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Meer diversiteit
binnen CSA?
Het kan! Lees het rapport en
laat je inspireren door onze fiches.

Het CSA-Netwerk realiseerde dit project
met steun van de

t
e
z
f
a

Wie maakt deel uit
van deze bedrijfsvorm? Hoe functioIn dit rapport vind je volgende inspiratiefiches:
neert het in de praktijk?
- Aanbod: aardappelen, eieren, fruit, oesterzwammen, rundsvlees,
schapenvlees, varkenvlees, vleeskippen en oesterzwammen
Wat zijn de voordelen en
- Afzet: horeca, grootkeuken, zero waste/biowinkel
nadelen van deze bedrijfs- Bedrijfsvorm: maatschap, vzw, coöperatie en burgerboeren
voering? Zijn er actieve en
En krijg je antwoord op deze vragen:
passieve deelgenoten in deze
bedrijfsvorm? Komt je met deze
organisatievorm tot een eerlijk
Wat krijgt de deelnemer? Als de kosten geloon van de boer? Is er een
dekt zijn, kan er gedeeld worden: hoe werk dat
optimale grootte? Hoeveel
in dit geval? Wat is de groeicyclus van dit product/
moet je investeren? Hoedier? Wat is het risico? Hoe groot is het risico en hoe van
veel tijd vergt het? Wat
je het op? Is er een piekperiode in de productie? Hoe kan die
kost het? Wat is de
opgevangen worden? Is er een opbrengstloze periode? Hoe vang
meerwaarde?
je die op? Hoe komt de boer tot een eerlijk loon? Kan een boer hiermee
een jaarlijks (complementair) inkomen halen? Hoeveel gezinnen of volwassen heb je hiervoor nodig? Hoeveel grond heb je nodig? Hoeveel werkuren
besteed je? Hoeveel moet je investeren? Hoeveel bedragen de kosten?
Wat is de meerwaarde om dit te doen? Zijn er aandachtspunten?
Hoe werk het CSA-principe met dit afzetkanaal? Is het combineerbaar met afzet aan particulieren? Zijn er verschillen?
Hoe wordt daarbij de eerlijke verdeling gegarandeerd?
Hoe komen de producten bij het afzetkanaal?

Heel wat nieuwe deelnemers en boeren vonden de laatste jaren hun weg naar het
CSA-Netwerk. Samen werken ze aan duurzame landbouw waarbij de oogst gedeeld
wordt als de kosten gedekt zijn. De deelnemers krijgen kwalitatieve en gezonde
producten, recht van ‘t veld. De boer krijgt een eerlijke vergoeding voor geleverde
arbeid en biedt ruimte voor beleving en betrokkenheid aan de gemeenschap.
De meest bekende vorm van dit landbouwmodel is de groententeelt voor particulieren,
in zelfoogst of in pakketten. Veel startende CSA-boerderijen volgen deze trend. Toch is
er meer mogelijk. Zeker binnen de provincie Antwerpen wint diversificatie aan belang.
Ons aantal CSA-boerderijen steeg daar exponentieel op korte tijd. In onze andere
provincies en ook andere landen ontstaan nieuwe CSA-toepassingen die we ook
graag willen vertalen naar de Antwerpse lokale en provinciale context.
Met de steun van de provincie Antwerpen exploreerde het CSA-Netwerk samen met de
boeren andere interessante marksegmenten, afzetkanalen en bedrijfsvormen. We
kwamen tot een waaier van fiches die (aspirant-)boeren kunnen inspireren in hun
zoektocht naar nieuwe leefbare en duurzame vormen van CSA. De informatie werd
aangereikt door onze boeren die reeds de eerste stappen hebben gezet in een
diversificatiemodel. Toch zien we dit project als work in progress. We zullen de fiches in
de loop van de tijd blijven verfijnen en uitbreiden om onze groei in professionaliteit en
innovatie te ondersteunen.
Laat je inspireren!
Met dank aan allen die meewerkten om dit project mogelijk te maken.

www.csa-netwerk.be

info@csa-netwerk.be
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inspiratiefiche diversiteit in

AANBOD

Meer diversiteit binnen CSA?
Het kan! Laat je inspireren door deze fiche.

Aardappelen

“

Er is veel vraag naar aardappelen. Bovendien is
samen aardappelen rapen een sociaal gebeuren
dat de betrokkenheid van de deelnemers verhoogt.

Deze fiche kwam tot stand met medewerking van
Lieven van het Polderveld (Westkapelle)
en met dank aan

Periode




Groeicyclus


Aantal oogstmomenten tijdens de zomer
Piekperiode = einde van de zomer
Opbrengstloze periode
o In winter en voorjaar
o Afhankelijk van hoelang de aardappelen bewaard worden
o Koele bewaring kan bewaarbaarheid verlengen.

Geplant in het voorjaar





Vanaf begin zomer: vroege aardappelen
Einde zomer: grote oogst bewaaraardappelen
Tot december: geschikte rassen die geen
professionele bewaring behoefen

Grondoppervlakte


20 tot 40 ton per hectare
= 2 tot 4 kg per 1 m²



+ helft van deelnemers groentenCSA
ook interesse in oogstaandeel aardappelen



Pas om de 5-7 jaar op hetzelfde perceel
aardappelteelt mogelijk



Aanbod

Positieve noot: Onkruidbeheersing is meestal vrij eenvoudig
door aanaarding.

 Oogstaandeel uitgedrukt in lopende meter
 Boer geeft aan hoeveel geoogst mag worden (naargelang de opbrengst)
 Gemid. 30 ton/ha | min. 20 ton/ha (rampjaar) | max. 40 ton/ha (topjaar)
 Verwachte opbrengst per lopende meter bed (gemid., min. en max.)
wordt meegedeeld aan de deelnemers. Zo kunnen ze inschatten
hoeveel lopende meters ze willen bestellen.

 Verschillende rassen (vastkokend/bloemig)

Risico
Hoe kan je dit risico opvangen?





Bij aardappelplaag:
o Verstandig om enkel plaagtolerante rassen te gebruiken. 		
o Verschillende rassen gebruiken om het risico wat te spreiden.
o Opbrengsten van de rassen kunnen van jaar tot jaar verschillen.
Bij coloradokevers:
Veel en regelmatige hulp van deelnemers die door het perceel
lopen en larven/kevers vangen kan dit in de kiem smoren.



Plantmachine, aanaarder en rooimachine nodig (afhankelijk van de schaal)

Geef een breed oogstvenster aan:
o Bv. half juli, of 10 tot 20 september
o Geeft je flexibiliteit in je planning in functie van het weer.

 Kan eventueel ook via loonwerk,
maar loonwerkers staan niet te springen
om kleine percelen met verschillende
rassen te planten.

www.csa-netwerk.be

Bewaring
risico op rot, schieten en ongedierte

(meer grond nodig en ook andere teelten)



Plagen
coloradokever kan dramatische schade aanbrengen

Afhaalmoment om de maand

Voordeel:
o Deelnemers moeten geen eigen
voorraad aanleggen
o Verhoogt verkoop oogstaandelen
in het najaar

Weersomstandigheden
o Gevoelig voor natte weersomstandigheden (aardappelplaag)
o Machinaal oogsten vergt juiste weersomstandigheden en
bepaalt dus ook precieze oogstdatum en afhaalmoment

Gespreide oogst in de zomer (bv. in drie keer)
o
o
o

Risico


Aandachtspunt:
Alle inschrijvingen voor de oogstaandelen
moeten dan idealiter binnen zijn



AARDAPPELEN

Inspiratiefiche AANBOD

Vragen? info@csa-netwerk.be

Meerwaarde



AARDAPPELEN

Veel vraag naar aardappelen
Samen aardappelen rapen
= een sociaal gebeuren en verhoogt de
betrokkenheid van de deelnemers

Eerlijke verdeling




Oogstaandeel per lopende meter bed
Grote eters kunnen meer meter kopen
Nooit meer verkocht dan geteeld wordt
(boer houdt overzicht op totaal aantal geteelde meters)

Kosten gedekt,
oogst gedeeld


1 vaste prijs per meter (niet gerelateerd aan effectieve opbrengst) 		



Consequentie

Bewaarkost: door te rekenen kost voor aardappelen die enkele
maanden bewaard worden en pas later verdeeld




Ongesorteerd: deelnemers krijgen de aardappelen recht van ’t veld
Variabele grootte:
sommige jaren grote patatten, andere jaren kleiner

www.csa-netwerk.be

Totale opbrengst gewogen bij de oogst (of bv. het gewicht per bed)
en teruggerekend naar de opbrengst per lopende meter bed.
Gebeurt voor ieder ras verschillend.



Deelnemers krijgen bij veel groene aardappelen of
beschadigde knollen ook hun deel, ongesorteerd
zoals ze van het veld komen. Kleine krielaardappelen
(die meer waard zijn), krijgen ze er dan gratis bij.

Kostenberekening prijs oogstaandeel
= totaal alle kosten gedeeld door totaal aantal te verkopen lopende meters
Kosten
= pootgoed, mest, afschrijvingen materiaal, arbeid voor teelt, verdeling en administratie

o Vroege aardappelen zijn duurder (minder kilo voor dezelfde prijs)
o Compensatie = oogsttijdstip en smaak





Inspiratiefiche AANBOD

Aandachtspunten


Hoe meer variëteiten en afhaalmomenten,
hoe complexer de administratie.



Vruchtwisseling van 5 tot 7 jaar vermijdt bodemgebonden
ziekten. Aardappelen moeten dus in een rotatie met
andere gewassen staan.



Ervoor zorgen dat deelnemers op eigen gekozen moment
kunnen langskomen op een afhaalpunt.



Plaats nodig om die afhaling logistiek te organiseren.
Ideaal op rekken voor stockage van de verschillende,
gelabelde zakken.



Reminder sturen naar deelnemers om aardappelen
op te halen.



Bewaarkost niet vergeten in rekening te brengen.

Vragen? info@csa-netwerk.be

Investering
Werkuren


Afhankelijk van schaal en mate
van mechanisatie



Ca.100 tot 200 uren per jaar
(ruwe schatting) indien enkele 1000 m²,
gecombineerd met een klassieke
groentenCSA



Oogst kan volledig machinaal
of via manueel oprapen.



Meewerkmoment om deelnemers
te mobiliseren = grote hulp

Eerlijk loon




Weinig extra materiaal nodig als er al
een groentenactiviteit is.



Eventueel een plantmachine, een aanaarder
en een rooier (kan ook via bruikleen)

Ter vergelijking: prijs per kilo berekenen bij
minimale, gemiddelde en maximale oogst.



Meestal lagere kiloprijs omdat de
aardappelen niet-gesorteerd
meegegeven worden.

Arbeidsinkomen
Complementair of volwaardig inkomen?
Uit aardappelen kan je een extra inkomen genereren.
Voor een volwaardig inkomen heb je echter veel
oppervlakte nodig. Dit is weinig waarschijnlijk voor een lokale
groenten-CSA, tenzij je kan samenwerken met en leveren aan
naburige bedrijven.

Kosten
Ruwe schatting van de kosten voor 2000 m²
o Pootgoed 					
1000
o Groenbemester 				
50
o Diesel 					
100
o Netzakken 					
100
o Pacht 					
250
o Loonwerk 					
100
o Arbeid 					
3600
o Afschrijving machines en tractor
800
				

Totaal: 6000

Eigen arbeidsuren juist inschatten en
meenemen in de berekening van de prijs
per lopende meter is belangijk.



AARDAPPELEN

Een groenten-CSA met 100 deelnemende huishoudens
zou 1333 lopende meters moeten kunnen verkopen.
o Hangt af van het aantal afhaalmomenten in
het najaar: hoe langer je bewaart, hoe meer je kan verkopen.
o Je kan ook oogstaandelen verkopen aan
mensen die geen groenten afnemen.
o Bij het Polderveld kopen 60 huishoudens
gemiddeld 15 lopende meters per huishouden
(= 900 lopende meter en 3 à 5 ton oogst in totaal).
				

Arbeidsinkomen
Een precieze berekening moet ieder bedrijf zelf
maken om tot een eerlijke prijs te komen.
Voorbeeld berekening complementair loon:
o 2000 m² aardappelen: kosten = 6000 euro,
o Spoorbreedte van anderhalve meter
= 1333 lopende meters bed.
o Per lopende meter bed betaalt de deelnemer 4,5 euro
= 6000 euro / 1333 m = 4,5 euro kost
o Incl. 150 uren arbeid aan 24 euro/uur
= 3600 euro arbeid in totaal.
= goed voor een gemiddelde opbrengst van 4,5 kg
ongesorteerde aardappelen (= 1,5 m² x 3 kg/m²).

Alle prijzen in deze fiche zijn anno 2021.

www.csa-netwerk.be
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AANBOD

Meer diversiteit binnen CSA?
Het kan! Laat je inspireren door deze fiche.

Fruit

“

Mensen houden van fruit en biologisch
fruit is duur in de winkel. Bovendien is
vers geplukt fruit zoveel lekkerder.

Deze fiche kwam tot stand met medewerking van
Robby van Hoeve Het Blokhuis (Herk-De-Stad)
en met dank aan

Periode



Groeicyclus





Wanneer fruitbomen en struiken
groeien produceren ze geen fruit.
Dat kan enkele jaren duren.



Elk fruit heeft ook zijn eigen productieperiode.
Aardbeien zijn de eerste in het voorjaar
(mei indien tunnelteelt), gevolgd door bessen.
Appelen en peren zijn er in september tot
december



32 weken is de maximaal beschikbare
periode van fruit in België en dan is
er tunnelcapaciteit nodig.

FRUIT

Voorjaar = enkel aardbeien - 7 weken lang (en eventueel rabarber).
Piekperiode = zomer tot september
Variatie is er vooral in juli-augustus-september
Daarna vooral appelen en peren (want die kunnen bewaard worden).
Tip: Een diverse rassenkeuze kan zorgen voor spreiding
Opbrengstloze periode = januari tot begin mei
Eventueel wat appels bij goede bewaring.
Eventueel helft van de aardbeien in tunnel telen: kan het
aanbod vervroegen.
Tip: Fruit is nu eenmaal seizoensgebonden.
Communiceer rond leven met de seizoenen.

Risico


Vrieskou voor het steenfruit: bloesem bevriest en
kan heel de oogst compromitteren.




Ziekten en plagen kunnen nefast zijn.

Aanbod


Eén of meerdere aandelen per gezin:
Eenjarig fruit: aardbeien, physalis, (water)meloen (ev. rabarber)
Meerjarig fruit: uitgebreid gamma bessen en struiken
Fruitbomen: uitgebreid gamma in onze streek



32 weken lang (maximale periode voor fruit van bij ons)
Loopt van eind april tot half november en eventueel appelen en
peren wat langer bewaren.



Wil je fruit het hele jaar rond voorzien, dan moet je gaan samenwerken met bv. een bioproducent uit Zuid-Europa. Dan heb je
van december tot april naast appelen en peren bv. ook
citrusvruchten en advocado.

Te veel regen in de zomer, zonnebrand, hagel.

