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Welkom en resultaten bevraging
“Toegang tot grond”
Bestuur CSA-Netwerk en Dave Buchan
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De resultaten van de bevraging zijn vers van de pers en zullen nog verder verwerkt worden.
Maar Dave neemt ons al even mee door de opvallendste resultaten: Het CSA-netwerk
bestaat in 2018 uit 43 aangesloten bedrijven, die samen bijna 10.000 deelnemers hebben en
in totaal meer dan 100 hectare bewerken. De voorbije jaren zijn er telkens 5 à 7 nieuwe
bedrijven aangesloten dus het ledenaantal blijft sterk stijgen.
De bevraging richtte zich op algemene bedrijfsgegevens, de situatie rond de toegang tot
grond, zekerheid en toekomstvisie en het in kaart brengen van andere knelpunten. 45
bedrijven hebben de bevraging van 58 vragen ingevuld, wat samen met de toelichtingen op
de open vragen heel veel informatie oplevert.
Uit de resultaten blijkt een duidelijk onderscheid qua oppervlakte, met ook gevolgen op de
vragen over omzet en aantal zaakvoerders. Enkele bedrijven zijn wat groter, wat sommige
resultaten kan vertekenen. Dit vraagt verdere nauwgezette interpretatie.
Enkele opvallende cijfers: 50% hanteert zelfoogst, de andere bedrijven hebben een
pakkettensysteem, een mengvorm of nog andere afzet. Drie kwart van de bedrijven biedt
ook meer aan dan alleen groenten. In nog eens drie kwart van deze bedrijven bestaat het
extra aanbod uit kleinfruit. Andere producten, zoals eieren, vlees, bloemen, aardappelen,
paddenstoelen, granen, honing of zuivel, worden in mindere mate aangeboden. Meer dan
de helft van de bedrijven heeft naast de csa deelnemers ook nog andere afzetkanalen, zoals
restaurants, winkels, losse verkoop, groothandel, markten, Buurderijen of Voedselteams.
Op het vlak van arbeid kwam er een heel duidelijk cijfer naar voren: 84% van de bedrijven
maakt gebruik van externe arbeid of hulp. Deze extra krachten zijn vooral stagiaires en
vrijwilligers, maar ook zorgvragers en gelegenheids/seizoensarbeiders. Het zijn veelal de
opstartende bedrijven die nog geen hulp inschakelen.
Bijna de helft van de bedrijven is eigenaar van de grond, al dan niet zelf, via familie, een
coöperatie of een andere vorm. De andere helft werkt op grond waar men geen eigenaar
van is. Van deze huurders en gebruikers heeft meer dan een derde geen of enkel een
mondelinge overeenkomst voor het gebruik van de grond. 42% van de gebruikers kan te
maken krijgen met een korte opzegtermijn. Dit zorgt uiteraard grote onzekerheid over de
toegang tot grond in de (nabije) toekomst.
Er werd ook gepeild naar tevredenheid. Het merendeel van de bedrijven is tevreden over de
ligging van het bedrijf, de bereikbaarheid, de verdeling van de percelen en de
bodemkwaliteit. Op het vlak van drainage, infrastructuur (gebouwen) en de aangehaalde
zekerheid over toegang tot grond zijn de meningen meer verdeeld. De beschikbaarheid van
goede (biologische) mest of compost, de afzet, de concurrentie met naburige bedrijven en
de combinatie van werk/privé maken meerdere bedrijven zich zorgen.
Waardevolle input en veel om verder over na te denken. Bedankt aan alle deelnemers en de
betrokken partners. Bedankt Dave !
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2.1

Luistersessie: de boer en de chef
met boer Ole Deschout van www.onslogischvoedsel.be en
chef Krikke van www.loesenkrikke.be

(geen verslag, maar razend interessant - hier had je gewoon zelf bij moeten zijn)
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2.2

