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Inleiding 
 
Hierbij treft u het verslag aan van de CSA & Pergola Conferentie, gehouden op 14 december 2011 op 
Proefboerderij Droevendaal te Wageningen.  Dit verslag is gemaakt door Maria van Boxtel, Land & Co met foto’s 
van de Nieuwe Akker door Jan Jaap Scholten en van de Pergola Dag door Conny Bufe en met schrijfhulp van de 
verslagleggers van de werkgroepen.  
 
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 of mooie foto’s te maken: dank!  Speciale dank aan Wessel Jansen van de Smidse 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 
Pieter Lammerts, uitbreiding de Nieuwe Ronde 
Jan Jaap Scholten, de Nieuwe Akker 
Michiel van Poucke, het Wijveld 
Tom Troonbeeckx, Het Open Veld en CSA Netwerk.be 
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1.1 Welkom! 
 Dagvoorzitter Maria van Boxtel heet iedereen 
van harte welkom. Maria heeft samen met Klaas 
Nijhof, tuinder op de Nieuwe Ronde en Egbert 
Lantinga, bestuurslid van de Nieuwe Ronde deze dag 
georganiseerd. ‘We zijn blij dat er weer zoveel 
betrokken tuinders en burgerleden naar Wageningen 
zijn gekomen’, start Maria van Boxtel de Pergola Dag 
2011. In de ochtend van de Pergola Dag 2011 
ontmoetten we enkele nieuwe en al wat vertrouwdere 
initiatiefnemers van CSA-bedrijven, zoals Pieter 
Lammerts, die aan het Honingblokpad in Wageningen 
de akkers van de Nieuwe Ronde heeft uitgebreid. En 
zoals Jan Jaap Scholten die startte met de Nieuwe 
Akker, een zelfpluktuin in Schalkhaar bij Deventer. En 
Michiel van Poucke, tuinder op het Wijveld in Gent, die 
inmiddels drie jaar ervaring met CSA heeft. Tot slot 
van het ochtendprogramma vertelt Tom Troonbeeckx,  
tuinder het Open Veld, nog over de  CSA stichting 
Vlaanderen.  
 

 
 
1.2 De Nieuwe Ronde groeit met tuinder 

Pieter Lammerts 
 Pieter Lammerts wilde al tijdens zijn studie 
biologische landbouw in Wageningen eigenlijk echt 
boer worden. Maar hoe? In Wageningen had hij ook 
CSA landbouw leren kennen, en dat was helemaal wat 
hij wilde. Maar in Wageningen zelf zijn al veel 
biologische bedrijven die rechtstreeks aan de klant 
leveren, waaronder CSA-bedrijf de Nieuwe Ronde, en 
Pieter zag in eerste instantie weinig kans zich ertussen 
te ‘wurmen’.  Gelukkig bleek dit toch mogelijk: een 
biologische tuinder met anderhalve hectare op de 
Wageningse Eng stopte vanwege 
gezondheidsklachten. En voor de Nieuwe Ronde 
bestond een lange wachtlijst voor consumenten om lid 
te worden. Zo werd 1 en 1 gauw 2.  
 
Pieter’s jeugdige enthousiasme hielp, vertelt hij op de 
Pergola dag: ‘ik bekeek de gronden, bedacht dat we 
de Nieuwe Ronde misschien konden uitbreiden en een 
half uur later zat ik bij tuinder Klaas Nijhof van de 
Nieuwe Ronde op de bank.’  
Zowel de bestaande tuinder van de Nieuwe Ronde 
(Klaas Nijhof) als het bestuur moesten er even over 
nadenken, maar vervolgens ging het snel. De Nieuwe 

Ronde zelf bestaat uit een zelfoogstgroentekwekerij 
met een actieve vereniging met behoorlijke inspraak, 
die aan circa 150 huishoudens levert. Met de 
anderhalve hectare nieuwe gronden was de tuinderij te 
verdubbelen.  
 
Pieter en Klaas hebben met de CSA-deelnemers van 
de Nieuwe Ronde bewust besloten de uitbreiding in 
stapjes te doen. ‘In vijf jaar laten we telkens groepjes 
van 45 nieuwe leden toe. Alle leden, ook bestaande 
leden, kunnen op beide locaties oogsten. Dat is 
makkelijk en vinden de leden ook leuk.’ Het teeltplan 
van beide locaties is identiek gehouden, behalve de 
aardappelen. ‘Ook dat is gemakkelijker. Klaas en ik 
kopen gezamenlijk zaden en plantgoed in en wisselen 
machines uit. En ik kan heel veel leren; zo nam ik 
laatst de zaaimachine en de korrels suikermaïs mee 
om op de nieuwe locatie te zaaien. Dan kan ik Klaas 
makkelijk even bellen met kleine vraagjes, zoals “op 
welk gat moet ik de zaaimachine nou eigenlijk 
afstellen?”. Ik heb met veel plezier en lekker gewerkt in 
dit eerste jaar,’ besluit Pieter. De 45 nieuwe leden voor 
de nieuwe akker waren redelijk snel gevonden, omdat 
er al veel mensen lid wilden worden. Ook tuinder Klaas 
Nijhof ziet de voordelen. ‘Het is leuk om  uit te breiden 
en met een jonge boer als Pieter samen te werken.’ 
 
www.denieuweronde.nl  
 
 

 
1.3 De Nieuwe Akker, Jan-Jaap Scholten 
 Ook Jan-Jaap Scholten is een starter in de 
landbouw. Na ruim 15 jaar in de psychiatrie gewerkt te 
hebben, stapte hij over naar een biologische 
zorgboerderij. ‘Ik zag de boerderij als goed middel om 
aan zorg te doen’, zegt hij. Omdat de landbouw op zijn 
eerste zorgboerderij waar hij werkte een beetje 
ondersneeuwde, zocht Jan Jaap naar nieuwe kansen 
op andere boerderijen. ‘Want zonder geld, grond of 
boeren in de familie is helemaal voor jezelf beginnen 
toch lastig.’  
Zowel op de Horsterhof als bij het Groene Spoor 
werkte Jan-Jaap als enthousiaste medewerker op 
biologische tuinderijen met pakketten, winkel en 
andere takken. Leuk, maar op de Pergola Dag zag hij 
aanvullende mogelijkheden.  ‘Ik was gegrepen, ik 
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hoorde alle verhalen van CSA-tuinders en ik dacht ‘dat 
ga ik ook doen’. Gewoon grond huren en beginnen.’  
 
