker (vaste rijafstand nodig). Ook de 

handschoffel w ordt w el gebruikt. Klaas heeft  2 

w ielschoffels meegenomen, bij één 

w ielschoffel heeft hij zelf een torsiew ieder 

gebouw d en is er erg enthousiast over. Werkt 

erg goed als het onkruid nog klein is, vlakke 

grond is w el nodig. Bij kwetsbare gew assen is 

de torsiew ieder niet handig. De andere 

w ielschoffel (Hoss) is geïmporteerd door de 

collega van Klaas: Pieter van de Nieuwe 

Ronde. Pieter haalde de w ielschoffel uit de VS, 

hij heeft  er w el 200 van geïmporteerd. Er 

kunnen bij deze w ielschoffel verschillende 

attributen onder w orden gezet, nu zit er een 

aanaarder op. Deze gaat het eerste onkruid 

goed tegen en maakt de grond ook iets 

vlakker. Veelbelovend, vonden de tuinders! 

 

Piet, van De Stek (huisverkoop, 150 klanten), 

schoffelt  veel met de hand, maar heeft  voor 

maïs en tuinbonen een schoffelw erktuig, ook 

heeft  hij een aparte schoffelmachine voor de 

sla. De schoffelmachine voor de sla heeft 4 

w ielen en 6 schoffels en is gemotoriseerd. Er 

w ordt opgemerkt dat Tom Troonbeeckx een 

lichte, zelfrijdende schoffelmachine (Hak) 

heeft . 

 

De Nieuw e Akker (Haarlem) heeft 2 locat ies. 

Bij de eerste locat ie is er veel last van kweek, 

en dat w ordt verw ijderd met de hand en er 

w ordt gebruik gemaakt van een cult ivator. 
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Maar de kweek w as zo erg dat er zw art plast ic 

voor lange t ijd over de grond is gelegd, dit 

heeft  veel kw eek verw ijderd maar nog niet 

alles. Bij de tw eede locat ie is er door mest veel 

onkruid gekomen, met name pollen onkruid 

w at last ig te verw ijderen is met de machine. 

Tuinder Erik de Keulenaar denkt erover na om 

eventueel te gaan branden.  

 

Machines w aarmee kw eek eventueel beter kan 

w orden aangepakt is de Quickup en de 

rodw eeder, een soort 6-kant ige staaf die je 

door de grond trekt w aardoor de w ortels van 

het onkruid omhoog komen. Eén van de 

deelnemers w as ook enthousiast over de 

kantelschoffel w aarmee tw ee kanten op kan 

w orden geschoffeld en ook vrij precies. Te 

koop bij Kopersporen.  

 

Voor zandgronden zijn er vrij veel 

mogelijkheden qua mechanisat ie, maar voor 

klei is dit  vaak w at last iger. Een opt ie hiervoor 

kan zijn om te rotorkopeggen, dit  kan vrij 

oppervlakkig zodat de bodemstructuur niet 

veel w ordt aangetast. De rolschoffel werkt ook 

redelijk goed op klei (Warmonderhof), maar de 

nieuwere rolschoffels (vanaf 20 cm) zijn niet 

van heel goede kw aliteit . Zand en klei 

verschillen erg! 

 

Een idee van een deelnemer is om permanente 

bedden te gebruiken met vaste rijpaden (met 

gras). Hierbij w il ze dan gaan schoffelen met 

een paard. Er zijn bedrijven die w erktuigen 

maken voor paarden/ezels (Frankrijk).  Bert 

Vandergeynst (Tongeren) heeft  in Frankrijk een 

cursus gevolgd bij ADABio Autoconstruct ion 

om zelf machines te gaan maken. Hij w il 

eventueel in Vlaanderen ook zo’n soort 

organisat ie oprichten. 

 

Ook ligbedden op zonne-energie w erden nog 

genoemd als een hulpmiddel bij 

onkruidbestrijding. Tijdens de excursie op 

zondag bij tuinder Wiel en Joep vd Bool 

hebben w e gehoord dat zij hier uiterst tevreden 

mee zijn.  

2.3 Werkgroep 'geld’: crowdfunding, pensioen, 

arbeidsongeschiktheid: hoe regelen? 

Maria van Boxtel houdt een inleiding 

over crow dfunding, eigenlijk f inanciering door 

‘de menigte’ . Hierbij is het belangrijk een 

onderscheid te maken tussen voorfinancieren 

van exploitatie en financieren van vermogen.  

 

Voorf inancieren van exploitat ie lijkt  op een 

groenteabonnement en kan je makkelijk zelf  

doen: via vooruitbetaling voor een product of 

dienst. Duidelijke voorw aarden (w anneer en 

hoelang kunnen producten w orden opgehaald, 

w at te doen als de producten niet geleverd 

kunnen w orden?), goede administrat ie en 

heldere afrekening zijn dan nodig. 

 

Financieren van vermogen is ietsje 

ingew ikkelder, maar kan je ook zelf doen of 

uitbesteden aan een crowdfundingplatform: 

crow dfunders helpen f inancieren in benodigde 

vermogen. Hierbij is er een scherpere f inanciële 

en f iscale w etgeving. Advies van bank of jurist  

is gew enst en investeerders kunnen het best 

betalen naar een aparte rekening of derde-geld 

rekening van uw  notaris. Crow dfunding in 

vermogen kan ook uitbesteed w orden aan een 

crow dfundingplatform (tegen vergoeding, 

meestal 100 euro inleg plus circa 3% van het 

opgehaalde vermogen) 

 

Waarom zou je crow dfunding doen? De band 

met de burger w ordt versterkt  (klanten) en je 

krijgt  f inanciering, vaak tegen lagere rente dan 

bij een banklening. 

 

Volgens de oprichtster van de st icht ing de 

Nieuw e Akker bij Haarlem is het belangrijk een 

onderscheid te maken tussen ondernemer en 

st icht ing. Voor de burger-investeerder is het 

helder om te betalen aan een st icht ing of 

crow dfundingplatform. Dat komt 

betrouw baarder over dan een betaling direct 

aan de ondernemer/ boer. Toch zijn er ook 

boeren die burgers direct aan het bedrijf  laten 

betalen, zoals bijvoorbeeld het Leeuw eriksveld. 