Luistersessie: grondproblematiek
met Klarien Klingen en Jolke de Moel van Toekomstboeren
Nederland www.toekomstboeren.nl
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Met een mooie groep land zoekenden, land-onzekeren, en land beschikbaar-hebbenden
deelden Klarien en Jolke hun ervaringen over land; Toegang tot land en land zekerheid.
Jolke de Moel (41) van Toekomstboeren kreeg via toevallige samenloop een stukje grond ter
beschikking vlakbij Amersfoort. Tijdelijk braakliggend bedrijventerrein Vathorst, zonder
voorzieningen en alles tijdelijk. Hoe blij ze daar ook mee was, ze ontdekt nu, net als vele
anderen, dat bepaalde minimale omstandigheden toch echt noodzakelijk zijn voor de
opbouw van een gezonde onderneming. En voortdurende landonzekerheid, in dit geval
steeds voor één jaar, geeft geen goede basis. Dit is een onzekerheid waar veel andere
toekomstboeren en andere nieuwe boeren mee werken en die een grote impact heeft op de
bedrijfsvoering en welzijn van boer en bodem.
Als CSA bedrijf is verbinding met de klanten cruciaal. Klanten meeverhuizen kan alleen als je
op zeer korte afstand verhuist. Je zo zorgvuldig opgebouwde bodemvruchtbaarheid
meeverhuizen kan al helemaal niet (althans, daar kennen we nog geen voorbeelden van, van
mensen die hun grond meeverhuizen).
Jolke is dan ook hard haar best aan het doen om op de nieuwe plek, waar zij begin 2021
naartoe hoopt te gaan, wél zekerheid te organiseren. Maar hoe doe je dat? Hoe financier je
land (en de rest) in deze tijden waarin met echt boeren bijna geen brood meer te verdienen
is?
Klarien Klingen (37) is ook actief binnen vereniging Toekomstboeren, en als toekomstboerin
landzoekende. Haar valt op dat het nog een hele weg te gaan is voordat toekomstboeren
van tevoren zullen aangeven onder welke voorwaarden zij land willen huren of pachten. Bij
nieuwe boeren heerst nu vaak nog het gevoel van 'gewoon ergens beginnen' en komen
velen er, net als Jolke, pas later achter dat er wel degelijk voorwaarden zijn.
Het valt beide dames op dat er in Nederland een contradictie is: het landbouw- en
voedselsysteem wordt als problematisch gezien, er is een systemisch falen. Tegelijkertijd
wordt je succes of falen als boer als individueel probleem gezien, met pech of geluk of ‘goed
ondernemerschap’.
Klarien is juist gestart in de landbouw om dit systeem te veranderen, waarbij het haar opvalt
dat ook veel boeren zelf het succes of falen van een boeren bedrijf veelal als een individuele
zaak zien, waarbij 'het systeem' als een context wordt gezien dat men maar te accepteren
heeft.
Daarop aanhakend vertelt Jolke over het idee van capitalist realism: het culturele geloof van
Margaret Thatcher's self fulfilling prophecy van 'There is no alternative'; het geloof dat het
kapitalistisch systeem het enige systeem is dat zou kunnen werken en dat we ons geen
alternatief meer voor kunnen stellen. Ook in de landbouw, waar het nu breed bekend is dat
het systeem faalt, valt het op dat het nog vrijwel onvoorstelbaar is om buiten de gangbare
paden te denken.
Om ons daar een beetje uit te trekken doen we als groep de oefening ‘wat is jouw
ideaalbeeld wat betreft land?’. Dit is daarvan de uitkomst:


Gemeenschappelijke gronden
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Ruimte om te experimenteren: fysieke / financiële ruimte ons wordt gegeven
door leden / de maatschappij. Daardoor voelen we minder druk. Die ruimte kan op
grote schaal zijn

Met een aantal boeren samen. Met mensen lokaal. Met mensen met
behoefte.


Zo weinig mogelijk afstand tussen producent en eters



Leefbaar loon



Samen met gemeenschap een boerderij. Zorg voor ouderen en kinderen.



Kleinere financieringen

Een mooie start, maar wat zijn dingen die ons tegenhouden dit te realiseren?


financiën



land



mentaliteit: kapitalistische denkbox

Is er hoop? Aan hoop geen gebrek. De meeste mensen in deze groep zijn CSA boeren en
hebben positieve ervaringen door te verbinden met mensen. Zij zien CSA dan ook als een
goede manier om het land probleem aan te gaan:

Klanten gaan van je houden, dit geeft vertrouwdheid en gevoel van
eigenaarschap

Vertrouwen: leden staan er onvoorwaardelijk in. Ook is er vertrouwen binnen
het systeem van een CSA


Verbondenheid: tussen de eters onderling en ook tussen boeren onderling


Sociale Economie: het geven aan deelgenoten en het terugkrijgen van een
verrassend positieve ervaring


Kracht van de gemeenschap: daar vindt je oplossingen!