Hoe kan je risico’s opvangen?

Grondoppervlakte


Kleine oppervlakte produceren al
heel wat kilo’s kleinfruit en aardbeien.



Overweeg overkappingen/tunnels voor
kleinfruit en aardbeien en zeker vogelnetten.



Bomen halfstam of hoogstam vergen veel
meer plaats. Combineer eventueel met dieren
die eronder grazen/scharrelen.



Combineer je fruitbomen en struiken met
groenten, laat dan best 15 meter tussen
de rijen. Dat levert iets meer bedden
per blok en meer plaats om met
machines te passeren over de
grasstroken zonder de bomen
al te vaak te raken.

www.csa-netwerk.be

 Tunnels gebruiken en voor hoge struiken overkappingen
 Risico spreiden door aanbod van divers fruit, diverse

Aanbod

rassen, zeker voor appelen en peren (vroege en late rassen)



Voor nieuwkomers is de opzet van risicodeling moeilijker te
vatten en aanvaarden. Communiceer goed over het risico van
kleinfruit, met extra aandacht als het dreigt mis te lopen.



Beschouw fruit als een complementair inkomen,
in combinatie met andere teelt(en).

Aanbod
Citrusvruchten in de winter?

 1 pallet is 600 kg citrusvruchten
 Verdeel ze binnen de 2 weken na aankoop
 Geef geen appelen en peren in de weken van je citrusvruchten.
 Koop om de 3-4 weken een pallet om je aanbod te vervolledigen.
 Best vanaf 150 fruitaandelen (of samenwerking meerdere CSA’s)

Inspiratiefiche AANBOD



Zelfpluk of vooroogst zijn mogelijk.
Combinatie werkt heel goed.



Voorbeeld wekelijks zomeraanbod (gulle periode)
2 bakjes bessen van 500 g zelf te oogsten
1 bakje kersen (reeds geplukt) mee te nemen



Voorbeeld herfstaanbod (minder gulle periode)
1 bakje 500gr zelfpluk
1 bakje fruit (reeds geplukt) mee te nemen



Voorbeeld winteraanbod
2 kg fruit
Variërend appelen, peren, appelen (eventueel citrusvruchten)

Vragen? info@csa-netwerk.be

Eerlijke verdeling

FRUIT

 Laat fruitaandelen afnemen per gezin, niet per kop. Zo vermijd je

variabele aandelen op basis van het aantal gezinsleden. Gezinnen die
veel fruit willen (voor confituur en coulis) kunnen dan meerdere aandelen
kopen. Zo is het voor iederen gelijk.

Verdeling

zit. Het kan immers behoorlijk fout lopen met fruit, Geef niet teveel
detail, maar een ruwe schatting, geen exacte gewichten:
‘ongeveer X kg fruit per week’ of ‘we mikken in de piekperiode
op minimum van…’

Combineer zelfoogst met voorpluk
(eventueel automaat):

 40 % zelfoogst

Vooral bessen zoals framboos, rode
bessen, braambessen, tayebes,...
Reden: werktijd om als boer te plukken
ligt veel te hoog is.

Eerlijke verdeling

 60 % via voorpluk

Soms makkelijker om andere
vruchten zelf te oogsten en
te verdelen.

Kosten gedekt,
oogst gedeeld

 Blijf algemeen als geïnteresseerden vragen wat er in het oogstaandeel


Investeringsperiode zonder productie en zonder inkomsten
(uitgezonderd de eenjarigen en frambozen Long canes).



Investeringskost af te schrijven over meerdere jaren in de
jaarlijkse kost, zodra fruitaandelen beschikbaar zijn



Arbeid en kosten eerste jaren verrekenen tijdens de jaren van
productie (= kost van 2 jaar investeren in de bessen en 5 jaar
voor de bomen)




Kost aandeel zal stijgen, maar ook aanbod in het oogstaandeel

 Geef per week de maximumhoeveelheid aan dat een deelnemer

mag plukken. Communiceer dit goed per mail of via een bord op
het veld. Hoeveel fruit wordt meegenomen verschilt immers heel erg
tussen deelnemers.



Investeringen financieren via win-win lening deelnemers en
korting vanaf de productie als terugbetaling van de lening
(soort adopteer een boom of struik)
Let op: CSA-aanbod pas echt mogelijk na 3 jaar

 Werk met ‘maat’bakjes. Dat helpt deelnemers in het beoordelen van
de correcte hoeveelheid.

Verdeling
Verdeling via automaat

 Makkelijk om fruit nog 3 tot 4 dagen

 Voorkom verspilling tijdens de piekpluk. Verdeel overschot aan fruit

bijvoorbeeld onder de deelnemers voor ‘een rondje confituur’ Of
organiseer een plukmoment met betaling per kg. Je deelt overvloed
dan niet via het normale principe, maar deelnemers vinden dat
beter dan het weg te gooien.

 Neem niet te veel aandelen aan de eerste jaren tot je

goed te bewaren na de pluk.

een goede inschatting kan maken.

 Werkt met jetons die je verdeelt.
 Kan je ook vinden op de tweedehandsmarkt.
Verdeling via afhaalmoment

 Kan ook, maar deelnemers verliezen

de vrijheid te komen wanneer ze willen.

Verdeling via pakketten

 Wanneer je enkel met fruitpakketten
werkt, dan is heel deze
problematiek er niet.

www.csa-netwerk.be
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Aandachtspunten


Zet bakjes klaar om aan te geven wat geplukt mag worden.
Snoepen tijdens het plukken gebeurt meer dan bij groenten.



Communiceer duidelijk wie wat mag oogsten. Deelnemers
zonder fruitaandeel oogsten soms mee als fruit bij groenten staat.



Doordenk je fruitsysteem goed van bij het begin. Deelnemers eten
fruit het ene jaar anders dan het andere (minder homogene verdeling
productie/consumptie). Neem dus niet Kijk naar voorbeelden!



Voorzie voor kleinfruit in palen en draad en vast en zeker in
watervoorziening via druppeldarm.



Denk op voorhand goed na over onkruidbestrijding: in de
rijen (doeken, houthaksel, machinaal,..), ertussen (maaier).




Zorg voor een frigo’s of koelcel voor zachtfruit.
Plant je gradueel aan, dan kan je aanbod en prijs van je
fruitaandeel gradueel verhogen. Plant je in één keer
aan, kan je na 3 jaar voluit van start gaan.

Vragen? info@csa-netwerk.be

Kosten

FRUIT

Onderhoudskosten fruitboom

Werkuren
Werkuren per fruitboom (indicatief)
= 1 uur per boom per jaar









Arbeid: € 35 (1 uur arbeid x € 35/uur)
Materiaal: € 5 per boom (ladders, plukzakken,
(elektrische) snoeischaren, bekalking door loonwerker

Onderhoudskosten kleinfruit



Onkruidbeheersing & scouting/behandeling:
€ 7000 (200 uur/ha x € 35)

0,5 uur wintersnoei
0,3 uur pluk
0,1 uur verkoop, admin, transport, ...




Pluktijd is hoog
Zelfoogst is aangewezen

Meerwaarde
 Mensen houden van fruit
 Biologisch fruit is duur in de winkel

Meest aangewezen
Het is immers een risicovolle teelt

Volwaardig inkomen (?)

Investering

2 uur per are: scouting/behandeling van
ziektes/plagen en onkruidbestrijding

Bij bessen

Complementair inkomen




0,1 uur zomersnoei

Extra bij kleinfruit



Arbeidsinkomen



Afschrijving van struiken en bomen (in theorie):
10 jaar voor struiken - 25 jaar voor bomen



Bomen en struiken van biologische origine zijn niet
altijd te vinden. Aanvraag ontheffing is nodig.



Struikjes kleinfruit: 2 tot 8 euro (ahankelijk van de soort)
Bomen: 10 tot 25 euro (afhankelijk van grootte en soort)
Voorbeeld: aanplant kleinfruit van 1 ha
Struiken = + 12000 euro
180 aardbeiplanten: + 100 euro
4000 aardbeiplanten: + 2250 euro



Aanleg water: + 4000 euro/ha (zonder put/bassin/pomp)
Palen en draden: + 12000 euro/ha
Vogelnetten: + 8000 euro/ha

want de plukkost is hoog, evenals de
bewaarkost,... Zelf plukken is dan ook
een meerwaarde.





Eventueel
Jaarrond fruit verdelen en dus citrusvruchten aankopen
in de winter noodzakelijk
Behoorlijk aantal fruitaandelen nodig,
minstens 150 à 200.

Arbeidsinkomen
Berekening fruitaaandeel





52 weken (met aanbod van citrusvruchten)
Prijs gelijklopend met groentenoogstaandeel
40 % zelfoogst - 60 % voorpluk: 365 euro
pakket fruit: 400 euro

Berekening opbrengst hoogstamappelboom




 Versgeplukt fruit is ook zoveel lekkerder.

100-tal (in productie 2011)
Geschatte omzet: + 4000 euro
= 40 euro/jaar/boom na 10 jaar
= verse appels (1500 euro) en appelsap (2500 euro)

Alle prijzen in deze fiche zijn anno 2021.

www.csa-netwerk.be
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Meer diversiteit binnen CSA?
Het kan! Laat je inspireren door deze fiche.

Eieren

“

Dieren op het veld zijn sowieso leuk voor
deelnemers, maar legkippen zijn ook heel
nuttig om groentenafval weg te werken,
lege blokken te bemesten en insecten
weg te houden.

Deze fiche kwam tot stand met medewerking van
Sandro van De Paardenbloemhoeve (Malle)
Kathy van Forestree (Schelle)
en met dank aan

Aanbod

Piekperiode





Biologische eieren

Periode

EIEREN

Bij het leggen is er geen rustige opbouw. Als ze beginnen volgt
heel de groep redelijk snel en het zakt naarmate de eerste
legperiode eindigt. Bij de bruine leghorn is de gemiddelde
legprestatie op een volledige legcyclus 85%.

Opbrengstloze periode

Groeicyclus
 Eerste legperiode begint ongeveer als

de kippen 20-22 weken oud zijn en duurt
tot ze gemiddeld 85 weken oud zijn.



Nieuwe kippen die je aankoopt als ze 17 weken oud zijn,
geven de eerste 3 tot 4 weken geen eieren.



Kippen die in de winter geen extra licht krijgen of
minder eten, kunnen in rui gaan met een minimale
legprestatie voor die periode.

 Bij minder prestatiedruk kan de legperiode

ook langer duren, maar hoeveelheid eieren
en kwaliteit van de schaal dalen dan vaak.

 Na de eerste legperiode worden de
.

kippen dan ook vaak vervangen.

Risico






Najaar tot voorjaar: vogelgriep (mogelijke ophokplicht).
Schade door vossen als kippen ‘s nachts niet binnen zijn.
Op sommige locaties roofvogels.
Sneller worminfecties bij vaste uitloop.
Mogelijke salmonella-infectie.

Eerlijke verdeling
 Deelnemers nemen een jaarengagement en geven daarbij
aan hoeveel eieren ze wekelijks of tweewekelijks wensen.

 Je kan werken met 3 bakken die wekelijks aangevuld worden:

Grondoppervlakte





Uitloop = 1 kip / 4 m²

Bak 1: voor de nieuwe eieren
Bak 2: de eieren uit bak 1 die (nog) niet zijn afgehaald na 1 week
Ze blijven nog 1 week in de tweede doos. Zo krijgen mensen die niet
binnen de week op het afhaalpunt geraken nog de kans om hun eieren
mee te nemen.
Bak 3: de eieren uit bak 2 die niet opgehaald zijn na 2 weken
Ze kunnen vrij meegenomen worden door de deelnemers.
De meerproductie (boven het gemiddelde) wordt ook in die
3e doos gelegd.

In afgewerkte mobiele stal
= 6 hennen / m² bruikbare oppervlakte
Voorzie je wekelijks een nieuwe uitloop
heb je ongeveer 1,5 tot 2 ha nodig
voor 200 kippen.
Verplaatsen is niet verplicht, maar het
houdt kippen wel gezonder. Ze eten
dan opvallend meer gras en kruiden
de eerste dagen, wat worminfecties beter vermijdt.

www.csa-netwerk.be

Interresante brochure

Risico
Hoe kan je dit risico opvangen?




Vogelgriep = netten of ophokken





Roofvogels = netten, vogelverschrikkers?

Vossen = kippen opsluiten ‘s nachts en elektrische netten
/automatische poortjes rond de uitloop en hok.
Worminfecties = regelmatig uitloop verplaatsen.
Salmonella = mestanalyses (verplichte controle)

 ‘Houden van (biologisch) pluimvee als neventak’

Surf naar www.ccbt.be en type in de zoekbalk brochure pluimvee.

Inspiratiefiche AANBOD
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Investering

EIEREN

 Afgewerkte stal (bv. Paardenbloemhoeve):
35000 à 40000 euro voor 200 biokippen.

 Dit is met gestuurde luiken, verlichting,

opening van nesten, schrikdraad, mestband,..

Werkuren



Reken zeker een 2-tal uur per dag.
Dit omvat:
- Wekelijks verplaatsen
- Mestband afrollen
- Graan bijvullen
- Water aanvullen
- Eieren rapen
- Eieren sorteren
- Eieren verpakken
- Verkopen/leveren
- Stal reinigen
bij einde legronde

 Er zijn ook kleinere en goedkopere alternatieven

en ook betaalbare afgewerkte plug&play modellen.

Arbeidsinkomen

 Het betaalt zichzelf af met rendement vanaf
het begin (wel enkel als je zo goed als
al je eieren verkocht krijgt).

Volwaardig inkomen?



Een volwaardig inkomen kan enkel als je samenwerkt
met meerdere CSA-bedrijven waar je je eieren kan afzetten.



Voor een bio-ei kan je 0,5 euro rekenen. Je moet dus al heel
wat eieren verkopen en dus ook veel afzet (deelnemers)
genereren. Samenwerken met andere CSA’s kan die afzet
vergroten.

Kosten
 Biokip: 11 euro
 Biovoer: 0,55-0,6 euro / kg (per 4 palletten geleverd)
Benodigd legvoeder: 130 gr per kip per dag

 Afgewerkte kippenmobiel (bv. Paardenbloemhoeve):
35000 tot 40000 euro voor 200 kippen

Alle prijzen in deze
fiche zijn anno 2021

 Verpakking doosjes:

- in kleinere hoeveelheden: + 25 cent per doosje van 6
- per pallet: + 10 cent per doosje van 6

Meerwaarde
 Groentenafval wegwerken
 Dieren op het veld is leuk

 Netten bij ophokplicht
 FAVV
 Analyses
 Veearts
 Sorteermachine: min. 3500 euro

voor de deelnemers

 Gezonde eitjes
 Lege blokken bemesten
 Insecten weghouden

Arbeidsinkomen
Complementair inkomen?



Veeleer kom je aan een complementair inkomen en dan
kan het nog alleen maar met een zekere schaalgrootte:
rond de 300 leden.