Dat de burger het je gunt, is dan belangrijk.   
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Als je crow dfunding doet en uitbetaalt in 

natura, is het verstandig om na te denken over 

de BTW, samen met je boekhouder. De 

investeerder betaalt  inclusief BTW, jij betaalt  

een product of dienst terug inclusief BTW.  

Er zijn dan in Nederland verschillende BTW 

tarieven: 6% voor voeding, 21% voor diensten 

(act iviteiten, educatie) en alcohol. Alleen in de 

landbouw  kan er gekozen w orden of er voor 

voeding 6% of vrijstelling (geen BTW) 

gerekend w ordt. Bij grote externe 

investeringen is het interessant om als 

landbouw er w el in de BTW regeling te zit ten.  

 

Voorbeeld w aar crow dfunding goed w erkt: 

Grebbeveld Schapen & Zo, met 

voorf inanciering van schapen (een ‘schapen-

abonnement’ ). 

De klant koopt een schaap ter w aarde van 100 

euro en krijgt  Grebbebonnen terug ter w aarde 

van 120 euro. Deze bonnen zijn 2 jaar geldig 

en de klant kan er vlees, vachten en 

act iviteiten mee kopen. Grebbeveld biedt zo  

20% rendement. Omdat burgers het zo’n leuk 

init iat ief vonden, is dit  misschien aan de ruime 

kant. Investeren in duurzame landbouw  kan 

ook een beloning zijn voor de burger. 

 

Voorbeeld van crow dfunding goed w erkt: de 

Meander, met vermogensfinanciering via 

klanten. Klanten konden een achtergestelde 

obligat ielening geven aan Sticht ing het Anker, 

de beherende st icht ing achter boerderij de 

Meander. Klanten stort ten geld op de derde 

geld rekening via een notaris. Let op: meld je 

klanten w at een achtergestelde obligat ielening 

is: in geval van faillissement w orden eerst de 

kosten voor de bank en belast ingdienst in 

rekening genomen, de burger-investeerder 

komt als laatst  en kan zijn geld dus kw ijt  zijn. 

 

Het voorbeeld van de Meander staat 

uitgebreider in de brochure ‘Crow dfunding op 

de boerderij’ , dat je kan dow nloaden van 

w w w .landco.nl bij ‘publicat ies’  

 

 

Belangrijk bij een crow dfunding project:  

 Een goed verhaal (persoonlijk) 

 Herhaling bij succes 

 Een concrete vraag voor de klant  

 Een concreet product  

 Bestaande band met klanten uitbreiden 

 Alle middelen benutten (sociale media, 

burgemeester). Campagne voeren kost veel 

t ijd, neem er een periode voor en bepaal 

een einddoel/ datum. 

 Vertrouwen w ekken (bijv. geld blijf t  staan 

op de rekening totdat een bedrag is 

bereikt, als het niet w ordt bereikt gaat het 

terug naar de investeerder) 

 

Denk je zelf aan crow dfunding? Volg dan deze 

stappen voor eigen crow dfunding: 

 Bepaal uw  doelstelling 

 Kies een geschikt middel (zelf  of met 

behulp van crow dfunging platform?) 

 Stel doelgroep een concrete vraag 

 Zet afspraken op papier 

 Bouw  het vertrouwen op 

 

Via crow dfundingplatform kan je investeerders 

vinden, meestal vereist het platform een inleg 

van 100 euro met 1-3% rente. Het is w el 

nodig om zelf investeerders te zoeken! 

Voorbeelden van fondsen die in samenw erking 

investeerders zoeken om grond aan te kopen:  

België: biogrondfonds; Frankrijk: Terre de Liens 

Nederland: BD grondbeheer met schenkingen, 

nog niet met investeerders, maar de Nieuw e 

Rentmeester werkt hieraan.  

 

Arbeidsongeschiktheid: voor een w erknemer in 

loondienst is dit  automatisch geregeld, een 

ondernemer moet dit  zelf  regelen. Een 

verzekering voor de ondernemer is duur. Een 

mogelijke opt ie is (in Nederland) een 

‘broodfonds’  als inkomensverzekering, de 

tuinsters van de Stroom uit  Hemmen zijn hier 

heel tevreden over. Hierbij vormt een groep 

ondernemers een locale schenkkring. Iedere 

deelnemer heeft een eigen aparte 

broodfondsrekening, w aarop hij tot  een 

maximum bedrag spaart.  

http://www.landco.nl/
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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.  

 

Pensioen:  in loondienst: AOW +  verplicht 

geregeld. Voor de ondernemer geldt w eer: 

AOW +  eigen keuze. In de landbouw  is 

pensioen vaak van verkoop van het bedrijf , 

maar dan moet er w el een koper zijn en het is 

niet er realist isch voor een pachtbedrijf . Grond 

w ordt meer w aard, maar dit  maakt uitkopen 

vaak last ig. In België biedt het biogrondfonds 

hier oplossingen voor. 

 

In Nederland is pensioenaanvulling mogelijk 

met lijf rente of banksparen. 

Lijf rente is een verzekering, w aarbij de 

uitkering alleen naar de verzekerde gaat. De 

maandelijkse bijdrage voor deze verzekering is 

aftrekbaar voor de inkomstenbelast ing. 

Banksparen valt  onder het deposito-garant ie 

stelsel. De uitkering is belast 

(inkomensbelast ing), maar gaat  ook naar 

erfgenamen. Ook België kent vormen van 

pensioensparen; vraag toch maar eens aan je 

boekhouder! 

 

In deze werkgroep w erd de kennismaking met 

het principe ‘broodfonds‘  zeer gew aardeerd 

door het publiek.   

 

 

 

 

 

2.4 Werkgroep 'starten van een CSA en 

klantenbinding met  sociale media' 

Moniek van Hirtum van de Vrije Akker 

en Iris de Graaf, St icht ing Biologisch Goed Van 

Eigen Erf vertellen over communicat ie met je 

klanten en binden met sociale media.  