Vraag wat je nodig hebt, door te vragen geef je mensen kans om te helpen



De Landgenoten

Dit gesprek vormde een mooie opening voor meer bewustwording rondom hoe we staan in de
landproblematiek. We hebben elkaar nodig, moeten elkaar ondersteunen en versterken, en kunnen
elkaar ook echt helpen door met elkaar hierover te blijven uitwisselen en ons samen sterk te maken
voor betere toegang tot grond. Aan het werk!
(verslag door Klarien)
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2.3

Luistersessie: de kritische stem over
de duurzaamheid en de voorwaarden
voor duurzaamheid
met prof. Tom Bauler en Joris Van Mol (ULB - Université Libre
de Bruxelles)
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Onderzoekers/economen maakten een studie die 3 jaar duurde omtrent de duurzaamheid
van de initiatieven in de korte keten in Brussel : GASAP (Groupes d’achat solidaires de
l’agriculture paysanne, vergelijkbaar met Voedselteams), La ruche qui dit oui! (vergelijkbaar
met Boeren&Buren) en Färm (coöperatieve supermarkt). Ze betrokken zowel de
organisatoren, de producenten en consumenten in hun onderzoek.
Deze initiatieven hebben nog steeds een klein marktaandeel (1%), ze moeten beschouwd
worden als innovaties. Maar zijn ze klaar om op grotere schaal geïmplementeerd te worden
? Afzet in de korte keten kan zorgen voor een eerlijke vergoeding voor de producent. Deze
initiatieven wekken veel sympathie maar toch… Er is tijd en geld nodig om hieraan te kunnen
deelnemen- dus slechts beschikbaar voor een beperkt publiek.
Het uitblijven van de implementatie hoeft niet aan het product te liggen, maar is misschien
gewoonweg onmogelijk. Als innovaties in het “ancien régime” geïmplementeerd worden is
het meestal doordat het régime ze incorporeert. Voorbeeld: klassieke supermarkt die een
hoekje voorziet “recht van bij de boer”. De economie die hierachter schuilt houdt de status
quo in stand, en dat is net wat we niet willen.
Een eerste vaststelling uit het onderzoek is de balans tussen (deelname)prijs en drempel.
Gasap kan werken aan een lage prijs maar heeft een hoge drempel- ophaalpunt met
beperkte openingsuren, vrijwilligerswerk om depot open te houden, … Ruche heeft iets
hogere prijzen, redelijke service en een lagere drempel. Färm biedt veel service en een ruim
assortiment, beperkte drempel want het is een gewone winkel.
Producenten hebben het in elk van deze kanalen moeilijk om een volwaardig inkomen te
genereren.
Opvallend
is
het
omgekeerd
evenredig
verband
tussen
engagement/afhankelijkheid en de prijszetting. Zo zal een boer bij Ruche een hoge prijs
vragen omdat hij niet weet hoeveel er die week besteld zal worden. Dit kan ook niet de
enige afzet zijn want het is veel te wisselvallig. Als extraatje is het dus mooi meegenomen,
op voorwaarde dat de verkoop de logistieke en tijdsinspanning compenseert.
De kanalen hebben veel overeenstemmingen: de producent is beperkt betrokken, kan geen
correcte prijs zetten, bereikt vaak alleen de gegoede of de middenklasse. En ondanks de
onzekerheid en afhankelijk is de producent toch tevreden over deze kanalen. Dat zegt
misschien iets over de plaats op de sociale ladder van de boer ? Met een te laag inkomen
kan een producent van bio-groenten niet zelf alle aankopen bio doen, of ecologische
investeringen doen als isolatie, …
CSA’s werden niet opgenomen in het onderzoek, maar bestuur en onderzoekers gaan dit
verder bespreken. In de nabespreking volgde een gesprek over transitie- iedereen heeft het
gevoel dat het nabij is. Over de noodzaak is er veel overeenstemming, op alle niveaus, maar
over de oplossingen is er alleen maar onenigheid.
Bedenkingen uit het publiek gingen over handel zonder geld, initiatieven voor lage inkomens
zonder het inkomen van de boer te ondermijnen en CSA als motor van de transitie… Een
gesmaakte luistersessie, food for the mind, bedankt !
(verslag door Birgit Haepers).
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3.1