Esgrond beviel Jan-Jaap het beste, dus in de regio 
rondom zijn woonplaats Deventer belde hij met de 
bodemkaart in zijn achterhoofd bij boeren aan. Zowel 
de gemeente, die een terrein pas later wilde 
bebouwen, als een varkenshouder in de buurt boden 
mogelijkheden. Het werd de gestopte varkenshouder 
die wel grond wilde verhuren. ‘We hadden het pas op 
8 maart geregeld, dus ik had een vliegende start,’ 
vertelt Jan-Jaap. Met een folder en een 
informatieavond kreeg Jan-Jaap zijn eerste 20 
belangstellenden bij elkaar, waarvan er slechts 5 
daadwerkelijk lid werden. Met mond-tot-mond reclame, 
de krant en een open dag wist Jan-Jaap in het eerste 
jaar zijn ledental omhoog te krijgen, maar dat viel niet 
mee. ‘Het kostte me veel energie voordat mensen lid 
werden; de open dag hadden we groots opgezet met 
pony voor de ploeg, maar daarmee kwamen we niet in 
de krant.’ Ook de afstand tot de stad, zo’n 8 kilometer 
fietsen, hield het ledental op ruim 20 denkt Jan-Jaap. 
De teelt ging wel geweldig. De mensen die uiteindelijk 
lid werden in het eerste jaar konden genieten van een 
overvloed aan groenten en een heerlijke picknickbank 
om rustig de tuin te overzien.  
 
Helaas voor Jan-Jaap wilde de varkenshouder die 
hem grond verhuurde niet doorgaan met de verhuur in 
het tweede jaar, mede omdat alle klanten langs zijn 
huis naar de tuinderij moeten en hij zijn privacy kwijt is. 
Jan-Jaap verkent nu nieuwe kansen met de 
woningbouwvereniging en de gemeente Deventer: op 
zo’n 13 hectare in Schalkhaar hebben ze grond 
aangekocht, maar kunnen ze uiteindelijk niet bouwen. 
Jan-Jaap is hoopvol dat hij zijn Nieuwe Akker hier kan 
voortzetten; de eerste ledenvergadering is al geweest! 
www.nieuweakker.nl  

 
 
1.4 Het Wijveld, Michiel van Poucke 
 Michiel van Poucke is van huis uit 
radiotechnicus, maar zocht naar een zinvollere 
besteding van zijn tijd. Op de opleiding bij Landwijzer 
leerde hij de tuinbouw en de mogelijkheden van CSA 
kennen. ‘Met CSA heb je  weinig grond en 
investeringen nodig, en toch de voordelen van 
loonzekerheid.’ In zijn woonplaats Gent had Michiel 

door zijn enthousiasme al snel een pool van 
geïnteresseerde burgers die wel lid wilden worden. 
Grond bleek lastiger. ‘Ik heb wel meer dan een jaar 
naar grond gezocht. Na een informatieve vergadering 
ben ik ook samen met de leden op zoek gegaan.’  
 
De strategie om samen met betrokken burgers naar 
grond te zoeken werkte beter. Grond vinden lukte, 
weliswaar een verwaarloosd perceel met een pH van 
3,9 en als onderhuur van een pachter en daarmee met 
weinig rechten. Maar toch: ‘in 2009 draaiden we ons 
eerste seizoen, meteen met 140 leden.’ Op de tweede 
informatieve vergadering van Michiel kwamen namelijk 
al 100 mensen af; naast flyeren en in de krant komen 
levert dat bij een grote stad als Gent makkelijk 
voldoende oogstdeelnemers op. ‘Alle leden van onze 
tuinderij komen zo rond 3 kilometer rondom de tuin,’ 
weet Michiel.  
 
Inmiddels bewerkt Michiel zijn 1,2 ha voor 180 leden 
en is zijn inkomen acceptabel. ‘Het is wel werk voor 2 
tuinders,’ heeft hij gemerkt. Dat hij eigenlijk geen 
bebouwing heeft en ook de beregening gecompliceerd 
gaat, draagt daaraan bij. Maar de bodem verbeterd 
goed. ‘En ook de deelnemers zijn supertevreden,’ 
besluit Michiel.  
 
www.wijveld.skynetblogs.be 
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1.5 CSA netwerk 
 Tom Tronbeeckx is tuinder van Het Open 
Veld in de buurt van Leuven (België). De Vlaamse 
CSA telers startten een CSA netwerk, waarin ze de 
kernbegrippen verder uitdiepen en ervaringen kunnen 
delen. Via www.csa-netwerk.be treedt de groep ook 
naar buiten, zodat de bedrijven voor zowel boer als 
consument makkelijker te vinden zijn.  
 
Tom Troonbeekx stelt graag het Vlaamse CSA-
netwerk aan ons voor. Tom: ‘in Vlaanderen waren we 
eerst geconcentreerd op onze eigen zaken, en dat is 
zo stilletjes gegroeid tot een flink aantal bedrijven. 
Toen werden we wakker en dachten we dat ook 
uitwisselen wel fijn is.’ Het Vlaamse CSA-netwerk is nu 
officieel verenigd: er is een grote vereniging voor alle 
CSA bedrijven.  
 
De vereniging / vzw kan ook de belangen van de CSA 
tuinders behartigen, zoals de prijszetting of een 
discussie met de overheid over ‘als leden meewerken, 
is dat dan zwartwerken?’ Ook in het sociale aspect 
werken de CSA-bedrijven samen. ‘Wat is eigenlijk een 
CSA-gemeenschap? Daarvoor hebben we gezamenlijk 
een engagementsverklaring opgesteld, de intentie 
waar we allemaal naartoe werken. CSA kan zo’n hype 
worden, dan moeten we bewaken wat het is.’ Behalve 
de principes van een CSA bedrijf zoals over de 
vergoeding voor de teler, het vooruitbetalen van de 
leden en gemeenschapsvorming (zie bijlage 1) 
wisselen de leden ook gewoon teelttechnische trucjes 
uit.  
 