 

Er zijn heel veel manieren om de 

communiceren met je klanten en burgers te 

binden. Communicat ie is heel belangrijk en 

kost t ijd. Het is mogelijk om voor de 

communicat ie klanten in te schakelen, 

bijvoorbeeld bij het maken van foto’s of het 

geven van rondleidingen en uit leg aan nieuw e 

klanten. De geschikte methode van 

communicat ie hangt af van de doelgroep. 

‘Oudere’  klanten zullen minder van Whatsapp 

gebruik maken dan bijvoorbeeld jonge mensen 

uit  de stad. 

 

De deelnemers aan deze w erkgroep zetten veel 

middelen in, ook  social media: 

 Boergondisch feestmaal/ kookw orkshops: 

eten op de tuinderij bindt klanten 

 Film tonen (bij de Vrije Akker in Haarlem 

w erd ‘ farmer John’  getoond) 

 Rondleidingen voor nieuw e klanten (kan 

ook door andere klanten) 

 Website (denk ook aan foto’s, zeggen vaak 

meer dan tekst) 

 Weblog 

 Facebook (bestaand netwerk gebruiken om 

evenementen aan te kondigen) 

 Webw inkel 

 Eigen kringen, mondelinge reclame 

 Nieuw sbrief op papier (stuur bijvoorbeeld 

recepten mee, werkt goed om plukken te 

sturen) 

 Persberichten in streekkranten 

 Flyers/ strooibriefkes/ aanplakbiljetten (ook 

laten verspreiden door klanten) 

 Emailadressen van klanten verzamelen 

 Tw it ter (mogelijk nadeel: er zijn weinig 

tekens toegestaan per bericht ; voordeel: 

het kan snel tussendoor) 

 Whatsapp (snel en interact ief) 

 Focus op toerisme 

http://www.broodfonds.nl/
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Er zijn ook samenw erkingsverbanden van 

vergelijkbare boerderijen, die samen promotie 

maken. Een voorbeeld hiervan is Van Eigen Erf , 

dat biologisch eten ‘ rechtstreeks van de boer’  

uit  eigen regio promoot. Iris van de Graaf: 

“ Vanuit  de overtuiging dat voeding lekker, 

gezond en duurzaam zou moeten zijn. Door de 

korte lijn van boer naar bord blijven producten 

verser, en daardoor lekkerder en gezonder. 

Bovendien w ordt aanzienlijk op de vele 

voedselkilometers bespaard. Onze, meer dan 

honderd, aangesloten biologische boeren 

voeren het cert if icaat ‘Biologisch Goed Van 

Eigen Erf ’ .”  w w w .vaneigenerf.nl  

 

Iris ontw ikkelde een nieuw  init iat ief voor 

boeren en consumenten samen: ‘Locafora’ . 

Een online platform om alles over lokaal 

geoogst en ambachtelijk gemaakt eten te 

delen, te kopen en te verkopen. Omdat hier 

ook burgers op kunnen als ‘ambassadeur van 

jouw  CSA bedrijf , is het een leuke aanvulling: 

w w w .locafora.nl Via Locafora is het 

bijvoorbeeld mogelijk een eigen w ebw inkel te 

starten of inspirat ie over vernieuw ende 

landbouw methoden te delen. 

 

In de w erkgroep w erd w hats’app met gesloten 

groep gezien als een mooie manier voor snelle 

communicat ie tussen tuinder en klantenkring. 

Facebook daarentegen w erd als minder 

veelbelovend gezien. Uit  de w orkshop kon 

verder w erden opgemaakt dat een papieren 

nieuw sbrief belangrijk blijf t  in de toekomst; 

met hierin vooral veel leuke dingen. Ondanks 

het groeiende aantal digitale kanalen blijven 

klanten het f ijn vinden om een w ezenlijke brief 

in huis te krijgen. Het publiek maakt een kleine 

kanttekening over de veelbelovende aspecten 

van social media: ervaring blijkt dat je als 

(CSA) tuinder toch vooral nieuwe klanten krijgt  

van mond tot mond reclame en niet zozeer 

door het gebruik social media. Het init iat ief  in 

Haarlem, de Vrije Akker, w erd door het publiek 

aangehaald als bijzonder voorbeeld hoe het 

anders kan; in Haarlem kw am het init iat ief  

vanuit  de klanten die een tuinder zochten!   

2.5 Werkgroep 'meer dan groenten' 

Corneel van Rijn van Boerderij 

Buitenverw achting en Jan Wieringa van 

boerderij Veld en Beek spraken als inleiding 

over w at de kern van het CSA concept is. Hier 

kw am uit dat vooraf betalen, solidariteit , 

vertrouw en en zelfvoorzienend voor de 

gemeenschap erg belangrijk is. Ook zien de 

meeste het niet los van biologisch. Bij het 

Vlaamse netw erk van CSA is het bio-keurmerk 

verplicht, maar veel mensen zien ook w el iets 

in collegiale controle. Bij het w elkomstpraat je 

w as al aangekaart dat de bijdrage voor Skal 

vrij veel is voor een (kleinschalige) tuinder. Een 

deelnemer zei dat hij dit niet zo erg vond 

aangezien het geld gaat naar de biologische 

landbouw . Veel deelnemers vinden het 

vertrouw en erg belangrijk in het CSA concept, 

vertrouw en vanuit  de klant, maar ook vanuit  

de boer. Ook w ordt er genoemd dat een 

gemeenschap eigenlijk een boer zou moeten 

zoeken in plaats van andersom, w at nu vaak 

nog het geval is. 

 

CSA is nu vooral voor de progressieve 

middengroep, dit komt w aarschijnlijk door het 

sociale netw erk. De toegankelijkheid voor alle 

mensen is w el belangrijk vinden veel 

deelnemers. Er w ordt gedacht dat de mensen 

die niet voor CSA gaan komt door hun cultuur, 

netw erk, interesse en ook vanw ege de prijs.  

 

Jan Wieringa vertelt over zijn boerderij Veld en 

Beek (in Doorw erth). Hij is 15 jaar geleden 

begonnen met zijn boerderij met melkvee en 

vlees. Hiervoor moest hij eerst grond zoeken, 

daarna de consumenten. Directe verkoop bleek 

nodig, omdat het anders niet uitkan. Om te 

kijken of er animo voor zou zijn heeft hij een 

enquête gehouden, hieruit bleek dat er wel 

genoeg geïnteresseerden zouden zijn. Hij is 

toen begonnen met 8 koeien en 80 klanten. 