Workshop: grondproblematiek
met Adje Van Oekelen van www.delandgenoten.be
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Toegang tot grond is lastig voor veel CSA bedrijven. Grond is moeilijk te krijgen en niet te
betalen voor startende ondernemers van buiten de landbouw in de CSA. In België is er grote
druk op grond: zo’n 6 ha per dag wordt ‘beton’ voor (woning)bouw, wegen en industrie.
Bovendien hechten bestaande boeren erg aan de eigen grond, zowel vanwege de GLB
subsidies die ze ervoor krijgen als vanwege een grote emotionele waarde. De gemiddelde
grondprijs is al 70.000 per hectare. De Landgenoten is opgericht door zo’n 17 organisaties en
biologische boerderijen om het probleem van toegang tot land te tackelen.
De Landgenoten biedt boeren een carrière lang toegang tot (pacht)grond, de boer betaalt de
Landgenoten een gebruiksvergoeding. De Landgenoten bestaat uit een coöperatie die de
grondaandelen uitgeeft en de grond koopt, en uit een VZW (stichting) die de idealen
bewaakt. De Landgenoten kopen de grond met aandelenuitgifte en met schenkingen. Ook
de boer zelf moet in zijn eigen netwerk mensen vragen geld in te leggen.
In 2014 zijn De Landgenoten gestart, inmiddels hebben ze met 1 miljoen euro aan aandelen
en 50.000 Euro aan giften 17 ha landbouwgrond gekocht. Er zijn zo’n 1.000 aandeelhouders
(min. 250 Euro tot maximum 5.000 Euro per persoon), 250 donateurs en 35 vrijwilligers. De
voorwaarde tot samenwerking is dat de boer professioneel moet werken (er een inkomen
uit halen), biologisch gecertificeerd moet zijn en zijn eigen netwerk inzet voor geldwerving.
Van de 10 boeren die met de Landgenoten gestart zijn, zijn er inmiddels 2 weer gestopt en
zijn er nieuwe boeren voor die gronden gevonden.
Het grote voordeel van De Landgenoten is dat je als boer zekerheid over je grond hebt, en
geen of veel minder eigen kapitaal nodig hebt. De Landgenoten is een burgerbeweging, die
grond als gemeengoed ziet. Dat concept wordt bewaakt door de VZW/stichting. Ook is de
toekomst van een bedrijf als biologische grond verzekerd.
Voor burgers: de aandelen zijn financieel niet aantrekkelijk maar het maatschappelijk
rendement is belangrijker. Voor De Landgenoten is bewustwording of sensibilisering van
mensen over dit probleem van toegang tot land heel belangrijk.
We bevragen elkaar: deelnemers vinden het heel belangrijk dat je de huurprijs jaarlijks
duidelijk hebt, de toekomst helder is. Het geeft zekerheid, je hebt ruimte voor andere
investeringen, de grond is van de gemeenschap, ik wil kunnen blijven boeren en ik sta achter
de visie. Lastig is dat je geen vrijheid hebt om infrastructuur neer te zetten. Nadelen zien we
ook: het geeft een hoge huurprijs, ik wil zelf kunnen kopen, ik wil wel verkopen maar niet
voor een lage prijs, ik wil eigen grond als zekerheid voor pensioen of mijn kinderen.
Omdat De Landgenoten als doel had 100 ha in 2020 te hebben, maar kopen gaat langzaam.
De nieuwe aanpak richt zich ook op publieke grondeigenaren, bijvoorbeeld
woningbouwverenigingen, om die over te halen de gronden aan biologische CSA boeren te
verhuren voor 99 jaar. Ook laat De Landgenoten zich voortaan betalen voor dienstverlening
aan deze partijen.
(Verslag door Maria van Boxtel, Landgilde en Land & Co.)
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3.2