‘Hoe je een gewas teelt, hoe je zelfoogsten regelt, hoe 
je communiceert met klanten. En we ruilen plantgoed 
en planten.’ Er zijn bijna 10 tuinders aangesloten, met 
een gezamenlijke website promoten we ook het 
concept CSA-bedrijf. De Nederlandse telers zijn 
geïnspireerd, en besluiten spontaan tot minstens een 
adreslijst, later een netwerk? De adreslijst wordt 
bijgehouden door Maaike en Moniek van de Vrije 
Akker; meld je dus daar als je belangstelling hebt: 
www.devrijeakker.nl 
 
Het CSA netwerk vind je via www.csa-netwerk.be 
 



 
 

2 

Werkgroepen 
Van groeien tot activiteiten, en van 
gemeenschapsvorming tot een ‘duidelijk profiel’; plus 
Franse inspiratie…   
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2.2 Werkgroepen 
 Op de Pergola Dag 2011 hielden we na de 
lunchpauze vijf lange werkgroepen: over ‘groeien, tot 
waar?’; over activiteiten op je bedrijf, over 
gemeenschapsvorming, over een duidelijk profiel voor 
CSA bedrijven en inspiratie uit Frankrijk: 
 
Werkgroep ‘groeien, tot waar?’ 
In de werkgroep ‘groeien, tot waar?’ zijn we vertrokken 
vanuit de praktijk van De Nieuwe Ronde, een pergola 
tuinderij bij Wageningen in Nederland 
(www.denieuweronde.nl). Aan de hand van het 
onderzoek van student Vincent Markiet, die op CSA-
bedrijf de Nieuwe Ronde de betrokkenheid van de 
klanten onderzocht, en het verhaal van tuinders Klaas 
Nijhof en Pieter Lammerts bleek het volgende:  
 
Vincent Markiet onderzocht de klanten van de Nieuwe 
Ronde, en het blijkt dat sociale media door potentiële 
leden belangrijk worden gevonden. Maar dit strookt 
niet met de ervaringen van de tuinders Klaas Nijhof 
van de Nieuwe Ronde en Tom Troonbeeckx van het 
Open Veld in Gent. Naast de e-mail zijn persoonlijke 
contacten veruit het belangrijkst voor de 
betrokkenheid, zeggen de tuinders.  
 
CSA-bedrijven zijn vooralsnog alleen levensvatbaar 
wanneer ze tegen een stad aan liggen. Tom ziet 300-
320 leden op één locatie als het maximum i.v.m. het 
persoonlijke karakter. Een uitbreiding van de 
oppervlakte wordt door hem als vervolgstap gunstig 
gezien om het bedrijf meer zelfvoorzienend te maken 
door het opnemen van secundaire productie (bv. 
eieren). Dit sluit aan bij het onderzoeksresultaat van 
Vincent dat gezinnen met kinderen vooral 
geïnteresseerd zijn om lid te worden wanneer er ook 
kleine dieren zijn (bv. kippen en geiten). Volgens Klaas 
is mond-op-mond reclame het meest effectief om meer 
deelnemers te krijgen en zo krijg je ook de “beste” 
leden. Uit de interviews van Vincent is gebleken dat 
een jaarcontributie van € 170 geen belangrijke reden is 
om geen lid te worden. Het meewerken in de tuinen 
wordt vooral door jongeren (< 25 jaar) en ouderen (> 
55 jaar) gedaan. Verslag: Vincent Markiet. 
 
 
 
 

Werkgroep ‘activiteiten op je bedrijf’ 
Esther Kuiler van de Ommuurde Tuin vertelde over 
haar bedrijf, dat ze runt met haar man Taco Ijzerman 
en medewerkers. De Ommuurde Tuin is geen CSA-
bedrijf, maar heeft wel een ruim aantal abonnee’s en is 
zeer bedreven in activiteiten.  
  
De Ommuurde Tuin is begonnen in 1999 op één 
hectare land. De tuin heeft een speelse vorm (als een 
cirkel) om het historische accent van de locatie te 
benadrukken. De tuin (en de winkel) is geopend van 1 
mei – 1 november op woensdag en zaterdag. 
 
De Ommuurde Tuin is een productief biologisch 
tuinbouwbedrijf. Het is geen pergolabedrijf, maar heeft 
wel abonnees, die wekelijks een groentepakket 
krijgen. De tuinders willen hun producten direct aan de 
klant verkopen tegen marktprijzen (dat is hoger dan 
wanneer producten worden verkocht aan 
natuurwinkel). De prijs wordt bepaald aan de hand van 
natuurwinkelprijzen (tenzij het daar heel duur is, dan 
gaan ze tussen supermarktprijs en natuurwinkelprijs in 
zitten). 
De Ommuurde Tuin biedt hun klanten: kwaliteit van 
producten, variatie, versheid en smaak. Opbrengst en 
bewaarkwaliteit vinden ze minder belangrijk. 
 
De groenten die in de winkel liggen worden ‘s 
ochtends geoogst, er is geen koelcel. Dat geldt ook 
voor de pakketten (die worden afgeleverd op drie 
locaties, waar ze kunnen worden opgehaald door 
abonnees). 
 
(Neven)activiteiten van de Omuurde Tuin:  
� Rondleidingen à €50 per uur 
� kook- en kruidenworkshops,  
� snoeiworkshops,  
� bezoekers die komen voor interviews en 

reportages � bekendheid 
� open dagen � voor bekendheid, niet specifiek 

voor vaste klanten (incl. rondleiding, speurtocht 
voor kinderen, verkoop van opgekweekte 
potplanten, die mensen thuis zelf verder 
opkweken. Wel voor vaste klanten.) 

� zorg (er is een zorgvragende medewerker),  
� theeterras,  
� familiefeestjes,  
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� educatie (schooltuintjes). Is intussen afgerond ivm 
subsidie die niet meer beschikbaar is. 

 
Esther probeert haar wensen, hobby’s en passies 
samen te brengen in haar werkleven. Dit door de 
nevenactiviteiten op haar bedrijf. 
 
Wat is er toegestaan op het land? Denk aan 
verpachter, gemeente, wetgeving, bestemmingsplan. 
Kookworkshops zitten op de Ommuurde Tuin precies 
binnen wat mag (m.b.t. bestemmingsplan en 
hygieneregelgeving). Bestemmingsplan is net 
gewijzigd, zodat nu ook recreatie toegestaan is. Zelf 
op zoek naar wat mag? Download de brochure ‘wat 
mag ik?’ van www.multifunctionelelandbouw.nl  
 
De Ommuurde Tuin promoot haar activiteiten op twee 
manieren: het verspreiden van een papieren folder en 
een digitale nieuwsbrief. Het is belangrijk en nuttig om 
een papieren maillijst aan te maken en bij te houden 
van de klanten. Daarnaast komt de tuin vaak in de 
publiciteit.  
 