Omzet van ca. 15000 euro à ratio 0,5 euro per ei.
Voorwaarde:
- je 300 deelnemers eten ieder wekelijks minstens 2 eieren
- je kan de productie van al je kippen met een legcapaciteit
van 85% volledig intern afzetten

Aandachtspunten
 Zonder pakstation mag je niet B2B verkopen.
 Regelgeving niet echt eerlijk voor kleine producenten.
 FAVV dwingt je om een sorteermachine aan te kopen
(ook al staat dit niet als verplicht vermeld in de wetgeving).

Weinig deelnemers?



Met groepen onder de 100-150 haal je er niet echt
een verloning uit en zie je het best louter als leuke
‘afval’verwerkers met een lekker bijproduct.

 Arbeidsuren liggen hoger bij een mobiele stal o.w.v. het verrijden

www.csa-netwerk.be
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inspiratiefiche diversiteit in

AANBOD

Meer diversiteit binnen CSA?
Het kan! Laat je inspireren door deze fiche.

Oesterzwammen

“

Je maakt met koffiegruis
- een afvalproduct - oesterzwammen.

Deze fiche kwam tot stand met medewerking van
Exan van Schelse Zwam
en met dank aan

Aanbod


Deelnemers nemen een oogstaandeel voor de periode
waarin oesterzwammen worden gekweekt.



Je kan hen laten kiezen of wekelijks of tweewekelijks
de zwammen willen ontvangen, een halve of 1 kilo
willen. Te vaak of te veel kan zorgen voor een gevoel
van overdaad bij de deelnemers.

Groeicyclus
 Oesterzwammen hebben 5-6 per weken
nodig om te groeien.

 In een eerste fase worden de emmers

koffiegruis met broed in een donker
kamer gezet gedurende 3 tot 4 weken.

Periode

met koffiegruis naar een lichte kamer
gedurende 2 weken waarin de
oesterzwammen verschijnen.




Risico


Besmetting met schimmels. Hierdoor groeien er
ongewenste schimmels i.p.v. oesterzwammen.
Je moet dan soms een hele kweek verwijderen.




Veel fruitvliegen



Piekperiode
= september tot april
Het is de periode waarin zwammen het meest in trek zijn.
In deze periode is het eenvoudiger om de omgevingsfactoren
onder controle te houden. Die factoren spelen immers een rol
in de groei van de zwammen en zijn in de zomer soms heel
onvoorspelbaar.



Opbrengstloze periode
5 weken voor het begin van een cyclus

.





2 ruimtes om in te werken:
- Warme donkere kamer
- Vochtige, goed doorluchte
en lichte kamer.
Grote hoeveelheid emmers met grote
verluchtingsgaten



Koffiegruis

Kosten gedekt,
oogst gedeeld


www.csa-netwerk.be

De deelnemers betalen hun hele oogstaandeel bij het begin
van het zwammenseizoen. De prijs van het oogstaandeel
wordt berekend op het aantal kosten.

Inspiratiefiche AANBOD

Goede luchtzuivering
Goede ontsmetting bij begin van de cyclus met
biologische producten
Bij tragere groei, lever je een aantal dagen later dan
voorzien en verwittig je je deelnemers.

Eerlijke verdeling


We berekenen vooraf hoeveel gram oesterzwammen
we willen hebben. Je kan de verwachtte productie
berekenen op basis van de gemiddelde productie per
emmer koffiegruis.



We zetten dit om in de benodigde hoeveelheid broed
en nemen wat extra marge.



Dat broed vermengen we met emmers koffiegruis zodat
5 à 6 weken later de oesterzwammen uitkomen.



Op deze manier krijgt iedereen zijn bestelde
hoeveelheid oesterzwammen.



De oesterzwammen staan in zakken in een koelkast
waar deelnemers ze kunnen ophalen.

Geen grond nodig



Oesterzwammen groeien soms trager dan voorzien.

Hoe kan je dit risico opvangen?

 In een tweede fase gaan de emmers

Grondoppervlakte

OESTERZWAMMEN

Vragen? info@csa-netwerk.be

Investering
 Luchtbevochtiging
 Emmers
 Bakjes voor de klanten
 Mengmateriaal
 Boormachine

Werkuren


OESTERZWAMMEN

Arbeidsinkomen
Complementair of volwaardig inkomen?
Je kan er 6 maanden een volwaardig inkomen uithalen
als je wekelijks 35 kg oesterzwammen teelt en verdeelt.
Gemiddeld zijn dit 92 mensen die wekelijks een aandeel
oesterzwammen hebben.

10 uur per week
= voor het telen en verdelen van
4 kg oesterzwammen per week

Aandachtspunten

Verdeel je minder, dan is het een complementair loon.

 Zeer intensief werk
 Belangrijk om heel hygiënisch te werken door de risico’s

Alle prijzen in deze
fiche zijn anno 2021

op besmetting

 Je kan enkel biologische oesterzwammen kweken met

koffiegruis van biologische koffie. Niet evident om hiervan
grote hoeveelheden te vinden. Gewone koffiegruis vind je
makkelijk bij rusthuizen of bedrijven.

Kosten
 Broed
 Kalk
 Plakkers
 Gas
 Verwarming
 Kuismateriaal

 Plaats nodig voor 60 emmers als je er een volwaardig
inkomen wil uithalen.

Arbeidsinkomen
Berekening complementair loon:

 10 kg koffiegruis/emmer levert ongeveer 550 gr zwam
 We baseren de berekening op 23 euro per kg zwammen.
 4 type oogstaandelen mogelijk:

Meerwaarde
 Je maakt van een afvalproduct oesterzwammen.

Dit product vraagt geen grond, maar wel een ruimte
om in te werken.

 Je kan dit bv. in de winter doen gedurende een paar

- 1 kilo wekelijks : 575 euro euro
- 1 kilo tweewekelijks : 276 euro
- 1/2 kilo wekelijks: 287,5 euro
- 1/2 kilo tweewekelijks: 138 euro
Je berekent de periodiciteit (wekelijks of tweewekelijks)
en de hoeveelheid (kilo of halve kilo) voor de periode
van 6 maanden om de prijs van het oogstaandeel
te bepalen.

maanden. Dit geeft je een complementair inkomen.

www.csa-netwerk.be
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inspiratiefiche diversiteit in

AANBOD

Meer diversiteit binnen CSA?
Het kan! Laat je inspireren door deze fiche.

Rundsvlees

“

Deze fiche kwam tot stand met medewerking van

Vleesrunderen zijn geen fulltime job, zeker
niet in de zomer. In de winter is er meer
werk met het dagelijks voederen, maar dan
is er weer minder werk in de groententeelt.

Robby van Hoeve Het Blokhuis (Herk-De-Stad)
Tom van BoerenCompagnie (Leuven)
en met dank aan

Piekperiode

Periode



In principe kan er wel gans het jaar geslacht worden,
maar het najaar is de beste periode.



Voldoende grote pakketten en deelnemers met een diepvries
zorgen voor een langere consumptieperiode.

RUNDSVLEES
Risico

Opbrengstloze periode

Groeicyclus
 Tussen de 2 en 3 jaar
 Koop je kalveren van 10 maanden,
.

Een kudde in evenwicht levert elk jaar wel een
aantal te slachten runderen.

Aanbod


Een vleespakket = deel van een rund met
een variabel gewicht (minimum - maximum kg).



Er wordt 20% varkensgehakt toegevoegd
aan gemengd gehakt, wat betekent:
- 1 varken per rund of
- 60 kg varkensvlees bovenop 240 kg rundvlees = 300 kg
verkoopbaar vlees per geslacht rund gemiddeld.



Het pakketgewicht varieert van 8 tot 10 kg
(ev.van 9 tot 11 kg) . Dat communiceren we ook zo
naar de deelnemers.

Wil je zelf voedergewassen, zoals voederbieten, telen, dan heb je extra grond nodig.



Koop je brok of korrel bij, moet je hieruit
de soja weren (wegens de
ontbossingsproblematiek)
Met 2 ha per 3 GVE kan je
normaal in totale jaarvoeder
voorzien.

www.csa-netwerk.be







(Kalver)sterfte (5-10% kans)
Behoorlijk ondergewicht van een dier
Een kudde koeien is niet zo flexibel. De groeicyclus
van een kalf is 2,5 jaar. Je kan met je aanbod niet heel
vlot afstemmen op de vraag. Als er minder dieren worden
geslacht door beperkte vraag, dan vallen de inkomsten
sterk terug.
Om runderen te houden heb je veel grond nodig. Als je
geen grondzekerheid hebt, loopt je dus het risico om
gehuurde of gepachte grond te verliezen.

Risico
Hoe kan je dit risico opvangen?

 Het risico van de kalversterfte vang je op door een nieuw

2 GVE (GrootVeeEenheden) per 1 à 1,5 ha.
Het rund staat dan wel heel het jaar buiten
en er wordt gehooid om bij te voederen in de
winter. Het kan met minder opp, maar dan
moet je voeder bijkopen.





In de groeiperiode (2 tot 3 jaar) brengt het rund niets op.

.

dan kan de cyclus verkort worden tot
12 à 18 maanden.

Grondoppervlakte





kalf aan te kopen als er één sterft. 5-10% van de aankoop
moet je verrekenen in de kost van een vleespakket.

 Het risico van ondergewicht vang je op door meerdere
Hoeveel vleespakketten (8-10 kg) haal je uit één rund?
Tussen de 20 en 32 pakketten, maar het varieert van de
leeftijd van het rund en het soort rund. Het maximum haal
je uit een groot vleesrund van 2,5-3 jaar oud. Een rund van
1,5 jaar oud of een kleiner ras geeft maar 20 of iets meer
pakketten. Werk je enkel met deze laatsten, zal de prijs
per pakket hoger uitvallen. Je moet dan alle kosten van dat
jaar hiermee dekken. Dit kan interessant zijn voor speciale
rassen zoals Wagyu.

Inspiratiefiche AANBOD

dieren samen te slachten en de totale hoeveelheid vlees
te verdelen over de pakketten.

 Een grotere kudde kan het risico op een tijdelijk lagere
verkoop opvangen.



Zorg voor grondzekerheid.

Vragen? info@csa-netwerk.be

RUNDSVLEES

Eerlijke verdeling
Meerwaarde



Deelnemers nemen een oogstaandeel in de kudde.
Zij tekenen dus in op een vleespakket (met min.- max.vork.
bv. tussen 9-11kg). Het pakket is dan wat het geslachte rund
opbrengt.



Het pakket heeft een vaste prijs, gebaseerd op
de totale kost van de kudde plus arbeidskosten.



De boer stemt het aanbod af op de behoefte.

 In een gemend bedrijf sluit je met



runderen de kringloop: biologische mest
voor het bedrijf, teeltoverschot/afval als
voeder,...

 Vruchtbaarheid van de graasweides vergroot.
 Dieren vergroten de beleving van de
deelnemers.

 Vleesrunderen zijn geen fulltime job,

zeker niet in de zomer. In de winter is
er meer werk met het dagelijks
voederen, maar dan is er
weer minder werk in de
groententeelt.

Aandachtspunten

Kosten gedekt,
oogst gedeeld



Je deelt de kost van de hele kudde van één heel jaar door het
aantal runderen/vleespakketten dat je in dat jaar zal verdelen. (*)



Ongeveer 1/4e van de kudde kan jaarlijks geslacht worden. Op een
totale kudde van bijvoorbeeld 10 zoogkoeien (en 40 dieren in totaal)
kunnen gemiddeld jaarlijks 10 dieren geslacht worden.



Met dubbeldoelrunderen kan je vlees- en melkproductie combineren..
De kosten worden dan gedeeld. De mannelijke dieren en de
zwakkere koeien worden dan geslacht.



Je kan ook kalveren van 10 maand aankopen en ze afmesten
op 12 maand, een quick win voor groentenCSA die 1,5 ha
niet bewerken. Je kan zo het vlees van 4 tot 5 runderen
delen met deelnemers van je groentenCSA. Wintervoer
moet je dan wel aankopen. De runderen dragen bij tot
de bodemvruchtbaarheid en maakt rotatie mogelijk.

Bij het opschalen
Als de dieren niet vlak bij het groentenveld staan, voelen de
deelnemers een minder sterke band. Dit vermindert mogelijks
wel de interesse bij de potentiële deelnemers.

 Bij afzet buiten het eigen bedrijf

Je moet nadenken over het sluiten van de kringlopen,
bv. ook mest afzetten, voederteelt,…

 Een kleine kudde vraagt evenveel administratie als een
grote kudde (mestbank, FAVV, veeportaal,...).

Aandachtspunten
 Een kalf van 10 maand moet je 12 maand in biologische

omstandigheden opkweken vooraleer je het als biologisch
vlees kan verkopen. Bij ouder vleesvee kan dat pas als ze 3/4
van hun leven in biologsiche omstandigheden hebben geleefd.
Voor melkkoeien is dat na 6 maanden.

 Vleesproductie wordt vaak bekritiseerd, daarom is het belangrijk
(*) Zoals we een groenteveld in zijn geheel beschouwen
en niet de groei van één enkele groentesoort, nemen we
ook de kudde in zijn geheel en niet de individuele dieren.

www.csa-netwerk.be
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om de duurzame manier van produceren te benadrukken in de
communicatie. Deelnemers zijn daaraan gevoelig en willen zich
verbinden met een boerderij die de draagkracht van de
omgeving respecteert en aandacht heeft voor dierenwelzijn.

Vragen? info@csa-netwerk.be

Investering
Werkuren









Reken 35-40u per GVE per jaar



Aankoop dieren:
1200 euro voor goede vaarzen, 2000 euro voor dekstier







Gronden: pacht of aankoop? 3 ha per 2 GVE
Voeder bij aankopen?
Machines (indien geen loonwerker)
Stal

Weilanden onderhouden (afsluitingen,...)
Administratie bijhouden
Dieren verplaatsen
Voederen (winter)

Arbeidsinkomen

Verwerking organiseren (indien zelf):
naar slachthuis brengen, ophalen,
inpakken bij versnijder, verdelen

Arbeidsinkomen

Afrastering weiland: 2 euro/m

Hooien

Water voorzien

RUNDSVLEES

Berekening complementair loon:



Met een kudde van 7 à 8 dieren kan je jaarlijks 2 koeien
slachten en 60 gezinnen één vleespakket aanbieden.



Met dubbel zoveel dieren kunnen 60 gezinnen wekelijks
500 gr rundsvlees eten gedurende 40 weken.



Een kudde van 7 à 8 dieren kost 8500 à 10000 euro jaarlijks
inclusief arbeidsinkomen.

 Het geeft niet heel veel werk, vooral niet in de zomer,
maar brengt ook niet veel op.

Complementair of volwaardig inkomen?

Kosten


Voeder (vb bieten, korrel)
Bio niet altijd makkelijk te vinden



Extra hooi - 50 euro/bussel.
Bio niet altijd makkelijk te vinden



Zaaigoed geen grote kost tenzij je met
hoogwaardig gras en kruidenmengsels werkt.