Workshop: bloementeelt
met Peter Fontaine, www.grondsmaak.be/bloemen
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Fijn dat we bijeen komen in het kader dat het CSA netwerk ons vandaag biedt in Het Bos. We
zijn een diverse verzameling mensen met al wat ervaring en mensen die nog aan het
opstarten zijn. Dat zijn verschillende ervaringsniveaus, maar deze workshop zal voor allen
heel wat info opleveren. Er zijn al initiatieven van bloementelers in Vlaanderen, maar ik denk
dat deze bijeenkomst daarin sterk verschilt door de insteek van CSA/korte keten. We zijn in
principe niet noodzakelijk concurrenten , maar eerder collega’s verbonden door dezelfde
visie voor ecologische land- en tuinbouw, in dit geval bloementeelt.
Waarom kiezen voor CSA zelfpluk bloemen? Helen, www.tplukgeluk.be Leuven: eerst
bloemen tussen de groenten, mensen enthousiast, steeds meer, dan aparte bloemen.
Waarom : bloemen maken mensen gelukkig. Zelf plukken wordt een belevingsverhaal. Aan
bloemen is dat nog meer dan bij groenten: het fijne van bloemen plukken. Korte keten
verhaal, biologisch verhaal. Christel, www.hetwijveldinbloei.be Gent: fijn om te delen,
belevingsverhaal, de verhalen van mensen aan wie ze ze schenken. Heel heilzaam . Het is
geen anoniem product.
Hoe klanten aantrekken en overtuigen? POSITIEF: Zet het gerust in de picture dat het
plukken net een meerwaarde is. Het genieten van een grote bloementuin, waar vind je nog
zoiets? Het leerproces: daag de deelnemer uit om bij te leren, over planten , maar ook over
het creatieve aspect van zelf boeketten maken. Het is fun. NEGATIEF: Het ecologische
aspect: weinig mensen weten dat bloementeelt de meest vervuilende teelt is van de hele
land- en tuinbouw, wegens transport uit verre landen, verwarmde en verlichte serres,
gebruik pesticiden…stel de vraag is dit wel nodig? Kunnen we niet gewoon genieten van
seizoenbloemen? Kunnen we niet gewoon wachten op onze tulp tot maart ipv reeds in
januari in de winkel?
Indien je merkt dat mensen vooral voor het plezier komen, is dat dan erg? Neen, je hebt hun
gedrag veranderd zonder dat ze het beseffen. Lieven (www.polderveld.be): En dan daarna
zie je dikwijls dat mensen bijleren en veel ontdekken over het ecologische aspect en
daarvoor open komen te staan!
Aarzel niet om te ‘overdrijven’, wees overtuigend met woorden. Op het veld zien mensen
het, maar toch ben ik nogal heftig om mensen te overtuigen. Laat weten waar je voor staat.
Helen: Zonder mensen een onaangenaam gevoel te bezorgen. Christel: voor mij maken de
bloemen reclame voor zich. Dave (www.deklepper.be) is daar niet zo zeker van.
Het is niet zo dat iemand die komt op een infomoment noodzakelijk reeds overtuigd is. Soms
is dat duwtje nodig. En het is ook zo dat je soms op markten staat, of een open-tuindag van
Velt, dat trekt toch ander publiek aan hoor.
Zorg altijd dat je een invulformulier bij de hand het overal, zodat je geïnteresseerden direct
kunt inschrijven. Laat ze niet zomaar weggaan. Kristien(plukboerderijzinckval.blogspot.com)
want eenmaal thuis, gaat het gewone leven weer verder en geraakt dit verhaal weer op de
achtergrond.
CSA Conferentie 2018
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Tips: Mensen die interesse hebben maar te laat op seizoen, laat ik eens plukken en hun
gegevens opschrijven. Hoogstwaarschijnlijk klant volgend jaar. Denk ook eens aan een
proefabonnement om mensen over de streep te trekken. Samenwerking met CSA groenten
is top! Versterkende wisselwerking en samenwerking is echt de moeite waard voor beiden.
Bij Peter: 50/50 tussen Grondsmaak (www.grondsmaak.be) plukkers en nietGrondsmaakplukkers. De Grondsmaakplukkers van het eerste jaar zijn gebleven. Tweede
jaar 50/50 omdat ik ben gegroeid naar 100 leden in totaal. Derde jaar: nieuwe leden komen
niet meer uit Grondsmaak, maar door externe groei.

Marketing: Infomomenten, markten, lokale evenementen. Flyeren op elke gelegenheid,
geschenkbonnetjes (Valentijn, Kerst) (er zijn geen bloemen op dat moment, maar een
cadeau voor heel het jaar). Guerrilla marketing: quotes van schrijvers over bloemen in de bib
gaan leggen (met op achterkant info voor je bloementuin). Lokale pers, VELT, Natuurpunt (ze
zoeken artikels). Steun zoeken in het Netwerk. Ligging van de tuin is belangrijk: Leg uw
bedden op de meest langsrichting van de straat, zodat ze lang naast de bloemen lopen
=Zichtbaarheid. Groot paneel aan de straat. Dan pas merken mensen het echt op.
Communicatie: mails, facebook, bordje aan het veld. Beloof niet teveel, het is beter dat je de
verwachtingen daarna overtreft… Lieven: persbericht: artikel zelf schrijven, foto, citaten van
uzelf, en stuur dat mee. Zo kunnen ze doen alsof ze u hebben gesproken. Voor luie
reporters. Peter: ik vraag aan mijn 100 gezinnen elk 10 flyers uit de delen en dan heb ik snel
1000 flyers verspreid!
Oppervlakte per deelnemer? Grondkleur is 12 are, ongeveer 10 are beteeld voor 100 leden
dus 0,1 are per lid is 1m op 10 meter, dus 10 lopende meter ongeveer tel ik. Paden: brede
voet. Op het bed varieert de plantafstand per soort. Helen en Kaat (www.loofenbezen.be)
bevestigen berekening. Ik ben begonnen met telen zoals groenten, grote stukken 10 meter
hetzelfde. Maar dat werd niet afgeoogst. Nu doe ik kleinere stukken, soms zelfs maar 2 of 3
meter voor kleinere teelten (bijv. dille). Ik denk dat het vooral heel leuk is dat mensen heel
veel verschillende bloemen zien en zo hun boeket kunnen samenstellen. Smaken verschillen
nogal en zo kan iedereen zijn gading vinden. Ik kuis op, ook in de winter. Als de bloemen
zichzelf doorzaaien, kuis ik ook op. Heel de winter braak is niet goed, dan beter bladeren of
groenbedekker, bijv. Phacelia kan je laat inzaaien, dan blijft dat wel klein tijdens de winter.
Welke bloemen zijn het meest geliefd bij de deelnemers en moet je dus zeker zetten?
Tulpen en Narcissen voorjaar. Bollen haalt Peter elk jaar eruit. Maar je kunt de tulpen laten
verwilderen en blijven geven. Hangt van de variëteit af. Helen: laat tulpen zitten, bladeren
erover. Dave vraagt: geen gronddoek om af te dekken? Bladeren dekken ook goed af. Heb je
dan geen last van woelmuizen? Dicht bij de gracht wel meer last.
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Meestal is er een gat in de teelten tussen de vroege bollen (lente) en het gezaaide
bloemgoed. Dat moet je proberen op te vangen met vaste planten. Voorbeelden:
duizendschoon, echinacea, margrieten Silber Prinzess, Campanula’s,… Vanaf midden juni
komen de gezaaide bloemen vollen bak. Dahlias late zomer en herfst.