Studente Roos de Adelhart Toorop vulde Esther aan 
over de opbengst en rendabiliteit van verschillende 
activiteiten. Hoeveel tijd wordt er besteed aan 
activiteiten en hoeveel leveren ze op? En waar is er 
mogelijkheid voor groei? 
 
Tuin  i.e. winkel en groentepakketten 
Tijd: 60% (90uur per week, 3 personen) 
2e plek wat betreft winst, ruim 20% 
Kost veel tijd en levert naar verhouding weinig op. 
Maar zonder de tuin kan de rest van de activiteiten 
natuurlijk niet bestaan, dus dit is een essentiële 
activiteit. 
 
Ronleidingen, workshops en catering 
Tijd: 15%, winst 6% 
 
Terras en overige winkelartikelen 
Tijd: Heel klein 
Winst: bijna 10% 
De terrasactiviteit is dus erg rendabel omdat het veel 
opbrengt en nauwelijks tijd kost. Een interessante 
vraag is hoeveel je het terras kan uitbreiden zonder 
dat het veel extra tijd gaat kosten. 
 

Zorg en educatie 
Tijd: 7% 
Grootste winst, 30-60% - dit percentage fluctueert flink 
per jaar omdat de zorgvrager er niet altijd is 
(bijvoorbeeld i.v.m. ziekte). 
 
Administratie 
Tijd: 20%, geen winst. 
 
De deelnemers aan de werkgroep gaven zelf ook 
voorbeelden van geslaagde activiteiten: 
� Hoge Born: Zelf aardbeien plukken 

(klantenbinding). Zelf plukken moet wel 
gereguleerd (duidelijk aangeven waar wel/niet 
geoogst mag)! Wens: ‘s winters workshop kransen 
maken.  

� Op open dagen: speurtocht voor kinderen zodat 
ook de ouders met hen het land op gaan (i.p.v. op 
het terras te blijven hangen). 

� Zakjes zaad aan kinderen geven, om thuis te 
zaaien en verzorgen. Voor klantenbinding en 
‘herhaling’ (d.w.z. zodat er ook thuis aan het 
bedrijf wordt gedacht). 

� Zelfpluktuin (incl. bloemen). Bloemen plukken 
moet actief worden gepromoot. Bijv. na workshops 
wordt aangeboden aan deelnemers om zelf een 
bosje bloemen te plukken. 

� Gratis bosje bloemen (zelf plukken) na het 
ophalen van groente in de tuin, trekt extra mensen 
of workshop boeket maken. 

� ‘Fastfood’ workshop, snel groente 
verwerken/bereiden voor gezinnen met weinig tijd. 

� Gebruik leden die iets leuks kunnen (bijv. 
bloemschikken, jam maken) om workshops te 
geven.  

� Verschillende workshops (voorbeelden van een 
bedrijf dat vooral op educatie gericht is): wilgen 
vlechten, zaaien met de boer, composthoop 
maken, bijenhuisje maken, etc. 

 
Overige tips/opmerkingen: 
� Kookworkshops en rondleidingen niet te 

goedkoop maken, daar mag best een serieuze 
prijs voor worden gevraagd. 

� Onverwacht koffie&taart aan het eind van de 
rondleiding wordt erg positief ontvangen. 

� Sluit je activiteit / rondleiding altijd af bij je winkel 
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� Heeft de gemeente commentaar of vragen ze 
naar je exploitatie als je een bouwvergunning 
aanvraagt? je bestemmingsplan gaat over 
bouwvolume, niet over omzet/winst.  

� Nevenactiviteiten die bij eigen (of andersmans) 
kennis&kunde passen zijn makkelijker te 
realiseren: als je zus chef-kok is, laat je haar de 
kookworkshops doen.  

Verslag: Kawire Gosselink 
 

 

Werkgroep ‘een duidelijk profiel voor CSA’ 
Geert Iserbyt besprak met een werkgroepje de 
randvoorwaarden voor een duidelijk profiel voor een 
CSA bedrijf. Een eerste aanzet voor een 
intentieverklaring of engagementsverklaring voor CSA 
bedrijven is bijgevoegd in bijlage 1.  

 
In deze workshop ging Geert met de deelnemers uit 
van de essentiële kenmerken van CSA, als 
gemeenschappelijk gedragen landbouw: het delen 
tussen boer en burgers van betrokkenheid, 
financiering, arbeid, risico’s en overschotten bij lokale 
duurzame voedselproductie.  
 
Op basis daarvan gingen we op zoek naar de 
minimumvereisten waaraan een CSA-bedrijf zou 
moeten voldoen om die naam waardig te zijn. Of nog: 
Welke aspecten moeten we bewaken, verzorgen en 
versterken opdat de identiteit van CSA-initiatieven zich 
ten volle kan ontplooien? 
 
1. Als belangrijkste kwaliteit voor CSA-bedrijven kwam 
naar voor dat het om lokale voedselproductie dient 
te gaan met een korte afstand tussen boer en 
verbruiker. Die afstand hangt wel af van de regio 
waarin het bedrijf is gelegen (dichtbij of juist verder af 
van woonkernen of verstedelijkt gebied). Zijdelings 
merkten we ook op dat de schaal van een CSA-bedrijf 
recht evenredig kan toenemen met de afstand tot de 
verbruiker. Een CSA-bedrijf dat in een buitengebied 
ligt en bijv. via een abo-systeem z’n producten levert in 
een verder gelegen stad wellicht grootschaliger kan en 
zal werken dan een CSA in de randstad waar de leden 
zelf komen oogsten. 
 
2. Een tweede belangrijk aspect van CSA zit in het 
aspect eerlijke handel en eerlijke prijs. Op een CSA-

bedrijf is er vaak weinig of geen verstoring van de 
prijsvorming door subsidies en allerlei handelsmarges 
zoals in de lange keten, maar wél een rechtstreekse 
kostendekkende prijs voor de boer. Dit uiteraard 
onderbouwd door een bijhorende open boekhouding 
die de leden inzage biedt in de prijsvorming. 
 
3. Als derde kernkwaliteit van CSA kwam het aspect 
gemeenschapsvorming aan bod. Zonder aandacht 
voor het contact tussen burger en boer en burgers 
onderling kan een CSA-initiatief niet bestaan. Ook alle 
initiatieven op het vlak van kern- of werkgroepen, 
meewerkdagen en ontmoetingsmomenten passen 
hierin. 
 