Onderhoud voedergewassen



Je kan een complementair inkomen halen uit een kleine
kudde. Die voorziet dan één CSA-gemeenschap, met de
bedenking dat het misschien minder rendabel is door de kleine
kudde.



Een boer die zich wil specialiseren in vlees om er een
volwaardig inkomen uit te halen zal meerdere
groenten-CSA’s moeten bedelen.

Loonwerk: 75 euor/GVE
Werkuren: 35 à 40 uur/rund/jaar
Slachtgerelateerde kosten (vervoer
- slachten - slachtafval - versnijden
- verpakken): 1700 euro/rund

Arbeidsinkomen
Berekening volwaardig loon:



Kudde 121 in totaal waarvan 32 zoogkoeien en 28 te slachten
dieren per jaar.



Jaarkost: 148000 euro (inclusief het loon van 1.5 VTE aan
40000 euro per VTE)



Specifieke slacht en verwerkingskost: 1700 euro per dier
(inclusief toe te voegen varkensvlees)




39000 euro subsidies in rekening gebracht



28 te slachten runderen geeft 840 pakketten van + 10 kg
Dit geeft een prijs van 182 euro per pakket.
Werkt enkel als er meerdere groenten-CSA’s
verbonden zijn aan deze vlees-CSA.

Alle prijzen in deze fiche zijn anno 2021.

www.csa-netwerk.be
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inspiratiefiche diversiteit in

AANBOD

Meer diversiteit binnen CSA?
Het kan! Laat je inspireren door deze fiche.

Schapenvlees

“

Er is weinig met zo’n aaibaarheidsfactor als lammeren in de weide.
Ze zijn niet gevaarlijk en voor je
bodemleven een sterke plus.

Deze fiche kwam tot stand met medewerking van
Tuur van het Mosterdzaadje (Mol)
en met dank aan

Groeicyclus











Ooien worden gedekt in het najaar

Aanbod
Lamsvlees
Schapenvlees
Eventueel ruwe wol
Vlees wordt per half schaap verdeeld,
dus 1 pakket = een half lam (ongeveer 10 kg).
Het gewicht is afhankelijk van het ras en kan varieren
van 9 tot 11 kg.

Geboorte lam: 5 maand - 5 dagen later
Geboorte kan in theorie het jaar rond,
maar owv gras is jan-maart in de stal en
vanaf april in de weide meest aangewezen.
Lammeren lopen met de ooi mee
Slachten kan vanaf + 4 maand, maar de
de opbrengst is dan beperkt. In de herfst
is beter, net voor de kwaliteit van het
gras begint te verminderen. Zo heb
je 100% grasgevoederde lammeren
en moet je geen hooi maken.

SCHAAP

Periode

Eerlijke verdeling


Slachten van kleinere kuddes: gebeurt best in 1 slachtronde. Zo
weet je perfect hoeveel vlees je hebt van elk type. Dit kan je dan
mooi delen door het aantal deelnemers. Idem voor de slachtkost
als je die nog niet hebt doorgerekend.



Slachten van grotere kuddes: hier zijn meerdere rondes
aangewezen. Je kan dan kiezen om
- ofwel elke deelnemer elke keer zijn/haar deeltje te geven
- ofwel voor elke deelnemer bv. een half lam. Heeft dan
iedereen zijn lam gehad, kan je de rest nadien
verder verdelen.

Piekperiode = najaar, traditioneel moment om ze te slachten.



Thuisslacht is momenteel niet toegestaan.
Let op: grotere aanhanger nodig om naar het slachthuis te rijden.



Verminder je kosten door het vlees zelf te verpakken met
vrijwilligers of personeel en de slachter enkel te laten versnijden.

Opbrengstloze periode = voorjaar tot zomer

Grondoppervlakte




Door vroeger te laten lammeren (januari) krijg je ook in de zomer
slachtklare lammeren (BBQ)



Op droge gronden kan je eventueel de lammeren
doorhouden in de winter. Het maakt alles logistiek/
administratief wel moeilijker en duurder.
TIP: Maak het jaar rond door het vlees in te vriezen.
Particulieren eten trouwens zelf weinig van het
lamspakket vers en vriezen vaak in.

13 schapen/ha
= volgens de bionorm van 2 GVE/ha

Kosten gedekt,
oogst gedeeld



Schapen geven iets meer dan 1 lam gemiddeld/jaar (afh.van het ras)



Met + 70-80% van de lammeren betaal je de kosten van onderhoud
weides. Dit zijn vooral de kosten van het flexinet en voeder voor de
ooien in winter/lammerperiode (als ze de rest van het jaar buiten staan).

Bij een vruchtbaar ras is 1.5 lam/ooi/jaar haalbaar (best niet meer dan 2
lammeren/ooi). Hoe je je kudde beheert, bepaalt of je meer of minder
lammeren selecteert.

Deze berekening gaat uit van + 50% mannelijke dieren en 20% vervanging.



Ooien hebben weinig marktwaarde. Tel de kosten verbonden
aan de ooien dan ook mee in de kosten die gedekt moeten
worden door de verkoop van de lammeren.



www.csa-netwerk.be
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Slachtkosten zijn per dier

Vragen? info@csa-netwerk.be

SCHAAP
Aandachts
punten


Hou jaarlijks een aantal jonge ooien
aan om uitval door ziekte van ooien of
dieren op leeftijd (max.7j) te vervangen.



Dubbel zoveel schapen is slechts 10-20 %
meer werk. Je moet natuurlijk wel de grond
hebben en de vleespakketten verkocht
krijgen.




Slachtkosten zijn heel variabel.
De wolvlieg is één van de smerigste
dingen die je je kan indenken.
Zorg voor een plan van aanpak
voor je dieren binnen haalt.

Meerwaarde
 Als kleine herkauwer zijn ze voor

je bodemleven een sterke plus is én je
hoeft je groenbemester niet te maaien.

Risico
Hoe kan je het risico opvangen?

Risico


Je haalt het vooropgestelde aantal lammeren niet.
Percentage uitval is een belangrijke maatstaf: zieke of
overleden ooien geven geen lam of verkoopbaar vlees meer.



Gedekte ooien zijn niet altijd drachtig en kosten je ondertussen
nog wel voedsel,...



5-10% van de lammeren overleeft niet door natuurlijke abortus,
doodgeboorte, ongelukken/ziektes,...



Kuddes kunnen bij besmettelijke ziektes plots een grotere dan
normale uitval vertonen.



Geen goede verhouding jonge/oudere dieren bij kleine kuddes.
Jongere geven minder lammeren, maar oudere zijn dan
weer kwetsbaarder op andere punten.




Worminfecties
De wolvlieg

 Ze kunnen ook bepaalde groenten-



Je kan best tijdig scannen op gust (geen lam) en op
1- of 2-ling. Dit is ook handig tijdens het lammerseizoen.
Voer guste ooien sowieso af uit de productiekudde.



Een correcte inschatting: voor een wat productievere kudde
(je selecteert naar tweelingen) is een berekening van 0.8-1
verkoopbaar lam/ooi vrij veilig geteld.
Na enkele jaren kan je het aantal lammeren/ooien dat volwassen wordt
vrij correct inschatten omdat je dan binnen je ras geen drastische
schommelingen meer hebt.

Risico
Hoe kan je dit risico opvangen?



Zorg voor een voldoende grote kudde dat je gemiddelde niet
te sterk naar omlaag trekt.



Verweid regelmatig. Dat verlaagt de ziektedruk én zorgt voor
beter eten. Doe dit idealiter dagelijks of toch minstens wekelijks.
Kom dan best 1.5 tot 2 maanden niet terug op dezelfde plek
(omwille van worminfecties)



Bestrijd de wolvlieg zowel preventief als curratief.
Spuit EM en citron op regelmatige basis over de dieren
(wekelijks of na een stevige regenbui op de lange wol).

overschotten verwerken of zelf afgrazen en je
kan ze tam houden met bieten als snoepje.

 Lammeren in de weide hebben een hoge
aaibaarheidsfactor. Ooien zijn
beschermend als je te kort bij hun lam
komt, maar zelfs dan zijn ze nog
ongevaarlijk.

www.csa-netwerk.be
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Werkuren



Kosten










Afhankelijk van hoe mobiel je omheining is, hoe vaak je verzet,...
Wekelijks omweiden in vaste omheining (ev. opgedeeld met
flexinet) kost hooguit een uurtje werk. Zorg ervoor dat bij een
complementaire activiteit de controle kan gebeuren met een
minimale inspanning, bijvoorbeeld de keren dat je passeert.
Met een Kiwitec-omheining en dagelijks omweiden ben
je wel enige tijd bezig. Grootte van je kudde en hoe
makkelijk je weide is, bepalen je werktijd.

Veearts

Een complementair inkomen is zeker haalbaar

 Je kan normaal 1 lam/ooi verkopen.

Oormerken

Investering

DGZ
FAVV

3000 tot 5000 euro.
= excl. de aankoop van de kudde, hond en voertuigen
(voor de herder)



Electrische klok (12V compatibel): 400 euro
>> 100 euro afschrijving



Batterij 2x12V: 450 euro
>> 225 euro afschrijving







Flexinet: 700 euro (10 netten) (*)

Dit betekent dus
- een kudde van 27 ooien
- 200 euro per half lam
- ca. 54 gezinnen die 1 pakket nemen

 Wil je er een volwaardig loon uithalen,

dan moet je al gauw 150 lammeren verkopen.

 Berekening is gebaseerd op 40000 euro
bruto inkomen/jaar.

Kiwitec handheld: 2000 euro (**)
Vaste omheining
Hoekpikketten, hamer,...: 1000 euro
Eventueel: quad, gator, jeep, camionette,
remorque, hond,…

(**) Kiwitec: ca. 500 euro voor 400 m,
Nodig:
- 2 stuks voor 1 raster, dus 4 nodig
- Minder reserve nodig want is flexibeler in lengte
- 1 stuk vervangt 8 netten in lengte en duurt
ongeveer even lang om op te zetten als 1 net
- Kiwitec wordt dus vooral interessant bij
grotere kuddes.

Alle prijzen in deze fiche zijn anno 2021.

Hoekpikketten: ideaal is betonijzer om
voorgespannen beton te maken van
8mm, hierover PE buis

www.csa-netwerk.be

Complementair of volwaardig inkomen?

(zelfstandige) van gemiddeld 150-200 euro/dag te genereren
(= excl. andere kosten).

Stro

(*) Flexinet : ca. 70 euro/50 m net.
Nodig:
- Net van 90 cm hoog met enkele pen
en zeker zonder verticale verstevigingen.
- 1 set waar ze in staan en minstens 1 set om
de volgende blok al klaar te zetten.
Dus bijvoorbeeld vierkant met 4 netten. Dan
minstens 8 netten nodig, met wat reserve = 10 netten

Arbeidsinkomen
 Je moet een 27-tal lammeren verkopen om een loonkost

Voeder voor de schapen in de winter

Biocontrole

SCHAAP

Inspiratiefiche AANBOD
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inspiratiefiche diversiteit in

AANBOD

Meer diversiteit binnen CSA?
Het kan! Laat je inspireren door deze fiche.

Varkensvlees

“

Dieren vergroten de beleving van de
deelnemers en zorgen voor een gesloten
kringloop. En zeugen, die kunnen goed
ploegen en velden klaarleggen.

Deze fiche kwam tot stand met medewerking van
Kathy van Forestree (Schelle)
en met dank aan

Aanbod

Grondoppervlakte




Deelnemers nemen één of meerdere vleesaandelen
per jaar van ongeveer 5 kg. Het pakketgewicht varieert
door het gewicht van de mestvarkens.



1 varken van 6 maanden wordt verdeeld over
14 aandelen/pakketten (70 kg /14 = + 5 kg, wel rasafhankelijk).



Je kan de varkenspakketten ook in een groter
vleesaandeel integreren, bv. 2 x varken, 1 x schaap
en 4 vleeskippen

VARKENS
Risico
 Sterfte bij biggen, afhankelijk van ras en ouderdom
 Worpgrootte is niet altijd dezelfde, wat al snel een groot
verschil geeft in aantal kg vlees.

 Biggen staan soms nog al snel mank. Je kan dan het
slachten eventueel uitstellen of thuisslachten.

 Bij mislukte inseminatie schuift alles 3 weken op. Met een
eigen beer lukt het wel altijd, maar is niet altijd rendabel
met een kleine kudde.

Voor 1 zeug en 2 worpen biggen per jaar:
+/- 0.75 ha (voor mestafzet)

Periode

 Castreren? Doe je dit niet, is er kans op berengeur.

Dan krijg je een mannelijk varken misschien niet verkocht.
Normaal kan dit gedetecteerd worden aan de slachtlijn.
Dan moet je er rekening mee houden dat er af en toe
één kan uitvallen.

Piekperiode
Er is geen piekperiode:

 Zeugen en mestvarkens kan je heel het jaar door houden.
 Hun bronstperiode loopt gans het jaar, dus mogelijk om heel
het jaar door vlees te leveren.

 Je kan het dus plannen naar wens.

Groeicyclus
 Zeug: 114 dagen zwanger
 Mestvarkens spenen: 7 à 8 weken
 Zeug terug bevruchten: 5 dagen na spenen
 Cyclus zeug:

Opbrengstloze periode
worpen plant. Je kan opbrengstloze periode opvangen

Hoe kan je dit risico opvangen?



om de 3 weken bronstig voor 2-3 dagen

en deze vetmesten. Als je dit wil doen, moet je dit ook
vooraf doorrekenen in je vleesaandeel.

(rasafhankelijk)

 Werpen: 2 keer per jaar/zeug
 Slachten: 2 keer/jaar slachten

 De meeste biggen sterven de eerste week na de
geboorte. Je kan ze dus snel vervangen.

(als ze allemaal direct bevrucht zijn)

www.csa-netwerk.be

Reken met een laag gemiddelde.
Dan is er altijd voldoende buffer.

 Gaat er dan toch iets mis, kan je biggen aankopen

 Mestvarkens: + 110 kg LW op 6 maanden

.

Risico

 Dit hangt af van de grootte van je kudde en hoe je de

Inspiratiefiche AANBOD
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VARKENS
Eerlijke
verdeling

Meerwaarde
 Gesloten kringloop: biologische mest voor het bedrijf,

 Een varken wordt verdeeld in 14 delen

teeltoverschot/afval als voeder,...

= + 5 kg.

 De varkentjes zorgen voor animatie op de boerderij en

 Weegt het varken een beetje meer/minder,

krijgt iedereen ook een beetje meer/minder.

 Varkens worden vaak met heel de worp
geslacht. Je kan dan het gemiddelde
van de worp bepalen.

vergroten de beleving van de deelnemers.

Kosten gedekt,
oogst gedeeld
 De totale kost van de kudde bepaalt de prijs per pakket (voer,

 Zeugen kunnen goed ploegen en velden klaarleggen.
 Extra inkomen en makkelijk te combineren met groenten.
Het werkt gebeurt vooral in de ochtend.

 Het vlees kan afgezet worden bij de deelnemers van de
groentenCSA.

admin, moederdieren, infrastructuur, vervoer, grond, loon boer,...) .