Zaai en Opkweek Voorzaaien of vollevelds? allebei. In het vroege voorjaar wel voorzaaien na
afharden. Zodra vollevelds kan, best doen, want dat is minder werk. Zaden vreemde vormen,
hoe zaaien? Dat moet helaas manueel. Anders manuele zaaimachine. Indien het zaad te fijn
is, dan kan je het best mengen met fijn droog zand, om zo beter verspreiding te krijgen. Ik
zaai graag te dicht want ik ben bang voor opkomst. Ik dun liever uit om zeker te spelen. Wat
op het pakje staat is optimistisch wat betreft aantal m2 dat je kan zaaien: koop altijd teveel.
Bewaartijd soms heel kort. Hij neemt nieuw zaad. Helen: bewaartijd hangt af van bloem tot
bloem. Helaas bestaat er weinig info over.
Waar komt zaad vandaan? Bingenheimer / De Bolster / Vreeken (heel goed) ontheffing
vragen. Snel bestellen want levertijd soms traag / Silene / Sarah Raven / Johnson /
Thompson en Morgan / King seeds / Sutton seeds. Koop je vaste planten in en waar? -waar
je ze vindt: tweedehands, zoekertjes. in tuincentrum. Indien gangbaar, wel ontheffing
vragen. Ecoflora. Zelf opkweken? Zaaien meerjarigen is een kunst op zich, is dat de moeite?
Beter kopen. Tenzij je tijdig met je project start en je kan opkweken. Maar vergeet niet dat je
hoofdtaak is je veld te vullen met bloemen en het zoeken van leden!
Welke (onbekende) bloem is een verrassend sterke snijbloem? Phacelia, bekend als
groenbemester / Siberisch hartgespan / Bulgaarse ui: beetje ajuingeur: hangende
bloemetjesklokjes paarsachtig / Zinnia’s samengestelde, zinnia angustifolia is een kleine
versie / Rudbeckia / Keizerkorenbloem (één stengel) / Kaasjeskruid: wel veel blad aan.
Bijvoorbeeld selectie Zebrina: paars-wit / Cosmos: 2 soorten: cosmos sulphuereus (is ook
eetbaar) / Helenium / Gaillardia of kokardebloem / Salpiglosis: klein fijn bloemetje niet kapot
te krijgen, maar wel water nodig / Ageratum: verschillende kleuren, kapot bij de eerste vorst
-Sedum of Hemelsleutel (vaste plant, vetplant) Mensen vinden het blad niet mooi…maar het
bloemscherm is heel mooi en houdt lang op de vaas / Vrouwenmantel: bloemen in boeket,
blaadjes in de thee / Droogbloemen: ook een heel gamma in, blijft heel lang goed.
Groenvullers? Doet Peter niet, dat doen bloemenwinkels omdat het goedkoop is, hier krijg je
bloemen! Tip Helen: beuk, eik, kardinaalsmuts, liguster om een haag te maken: goeie
boeketvullers.
Teelttechnische vragen: Kweken op gronddoek? Doet Peter niet, moet kunnen. Kweken
mensen in tunnels? Voor tulpen om de tulpen te vervroegen, of op het einde van het seizoen
om langer bloemen te hebben. Uitgebloede zaadhuizen uitpitsen? Veel werk, maar dan
geven ze langer nieuwe bloemen. Hoe ver wil je daarin gaan? Je kan eens proberen met een
bosmaaier, is bijvoorbeeld gelukt op Grondkleur voor de duizendblad planten!
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Vlaco compost onder de vaste planten, 4-5 cm: heel het seizoen. Zaaien in de grond met te
veel compost, sommige kiemen niet, dus opletten hiervoor. Plantafstanden, daar wil zeker
nog iets over zeggen. Zet dichter dan aangegeven op pakjes en websites, dat is voor borders.
Voor de snij wil je dat de planten dik staan en naar boven groeien. Dicht zetten helpt daarbij.
Mix van vaste planten/bollen/planten/zaaien? Vaste planten is duur, maar gemakkelijk en
ideaal tussen lente en zomer + langbloeiend/herbloeiend. Bollen/knollen: vroeg en laat,
Dahlia/gladiolen wel uitdoen bij vorst.
Tips voor onkruidbeheersing: Kuis goed op, ook in de winter komen er onkruid in bloei. Als
de bloemen zichzelf doorzaaien, kuis ik ook op. Heel de winter braak is niet goed, Phacelia
kan je laat inzaaien, dan blijft dat klein. Vlaco compost onder de vaste planten, 4-5 cm: heel
het seizoen, ook goed voor onder dahlias en zonnebloemen, veel minder schoffelwerk!
Zaaien in de grond met te veel compost, sommige kiemen niet, dus opletten hiervoor. Peter
schoffelt manueel, 2 dagen per week om dit te onderhouden. Tip: zet vaste planten, want dit
is werkbesparend. Arie (Kuipers) en Marc (Van Hove): zet alles op 30 cm: om mechanisch te
schoffelen. Peter schoffelt manueel. Paden houthaksel. Groenbemester? Phacelia /
Zonnebloem is goedkoop: je houdt een paar bloemen en je hebt veel zaad. Opgelet: kies wel
zaad van zonnebloemen geschikt voor de snij!
Teeltrotatie/families. Op Grondkleur doen ze aan teeltrotatie. Asteraceae zijn de grootste
familie (zonnebloemen en dahlia’s bv), en die familie kan wel eens ziektegevoelig zijn. Al de
andere families zijn veel minder vertegenwoordigd, dus vormen geen probleem voor
teeltrotatie. Dus zo veel mogelijk anderen in je teeltschema krijgen. Dahlia’s en
zonnebloemen in een apart bed. Is het nodig? Peter vindt er geen literatuur van, maar
vertrekt vanuit de ervaringen uit groenteteelt en ‘better safe than sorry’ principe. Jolke
(www.eemstadboerderij.nl): voorbeeld van per bed: half vaste bloemen, half eenjarigen en
de eenjarigen schoven altijd een bed op. Helen: soorten voor arme grond na soorten die veel
uit de grond halen zoals zonnebloemen en dahlias.
Prijszetting, Peter: van eind maart tot 1 november, 30 weken ongeveer, prijs 140 euro, 10
stelen van bolbloemen per week, 20 stelen eind juni, 30 stelen in augustus en september,
daarna weer minder. Denk aan 20 boeketjes plukken, want niet iedereen kan altijd komen. Ik
doe geen halve abonnementen. Mensen mogen geen abonnement delen. Regels moeten
uitgelegd worden, keer op keer… het is zo al veel werk om te blijven uitleggen. Elk lid moet
op een infomoment komen waar ik de regels uitleg, te belangrijk. Christel: 80 euro= 10 keer
plukken 20 stengels, 160 euro is maal 2. Helen: 85 – 150 euro, prijs mag geen obstakel zijn
voor mensen om af te haken. Meer gegoede leden compenseren, maar hoever kan je dat
rekken? + Boer moet ook eerlijke prijs krijgen. Jolke: Duitsland soort veilingsysteem.
Evaluatie: kosten worden gepresenteerd. Leden briefje om te zeggen wat ze kunnen betalen,
dat wordt opgeteld en als het voldoende is OK, en anders nieuwe ronde.
(Verslag door Kristien en Peter)
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3.3