Tegenw oordig heeft  hij 35 koeien en 1500 

klanten. In eerste instant ie is hij begonnen met 

thuisverkoop, daarna stond hij met een 

koelwagen op elke dag van de w eek in een 

ander dorp op een vast afhaalpunt, maar dit  

http://www.vaneigenerf.nl/
http://www.locafora.nl/
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w as logist iek vrij last ig. Daarom heeft  hij later 

vaste afhaalpunten gemaakt  van gesloten 

koelwagens, w aar de klanten met een eigen 

sleutel hun bestelling kunnen afhalen. Dit  

neerzetten van een koelw agen w erd gelukkig 

door de gemeente gedoogd.  

 

Na 12 jaar op verschillende boerderijen te 

hebben gezeten, is er nu een def init ieve 

boerderij. Door het melkquotum moest Jan een 

t ijdje stoppen met melken, omdat hij geen 

melkquotum meer kon huren. Wat w el mag 

zonder quotum is je eigen koe melken voor 

eigen consumptie, dus bedacht Jan dat de 

klanten eigenaar zouden w orden van een koe 

en dat hij voor hen zal melken. Aangezien dit 

een soort schijnhandel is w at niet mag volgens 

de w et, durfde hij dit  in het begin niet aan. 

Uiteindelijk heeft  hij het risico w el genomen 

omdat in 2015 de melkquotum eraf gaat. De 

consumenten coöperat ie heeft de koeien 

gekocht en de consumenten kunnen koedelen 

(aandelen) van de coöperat ie kopen. In het 

contract met de consumenten staat w el dat zij 

niet verantw oordelijk zijn voor de koeien. Jan 

past zich aan, aan w at de klanten w illen: zo 

heeft  hij bijvoorbeeld nu de kalveren bij de 

koeien lopen. Ook kunnen de klanten nu 

groenten kopen en mogen de klanten alt ijd bij 

de koeien komen kijken. 

 

De klanten moeten bij hem melk, yoghurt en 

karnemelk bestellen, de andere producten zijn 

vrij te halen w orden op een lijst  afgestreept . 

Alle producten halen de klanten op in 

koelwagens op verschillende plekken, die door 

Jan w orden bijgevuld. De afrekening gaat via 

automatische incasso afgeschreven aan het 

eind van de maand. De consumenten hebben 

een sleutel van de koelw agen. Voor de 

groenten is het nog last ig om in te schatten 

w at de consumenten w illen.  

 

Jan Wieringa heeft  leden van een coöperat ie 

Veld en Beek met een eigen sleutel, maar hij 

voert geen open boekhouding en klanten 

beslissen niet mee over de bedrijfsvoering. Hij 

is daarmee niet voor CSA gegaan omdat hij het 

gevoel had dat de klanten dat niet w ilden. Bij 

groenten zou dit  ook makkelijker zijn aangezien 

er minder investeringen zijn. Ook w il hij graag 

eigen baas zijn en blijven, al geeft  de 

consumenten coöperat ie w el advies aan hem, 

maar hij ook aan de consumenten coöperat ie, 

het laatste w ordt  door beide als belangrijkste 

gezien. Alle klanten zijn lid van de coöperat ie 

(€2,50/jaar). 

 

Jan heeft  ervoor gekozen om de hoogste prijs 

van Nederland te geven aan zijn producten, 

w ant hij w il klanten die voor kw aliteit gaan en 

hij vind het de taak van de polit iek om iedereen 

biologisch te kunnen laten eten en niet van de 

boer. 

 

Jan heeft  Blaarkop-koeien, w ant dit  is een 

goeie koe voor zijn grondsoort met sober 

rantsoen toch goede melk en vlees, en het is 

met de vlek rond de ogen een erg herkenbaar 

ras. 
 

 

  

 



 

 

 

 
3 

Afsluiting en excursie’s  
Akkie’s Tuin, de Vrije Akker, Tuinderij de Waog 

      …en meer leesvoer… 
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3.1 Afsluiting 

Nadat w e de belangrijkste uitkomsten van de 

w erkgroepen hebben gedeeld, sluit  

dagvoorzitter Maria van Boxtel tevreden de 

CSA Conferent ie af.  

 

Deelnemer Jan Wieringa van boerderij Veld en 

Beek, gaf nog een korte samenvatt ing van zijn 

boerderij en bedrijfsvoering voor de hele 

groep.. Al de producten van het melk- en 

vleesveebedrijf  Veld en Beek w orden geleverd 

aan een vaste consumentenkring; sinds 2012 

verenigt in de Coöperat ieve Vereniging. De 

zuivel, vlees en sinds 2012 groente w orden via 

een uniek verkoopsysteem geleverd aan 

klanten in de omgeving: er zijn in vier dorpen 

rondom Wageningen koelw agens geplaatst , 

w aarvan iedere consument een sleutel heeft . 

Hiermee kan de klant  op elk gew enst moment 

zijn of haar boodschappen ophalen. Een 

consument heeft een f lexibel abonnement op 

zuivel w aarbij iedere week een andere 

bestelling kan w orden gedaan. Voor kaas, 

vlees en groente kan de klant via een ‘pak en 

schrijf ’ - systeem meenemen w at hij of zij nodig 

heeft , opschrijven en vervolgens w ordt het 

maandelijks afgerekend via automatische 

incasso. w w w .veldenbeek.nl  

 

De laatste jaren is de klanten kring van Veld en 

Beek gegroeid tot 1500 leden w aarbij in 2012 

de Coöperat ieve Vereniging is opgericht. 

Dankzij de trouw  van de consumenten kon in 

2012 een eigen melkveestapel w orden 

aangeschaft . De koeien van Veld en Beek zijn 

eigendom van deze vereniging. Dit model zorgt 

soms voor discussie: w ie is de baas over de 

bedrijfsvoering, Jan of de consumenten?. Jan 

Wieringa: “ In hoeverre laat ik de consument 

meebeslissen w at ik doe?”  Gelukkig zijn de 

discussies  vreedzaam opgelost. Tot slot 

verteld Jan Wieringa; “ De consumenten 

vereniging geeft  de boerderij advies en de 

boerderij geeft  de consumenten vereniging 

advies. Hierbij is het advies w at de boerderij 

geeft  doorslaggevend.”  