 Heb je een grote kudde met een stabiel gemiddelde (= altijd + even
grote worpen)

kan je mogelijks alle vlees verdelen onder de deelnemers.

 Heb je een kleine kudde met niet zo’n stabiele worpen neem je

eventueel een laag gemiddelde (aantal biggen per worp) en verkoop je de
extra pakketten los. Op dit laag gemiddelde bereken je dan je aantal
deelnemers. De extra varkens kan je dan eventueel duurder
verkopen, omdat de consumenten die niet delen in het risico.

 Bij een relatief stabiele kudde, kunnen deelnemers zich

engageren voor 2 pakketten van 5 kg (bij elke slacht 1 pakket).
Je levert dan op 2 verschillende momenten in het jaar.

Aandachtspunten
 Meer dan 20 varkens? Millieuvergunning klasse II verplicht.
 Je hebt evenveel adminstratie bij een kleine als grote kudde.
 Je hebt een bedrijfdierenarts nodig.
 Bij varkens die buiten lopen moet je 3 keer per jaar bloed laten
trekken voor de ziekte van Aujeszky.

 Voorzie een ruimte om de varkens bijeen te drijven, zodat de
dierenarts er makkelijk en veilig bij kan.

 Varkens zijn sterk, dus maak alles stevig.

Zorg ook dat je op de afrastering electricteit kan zetten.

 FAVV verplicht een dubbele omheining.
 Is het vervoer naar het slachthuis meer dan 50 km,

dan moet je een getuigschrift voor vakbekwaamheid
voor transport behalen bij BGZ. Of je kan een erkend
vervoerder inschakelen.

www.csa-netwerk.be
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VARKENS
Werkuren
Arbeidsinkomen

Voor 1 zeug met 2 nesten per jaar:
totaal = 250 uur/jaar (ruim gerekend)




Eten/drinken: 30 min/dag = 182 u/jaar
Transport slachthuis + opladen (2 x jaar)
= 5.6 uur/jaar (40 min rijden enkele rit *2 + 30 min

Complementair of volwaardig inkomen?

opladen + 1 uur bij ‘t slachthuis)







Transport slager (2 x jaar) = 7 uur
Varkens verplaatsen = 8 uur
Spenen = 2 uur
Zaad halen en insemineren = 6 uur
Verkopen en verpakken = 40 uur

Aantal werkuren bij groter aantal
zeugen en meer biggen gaat
niet recht evenredig omhoog.

Kosten

 Voeder
 Zaad (of beer)
 Water
 Slachtkosten
 Uitbeenkosten+verpakken
 Transport
 Dierenarts
 FAVV
 Werkuren

Investering
Gemiddelde investeringskosten:
+ 720 euro/zeug/big

 Piglo (verplaatsbaar schuilhok)
 Afrastering
 Voederbakken zeug + biggen
 Drinkbakken
Investeringenkosten varkens algemeen

 Veetrailer: 6000 euro
 Auto
 Koelcel
 Vriescel

 Allebei
 Je kan ook in het voorjaar een paar jonge biggen kopen

en deze op een leeg perceel laten lopen en vetmesten
voor de slacht. Je houdt dan geen moederzeugen, maar
je hebt toch een complementair inkomen.

Arbeidsinkomen
Complementair inkomen?
Een complementair loon is mogelijk indien het aantal zeugen
lager ligt dan 8 (zie berekening volwaardig inkomen).
Volwaardig inkomen?
Voor een volwaardig inkomen (*) voor 1 VTE heb je nodig:
1792 vleespakketten van ongeveer 5 kg (70 euro/pakket)
= 8 zeugen die telkens 8 biggen werpen
= 500 gr vlees/week/gezin
= 26 kg/jaar
= + 5 pakketten per jaar
= varkensvlees voor 358 gezinnen per jaar
(*) gebaseerd op een bruto mediaan inkomen van 3360 euro

Alle prijzen in deze fiche zijn anno 2021.
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inspiratiefiche diversiteit in

Meer diversiteit binnen CSA?
Het kan! Laat je inspireren door deze fiche.

Vleeskippen

“

Het geeft afwisseling en je kan op die manier meer
lokale producten aanbieden aan je deelnemers.

Deze fiche kwam tot stand met medewerking van
Sigrid en Dave van De Klepper (Wolvertem)
en met dank aan

Periode

Groeicyclus
 AANKOOP: kuikens zijn dan 3 weken.

Reden: de extra investeringen en kosten
voor de opkweek van 1-dags kuikens zijn
te groot bij een kleine productie.
Voordelen:
- Geen kweekkassen meer nodig
- Kuikens zijn genoeg bevederd
- Kuikens zijn ingeënt
(bespaart grote kost bij een kleine toom).
- Warmtelamp bij koude nachten is
voldoende, overdag kunnen ze buiten
scharrelen. Minder verwarming
= minder uitval

 SLACHTING:



Piekperiode = de slachtperiode
Omvat: kippen vangen, naar slachthuis brengen, sorteren na
slacht, verdelen onder de deelnemers en betalingen controlen.



Opbrengstloze periode = de groeiperiode van de kippen
Je hebt voldoende buffer als je ook vleespakketten aanbiedt
en jaarabonnementen zoals groenten en fruit. De deelnemers
kunnen ook kippen invriezen.



Bij koude groeien kuikens trager. Ze hebben dan extra
warmte, licht en voeding nodig. Zet kippen dus niet te
vroeg en niet te laat in het jaar op als je weinig
investeringen plant.

.

Aanbod

Risico



Uitval door ziekte en sterfte (5% is normaal)
Roofmoord door een vos. De vos komt normaal
‘s nachts, maar verschijnt uitzonderlijk ook overdag.



Vertraagde groei door slechte weersomstandigheden,
De kippen halen dan niet het gemiddelde slachtgewicht
van 2 kg.



Verbod op verkoop door salmonella. Een staalname
voor de slachting is verplicht.



Je kan met jaarlijkse aandelen werken waarbij deelnemers
bijvoorbeeld 5 keer/jaar 2 kippen afhalen. Op die manier spreid
je het risico veel meer en compenseer je kleinere kippen.



Je kan kippen ook opnemen in periodieke gemengde
vleespakketten, al dan niet in samenwerking met andere boerderijen.



Minimaal voor CSA is risicodeling: in dit geval betalen deelnemers
een prijs per afgemeste kip ongeacht het gewicht.



Deelnemers kunnen hun kippen via een google document
bestellen enkele weken voordat ze geslacht worden.
Deze manier van werken verkleint wel de afzetzekerheid.

Hoe kan je dit risico opvangen?

De kippen kunnen heel of versneden worden besteld.

 Scherm de kippen ‘s nachts af met een schrikdraad

5 à 6 weken na aankoop

Grondoppervlakte

VLEESKIPPEN



Risico
tegen vossen.

 Vertraagde groei door weersomstandigheden is op

zich normaal. Door meer ervaring leer je op het juiste
moment slachten. Communiceer wel duidelijk naar je
deelnemers dat de verwachte leverdatum mogelijks
kan opschuiven door de weersomstandigheden.
Dit brengt echter extra (en misschien onvoorziene)
kosten mee: meer voedsel, meer arbeid, langere stalbezetting, meer energieverbruik.

 Ca. 50 m2 grond voor 199 kippen
dus 4 kippen per m2

 De stam van salmonella waardoor het lot niet mag

vrijgegeven worden zou slechts weinig voorkomen.

www.csa-netwerk.be
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Eerlijke verdeling

VLEESKIPPEN

 Kippen kunnen beduidend verschillen in gewicht.
Normaal is het slachtgewicht 2 kg.

 Uiteraard is het niet eerlijk als sommige deelnemers grotere en

Werkuren


Per toom van 199 kippen:
- 1 uur/dag: voederen, instrooien,
nakijken kippen en administratie
(bestellingen en betalingen, bijhouden
verplicht dagregister, boekhouding,...)
- 8 uur: klaarmaken stal en vrije uitloop en
afhalen kuikens
- 4 uur: vangen kippen en naar slachthuis
brengen
- 10 uur: ophalen vleeskippen en
afhaalmomenten op de
verschillende boerderijen

andere kleinere kippen krijgen.

 Het is dus wenselijk een systeem op te zetten waarbij

meerdere kippen per keer en/of per jaar gekocht moeten
worden om een eerlijke verdeling te verzekeren.

Meerwaarde
 Kippen zijn klein en misschien niet al te aaibaar, maar
ze zijn ongevaarlijk en brengen leven op de boerderij.

 Ze zorgen voor een extra inkomen.
 Het laat je toe om meerdere lokale producten aan te

Kosten gedekt,
oogst gedeeld

bieden aan je deelnemers.

 Wij berekenen de kostprijs van de productie van de vleeskippen

en delen die door het aantal verwachte geslachte kippen (= het totaal
aantal aangekochte kuikens min een redelijk percentage afvallers 10%).

 We houden daarbij ook rekening met investeringen, werkingskosten
en uurloon.

Bio-label?
Bio in kippenvlees is niet evident:
- Je kan niet starten met iets oudere kuikens.
Je kan wel eendagskuikens aankopen en
extra investeringen doen voor opkweek:
biologische voeding en voldoende ruimte.
- Weinig slachthuizen slachten voor kleine
hoeveelheden kippen op biologishe wijze.
Die zijn ook niet in de buurt. De mobiele
slachteenheid zou uitkomst kunnen bieden.

 In 2021: hele kip voor 26 euro en versneden kip voor 30 euro.
 In 2021 kwamen de kippen niet op hun normale gewich
van 2 kg door de slechte weersomstandigheden.

 Werk met jaaraandelen waarbij een je een richtaantal

kippen vooropstelt en je het risico spreidt. Gaat het dan
mis met 1 toom, dan zijn er nog volgende tomen.

 Hou er rekening mee dat die risicospreiding (zeker t.o.v.

groenten) nog onvoldoende kan zijn. Als er bijvoorbeeld
salmonella opduikt, wordt de hele toom vernietigd. Daar
bovenop komen dan nog de kosten voor desinfectie van de
volgende tomen.

 Je spreidt het risico meer als je werkt met jaaraandelen voor

Een goede communicatie met de
deelnemers is belangrijk. Zij kunnen
de kippen ook zien en weten dus hoe
ze leven.
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Aandachtspunten

gemengde, periodieke vleespakketten (lam, varken, rund
en kip). Dat vlees kan van dezelfde boerderij komen of
vanuit een samenwerking met andere boerderijen.
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Investering
Hoeveelheid Eenheidsprijs Totaal
in euro
in euro

Eerlijk loon




Alle kosten rekenen (eerlijke vergoeding
voor de gepresteerde werkuren, het
gebruik van de stalling,...) en verdelen over
de geproduceerde kippen.
Het risico voor zowel deelnemer als boer
indekken bij grotere uitval door te werken
met een jaarsysteem (kipaandeel of
gemengd vleespakket), al dan niet
in samenwerking met een andere
boerderij.

Eetbakken
Drinkbakken
Vervoerskisten
Omheining

5
5
20
1

31
22
40
100

155
110
800
100

Schrikapparaat
+ batterij
Totaal

1

450

450

(mobiele schrikkeldraad voor kippen)

1615

VLEESKIPPEN
Arbeidsinkomen
Voorbeeld berekening complementair loon:
Per toom van 199 kippen:
Aantal

Arbeidsinkomen
Een complementair inkomen kan zeker.
Een volwaardig inkomen is veel moeilijker en verplicht je
om veel meer kippen op te zetten. Je zal dan wellicht op een
andere manier moeten werken, bijvoorbeeld samenwerken
met andere CSA’ s die kippakketten periodiek verdelen.

Eenheidsprijs
in euro

Totaal
in euro

Werkuren (*)

64

32

2048

Aankoop kuikens

199

3,6

716,4

1

20

20

0,8 ton

639

511,2

Slacht (hele kip)

90

6,6

351

Slacht en versnijden

1

193,75

594

Huur koelwagen

1

14,55

193,75

Salmonella analyse DGZ

1

50

14,55

DGZ retributie
Voeding (groeikorrel)

Berekening volwaardig inkomen

Kosten











Aankoop kuikens
DGZ retributie
Voeding (groeikorrel)
Slacht (hele kip)



Een voltijdse loonkost is 1800 werkuren. 64/1800 = 1/28,1
Je moet dus 28,1 tomen van 199 kippen per jaar inzetten voor
een eerlijk volwaardig inkomen = 5592 kippen per jaar.



Bij een hogere productie ligt de kost lager, maar zijn er ook
veel meer vereisten voor DGZ en FAVV. Daardoor kunnen
de kosten weer oplopen.



Is bovendien dergelijk hoge productie nog CSA?
Of past een gemengd bedrijf beter binnen onze
filosofie? Is lokale afzet nog mogelijk? ...

Stro
Forfaitair bedrag voor electra,
water, verzekeringen, vervoer,
gebruik remorque, huur
stalling en grond, etc

www.csa-netwerk.be

10

2,5

50

Stro

1

500

25

Forfaitair bedrag

500

(electra, water,verzekeringen,..)

Aftrek investeringen
(3 jaar)

538,33

5562,23

Gemiddelde prijs per kip

Huur koelwagen
Dierenartsconsult salmonella-attest

Dierenartsconsult
salmonella-attest

Totaal

Slacht en versnijden
Salmonella analyse DGZ

Alle prijzen in deze
fiche zijn anno 2021.

Richtprijs hele kip

Reken alle kosten!
Wanneer je vleeskippen als een complementaire
activiteit houdt, dan zijn heel wat van bovenvermelde
kosten reeds gedekt via de andere activiteiten. Ondanks
ze dus bijna verwaarloosbaar voor deze activiteit,
calculeer je toch een percentage in de begroting van
je kippenactiviteit bv. elektriciteit,water, verzekeringen,...

Inspiratiefiche AANBOD

Richtprijs versneden kip

30,90
29
32,8

(*) Gebaseerd op de loonkost op basis van het mediaan inkomen (2021).
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inspiratiefiche diversiteit in

AANBOD

Meer diversiteit binnen CSA?
Het kan! Laat je inspireren door deze fiche...

Bloemen

“

Bloemen zijn voeding voor lichaam & ziel
en een voedingsbodem voor bijen en
andere insecten.

Deze fiche kwam tot stand met medewerking van
Marieke van Rijk Bos Bloemen (Elene)
Helen van ‘t Plukgeluk (Leuven)
en met dank aan

BLOEMEN

Aanbod
 Zelfpluk:
OF

Wekelijks een aantal stengels (bv. 20) snijbloemen

Periode

 Pakket:

Maandelijks 1 geschikt boeket
(= bv. 7 verse + 1 droogboeket)




Groeicyclus



3-tal maanden tot meerdere jaren
Eenjarigen, tweejarigen, meerjarigen,
knollen en bollen

Risico


Weersomstandigheden:
bv. kortere stengels door droogte



Ziekte

1 april tot 1 november
Piekperiode
= zomer
Na de voorjaarsbollen is er een dip met minder keuze.
Dan kunnen deelnemers soms geen 20 stengels plukken.
Tip: Werk in de piekperiode met bonnen om
niet-deelnemers te laten kennismaken.