4. Op het vlak van de landbouwkundige bedrijfsvoering 
stak een dilemma de kop op: de vraag of een 
CSA/Pergola-bedrijf al dan niet biologisch 
gecertificeerd zou moeten zijn. Vanuit het vertrouwen 
van de leden en door de directe band is dat meestal 
niet noodzakelijk. Het gevolg in dat geval is wel dat 
eventuele overschotten niet kunnen doorstromen naar 
de langere keten in de biologische markt. Maar ook 
een ander nadeel buiten de eigen kring van het CSA-
bedrijf kwam in beeld: het is niet echt loyaal naar 
andere biologische bedrijven in de buurt en de rest van 
de biologische sector; ook al wordt de term niet 
expliciet gebruikt, meestal is het toch geweten dat 
CSA-bedrijven in feite biologisch werken. Anderzijds 
heeft de biologische sector een controle-systeem 
ontwikkeld dat qua uitgangspunten en systematiek niet 
aansluit bij de aard van een CSA-bedrijf. Als 
belangrijkste conclusie voor dit punt bleef overeind dat 
er op het vlak van de bedrijfsvoering en de toegepaste 
teeltmethoden volledige transparantie dient te zijn tov 
de leden; externe certificering is een bijkomende 
objectieve toets die ook naar buiten toe duidelijkheid 
biedt. 
 
5. Voor wat de boer betreft kwam ook de noodzaak 
aan bod van deskundigheid en competentie. Een 
CSA-initiatief mag geen speeltuin worden voor boeren 
zonder ervaring. De inspanning die consumenten doen 
om een eerlijke prijs te betalen en de boer daarmee 
een levensvatbaar inkomen te bezorgen, hoort te 
staan tegenover een kwalitatief én kwantitatief 
voldoende aanbod van producten. 
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Als volgende stap gingen we in op de vraag wat het 
proces van beoordelen, bewaken en ontwikkelen van 
de identiteit van CSA-bedrijven en de CSA-beweging 
als geheel zou moeten inhouden. Het zal daarbij niet 
zozeer aankomen op harde normen die iedereen moet 
halen, maar wél op het begeleiden en stimuleren van 
ontwikkelingsprocessen. Elk van de volgende 
aspecten in een CSA-bedrijf hoort initieel minstens een 
bepaalde minimale ontwikkeling te kennen. We stelden 
vervolgens als doel dat elk van deze aspecten, 
aangepast aan de mogelijkheden van het bedrijf, de 
boer en de leden, verder groeit zodat het 
overlappende deel van de cirkels steeds groter wordt. 
Dat kan aan de hand van een soort van scorelijst rond 
de diverse deelaspecten van elk van volgende thema’s 
zichtbaar en meetbaar worden: 
� lokale productie 
� eerlijke prijsvorming 
� gemeenschapsvorming & cultuur 
� duurzame, ecologische productie (zo mogelijk 

gecertificeerd) 
� vakmanschap 
 
 
Zie ook de illustratie op bladzijde 11 voor een beeld 
van de centrale aspecten van CSA.  
 
 
 
 
 
 
Ten slotte gingen we in op de vraag hoe we die 
ontwikkeling in beeld kunnen brengen, kunnen 
monitoren of –als je het zo wil- kunnen controleren? 
We gingen daarbij uit van drie mogelijke vormen van 
“controle”: 
 
EXTERNE CONTROLE    -    SOCIALE CONTROLE    
-     ZELFCONTROLE 
 
De bestaande (oude) controlemechanismen in de 
maatschappij en de bio-sector gaan hoofdzakelijk uit 
van externe controle. Die is gebaseerd op 
wantrouwen, standaard normen en onverwachte 
controles door onbetrokken controleurs. Deze vorm 
van controle is zelden gericht op advies en 

ontwikkeling, wél op beoordeling en zo nodig 
sanctionering. 
 
Steeds meer zien we vormen van auto-controle of 
zelfcontrole ontstaan. Allerlei actoren in organisaties 
en bedrijven worden gestimuleerd om in eerste 
instantie zichzelf te evalueren en dus zelf een 
kwaliteitsbewaking door te voeren vanuit eigen 
verantwoordelijkheid. Als tussengebied zien we ook op 
veel vlakken sociale controlemechanismen 
verschijnen. In heel wat beroepsgroepen wordt dmv 
(verplichte) intervisie gewerkt aan het samen bewaken 
van de kwaliteit in het beroep. 
 
Een volwaardig ‘controle-systeem’ voor CSA-bedrijven 
zou er zo kunnen uitzien dat elk van die 3 elementen 
aanwezig is. Dat is bijv ook het geval in de collegiale 
toetsing waarmee momenteel geëxperimenteerd wordt 
door Stichting Demeter: bedrijven starten steeds met 
een zelf-evaluatie, gaan dan in gesprek met collega’s 
en leveren ten slotte een verslag af aan een neutrale 
commissie die de uiteindelijke bekrachtiging geeft. 
Zoiets kan zowel op het niveau van 1 bedrijf als voor 
alle CSA’s samen worden georganiseerd. 
 
Aandachtspunten bij dit ontwikkelingsproces op het 
vlak van identiteitsbewaking zijn: 
� Kwantificeren van minimumvereisten 
� Delen / Transparantie / Vertrouwen / Autonomie 
� Actieve opvolging (supervisie, advies, erkenning 

vanuit een netwerk) 
� Eventuele acties (waarschuwing, coaching, …) 

wanneer minima niet gehaald worden of een 
bedrijf zich niet ontwikkeld 

� Kritische evaluatie van wat men openbaar kan 
maken uit een individuele scorelijst (bijv via 
internet); dat wordt best niet in detail naar buiten 
gebracht. 

 
CSA-bedrijven kunnen dus óók op dit vlak vernieuwing 
brengen in de biologische landbouwbeweging, door 
een levende en sociale vorm van 
kwaliteitsontwikkeling op maat van ieder bedrijf te 
organiseren. 
 
Verslag en illustratie: Geert Iserbyt.  
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lokale productie 
 

eerlijke prijsvorming 
 

gemeenschapsvorming  
& cultuur 
 

ecologische productie 

vakmanschap 
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Werkgroep gemeenschapsvorming   
Jan Saal presenteerde een theoretisch kader, dat  een 
instrument biedt om een gemeenschap te 'leren zien' 
en om te leren zien wat er nog aan een gemeenschap 
mist. Zie ook de illustratie op de volgende pagina.  
 