We konden nog het interessante museum de 

Locht bezoeken, met allerlei mechanisat ie uit 

vroeger t ijden die toch nog relevant bleek voor 

de deelnemers!  

 

Maria van Boxtel dankt iedereen heel hartelijk voor 

de actieve aanwezigheid en het delen van alle 

ervaringen!  

 

… en meer leesvoer… 

 

Verslagen van vorige CSA Conferent ies op 

w w w .landco.nl bij ‘publicat ies’  

 

Meer informatie over Pergola: w w w .csa-netw erk.be  

 

Dow nload zelf  de brochure ‘ crow dfunding op de 

boerderij’  van de site  w w w .landco.nl bij 

‘publicat ies’   

 

De CSA Conferent ie 2013 w erd mede mogelijk gemaakt 

door het Willy Schilthuisfonds van de vereniging voor 

Biologisch Dynamische Landbouw  en Voeding. 

 

Chef-kok Kim Fernhout en zijn medew erkers 

kookten ’s avonds voor ons heerlijke pizza’s in de 

houtgestookte, mobiele pizza-oven: precies 

hetzelfde als de houtoven van het museum. Wil je 

Kim ook inhuren? w w w .pizzabakker.artcuisine.info 

 

 

http://www.veldenbeek.nl/
http://www.landco.nl/
http://www.csa-netwerk.be/
http://www.landco.nl/
http://www.pizzabakker.artcuisine.info/
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3.2 Excursies 

Op zondag 12 januari hebben w e drie 

interessante init iat ieven bezocht in de buurt 

van Venlo. Hier een korte beschrijving van de 

bedrijven:  

 

 

Akkie’s Tuin – Imkers en fruittelers Ans Hoeijmakers 

en Henk van Gerwen 

 
 

Ans Hoeijmakers en Henk van Gerw en zijn 

fruit telers en imkers, en op deze mooie 

w interdag leiden ze ons rond langs de 

bijenkasten achter hun w oonhuis. “ er zitten 

zo’n 25 tot 30.000 bijen in de kasten” , 

vertellen ze. “ De tros bijen houdt zichzelf  op 

27 graden Celcius, door steeds van binnen 

naar buiten van plaats te w isselen en door in 

het midden voer op te slurpen en door te 

geven aan de buitenste bijen die het het 

koudste hebben.”  Aan huis zijn Henk en Anke 

biologisch-dynamische imkers, en laten ze de 

bijen zelf zw ermen en overw interen op eigen 

honing. Voor de locat ies op afstand kan dat 

helaas nog niet, maar overal gebruiken ze de 

natuurlijke afstand voor bijenraampjes in de 

kasten: 38,4 mm met 10 raampjes per kast in 

plaats van de 35 mm met 11 raampjes per 

kast. “ Dat is de afstand die bijen zelf ook 

hanteren als ze vrij kunnen bouw en.”  Ze 

plaatsen 2 broedkamers op elkaar, en bij grote 

product ie daar nog een smallere honingkamer 

bovenop. “ De honingkamer halen w e eraf, de 

broedkamers laten w e alt ijd staan.”  Henk en 

Anke beheren bijenvolken in eigen achtertuin, 

maar hebben ook standplaatsen op 3, 9 en 

zelfs 17 kilometer afstand.  

 

Het bijvoeren van de bijen om te overw interen 

doen Henk en Anke met de duurdere 

invertsuiker, dat is beter voor de bijen. 

Gew one w itte suiker kost 50 cent de kilo 

invertsuiker 115 cent en biologische 

invertsuiker zelfs 235 cent. Ze w illen dat de 

bijen 20 kilo voer voor de w inter hebben 

opgeslagen, dat kunnen ze met w egen en/of 

raten tellen goed controleren. “ Tussen minus 

vijf  en plus vijf  graden kunnen w e in de kast 

kijken,”  vertelt  Henk. In de w inter druppelen ze 

dan met een oplossing van suiker, w ater en 

3,5% oxaalzuur, om de bijen te st imuleren te 

gaan poetsen en zo de varroamijt  kw ijt  te 

raken. Dat kunnen we zelf zien als Henk een 

w it te plank onder uit  de kast trekt met zw arte 

lijnt jes erop getrokken: de helder roodbruine, 

dooie mijten liggen duidelijk zichtbaar op de 

plank. “ Zo kan ik controleren of de besmett ing 

te erg w ordt, er zullen nu w el 500 tot 600 

mijten in deze kast zit ten.”   

 

De vlieggaten van de bijenkasten zijn in de 

w inter w at dichter gemaakt. “ Dat is handiger 

voor de bijen, dan hoeven er minder de wacht 

te houden en kunnen de muizen er slechter in.”  

Een bij poept de hele w inter niet, dat doet ze 

past w eer bij een temperatuur van meer dan 

12 graden Celcius bij de voorjaarsvlucht.  

 

Als een bijenvolk natuurlijk kan zw ermen, is 

dat beter voor het volk. Maar je moet zelf  thuis 

zijn om de zw erm te vangen. Anke en Henk 

hebben hun achtertuin er helemaal op 

ingericht: een lekker bankje om in de zomer 

een zw erm te zien en te vangen.  

 

Akkie’s Tuin richt nu ook een w inkel aan huis 

in, met imkerart ikelen en producten zoals 

honing en jam met fruit  of kruiden. Anke: “ We 

konden een uitstekende verw erkingsruimte 

voor de honing maken, en een w inkel plus 

ontvangst/lesruimte, omdat er vroeger aan ons 

huis een noodslachthuis zat en er dus 
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geschikte bijgebouwen zijn.”  De ruime en 

lichte ontvangstruimte is geschikt voor 

educatie, en w e leren er veel over de bijen. In 

de verw erkingsruimte w ordt de honing 

handgeslingerd en opgeslagen in emmers voor 

het afvullen in pot jes. “ Bij een vochtgehalte 

van 17%, dan kan je het jaren goedhouden,”  

w eet Henk. Crème of meer vloeibare honing 

heeft  te maken met de hoofddracht van de 

bijen: “ koolzaadhoning is bijvoorbeeld crème.”  