Opbrengsloze periode
= november tot maart
Tip: Droogbloemen in de zomer.
Zo hou je het bloemengevoel in huis tijdens de winter.

Hoe kan je dit risico opvangen?

Grondoppervlakte






Veel verschillende soorten bloemen
van diversie bloemenfamilies aanbieden.




Eenjarige op verschillende tijdstippen zaaien.
Goede gemeenschap uitbouwen met de
deelnemers leidt tot meer begrip.

Ca. 30 are voor 1 VTE
Min. 10m² per persoon/deelnemer
Excl. groenbemester

Eerlijke verdeling




www.csa-netwerk.be

Delen in schaarste en overvloed.

Kosten gedekt
= oogst gedeeld


We verdelen de volledige productie over
de deelnemers.



We streven naar 20 stengels wekelijks.
Lukt dit nog niet in het voorjaar, dan mogen
deelnemers nadien meer plukken.

Eerlijke verdeling vergt goede communicatie.
Wat mag geplukt worden aangegeven via mail,
krijtbord en vlaggetjes op het veld.

Inspiratiefiche AANBOD

Vragen? info@csa-netwerk.be

BLOEMEN
Investering
 Geen grote investering
 Traktor, machines,..

Werkuren

Eerlijk loon
Prijs oogstaandeel bepaald door




 1900 uur voor ca. 30 are

Jaarlijkse kosten
Incl. de werkuren van de boer

Kosten
 Zaden en teeltmateriaal




(compost, irrigatie, werktuigen, werkkledij,…)
Floristenmateriaal
(emmer, inpakpapier, vaas,..)
Promo- en infomateriaal
(vlaggen, krijtbord, flyer,..)
Bureaumateriaal
(computer, printer,...)

Meerwaarde



Complementair of volwaardig inkomen?

Voeding voor lichaam & ziel
Voedingsbodem voor bijen en andere
insecten

Aandachtspunten




www.csa-netwerk.be

Arbeidsinkomen

Verleiding om een te lage prijs te vragen







Ca. 200 oogstaandelen nodig voor 1 VTE
Kan ook als complementair loon
Minder deelnemers op minder grond
Evenredig berekenen
Kosten apart in rekening brengen en
niet alles volledig afschrijven bij je andere
(hoofd)tak

Kosten niet volledig gerekend, maar betaald
door ander tak van het bedrijf.
Foutieve inschatting zaaihoeveelheid

Inspiratiefiche AANBOD

Vragen? info@csa-netwerk.be

inspiratiefiche diversiteit in

AFZET

Meer diversiteit binnen CSA?
Het kan! Laat je inspireren door deze fiche...

Grootkeuken

“

Produceren voor een grootkeuken
biedt kansen om de kracht van biologisch
gezonde producten naar een breder
publiek uit te dragen.

Deze fiche kwam tot stand met medewerking van
Lieven van Het Polderveld (West-Kapelle)
en met dank aan

grootkeuken

Grondoppervlakte
 Je kan efficiënter werken dan bij zelfoogst: je kan iedere
teelt op het juiste moment oogsten en grotere partijen
van eenzelfde teelt zetten.

Risico

 Je hebt even veel grond nodig als voor klassieke
productie, afhankelijk van hoeveel groenten de
grootkeuken kan verwerken.

We illusteren hier het voorbeeld van Het Polderveld in
Westkapelle (Knokke-Heist).
Deze CSA werkt samen met
AZ Zeno en Club Brugge.





Toepasbaarheid
CSA



In de winter wordt de teeltplanning in detail besproken.
Beide partijen maken een selectie van de teelten die haalbaar zijn
voor de boer. Je moet je als boer niet verplicht voelen om in alle
teelten te voorzien. Een grootkeuken moet immers toch nog altijd
inkopen bij hun klassieke leveranciers.



De hoeveelheden van iedere teelt en de oogstspreiding worden
afgestemd op de noden en wat kan verwerkt worden in de keuken.



De boer stelt een kostenraming op en overloopt die met de
afnemer. Het overeengekomen totaalbedrag wordt op voorhand
betaald, eventueel via facturen per kwartaal. Alle oogst van de
afgesproken teeltplanning wordt verwerkt in de grootkeuken.

Inspiratiefiche AFZET

Een efficiënte verwerking van de groenten in de keuken is
belangrijk. Een groente die aangetast door bijvoorbeeld
bladluizen, vraagt soms te veel werk om te verwerken.
Je bent voor een groot deel van je inkomsten afhankelijk van één
grote afnemer. Dat kan een valkuil zijn. Een engagement per
seizoen is essentieel, maar meer kan je op papier niet vastleggen.

Hoe kan je dit risico opvangen?



Risicospreiding over verschillende teelten en meerdere partijen
van eenzelfde teelt is zoals altijd belangrijk.



Bespreekt bij aangetaste groenten wat de keuken ervan kan
verwerken en of je de groente wel of niet voor hen oogst.



Bouw een goede band uit zodat beide partijen op termijn
elkaar niet meer kunnen missen.

Eerlijke verdeling
Is het combineerbaar met afzet aan particulieren?



Combineer je zelfoogst voor particulieren met afzet aan een
grootkeuken, is het beter om twee aparte percelen te voorzien.
Dit ruimtelijk gescheiden houden maakt duidelijk welke groenten
voor welke afzet zijn. Het voorkomt ook verwarring als op hetzelfde
moment een teelt voor de ene afzet wel lukt en voor de andere niet.



Overvloed van de ene afzet kan eventueel gedeeld worden binnen
de andere afzet. Dit blijft bij het Polderveld wel een uitzondering.



Bij gemengde afzet kan je bakken plantgoed delen, om
bijvoorbeeld meerdere soorten sla te kunnen aanbieden
op hetzelfde moment.

.

www.csa-netwerk.be

De risico’s zijn dezelfde als bij productie voor particulieren.

Vragen? info@csa-netwerk.be

Logistiek transport

grootkeuken

 Voor een grootkeuken is het belangrijk dat de geoogste groenten

geleverd worden. Je kan eventueel een vaste leverdag afspreken.

Logistiek
transport
 Ook afspraken rond efficiëntie bij

 Je moet dus bakken voorzien om de groenten te vervoeren.

AZ Zeno gebruikt eigen bakken met verschillende kleuren voor de
verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis. De groenten die
van het veld komen, zitten altijd in groene bakken. AZ Zeno
beschikt over een machine om deze bakken te wassen.
Na het leveren staan er propere bakken klaar om mee
te nemen.

pompoenen, sluitkolen en knolselder.
Ze gaan in grote kuubkisten die AZ Zeno
ophaalt met een bestelwagen met laadbrug.
Het ziekenhuis bewaart ze zelf onder een
afdak. Daar staan ze zo goed als vorstvrij,
beschermd tegen ratten en vlakbij
de keuken.

 AZ Zeno registreert alle binnen-

komende groenten om in orde te
zijn voor het voedselagentschap.

Logistiek transport

Meerwaarde
 De maatschappelijke meerwaarde om voor de grootkeuken

van een instelling zoals AZ Zeno te produceren is groot. Het
ziekenhuis stelt als uitgangspunt dat gezonde voeding essentieel
is voor een gezonde levensstijl en dit vooral tijdens het genezingsproces. Dat is niet alleen puur medisch/dieetkundig, maar ook
mentaal: patiënten moeten uitkijken naar hun maaltijd tijdens hun
verblijf in het ziekenhuis. Wie met goesting eet, zal ook meer eten,
wat zeker bij oudere patiënten belangrijk is.

 AZ Zeno staat ondertussen bekend voor zijn lekkere en deels
biologische voeding met lokale verankering. Zo komt onze
boodschap en waar we voor staan ook terecht bij een groot
publiek.

 Het Polderveld levert alle groenten na oogst rechtstreeks

aan het ziekenhuis. Ze gaan daar onmiddellijk in een
speciale koelcel voor leveringen. Via een badge hebben we
toegang tot deze koelcel, ook na de werkuren of op zondag.
Als je geen eigen koeling hebt, moet je voorzien dat je groenten
als courgette of bloemkool iedere dag kan leveren.

 Afspraken rond het wassen van de groenten zijn belangrijk. Bekijk
samen welke groenten de boerderij best wel of niet zelf wast.
Een grootkeuken wil geen kilo’s aarde binnenkrijgen, maar soms
is het makkelijker en efficiënter om bepaalde groenten meteen
in de keuken te laten wassen.

www.csa-netwerk.be

Inspiratiefiche AFZET

Meerwaarde


Het beidt opportuniteiten aan beide kanten. Enkele voorbeelden:
- Paksoi aangetast met Alternaria op het blad zijn niet verdeelbaar,
maar een een grootkeuken kan daarvan de witte stelen nog wel
verwerken.
- AZ Zeno verwerkt loof van een deel van de venkel in pesto, voor
decoratie of in puree voor de kinderdagverblijven.
- Bloemen van de courgetten gebruikt het ziekenhuis als delicatesse
voor een speciale gelegenheid.



Een goeie kok vindt het een uitdaging om met echte groenten te
werken en ervaart daardoor meer arbeidsvreugde. De koks van
AZ Zeno zijn bijvoorbeeld al vijf jaar laaiend enthousiast over de
veelzijdigheid van groenlof, een groente die ze tevoren nog
nooit gegeten hadden.

Vragen? info@csa-netwerk.be

grootkeuken

Investering
 Bakken
 Bestelwagen
 Wasvoorzieningen
 Infobord

Om aan passanten duidelijk te maken hoe bijzonder het is dat

Werkuren


hier lokale, biologische en eerlijke groenten geteeld worden
voor een nabijgelegen instelling.

Arbeid voor oogst en levering
moet je in rekening brengen. Verder
vergelijkbaar als voor klassieke
groenteproductie.

Aandachtspunten


Communicatie met je afnemer is zeer belangrijk.
Iedereen moet beseffen wat een samenwerking inhoudt.



Een goede samenwerking start bij het geloof in het belang
van gezonde voeding. Die overtuiging moet er zijn bij alle
partijen in het bedrijf. De vraag van AZ Zeno en Club Brugge
naar Het Polderveld gebeurde heel spontaan en was niet
opgelegd door de directie.



Regelmatige contact met de keuken is belangrijk. Zo krijg
je als boer feedback over de kwaliteit van de groenten en
hoe ze geoogst zijn. Je kan zo ook aangeven wat er speelt
op het veld en welke groenten binnenkort oogstklaar
zijn. Dan kunnen ze daar eventueel rekening mee
houden in de keuken. Dit creëert de betrokkenheid
die essentieel is bij CSA-landbouw.

Arbeidsinkomen
Complementair of volwaardig inkomen?
Afhankelijk van de grootte van de grootkeuken kan je hier
meer of minder inkomen uit halen. Het Polderveld haalt
ongeveer 1,5 voltijdse arbeidskracht uit de samenwerking
met AZ Zeno.

Eerlijk loon


Het is belangrijk om een zo correct
mogelijke kostprijsberekening te
maken en die transparant te delen
met je afnemer. Meer dan de helft
van de kosten gaan naar arbeid.

Kosten


www.csa-netwerk.be

Verplaatsingskosten en tijd om te leveren

Inspiratiefiche AFZET

Aandachtspunten


Bij de start van het oogstjaar kan je de koks uitnodigen
voor een drink. Doe dit eventueel gezamenlijk met je
deelnemers zodat ook zij mee zijn met het grootkeukenverhaal. Je kan ook het volledige keukenpersoneel één keer
per jaar uitnodigen voor een rondleiding op het veld. Dan
weten ze hoe bijzonder de CSA-groenten zijn die ze
verwerken.



Voor een grootkeuken vraagt verwerking van onze
groenten meer tijd. De onvoorspelbaarheid van de oogst
(zowel qua timing, hoeveelheden en kwaliteit) vraagt veel
creativiteit in de keuken. De keuken moet dus goed
beseffen wat het inhoudt om met verse groenten
recht van de boer te werken.

Vragen? info@csa-netwerk.be

inspiratiefiche diversiteit in

AFZET

Meer diversiteit binnen CSA?
Het kan! Laat je inspireren door deze fiche.

Op o
ns m
enu:
bio

logis
getee ch
lde
seizo
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roen
ten

Horeca

“

Combinatie CSA-pakketten en horeca
zorgt voor een optimale verkoop.
Ook kleine partijen of de laatste meters
van een partij raken zo verkocht.

Deze fiche kwam tot stand met medewerking van
Ole en Maaike van Onslogischvoedsel (Booischot)
en met dank aan

HORECA

Toepasbaarheid CSA
 Vooruitbetalen van een oogstaandeel voor horeca is moeilijk
omdat de restaurantklanten ook niet vooruitbetalen.

 De horecadeelnemers engageren zich wel om seizoensgroenten

Logistiek
transport

af te nemen en de boer.in engageert zich om een divers aanbod
te voorzien. Deze grote lijnen worden vastgelegd bij het
begin van het jaar.

 Wat het veld biedt, wordt ook verkocht/aangekocht.
De horecadeelnemers moeten hun menu laten
meebewegen met de opbrengsten op het veld.

Risico


Er is geen voorafbetaling van oogstaandelen, dus
loop je altijd het risico dat het restaurant niet meer
zal afnemen (COVID-sluiting, failliet,...).



Horecadeelnemers kunnen in principe op elk moment
de samenwerking opzeggen. In de praktijk merken
we echter dat er bij hen soms meer begrip is dan bij
particulieren. Ze zijn immers ook ondernemers die
afhangen van verkoop die liefst gelijkmatig is verspreid.
‘Funshoppen’ geldt hier niet.

 Horecadeelnemers zijn welkom op

het veld, maar zelf leveren als boer.in
is toch wel noodzakelijk.

 Het levermoment is het wekelijks

contactmoment met onze horecadeelnemers.

Afspraken
 Bij de start van het jaar wordt in grote lijnen meegegeven
wat beschikbaar zal zijn.

Hoe kan je dit risico opvangen?

 Communiceer heel duidelijk.
 Hou een goed contact.
 Biedt voldoende goede groenten.

 Tijdens het seizoen wordt enkele weken op voorhand
het aanbod van de week aangekondigd.

 De klanten kiezen zelf uit het actuele aanbod. De boer.in

kan de horecadeelnemers wel sturen door aan te geven welke
groenten overvloediger aanwezig zijn of dringend te oogsten.

 Communicatie is hierbij uiterst belangrijk.

Eerlijke verdeling
Is het combineerbaar met afzet aan particulieren?



Het gedeelte voor de particuliere klanten is gereserveerd,
de rest wordt aangboden aan de horecaklanten.

Zijn er verschillen met afzet aan particulieren?

www.csa-netwerk.be

Inspiratiefiche AFZET



Particulieren betalen hun oogstaandeel vooruit. Bij horeca
is dat moeilijker omdat hun klanten niet vooruit betalen.



