
Uitnodiging CSA-conferentie 2018

op 8 en 9 december 2018 organiseert het CSA-netwerk Vlaanderen de 
jaarlijkse CSA-conferentie in ‘Het Bos’ in Antwerpen.

Belgische en Nederlandse boeren, tuinders en studenten zijn welkom 
op een rijk gevuld programma van voordrachten, workshops, 

een debat, bedrijfsbezoeken en lekker eten.

Programma
Zaterdag 8 december :

09u30 ontvangst

10u00 officiële opening & “CSA vandaag”, bespreking van bevraging door David Buchan

11u00 drie luistersessies

1. Thema Horeca: de boer en de chef, boer Ole en chef Krikke vertellen over hun 

samenwerking en op welke manier de horeca lokaal voedsel als troef kan gebruiken. 

2. Thema Grondproblematiek: toelichting project Toekomstboeren NL 

3. Thema Hoe duurzaam zijn alternatieve systemen zoals CSA’s/AMAPS : kritische stem 

over de duurzaamheid en de voorwaarden voor duurzaamheid  door Tom Bauler,

prof ULB en Joris Van Mol

12u30 lunch en netwerken

14u00 workshops

Grondproblematiek door Adje van De Landgenoten 

Bloementeelt door Peter Fontaine van Grondkleur 

Externe arbeid   op een csa (stagiair, plukkaart, loondienst) we willen ervaringen 

uitwisselen, breng dus gerust wat cijfers mee, met Jen Nold



Wat vertellen de cijfers over ons bedrijf ? Deze workshop bereidt je best voor : 

Vul je eigen cijfers in op format en ontdek uit vergelijking met referentie-waarden de 

sterktes, zwaktes en eigenaardigheden die elk bedrijf heeft.

Door Birgit Haepers 

Sociale Media  : waarom ook voor ons belangrijk en hoe concreet aanpakken? 

Geen expert, vooral uitwisseling! O.l.v. Corazon De Raeymaecker

Perfectionisme of zelfzorg? Met Camilla en Brecht

15u30 Pauze

16u00 Debat, publiek toegankelijk

‘Het Bos door De Bomen van het korteketenlandschap’

Het aantal korte-keten-initiatieven is de laatste jaren sterk toegenomen, maar is dit 

altijd in het voordeel van de producent?

Een debat met Voedselteams, Boeren en Buren, CSA-netwerk, Bioforum, 

Steunpunt Korte Keten en veel boeren in het publiek. Moderator is Nele Lauwers, 

Boerenbond.

16u00 tegelijkertijd met het debat is er ook ruimte voor (teelt)technische uitwisseling

18u00 avondeten en netwerken

20u00u FEEST!

Zondag 9 december

Bedrijfsbezoeken :

Bioplekske, Oostmalsesteenweg 67 Emblem

Onslogischvoedsel, Peerdsdonkendreef 33 Booischot + lunch ter plaatse

Plukhof Heirbaan Wiekevorst

–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prijs : zaterdag : 40€ all in, 25€ exclusief avondmaal

zondag : 10€

Inschrijven kan via deze lin  k, wie zich inschrijft verbindt zich ertoe het juiste 

bedrag over te schrijven op volgend rekeningnummer : BE36 5230 8047 1881 

–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locatie : HET BOS, Ankerrui 5-7 2000 Antwerpen

www.csa-netwerk.be

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4Y54h7EkZ232V6P64d9Pov1N1x49nyuHdxtX6maaLC0IUWA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4Y54h7EkZ232V6P64d9Pov1N1x49nyuHdxtX6maaLC0IUWA/viewform?usp=sf_link