De mens, maar ook de gemeenschap, bestaat uit een 
horizontale, biografische lijn waarop men verschillende 
fases doorgaat. Als kind heb je een andere verhouding 
ten opzichte van de gemeenschap dan als volwassene 
of oudere. Je dient dan ook anders behandeld te 
worden. Deze horizontale as kruist de verticale as van 
het mens bij de hals, waardoor de mens wordt 
opgedeeld in zijn harde, mentale, 
informatieverwervende bovenkant en zijn zachte, 
actieve, uitstralende onderkant. De kruin wijst naar 
boven, naar de geestelijke wereld van idealen, terwijl 
de voeten stevig op de fysieke aarde staan waar 
behoeften tot uiting komen.  
 
Daartussen bestaan van onder naar boven het 
economisch leven (inkomen), het 
rechtsleven(verbinding en organisatie) en het culturele 
leven (ideeën, educatie). Ieder mens, maar ook iedere 
gemeenschap moet deze vijf elementen in zich 
hebben om te leven. In een gemeenschap zullen 
verschillende mensen verschillende aspecten op zich 
nemen. Gezamenlijk maken ze het beeld compleet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze manier van denken over gemeenschap kan 
dienen om een voorstelling te maken van het hele 
project. Zo'n voorstelling is een beeld van alle 
bovengenoemde aspecten van de gemeenschap; hoe 
het in elkaar zit, wat er werkt, en wat er nog mist. De 
sleutel, volgens Jan Saal, is dat mensen met goede 
wil geneigd zijn om het ontbrekende deel aan te 
vullen. Dus als een tuin compleet is behalve het 
economische aspect (de boer verdient niet genoeg) 
dan zijn mensen geneigd om hier een oplossing voor 
te zoeken. Door een voorstelling te maken van je 
project kun je mensen activeren  om mee te helpen, 
mee te denken en uiteindelijk ook mee te beslissen. Zo 
vormt zich langzaam een levende gemeenschap (in al 
haar aspecten)  rond je project.   
 
Tuinder Henk Wansink ondersteunde deze theorie met 
een voorbeeld uit eigen ervaring. Hij had binnen zijn 
project geld nodig voor nieuwe bestrating. In plaats 
van naar de bank te stappen, heeft hij zijn leden 
benaderd en een voorstelling gemaakt van de situatie. 
Al snel had hij genoeg geld om de werkzaamheden te 
starten, met het volle vertrouwen dat de rest van het 
geld ook zou komen. De gemeenschap rondom Henk's 
tuin ondersteunt dus ook werkelijk en vangt eventuele 
tekorten op. 
Verslag en illustratie: Lian Kasper 
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’Werkgroep ‘CSA in Frankrijk’ 
Bertrand  Devienne , een student uit Frankrijk van de 
Warmonderhof, gaf samen met mede-student Alex een 
presentatie gegeven over  de AMAP beweging in 
Frankrijk (‘Associations pour le Maintien d'une 
Agriculture Paysanne’ – Vereniging van het 
onderhouden van de landbouw cultuurlandschap..  
 
AMAP is het Franse equivalent van CSA, een goed 
georganiseerde verenging met meer dan 1000 
participerende boeren in heel Frankrijk. De boeren 
verplichten zich om het landschap gekenmerkt door 
landbouw in stand te houden: 
1. Producties volumes tussen de boeren verdelen 

zodat zoveel boeren als mogelijk van hun beroep 
kunnen leven.  

2. Solidair zijn na  boeren in Europa en in de wereld. 
3. Respect voor de natuur 
4. Overvloedige natuurlijk middelen benutten en 

zuinig om gaan met de zeldzame.  
5. Streven tot een doorzichtig economie in het 

kopen, produceren en transformeren van alle 
producten. 

6. Zorg voor smakelijke en gezonde producten.  
7. Streven naar een onafhankelijk bedrijf op basis 

van het boerderij. 
8. Op zoek gaan naar samenwerking met landelijke 

initiatieven.  
9. Diversiteit houden in het telen van groenten of het 

houden van dieren.  
10. Altijd op lange termijn denken en op een globale 

manier denken. 
 
Zoals in de regels is vastgelegd is een biologisch 
keurmerk niet verplicht, maar 70% van de boerderijen 
zijn volgens Bertrand wel gecertificeerd . AMAP startte 
in Zuid Frankrijk door de Boeren Daniel en Denise 
Vuillon die zijn dochter in de Verenigde Staten 
bezocht, en daar door de CSA’s geïnspireerd raakte. 
In 2001 opende hij de eerste CSA in Frankrijk. In het 
conservatievere noorden van Frankrijk kwam de AMAP 
beweging maar moeizaam op gang. In 2007 opende 
de eerste boer zijn CSA met een oppervlak van 
2400m2, voldoende voor voedselpakketten voor 20 
huishoudens. In 2009 waren er al  12 bedrijven die 
door AMAP hun voedsel distributie organiseerden en 
in 2011 alle 27 bedrijven.  
 

 
Afbeelding: Het aantal AMAP’s in Frankrijk per regio  
 
 
In Frankrijk is er slim omgegaan met het omschakelen 
naar biologische productie en het toewijzen van 
Europese subsidies voor conventionele en biologische 
landbouw. De boeren hadden steeds meer moeite met 
kleinschalige productie. Een toenemend aantal boeren 
migreerde naar de steden en verlieten het landelijk 
gebied. De AMAP beweging geeft een oplossing om 
boeren in hun landelijke omgeving te behouden en hun 
een inkomen te verzekeren. De kosten worden 
gedragen door een vaste klantenkring die door 
voorafbetaling het financiële risico voor de boer 
verlagen.   
Klanten zijn leden, abonnees én aandeelhouders. Ze 
kunnen mee beslissen over het productieproces, de 
prijzen en de kwaliteit. Het is een succesvolle manier 
om directe handel en distributie van verse melk, 
vleesproducten, groente en fruit te verzekeren. In 
Frankrijk gaan boeren vaak hun producten gedeeltelijk 
via het AMAP systeem verkopen. Participatie op de 
boerderijen is gewenst maar niet verplicht. Het 
systeem is hierdoor laagdrempelig voor de boeren als 
ze hun kleinschalige productie in stand willen houden. 
En goed betaalbare productkwaliteit is gegarandeerd 
door de boer. 
 