Bij zelfoogst kunnen particuliere deelnemers kiezen wat ze
nemen. Bij pakketten is dit meestal niet zo, maar
horecadeelenemers kunnen uitzonderlijk wel kiezen
wat ze willen bestellen.

Vragen? info@csa-netwerk.be

HORECA
Eerlijk loon



Maak goede afspraken over eerlijke prijzen.
Communiceer transparant over
hoe je tot die prijs komt.

Arbeidsinkomen

Investering

Complementair of volwaardig inkomen?

 Investerigen zijn dezelfde als voor

 De afzet naar horeca is ideaal om kleine partijen verkocht

 Het is ideaal als complementair inkomen in combinatie
met CSA-pakketten.

een groenten-CSA voor particulieren.

te krijgen. Binnen pakketten is het niet evident om
wekelijks pakweg 200 à 250 pakketten te vullen met
dezelfde inhoud. Lukt dit je toch, dan heb je gegarandeerd
meer dan 200 stuks geplant en moet je de rest de
volgende week alsnog kwijt geraken.

Kosten


Kosten voor de teelt zijn over het algemeen dezelfde
als voor een groenten-CSA voor particulieren.



Extra kost: je moet de groenten wel zelf oogsten,
kuisen en rondbrengen.

Aandachtspunten

 Horecadeelnemers laten aangeven welke groenten ze

Meerwaarde

graag willen combineert niet goed met een evenwichtige
teelrotatie. Sommige producten worden dan te veel
gevraagd en andere te weinig. Dat ondermijnt de diversiteit,
nodig voor een duurzaam systeem op het veld.

 Combinatie CSA-pakketten en horeca

zorgt voor een optimale verkoop. Ook kleine
partijen of de laatste meters van een partij
raken zo verkocht.

www.csa-netwerk.be

Inspiratiefiche AFZET
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inspiratiefiche diversiteit in

AFZET

Meer diversiteit binnen CSA?
Het kan! Laat je inspireren door deze fiche.

ZERO WASTE SHOP
& Biowinkel

“

Het spreekt een nieuw publiek aan
en vergroot het bereik van de CSA.
Kan een interessante formule zijn
voor CSA’s die in hun omgeving
onvoldoende deelnemers vinden.

Deze fiche kwam tot stand met medewerking van
Koen van de Plukheyde (Kampenhout)
en met dank aan

SHOP

Toepasbaarheid CSA

Meerwaarde



De zero waste shop neemt een of meerdere pakkettenaandelen
af van de groentenCSA.



Groenten uit de pakketten worden door de zero waste shop per
stuk verkocht via een webplatform.



De zero waste shop levert alle goederen (incl. de betaalde
groenten) op een afhaalmoment.
Is in principe ook toepasbaar op een biowinkel. De winkel neemt
dan één of meerdere pakkettenaandelen van de CSA. Bestellen
consumenten bij de biowinkel niet vooraf, kan dit natuurlijk
leiden tot onverkochte groenten en afval.

 Groenten leveren aan een zero waste
shop spreekt een nieuw publiek aan.

 Dat kan het bereik van de CSA aanzienlijk

vergroten. Een zero waste shop kan op zijn
beurt meerdere afhaalpunten hebben.

zero waste / bio
Risico


Voor de boer is het risico gelijkaardig met de
particuliere groentenCSA. Voor de zero waste shop
die de groeten verder verkoopt is het risico groter. De
shop verkoopt de groenten per stuk zonder langdurig
engagement.



Groeit de zero waste shop zeer snel, kan de boer hen
niet altijd snel nieuwe oogstaandelen verkopen.
Groenten hebben tijd nodig om te groeien. De boer
heeft dan een overgangsperiode nodig om meer te
planten en te zaaien.



Een biowinkel heeft vaak naast een besteld aanbod
nog een niet-besteld aanbod in de winkel. Verlies
door onverkochte groenten wordt dan reëel.

 Deze afzet kan interessant zijn voor

CSA’s die in hun omgeving onvoldoende
deelnemers vinden.

Aandachtspunten

 Werk je met zelfoogst, kan een

zero waste shop helpen om her en
der overschotten weg te werken.



Een belangrijk handelsmerk van CSA’s is dagverse groenten.
De tussenschakel mag ze dus absoluut niet bewaren in koel
cellen. De kwaliteit vermindert daardoor snel wat resulteert in
afval, wat een zero waste shop net niet wil. Dit systeem kan
pas goed werken indien er voldoende flexibiliteit is met vast
samengestelde pakketten

Grondoppervlakte

Hoe kan je dit risico opvangen?

 Biogroenten die de CSA-boer niet kan aanbieden, koopt

 Dit systeem kan mee opgenomen worden

de zero waste shop bij de groothandel om het aanbod te
vervolledigen.

in de groentenCSA. Neemt het een hoge
vlucht, dan moet de groentenCSA uitbreiden.

 Moet je uitbreiden in functie van de shop,
dan teelt die groenten best via een apart
perceel. Zo vermijd je verwarring.

Risico

Logistiek transport



De biowinkel kan soep maken om onverkochte groenten
te verwerken en te verkopen met toegevoegde waarde.



De CSA laat de shop weten welke groenten beschikbaar
zijn. De shop laat zijn consumenten online bestellen en
communiceert de te leveren groenten aan de CSA.

 De CSA levert aan de zero waste shop, maar het transport
hangt af van wat je overeenkomt.

www.csa-netwerk.be

Inspiratiefiche AFZET

Vragen? info@csa-netwerk.be

Investering
 Transportmiddel voor levering.





Werkuren


Oogsten en leveren voor
de zero waste shop.



Deze werkuren komen bovenop
de normale uren voor groententeelt.



zero waste / bio

Voor een startende zero waste shop is een volwaardig
aanbod belangrijk om klanten over de streep te trekken.
Dat zijn dan niet altijd seizoensgroenten en de ecologische
voetafdruk van de groenten is niet altijd laag. Ideaal
evolueren zero waste shops op termijn naar een
seizoensaanbod en doen ze aan sensibilisatie
naar hun klanten.
In een biowinkel heb je vooral een enthousiaste
winkelier nodig die in het CSA-verhaal gelooft.

Arbeidsinkomen
Complementair of volwaardig inkomen?

Eerlijk loon

SHOP

Sensibilisatie



Complementair? Leveren aan een zero waste shop
betekent meer oogstaandelen verkopen, wat bijdraagt tot
een volwaardig inkomen voor de groentenCSA.



Volwaardig? De zero waste shop moet al zeer groot zijn,
wil je hierop een volledige CSA laten draaien. Om risico te
spreiden kan het interessant zijn om met meerdere shops
en biowinkels samen te werken en zo tot een volwaardig
inkomen voor de CSA te komen.

Voorbeeld berekening complementair loon:
De berekeningen zijn dezelfde als voor een
klassieke groentenCSA.

Eerlijke verdeling
Is het combineerbaar met afzet aan particulieren?



In het begin is deze afzet zeker combineerbaar met particulieren
pakketten. De afname is immers beperkt en groeit gestaag zolang
de winkel niet op kruissnelheid is.



de Plukheyde heeft een systeem van flexipakketten:
de CSA-deelnemers kunnen zelf hun pakket van gemiddeld 9
groenten samenstellen uit het beschikbare aanbod van de week.



De zero waste shop kan zo’n gemiddelde niet afspreken met zijn
klanten. Zij bestellen individueel naar eigen behoefte.
Op basis van die bestellingen stelt de boer de groentenpakketten samen.



Zijn er verschillen met afzet aan particulieren?





De prijs op de zero waste shop is
vergelijkbaar met winkelprijzen.



Op sommige groenten is er in sommige
seizoenen veel marge, op andere weinig.



De boer verkoopt zijn oogstaandelen
aan dezelfde prijs als aan de
particulier.

Een zero waste shop heeft meer dan één oogstaandeel.
Het aantal oogstaandelen kan toenemen tijdens het seizoen.
Om het systeem haalbaar te maken, hanteren de CSA en de
zero waste shop een marge van bv. 4 groenten. Zo krijgen beide
partijen wat speelruimte.
Wat betekent dat concreet in dit voorbeeld?

Kosten



www.csa-netwerk.be

Omdat de zero waste shop werkt met een webwinkel kan
het aantal beschikbare stuks per groente eventueel
worden ingesteld als de voorraad beperkt is.

Verplaatsingskosten
Leveringstijd

Inspiratiefiche AFZET

Eén oogstaandeel vertegenwoordigt voor de shop 9 groenten.
Worden er max. 4 extra groenten besteld, dan krijgt de shop die
erbij zonder extra te betalen. Verkoopt de shop minder, dan geldt
ook de marge van 4. De shop neemt dan minder groenten, maar
betaalt er wel voor.



Zodra er meer dan 4 groenten besteld worden bovenop
de bestaande oogstaandelen, dan komt er een
oogstaandeel bij.

Vragen? info@csa-netwerk.be

Inspiratiefiche diversiteit in
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Meer diversiteit binnen CSA?
Het kan! Laat je inspireren door deze fiche.

Coöperatie
vanuit één bedrijfstak

“

voorbeeld Rawijs

Deze coöperatieve is
een solide structuur met
veel toekomstgarantie.
Deze fiche kwam tot stand met medewerking van
Alex van Rawijs (Lochristi)
en met dank aan

Coöperanten

COÖPERATIE
met één bedrijfstak

De coöperatie bestaat uit boeren en burgers

Actieve/
passieve rol

Grootste deel zijn deelnemers in de CSA, sommige gewoon
sympathisanten



Op vrijwillige basis, dus niet alle CSA-deelnemers moeten
vennoten worden en vice-versa.

Voordelen




De boeren zijn meewerkende vennoten als zelfstandigen



alleen verantwoordelijk voor de kapitaalinbreng.

 Daarnaast zijn er coöperanten
betrokken bij de coöperatieve;
komen wel naar een werkdag
op het veld.

 Vormt geen drempel om deel te nemen aan de CSA.
 Financieel risico wordt gedeeld: de boeren zijn niet

coöperanten.

 De passieve coöperanten zijn niet

Deelnemers zijn meer betrokken: maken deel uit
van de bedrijfsvorm en staan mee aan het roer.
Deelnemen betekent niet dat je moet instappen in de
coöperatie. Wie zin krijgt, kan dat later nog doen.

 Het bestuur zijn de meest actieve
die een taak opnemen.

Rawijs



Deze bedrijfsvorm kan heel veel vennoten toelaten.

Werking
 Er zijn verschillende type aandeelhouders:
- Met A-aandeel = boeren die min. 2 jaar bezig zijn
een boer neemt min.10 aandelen

 Boeren krijgen steun van de deelnemers (kennis…),
verantwoordelijkheid wordt gedeeld.

 Bedrijf blijft voortbestaan als er een boer weggaat.
 De boer is geen werknemer, maar een vennoot. Dat is
financieel voordeliger.

- Met B-aandeel = boeren die min. 6 maanden bezig zijn
- Met C- aandeel = alle anderen

Optimale
grootte

 Aandeelhouders stappen in voor 3 jaar
 A-aandeelhouders kunnen

- Een beslissing blokkeren
- Brengen de helft +1 aan van de bestuurders
- Bestuurders weigeren

 Het bestuur bestaat uit max.6 personen

 Voor een groentenCSA is een

Nadelen
 Geen forfaitaire belasting mogelijk.
 Instappen voor een periode van 3 jaar kan een drempel
zijn.

coöperatieve vennootschap best
niet kleiner dan 2 ha en 2 VTE.
Anders worden de kosten te groot.

 Zware administratie bij opstart. Een vennootschap vraagt

 Best min. 2 boeren: aangewezen voor

maakt het beslissingproces soms moeilijker. Zorg voor
mechanismes die de boer voldoende vrijheid geven om
het bedrijf te runnen

praktische vraagstukken en
voor duurzaamheid.

ook veel administratie, boekhouder, etc…

 Coöperanten kunnen zich mengen in de bedrijfsvoering en

Felixibiliteit
 Grote flexibiliteit: valt een boer weg, blijft de structuur

overeind en zoeken de coöperanten een nieuwe boer.

 De structuur biedt ruimte voor nieuwe initiatieven.
 Problemen worden in bredere kring opgelost, niet enkel
onder de boeren.

www.csa-netwerk.be

Inspiratiefiche BEDRIJFSVORM

voorbeeld

Vragen? info@csa-netwerk.be

Eerlijk loon



COÖPERATIE
met één bedrijfstak

Rawijs

De coöperanten staan achter een eerlijk loon.
De boeren krijgen loon vanaf de eerste maand van
het jaar uit het aandelenkapitaal, ook als de oogstaandelen nog niet zijn betaald.
Let op: dit is enkel een voordeel in het opstartjaar.

Meerwaarde

Kosten
 Notaris: + 1500 euro
 Febecoop: + 2500 euro
 Boekhouder: + 1500 euro
 Bedrijfsrevisor: + 1500 euro

 Solide structuur met veel toekomstgarantie omdat coöperanten
geld inbrengen.

Investering
 Startkapitaal nodig van 45-50.000 euro:

voor de kosten en voor de eerste 3 maanden loon van
de boeren

Nodig om een eerlijke waarde te bepalen voor
machines en materiaal die een coöperant eventueel
inbrengt in de coöperatie.

Alle prijzen zijn anno 2021

 Kapitaal kan nadien aangevuld worden als de
oostaandelen zijn betaald.

 Laat deelnemers hun oogstaandeel zo vroeg mogelijk
betalen zodat de overbrugging niet te groot is.

 Kapitaal van de coöperatieve:

250 euro per aandeel is relatief makkelijk betaalbaar
/ 500 euro is al een drempel.

Werkuren


opstartproces van een coöperatie.



Alle aspecten van de coöperatieve moet
goed uitgepraat worden, geïnteresseerden
komen dan ook meerdere malen samen.



Een goede begeleiding is belangrijk
(bijvoorbeeld: www.febecoop.be).

www.csa-netwerk.be

Aandachtspunten
 Zorg voor een goede begeleiding tijdens het complexe

De opstart vraagt heel wat werk,
een proces van maanden.

 Hou er rekening mee dat een bestaand bedrijf omvormen
tot een coöperatie nog ingewikkelder is omwille van de
overdracht van onder meer materiaal,....

 Hanteer een open denkproces over de vrijheid van de
boeren zodat ze het bedrijf technisch professioneel
kunnen blijven runnen.

Inspiratiefiche BEDRIJFSVORM

voorbeeld

Vragen? info@csa-netwerk.be

Inspiratiefiche diversiteit in

BEDRIJFSVORM

P
Ö
O
C 2+

Meer diversiteit binnen CSA?
Het kan! Laat je inspireren door deze fiche.

Coöperatie

samenwerking diverse bedrijfstakken
voorbeeld BoerenCompagnie

“

Deze vorm van coöperatie met
diverse bedrijfstakken vormt
een solide basis voor een
volwaardig gemengd bedrijf.

Deze fiche kwam tot stand met medewerking van
Tom van BoerenCompagnie (Leuven)
en met dank aan

COÖPERATIE
Flexibiliteit

samenwerkende bedrijfstakken

 Grote flexibiliteit: als een boer ziek wordt, zijn er andere

Voordelen

BoerenCompagnie

boeren om in te vallen.