Workshop: Externe arbeid op een CSA
met Jen Nold, www.dewittebeek.be
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Ervaringsuitwisseling met:
- Jen www.dewittebeek.be: 1ha voor 320 personen, voltijds met 1 seizoensarbeidster, 1
stagaiaire en 1 vrijwilliger in de zorg halve dag per week.
- Erik (Haarlem): 2,5ha + 1.600m2 kas voor 500 personen, voltijds met 1 halftijdse voor de
kas, 3d/week zorggast en 2d/week medewerkster, per locatie groep van 20-40tal vaste
vrijwilligers en de oogstdeelnemers !
- Michiel www.wijveld.be: 5ha waarvan 1,5ha bewerkt, groenten en kleinfruit maar geen
tunnels, voor 450personen of 360 volwassen equivalenten. Twee voltijdse boeren en dit jaar
iemand vast in dienst voor een half jaar.
- Julie en Jeanette, www.bokkeslot.Be: 2 ha (Kinderboerderij en CSA) , Julie werkt er halftijds
en voedt daarmee 110 volwassenen en 65 kinderen of 140 VE. Er is ook een voltijdse
vrijwilligster die meewerkt.
- Sien (Nijmegen): bewerkt 1.3 ha (0.3 ha varkensweide, kruiden, bloemen en kippen), eraan
verbonden ook 2.8 ha voedselbos en heeft een 200-tal personen als leden. In
arbeidskrachten uitgedrukt: 1FT, 2 stagiairs en 8-13-tal vaste vrijwilligers.
- Alex www.rawijs.be:2.5 ha en 6.000m2 serre, 385 personen, 2FT actief en 2 stagiairs.
Uitdaging om overdracht van bedrijf voor te bereiden…
- An Jamart (Bioforum)
- Veronique en Juma (Zeeuws Vlaanderen): op 1.1 ha met 4 personen in bijberoep, een
stagiair en enkele vrijwilligers voor een 40-tal leden en bevoorraden ook de lokale horeca.
- Camille (Sagal = Solidaire AankoopGroep van Agro-ecologische Landbouw).
- Leen, student Landwijzer, interesse gaat uit naar landbouw en zorg.
- Dirk, student Landwijzer, interesse om CSA te starten in regio Aalst/Dendermonde.