 

 

 

Bertrand presenteerde de boerderij van Grégory 
Delassus van de EARL Ferme du Beau Pays in Borre  



Pergola Dag 2011 . 14 .  Verslag 14 december 2011  
 

in Nord Pas- de- Calais. Een erg enthousiaste boer 
gespecialiseerd op biologische vleesproductie van  
vrije uitloop varkens en Highland koeien. De boerderij 
ligt 30 km buiten de grote stad Lille. Biologisch vlees is 
moeilijk te krijgen in dit gebied. De boerderij heeft 300 
varkens waarvan elke week 5-6 in het op 10 km 
afstand slachthuis geslacht worden. De verdere 
verwerking van het vlees gebeurd op de boerderij zelf.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De boer verkoopt een deel van zijn producten via 
AMAP. De producten worden bij de boer opgehaald of 
tegen reiskostenvergoeding op ander plaatsen in de 
stad Lille geleverd. Directe participatie van de klanten 
gebeurd tijdens het verpakken van het vlees, sociale 
ontmoetingen tijdens de verkoop en tijdens feesten. 
Ook bedenkt de boer steeds meer activiteiten op het 
erf om zijn klanten bezig te houden, zoals het maken 
van hooi balen. Maar de boer is niet puur afhankelijk 
van de AMAP klanten. Hij levert ook aan een 
delicatessenwinkel en een restaurant in de stad. 
 
Aandachtspunten:    
� In Frankrijk heeft de CSA beweging binnen een 

relatief korte periode een veel grotere ontwikkeling 
heeft doorgemaakt in vergelijking met andere 
landen. Het systeem zorgt voor een zeker 
inkomen voor de boer, terwijl hij in de landelijke 
omgeving kan blijven wonen.  Dat is noodzakelijk 
omdat leegloop van het platteland alleen maar 
toeneemt en zo de cultuur en het landgebruik 
rondom voedselproductie verloren dreigt te gaan. 

� De afstand van de boer naar de consument zijn in 
Frankrijk over het algemeen veel groter in 
vergelijking met Nederland en Vlaanderen waar 
een bereik binnen 3 km van boer tot de klant 
wordt nagestreefd om een optimaal aantal leden 
op de CSA te hebben.  

� Deelname van een dermate groot aantal 
boerenbedrijven aan het AMAP systeem met maar 
een beperkt aantal  richtlijnen kan tot een brede 
interpretatie van CSA resulteren. Met variabiliteit 
in productkwaliteit en het feit dat de participatie 
van de klant en interactie met de boer niet altijd 
even duidelijk vertegenwoordigt is. Tegenwoordig 
is de naam AMAP een beschermde naam. In de 
toekomst moeten er waarschijnlijk ook duidelijkere 
richtlijnen gemaakt worden, zoals dit momenteel 
bij de CSA in Vlaanderen gebeurd.  

� Een positief aspect van de directe interactie 
tussen de klant en de boer is de omschakeling 
van het bedrijf naar een productie met een 
biologisch keurmerk. In veel gevallen zijn het 
volgens Bertrand, de leden van AMAP die de boer 
hiervan overtuigen. Dit doen ze door een 
discussie op te wekken tijdens de vergaderingen 
of door het actief deelnemen aan veranderingen in 
de werkzaamheden op de boerderij.  

� Ook in Frankrijk is het nauwe contact van de boer 
met zijn klanten van groot belang. Veranderingen 
en nieuwtjes kunnen bijvoorbeeld via een 
nieuwsbrief aan de klant doorgegeven worden. 
Het persoonlijk contact met de boer en de 
mogelijkheid om actieve betrokkenheid met de 
werkzaamheden op de boerderij is voor de leden 
een belangrijk aspect. Het sociale aspect is 
noodzakelijk om het idee van AMAP niet tot een 
goedkope voedseldistributie te reduceren. 

� De participatie op de CSA is in Nederland en 
België vaak groter. Het wordt verwacht dat de 
klanten hun eigen producten komen plukken en 
gedeeltelijk meedoen aan tuinonderhoud. In 
Frankrijk is het AMAP systeem meer op het 
toepassen van het verdelen van producten in 
boxen gespecialiseerd.  

� Deze vrij eenvoudige regelgeving bevordert 
innovaties op het platteland en op de boerderij. 
Het is laagdrempelig voor de boer om met de 
ondersteuning van het AMAP een klantkring en  
een distributiesysteem op te zetten.  

� De boer moet zijn land als het ware open kunnen 
stellen aan de bevolking, er persoonlijk achter 
staan. Het is succes is ook afhankelijk van hoe 
gemakkelijk leden een taak veilig kunnen 
uitoefenen. Vrijwilligerswerk op de boerderij mag 
de dagelijkse werkzaamheden niet belemmeren. 
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� In Frankrijk zou het vrij beschikbaar stellen van 
land tot plundering leiden. Het boxschema is dus 
preventie van onnodige verliezen. Terwijl in 
Nederland de ervaringen met het zelfplukken 
positiever zijn en de leden hierdoor zelf voor 
sociale controle zorgen.  

 
Bronnen en interessante links 

 
AMAP, het aantal AMAP’s per regio: 
http://www.reseau-amap.org/recherche-amap.php 
AMAP, wetgeving: 
http://www.amap5962.org/Panneaux-pour-stand-
AMAP 
De regels van het onderhoud van het landschap met 
landbouw : 
http://www.amap5962.org/IMG/pdf/Principe_de_l_agric
ulture_paysanne_-_vert_V2.pdf 
De website van de eerste CSA in Zuid-Frankrijk van 
Daniel en Denise Vuillon: http://olivades.com/ 
De website van Grégory Delassus: 
http://www.fermedubeaupays.fr/   
 
Verslag: Cornelia Bufe

 



 
 

3 

Afronding 
…en meer leesvoer… 
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3.1 Afsluiting 
Nadat we de belangrijkste uitkomsten van de 

werkgroepen hebben gedeeld, sluit dagvoorzitter 
Maria van Boxtel tevreden de Pergola Dag af.  
 
Wessel Jansen van de Smidse had nog een 
verfrissend drankje voor ons klaarstaan.  
 
Maria van Boxtel dankt iedereen heel hartelijk voor 
de actieve aanwezigheid en het delen van alle 
ervaringen! Speciale dank en een mooi kookboek 
voor de betrokken gastsprekers en studenten voor 
het verslag.  
 