 Als een boer wegvalt, blijft de structuur overeind.
 Deze omvangrijke coöperatie kan ook een nieuwe

Actieve/
passieve rol

activiteit ondersteunen.

 Meest actief zijn de coöperanten die

een inkomen halen uit arbeid voor de
coöperatie.

 Sommige coöperanten nemen vrijwillig
een taak op.

 Passieve coöperanten zijn niet

Coöperanten

betrokken bij de coöperatie.

Deze cooperatie bestaat uit deelnemers en boeren.

Optimale
grootte



Deze coöperatie is een gemengd bedrijf: heeft meerdere
bedrijfstakken, samengebracht in één bedrijf: groenten, fruit,
graan, varkens, koeien, zuivelverwerking,...






De boeren zijn meewerkende vennoten als zelfstandigen.
Deze bedrijfsvorm kan heel veel vennoten toelaten.
CSA-deelnemers bepalen zelf of ze vennoten willen worden.
Alle boeren zijn coöperanten.



De boeren zijn niet alleen verantwoordelijk voor de
kapitaalinbreng, het risico wordt gedeeld.



De diverse bedrijfstakken kunnen elkaar ondersteunen.
Niet elke bedrijfstak is van bij dag 1 rendabel.



Je kan een gemengd bedrijf uitbouwen met een groot
potentieel voor wisselwerking.




Het bedrijf blijft voortbestaan zelfs al gaat er een boer weg.



Boeren krijgen de steun van de deelnemers (onder meer
kennis,…) en verantwoordelijkheid wordt gedeeld.
De boer is geen werknemer maar een vennoot.
Dat is financieel voordeliger.

Nadelen
 Veel overleg nodig tussen de verschillende bedrijfstakken.
 De administratie is zwaar bij de opstart en dat blijft zo
zijn noodzakelijk.

 Als elke coöperant 1 stem heeft, zijn de deelnemers in de

 Veehouderij en graanteelt vragen grotere

brengen is belangrijk om dit type
coöperatie een kans te geven.

Deelnemers zijn meer betrokken: maken deel uit
van de bedrijfsvorm en staan mee aan het roer.

 Een verantwoordelijke voor administratie en een boekhouder

diverse bedrijfstakken is afhankelijk
van de nood aan grond per bedrijfstak.

 Voldoende grond bijeen kunnen



omwille van de omvang van het bedrijf.

 Grootte van een coöperatie met

oppervlakten dan intensieve teelten
zoals groenteteelt of bloementeelt.

Werking

meerderheid. Ze hebben dan veel zeggenschap, ook in
de technische bedrijfsvoering. Het vertrouwen tussen
boeren en deelnemers moet voldoende groot zijn. Dan kan
ieder zijn specifieke rol opnemen en verlies je geen tijd
aan bemoeienissen en gepalaver zonder meerwaarde.

 Elke coöperant heeft een stem ongeacht of hij/zij boer
of deelnemer is.

www.csa-netwerk.be

voorbeeld

Inspiratiefiche BEDRIJFSVORM

Vragen? info@csa-netwerk.be

Eerlijk loon

COÖPERATIE
samenwerkende bedrijfstakken

voorbeeld
BoerenCompagnie

 De omvang van de coöperatie draagt bij tot een

Werkuren

eerlijk loon voor de boeren. Het geeft boeren de
kans om een activiteit uit te bouwen en te laten
groeien tot een eerlijk loon wordt gegenereerd.

 Het opstarten van een coöperatie

Kosten
 Notaris: + 1500 euro
 Febecoop: + 2500 euro
 Boekhouder: + 1500 euro
 Bedrijfsrevisor: + 1500 euro

vraagt heel wat tijdsinvestring.

 De verschillende stakeholders komen

heel veel samen om tot een consensus
te komen.

Nodig om een eerlijke waarde te bepalen voor machines en
materiaal die een coöperant eventueel inbrengt in de
coöperatie.

 Het is een proces dat vele maanden in
beslag kan nemen.

 Alles moet goed uitgepraat worden.

Een goede begeleiding is belangrijk.

(bijvoorbeeld: www.febecoop.be)

Investering
 De coöperatie van BoerenCompagnie ontstond uit
het samengaan van diverse CSA-bedrijven.
De opstartkosten van een coöperatie zijn dezelfde
als voor elke andere cooperatieve

Aandachtspunten
 Zorg voor een goede begeleiding tijdens het complexe
opstartproces van een coöperatie.

 Hou er rekening mee dat een bestaand bedrijf omvormen
tot een coöperatie nog ingewikkelder is omwille van de
overdracht van onder meer materiaal,....

Meerwaarde

 Hanteer een open denkproces over de vrijheid van de
boeren zodat ze het bedrijf technisch professioneel
kunnen blijven runnen.

 Deze vorm van coöperatie met diverse bedrijfstakken
vormt een solide basis voor een volwaardig gemengd
bedrijf.

www.csa-netwerk.be

Inspiratiefiche BEDRIJFSVORM

Vragen? info@csa-netwerk.be

inspiratiefiche diversiteit in

BEDRIJFSVORM

Meer diversiteit binnen CSA?
Het kan! Laat je inspireren door deze fiche.

P
s
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Cdeeln Coöperatie
opgestart vanuit deelnemers

“

voorbeeld Herenboeren / Pomona
Participatie van de deelnemers is heel
sterk verankerd en juridisch vastgelegd
van bij de start.
Deze fiche kwam tot stand met medewerking van
Pomona & Herenboeren
en met dank aan

Coöperanten
De Herenboren-coöperatie wordt opgestart door burgers.






Actieve/
passieve rol
 Er zijn actieve en passieve vennoten,
zoals in elke cooperatie

200 gezinnen, aandeel van 2000 euro/gezin, bedrijf op 20 ha.

COÖPERATIE
opgestart door deelnemers

Herenboeren

Bestaat uit verschillende bedrijfstakken: groenten, fruit, vlees,...
Kunnen deelnemen aan de CSA betekent vennoot worden.
Boeren zijn geen coöperanten.

Voordelen

Pomona versus Herenboeren

 Deelnemers van de Herenboerencoöperatie zijn heel

 Aantal coöperanten en oppervlakte variëren.
 Alle deelnemers en boeren zijn vennoten.
 Inleg is 5000 euro.

 Boeren zijn niet verantwoordelijk voor de kapitaalinbreng,

versus

betrokken. Door hun kapitaalsinbreng zijn ze extra
gemotiveerd om deel te nemen.
omdat ze werknemer zijn.

 Het bedrijf blijft voortbestaan als een boer weggaat.

 Deelnemers zijn actiever dan bij gewone
CSA omdat ze een rol spelen van bij de
opstart. Verschillend met CSA waar de
boer bedrijfsleider is.

Werking
 Stichting Herenboeren helpt hun burgers bij het hele

opstarttraject: een geschoolde boer aanwerven, grond zoeken
en structuren, aanplantingen en aankopen van materiaal,…

 De burgers staan aan het roer van de coöperatie.
 De boer is een werknemer van de burgercoöperatie.
 Elke vennoot heeft 1 stem.

Optimale
grootte

Pomona versus Herenboeren

 Boeren en burgers zijn samen vennoten/eigenaar.
 Boeren en burgers hebben 50% van het stemrecht.
 Ook Pomona ondersteunt deelnemers bij de opstart.
 Pomona is flexibeler en beter aangepast aan de

 20 ha | 200 gezinnen | 2000 euro
per aandeel

 Veel grond nodig voor de tak van de

Vlaamse context.

rundveehouderij op begrazing.

 Groot aantal gezinnen nodig om de

overheadkosten van begeleiding te dragen.

 Gaat over een grotere bedrijfsoppervlakte
dan de meeste CSA’s in Vlaanderen.

Pomona versus Herenboeren

 Burgercoörperant en boer dragen samen het risico.
 Beiden tonen een sterke betrokkenheid en
participatie door hun financiële inbreng.

 Bij Pomona draagt de individuele boer financieel
meer bij dan de individuele burgercoöperant.

 Boeren en burgers hebben 50% van het stemrecht.

Nadelen
 Deelnemers hebben alle zeggenschap in de

Herenboerencoöperatie en stelt de boer als werknemer
in een ondergeschikte positie.

 Kapitaalsrisico ligt geheel bij de deelnemers.
 De boer loopt het risico op te boxen tegen diverse

meningen. Soms zijn die niet voldoende onderbouwd, omdat
deelnemers niet altijd de juiste landbouwkundige kennis hebben.

Pomona versus Herenboeren

 Bij Pomona hebben de boeren meer te zeggen,

Pomona versus Herenboeren

maar hun financiële inbreng is dan ook groter.

 Omvat ook de aankoop van

 Groter drempel voor minder gegoede burgers,

een deel van) de gronden.

 In Vlaanderen niet makkelijk
om 20 ha grond te vinden.

www.csa-netwerk.be

voorbeeld

Inspiratiefiche BEDRIJFSVORM

Vragen? info@csa-netwerk.be

Pomona

Eerlijk loon

Meerwaarde



De kapitaalsinbreng van de deelnemers
helpt de boer(en) aan een eerlijk loon vanaf dag 1.



De boer heeft als werknemer betere sociale
voorzieningen dan als zelfstandige.



Een eerlijk loon zit ingecalculeerd in het businessmodel van Herenboeren.

Pomona versus Herenboeren
Bij Pomona zijn boeren zelfstandigen. De drempels
voor eerlijke loon zijn dezelfde als in CSA-bedrijven.

 Participatie van de deelnemers is
zeer sterk verankerd en juridisch
vastgelegd van bij de start.

 De kapitaalsinbreng van de deelnemers geeft
een zeer solide basis voor een landbouw
gedragen door een gemeenschap.

Pomona versus Herenboeren
Pomonamodel zet meer in op een
gelijkwaardige positie en inspraak
van de boer(en).

Investering

COÖPERATIE
opgestart door deelnemers

voorbeeld
Herenboeren
versus

Kosten
 Herenboeren vzw rekent opstartkosten voor alle

prestaties van medewerkers die de investeringen
en administratie in orde brengen.

Pomona versus Herenboeren
Ook Pomona vzw zal deze dienstverlening voorzien
voor startende Pomona-coöperatieven mits een vergoeding. De coöperatieven hebben dan zelf minder
opstartkennis nodig en kopzorgen bij de oprichting.

 Het investeringskapitaal bij Herenboeren is

400.000 euro en wordt geleverd door de vennoten.

 Het model Herenboeren bevat alle investeringen om

Werkuren


een bedrijf op te starten:
- fruitbomen
- moederdieren
- machines
-…

 Een deel van het kapitaal is voor de omkadering
van de opstart (zie kosten).

Felixibiliteit
 Inspraak kan vertragen omdat alle deelnemers
coöperant zijn.

Opstarten van een coöperatieve vorm
als Herenboeren en Pomona vraagt
heel wat tijdsinvestring.

 Bij Herenboeren zijn deelnemers de kapitaalverstrekkers.



Niet evident om deelnemers te vinden
die kapitaal willen investeren.

 Burgers zijn eraan gewend hun verantwoordelijkheid op te nemen



Niet evident om en voldoende grond te
vinden om dit model te starten.



Proces van vele maanden, zelfs jaren.

Kan een machtspositie creëren bij investeringen en de
flexibiliteit van de boeren ondermijnen.

in het bedrijf. Wanneer de boer wegvalt, blijft het bedrijf bestaan.

Aandachtspunten



www.csa-netwerk.be

Dit model vraagt een goede begeleiding bij de opstart.
Die is er ook, maar de deelnemers moeten wel de
financiële kost dragen van die ondersteuning.

Inspiratiefiche BEDRIJFSVORM

Pomona versus Herenboeren

 De boeren moeten ook onderhandelen, maar kunnen
een veto stellen. Er kunnen evenwel afspraken
gemaakt worden omtrent de autonomie
van de boeren.

Vragen? info@csa-netwerk.be

Pomona

Inspiratiefiche diversiteit in
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BEDRIJFSVORM

“

Samenwerkingsvorm waarbinnen
de vennoten (‘maten’) flexibel
kunnen samenwerken, maar ook
makkelijk weer kunnen uitstappen.

Meer diversiteit binnen CSA?
Het kan! Laat je inspireren door deze fiche...

Maatschap

Deze fiche kwam tot stand met medewerking van
Kristien van Plukboerderij Schelle
en met dank aan

MAATSCHAP

Vennoten (‘maten’)
 De maatschap bestaat uit boeren.
 Er zijn geen actieve en passieve rollen van toepassing

Voordelen

in deze bedrijfsvorm

 Een maatschap kan uit 2 of meerdere personen bestaan

Eerlijk loon






Hoe lager de bedrijfskosten,
hoe meer geld er overblijft voor
een eerlijk loon.

Werking
 Het is een vennootschapsvorm die aan weinig
dwingende regels onderworpen is.

 Om een maatschap op te richten, moet je minstens
met twee vennoten (of ‘maten’) zijn.

Een maatschap biedt grote flexibiliteit.
Er zijn slechts een beperkt aantal regels te volgen.
De maten kunnen hun samenwerking zelf
organiseren volgens hun eigen noden.
De oprichting van een maatschap is eenvoudig en
goedkoop (ook geen venootschapsbelasting).

Nadelen
 De maten zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle
verbintenissen/schulden van de maatschap.



Alle individuele boeren moeten zelfstandig
ondernemer zijn met een landbouwnummer.
Daarmee gaan ook belastingen gepaard
zoals gemeentetaks.

 In een maatschapscontract leg je specifieke afspraken
vast rond de samenwerking.

 Een maatschap kent geen rechtspersoonlijkheid en
kan dus ook niet failliet verklaard worden.

Aandachtspunten
 Je maakt zelf de overeenkomst op.
 Belangrijk dat de overeenkomst
volledig genoeg is om allerlei
toekomstige situaties het hoofd
te bieden.

 Geen publicatie nodig in het Belgisch Staatsblad.
 Eventuele winsten kan je vrij verdelen onder de maten.
 Een maatschap kan kiezen voor de forfait of
een boekhouding.

Felixibiliteit
 Flexibele samenwerkingsvorm waar je makkelijk weer
uit kan stappen.

 Vertrekt één van de maten uit de maatschap en

Werking
 Er zijn weinig of geen oprichtingskosten.
 Er geldt geen minimumkapitaal voor de oprichting

blijft er slechts één maat over, dan worden een aantal
zaken stopgezet:
- het ondernemingsnummer van de maatschap
- de hoedanigheid die aan de maatschap gekoppeld was

 Blijft één van de maten verder actief, dan zal je

ondernemingsloket bij die maat de btw-hoedanigheid
activeren.

en je moet geen financieel plan voorleggen.

 Elke van de vennoten brengt iets in: geld, arbeid, goederen of
goodwill. Wat je inbrengt wordt meteen collectief eigendom.

www.csa-netwerk.be

Inspiratiefiche BEDRIJFSVORM

Vragen? info@csa-netwerk.be