Als de honing ingesuikerd raakt, kan je het 

makkelijk weer vloeibar krijgen door 72 uur bij 

32 graden Celsius in de weckketel te zetten. 

“ In tegenstelling tot supermarkthoning, die 

w ordt gekookt om sneller te kunnen afvullen. 

Maar zo raak je ook een gedeelte van de goede 

stoffen kw ijt.”  

 

Werken met bijen moet zorgvuldig en rust ig 

gebeuren, en niet bij onweer. “ Daar w orden ze 

agressief van.”  Rook doet ze bedaren, “ ze 

denken dan dat er bosbrand is en blijven st il 

zit ten.”  Bijen hebben gedurende hun leven 

vaste taken in verschillende leeft ijdsfasen, ze 

starten met  poetsen en gaan dan verder met 

larf jes verzorgen tot honing aanpakken, 

w achtbij en vliegbij. Ze geven op een heel 

unieke manier aan elkaar door waar 

interessante drachtplanten staan: met een 

bijendans. Ze trillen om aan te geven dat er 

nectar is, en de hoek w aarop ze op de raat hun 

lemniscaten dansen geeft de hoek ten opzichte 

van de zon w eer, en de grootte van de 

lemniscaat de afstand.  

 

“ Imkeren is een dure hobby” , zegt Henk 

lachend. Maar voor zo’n 1000 euro aan spullen 

kan je wel jaren vooruit . Oja; een imker is 

verplicht te reageren op een zwerm, dus een 

auto met dichte achterkant is handig. “ Maar 

het is heerlijk en geeft veel bevrediging met 

deze leuke diert jes te w erken.”  Wij zijn het 

ermee eens, w ant iedereen geniet van een 

hapje heerlijke honing. 

 

www.akkiestuin.nl 

 

De Vrije Akker 

 

We bezoeken zelfpluktuin de Vrije Akker op de 

nieuwe locat ie, naast de camping en meer bij 

het dorp, in Lottum. Hier zijn tuinsters Maaike 

en Moniek niet gestart . Want t ijdens hun 

opleiding bij Landw ijzer (Moniek) en 

Warmonderhof (Maaike), ontmoetten Moniek 

van Hirtum en Maaike Kruijt  elkaar t ijdens de 

stage op tuinderij Het Volle Leven. Beiden 

kw amen ze niet van een boerderij, maar w aren 

al lang hobbymatig met moestuinieren bezig. 

Over een tuinderij volgens de CSA principes 

bleken ze dezelfde ideeën te hebben: een CSA 

tuinderij met mult ifunct ionele aspecten en 

groenten. Maar hoe te starten zonder grond? 

Een bedrijfsplan met w ebsite hebben ze zeer 

breed verspreid, en vervolgens w erd hen een 

plek aangeboden op een bestaand BD bedrijf  

van 17 jaar oud. “ Dat w as een f ijne start, 

onder de vleugels van een ervaren boer waar 

w e goed contact mee hadden en makkelijk 

compost van konden krijgen.”  Maar die locat ie 

had ook nadelen: “ In de buurt van 

Grubbenvorst, een zeer landelijk gebied met 

w einig klanten in de buurt en een beetje 

conservat ief ,” w eet Moniek nog. “ Bovendien 

zonder electra, stromend w ater, geen 

straatnaam en dus moeilijk te vinden voor 

nieuwe klanten.”  Toen het bedrijf  van de boer 

w aar ze zaten een nieuw e opvolger kreeg, zijn 

ze dus verhuisd met de tuin. “ Naast de 

camping w aar Maaike’s schoonouders alt ijd 

logeerden. Voor een schappelijk prijsje: de 

campingeigenaren krijgen een oogst-

abonnement ter w aarde van 750 euro per 

jaar.”   

 

http://www.akkiestuin.nl/


CSA Conferent ie 2013 . 17 . Verslag 11 en 12 januari 2014 

 

Ook bij de start op de eerste locat ie gingen 

Maaike en Moniek de uitdaging aan. “ We zijn 

erin gesprongen, maar w e hadden geen 

kapitaal.”  Met een duidelijke brief en een folder 

vonden Maaike en Moniek part iculiere 

investeerders. “ Dat w aren toekomstige leden, 

familie en tw ee onbekenden die het idee goed 

paste. Zo zijn w e onafhankelijk van de bank 

gestart, w ant w e w aren te klein en te 

alternat ief om goed te kunnen lenen.”  Van het 

startkapitaal van ruim € 25.000,-- kochten 

Maaike en Moniek meteen goed materiaal. “ We 

w illen w el w erkplezier houden en het gaf ons 

rust. Zo hebben w e onder andere een 

verplaatsbare kas.”  De investering van de 

geldschieters is een lening voor 5 jaar.  

 

Moniek en Maaike kozen bew ust w el voor 

zelfoogst. “ We w ilden mensen op het bedrijf , 

w e genieten ervan als mensen met hun kind 

komen oogsten. Zo zien en ervaren ze alle 

gew assen. Het is echt een ontmoetingsplek, 

en in de eerste jaarvergadering bleek het ook 

zo te w erken. De react ies w aren posit ief .”    

 

Slim van de Vrije Akker: “ w e hadden al 20 

leden voordat er iets w as.”  Onder andere door 

de vele wervingsact iviteit  om een plek en 

f inanciering te vinden. In het eerste jaar w as 

het zo makkelijk om voldoende plantgoed in te 

slaan. Het bleek nog wel nodig om in het begin  

meerdere afzetkanalen voor de groenten te 

zoeken, bijvoorbeeld via de lokale supermarkt 

en via markten, braderieën en veldverkoop. 