Ook dank aan de BD vereniging die deze dag 
financieel mede mogelijk maakte.  
www.bdvereniging.be en www.bdvereniging.nl  
 
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  
 
‘Mensen willen gewoon gezonde voeding’. Tijdschrift 
Velt 2008. Auteur: Bart Coenen.  Interview met Tom 
Troonbeeckx, het Open Veld, en Michiel van Poucke, 
initiatiefnemer nieuwe CSA. Kijk ook op www.velt.be, 
bijvoorbeeld onder ‘eko actief’ voor een fotoverslag 
van een bezoek aan de Nieuwe Ronde 

‘Ik wil hier geen supermarktsfeer’ interview met tuinder 
Klaas Nijhof van de Nieuwe Ronde en deelnemer 
Henk Kloen. Download het tijdschrift Werkplaats 
nummer 10 van www.knhm.nl  
 
Overzicht van de ontwikkelingen op de Aardvlo door 
tuinder Michel Smits en op de Nieuwe Ronde met 
Klaas Nijhof. Met dank aan Gerwin Verschuur, 
boerENbuur. www.boerENbuur.nl   
 
 
Voorbeelden van alternatieve financiering op Franse 
CSA-bedrijven (AMAP) dmv borgstelling door 
particulieren bij een banklening of korting op de rente 
ism de alternatieve bank La NEF: 
http://miramap.org/spip.php?article388  
 
Aandelen in groente, tuinders werken samen met 
klanten. Interviews met verschillende CSA-tuinders in 
tijdschrift Genoeg door Lydia Heida, juni-juli 2011.  
 

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 2011 werd mede mogelijk gemaakt door het 

Willy Schilthuisfonds van de vereniging voor Biologisch 

Dynamische Landbouw en Voeding met inzet van Klaas 

Nijhof, Egbert Lantinga, Maria van Boxtel, gastsprekers Pieter 

Lammerts, Jan-Jaap Scholten, Michiel van Poucke en Tom 

Troonbeeckx, studenten Vincent Markiet, Roos de Adelhart 

Toorop, Cornelia Bufe (ook foto’s), Lian Kasper, Kawire 

Gosselink en workshopbegeleiders Esther Kuiler, Jan Saal, 

Henk Wansink, Geert Iserbyt en Maarten Roels en Bertrand 

Devienne.  
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Bijlage 1. Engagementsverklaring voor CSA-bedrijven 
 
CSA-bedrijf = leden CSA netwerk vzw 
 
� Te ondertekenen bij toetreding tot de vzw als effectief lid 
� Te realiseren binnen een periode van maximaal 3 jaar 
� Te toetsen door een vorm van collegiale of participatieve toetsing (door collega CSA-boeren en eigen 

oogstaandeelhouders) 
 
VAKMANSCHAP 
� De CSA-boer(in) engageert zich op een efficiënte en professionele wijze de teelt en het beheer op het bedrijf 

aan te pakken en zo oogstaandelen aan te bieden die relevant zijn qua volume en kwaliteit 
� De CSA-boer(in) heeft hiertoe aantoonbare opleiding en/of ervaring opgedaan 
 
ECOLOGIE 
� Het CSA-bedrijf werkt minimaal volgens de principes van de agro-ecologie  (uitgaand van de 

draagkracht van het plaatselijke ecosysteem en gebruikmakend van de ruime biodiversiteit) 
� Een CSA-bedrijf werkt bij voorkeur volgens de regels van de biologisch(-dynamische) landbouw; dat biedt 

transparantie en duidelijkheid voor de oogstaandeelhouders, CSA-collega’s en de brede maatschappelijke 
omgeving, Bio-certificatie is ook gewenst ivm positionering, duidelijkheid en collegialiteit tov biologische 
bedrijven in de regio 

� Bij gebruik van de termen biologisch, organisch of ecologisch in de publieke communicatie laat het bedrijf 
zich in elk geval officieel controleren en certificeren, volgens de EU-wetgeving voor de biologische landbouw 

� Naast de toepassing van agro-ecologische principes in de teelt wordt in de bedrijfsvoering ook gelet op het 
duurzaam omspringen met energie, watergebruik en afval 

 
ECONOMIE 
� Het CSA-bedrijf levert een maatschappelijk relevante  vergoeding op voor de arbeid die geleverd 

wordt voor de teelt van de oogst, 
� De oogstaandeelhouders betalen hun oogstaandeel voo ruit  en delen zowel in de overvloed als de 

schaarste (door teeltrisico’s) van de producten van het bedrijf 
� De boer en de oogstaandeelhouders delen informatie ivm de prijsvorming van het oogstaandeel en de 

relevantie van de arbeidsvergoeding; zij kunnen eventueel samen beslissen over de toekomstige prijszetting, 
te verrichten investeringen e.d. 

� De oogstaandeelhouders kunnen ook op andere vlakken aandeelhouder worden in het bedrijf (bijvoorbeeld 
mede-aandeelhouder worden bij investeringen in de infrastructuur, mechanisatie of grond). 

 
SOCIAAL 
� Het CSA-bedrijf werkt actief aan lokale gemeenschaps vorming  voor de oogstaandeelhouders en de 

boer, bijvoorbeeld door via info-momentn, boerderijfeesten, meewerkdagen, educatieve momenten enz. 
� Het CSA-bedrijf biedt mogelijkheden aan de oogstaandeelhouders en de boer tot participatie in het beheer 

van het land en de bedrijfsvoering dmv werkgroepen, inspraak, transparante verslaglegging, kerngroep 
� Het CSA-bedrijf biedt zijn oogstaandeelhouders en de boer mogelijkheden tot het onderzoeken en beleven 

van nieuwe vormen van samenwerking, overleg en coöperatief ondernemen 
� Het CSA-bedrijf staat open voor samenwerking met de lokale gemeenschappen die kaderen binnen 

maatschappelijke bewegingen die bezig zijn met duurzaam (Fair Trade, Milieu, …) 
 
CULTUREEL 
� Het CSA-bedrijf biedt actief mogelijkheden aan z’n oogstaandeelhouders tot beleving van / verbindign met de 

seizoenen, het land en de voedselproductie,… als instrument voor een hernieuwd bewustzijn van de 
individuele connectie met de natuurlijke omgeving.  

 
De CSA-gemeenschap bestaat uit de oogstaandeelhouder s en de boer.  
 