“ Dat w as meer ‘ reclame’  dan extra omzet, 

maar als mensen onze groenten een keer 

gezien hebben, zijn ze meteen enthousiast. De 

leden kw amen het afgelopen jaar nooit  iets te 

kort . In de eerste jaren w as het oogstdeel dus 

heel ruim, dat hebben w e meteen al uitgelegd, 

anders krijgen w e misschien later 

commentaar.”  Dat bleek nutt ig nu afgelopen 

herfst opeens veel leden erbij kw amen, en de 

groenten bij ons bezoek echt wel OP zijn.   

 

De prijs voor een oogstdeel w as in het eerste 

jaar     € 210,-- voor een volw assene, w at 

mensen als ‘veel’  ervaren in het gebied. Met 

de w ekelijkse oogstberichten, evenementen op 

de tuinderij en een praat je met de oogstende 

klanten slagen Moniek en Maaike er goed in 

hun klanten te binden. Ze hanteren een open 

boekhouding en w erken met een kerngroep.  

 

 
 

De nieuw e locat ie is langs de openbare w eg, 

en daarmee is de aanloop groter. “ Bovendien is 

w ater dichtbij, en electra, en zijn er betere 

gebouw en om onze zorgtak uit te kunnen 

bouw en. Uitbreiding is niet mogelijk, de 

camping heeft  maar 0,6 ha beschikbaar, maar 

dat vinden ze wel prima. “ We hebben nu 94 

leden, doel is 120 volw assenen, dat lijkt  ons 

realist isch voor onze teelten en ons gebied (11 

km van Venlo) en hoeveel w ij w illen werken 

met allebei kinderen.”  De echtgenoten van 

zow el Moniek als Maaiken hebben een goed 

vast inkomen, dus doel is om met 120 leden, 

zorg en educatie tw ee bescheiden inkomens te 
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verdienen. “ Zo w erkt het goed, pakketten is 

niet ons ding.”  Mensen die gew end zijn om 

veel bio te eten, vinden de Vrije Akker 

‘ spotgoedkoop’ ; andere vinden het duurder. De 

afzet naar de campinggasten valt  in het eerste 

jaar w at tegen, zij w illen vooral aardbeien en 

sla, dus een zelfpluk-aardbeien abo is in de 

maak.  

 

Het nieuwe perceel is nu in omschakeling naar 

biologisch, maar omdat er voorheen alleen 

paarden op stonden, vinden de meeste klanten 

dat  wel prima. “ We hadden veel last van 

kw eek. Met om de tw ee w eken ondiep en snel 

frezen, komt de kw eek boven te liggen en 

droogt uit  of is op te pakken. Ik had nooit 

gedacht dat ik nog eens zou zeggen: f ijn, 

melde!”  vertelt Moniek.  

 

De zelfpluk gaat goed, al w illen mensen alt ijd 

meer tomaten en aardbeien of vroege 

aardappels. “ Dan moet je uit leggen dat 

groenbemester een goed gew as is voor de 

grond.”  Erik de Keulenaar, van de Nieuw e 

Akker in Haarlem, heeft met 600 leden op 3 

hectare w el grenzen gesteld aan hoeveel de 

mensen mogen plukken. “ Eén keer per w eek, 

en met w eegschalen,”  vertelt  hij. Ook Jan 

Jaap Scholten van de Nieuw e Akker in 

Deventer geeft  richthoeveelheden. De Vrije 

Akker heeft  ‘oogstvlaggen’ , zodat de mensen 

w eten w at oogstrijp is. “ er komen mooie 

nieuw  houten bordjes, w aarop informatie over 

rijpheid en het oogstaandeel op een plast ic vel 

in het veld geschoven kan w orden. “ Dan is ook 

in het veld helder w at je als lid kan doen.”  

 

De Vrije Akker heeft  6 percelen in de lengte, 

laat Moniek ons helder zien. Voor en nateelten, 

plus groenbemesters, betekent intensief 

gebruik. Naast het natuurgebied gelegen geeft 

het perceel veel vraat van vogels, bijvoorbeeld 

duiven. Mais en bonen moeten de tuinsters 

voorzaaien, uitplanten en ook kolen gaan onder 

gaas. 

De biologische koeienmest komt van vlakbij, 

over de rivier, en moet dan toch een f linke 

afstand af leggen over de brug (te zw aar voor 

de veerpont!). Mest laten ze door de 

loonw erker verspreiden, frezen doen ze zelf. 

Naast mest en compost sturen ze sommige 

gew assen bij met bio luzernekorrel, omdat hun 

grond in het najaar echt wel ‘op’  kan zijn. 

Plantgoed bestellen ze bij Jongerius, en ze 

delen de transportkosten met de boer waar ze 

ooit  stage liepen. De tunnelkas van de Vrije 

Akker is verplaatsbaar, “ met 10 man ben je 

een volle dag bezig” , maar dat vinden de leden 

een leuke klus.  

 

w w w .devrijeakker.nl  

 

 
 

Na een heerlijke lunch in de kas van de camping gingen we 

met opgewarmde tenen en w arme harten en hoofden 

verder naar Wiel en Joep vd Bool. Trekkers kijken! 

 

 

 

 

http://www.devrijeakker.nl/
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De Waog 

 

 
 

Op tuinderij de Waog w orden w e gastvrij ontvangen 

door tuinder Wiel vd Bool en zijn zoon Joep. De 

tuinderij is het ouderlijk bedrijf  van Wiel, dat hij na 

een carierre bij DSM toch heeft  overgenomen en in 

1980 naar bio heeft  omgeschakeld. “ Als je toen 

omschakelde, had je geen klanten. Die moest ik 

gaan zoeken in Nederland, Duitsland en Belgie.”  Met 

succes richtte Wiel zich op primeurteelten op zijn 

7,5 ha: goeie prijzen bij extreem vroeg leveren, w at  

hem lukte in het zonnige zuiden. “ Maar de handel 

bleef moeilijk, mijn afnemers zijn t ien keer failliet  

gegaan, en de laatste keer bij Bloemberg kostte me 

dat 100.000 gulden.”  Het moest dus anders, dus 

Wiel zette een eigen bezorgdienst op met pakketten 

w aarbij de klant zelf  mag beslissen w at erin komt. 

“ Odin levert hier in de streek geen pakketten, 

mensen hier w illen maatw erk, een onsje hier en een 

kilo daar.”  Met een dorpsgenoot bouw de Wiel de 

eerste w ebw inkel. “ In 2001 had Albert Heijn een 

w ebw inkel, en w ij.”  Het inpakken en zoeken van de 

producten is verregaand geautomatiseerd, zoals w e 

gezien hebben in de inpakruimte met 32 kisten voor 

elke klant een. Een lampje gaat branden bij elke kist  

w aar een bloemkool in besteld is, als je in de 

computer als inpakker ‘bloemkool’  invoert. Wiel 

heeft  het handige systeem aan meerdere tuinders 

verkocht. In 1994 met 40 gezinnen in Eindhoven 

groeide de bezorgdienst uit tot ruim 700 gezinnen. 

“ In 2005 leverden w e 500 gezinnen met 1 auto en 

1 chauffeur in 2 dagen op vaste routes met 

afhaalpunten.”  Goeie omzet, maar Wiel w ilde w eer 

tuinder zijn. “ In 2005 hebben w e de bezorgdienst 

overgedaan, onder het motto ‘nooit  meer 

personeel’ , lacht hij.  

 

Eigen graan w ordt inmiddels gebakken tot eigen 

brood ‘de Waoghalsjes’  en gebrouw en tot  eigen 

speltbier. Met een uitbreiding naar 11 hectare kon 

Wiel lekker telen, met een vruchtw isseling van 2 

rust jaren (graan en gras), aardappelen, peen, kolen, 

bladgew assen en uien plus prei. De speciale 

producten gaan w eer naar de groothandel.  

 

Toen zich tw ee jaar geleden vijf  hectare grond 

ernaast te koop kw am, w ilde zoon Joep die eigenlijk 

bij een voerbedrijf  w erkte, w el w eer meedenken om 

ook tuinder te w orden. Sinds vorig jaar januari is hij 

mee in de maatschap. Eén van de innovaties die 

vader en zoon doorvoerden om onkruid te bestrijden 

is telen op norgfolie, te starten met pompoenen en 

courgettes.  

 

 
 

De langgerekte bedden w orden in één w erkgang 

bedekt met folie en tegelijk in gaat jes ingeplant met 

pompoen of courgetteplant jes. “ De machines 

hebben w e uit  Italië, daar kunnen ze in een keer 

folie leggen en planten. We hebben tw ee 

plantmachines, eent je met automatisch planten en 

eentje w aar je achterop staat en zelf  de plant jes 

invoert.”  Joep is enthousiast. “ We doen het nu 3 

jaar, met gew eldige resultaten. Met onze GPS 

gestuurde trekkers en nog een keer GPS op de 

plantmachine gaat het goed. Onze gronden in het 

beekdal kunnen een beetje schuin lopen, dan gaat 

het folie soms afhangen, maar het is te doen. In de 
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plantgaten moeten w e een beetje w ieden, maar dat 

is veel minder dan het hele bed.”  

 

Het w ieden gaat ook goed met het zelfrijdende 

w iedbed op rupsbanden en een dak van 

zonnepanelen. Wiel: “ We moeten het onze klanten 

nog aanbieden als relaxtherapie, de hele dag op het 

w iedbed.”  Wiel en familie w aren zelf  betrokken bij 

de ontw ikkeling van het innovatieve w iedbed. “ Ik 

neem nooit  genoegen met wat er al is.”  

 

Joep deed ooit  de Has en w erkte buitenshuis, maar 

vind nu toch uitdaging op de tuinderij. “ We w erken 

ook met maaimeststoffen, luzerne en klaver 

hakselen, inkuilen en met de mestverspreider over 

het land uitstrooien. Ik heb het idee dat het heel 

zacht is voor het bodemleven.”  Op ongeveer 4 

hectare oogsten ze zo’n 1000 kilo st ikstof. “ met 

dierlijke mest is fosfaat de begrenzende factor, met 

maaimeststoffen erbij kan ik een mooie combinat ie 

maken.”  Joep krijgt  ook gronden van de gemeente 

in t ijdelijke pacht als biologische teler, w aar hij de 

maaimeststoffen kan telen. “ Onze grond verslempt 

snel, met maaimeststoffen en het folie blijf t  de 

grond lucht iger.”  Met de folie kan je gew oon 

oogsten, het is afbreekbar.  

 

 
 

Joep heeft  nog plannen om de schuur, w aar 

momenteel de inpakruimte, de w inkel en de kant ine 

/ ontvangstruimte in is gevest igd, opnieuw  te 

bouw en en in te richten. Wij hebben even heerlijk 

rondgedw aald in de dunne w inkelgangen met 

uitgebreid assort iment (makkelijk grijpbaar en in te 

pakken voor de bezorgdienst). En gekeken naar de 

slimme inpakruimte op volgorde van de route een 

kist  met zw are producten onderin inpakken en 

handige softw are. En natuurlijk bij alle schoffel, 

plant en oogstmachines.   

 

www.boerwiel.nl  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

http://www.boerwiel.nl/
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Bijlage 1: Pergola bedrijven in Nederland in 2013 
 

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 boerderij 

invoeren. Zoek zelf  eens op:  

 

1. De Kraanvogel te Esbeek 

2. De Vrije Akker in Melderslo 

3. De Nieuw e Ronde in Wageningen 

4. De Nieuw e Akker in Haarlem 

5. De Nieuw e Akker in Schalkhaar 

6. De Oosterw aarde in Diepenveen 

7. De Amelis Hof op landgoed Amelisw eerd te Bunnik 

8. Tuinderij de Volle Grond op landgoed Amelisw eerd te Bunnik 

9. De Bioakker in Zutphen 

10. Boerderij Buitenverw achting in Hoogmade 

11. Āsum te Technum (bij Leeuwarden) 

12. In het Volle Leven te Vortum-Mullem (bij Boxmeer) 

13. Boer Koekoek nabij Nijmegen 

14. Hof van Tw ello te Tw ello 

15. Tuinderij ’ t  Wild te Rosmalen 

16. De Groote Ark, Oudeschip (provincie Groningen) 

17. Warmoezerij de Buitenplaats, Almere 

 

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 Delf t  

http://www.csa-netwerk.be/