Elementen uit het gesprek
- Bij het werken met vrijwilligers is een goeie duidelijke en gedetailleerde
briefing/uitleg/orders over wat/hoe precies/hoeveel/waar/hoe groot/welk gewicht/tot hoe
lang… belangrijk om achteraf geen frustraties (langs beide kanten soms) te weeg te brengen.
Bovendien is het belangrijk om de capaciteiten van de vrijwilligers goed in te schatten.
Sommige vrijwilligers kan je een plezier doen met worteltjes te laten wieden, anderen lopen
van zo’n “geduldig werkje “ de muren van op en doen het dan maar vlug-vlug…
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- We krijgen de indruk dat er in Nederland beduidend meer vaste vrijwilligers meewerken op
csa’s, zo bleek uit ons overleggroepje.
- Werken met zorggasten is nog iets anders. Sommigen onder ons rekenen zorggasten niet
mee als extra werkkrachten. Soms steek je er veel tijd in, bij anderen kan je bepaalde
repetitieve werkjes toe vertrouwen (die ze vaak nog graag doen ook)en die qua
arbeidsverlichting wel degelijk een verschil uitmaken! Liefst is er altijd een begeleider in de
buurt.
- Zorg in de landbouw wordt in Vlaanderen gesubsidieerd, maar heel veel is dat niet. Blijkt
dat zorgboer(in) in Nederland dan toch wel beter verloond wordt!
- Iemand in de groep vertelde dat er bij hen elke ochtend ‘werkoverleg’ is met iedereen
zodat het ‘werk van de dag’ gecommuniceerd wordt en dat iedereen een beetje overzicht
krijgt op wat er te doen staat en er meer betrokkenheid ontstaat.
- Mee-werkdagen: is een vaste waarde in de csa-kringen, maar qua opkomst soms heel
wisselend.
- Werken met externe arbeid vergt een goed aanvoelen en voldoende communicatieve
vaardigheden van de boer om met diverse soorten mensen te kunnen omgaan én aan het
werk te krijgen én te zorgen dat het bovendien nog plezant blijft voor iedereen!
- Het heel populaire plukkaarterssysteem (gelegenheid- of seizoensarbeid= max 65d) is niet
alleen zaligmakend! Iemand bracht in dat hij het niet zo gemakkelijk vindt om met
plukkaarters te werken. Je kan er niet altijd op rekenen als je ze nodig hebt. Anderzijds heeft
de plukkaarter ook geen zekerheid dat hij de volgende dag moet komen. Dus een zeer
flexibel systeem zonder veel zekerheid waarbij de werknemer ook geen pensioenrechten
opbouwt en door de VDAB (arbeidsbemiddeling) niet als volwaardig werk wordt
beschouwd. Bovendien heel vaak heel wisselende arbeidskrachten op het bedrijf waardoor
je er in die zin ook weer veel tijd in moet steken qua communicatie en uitleg en niet altijd de
verwachte kwaliteit van werk oplevert. Seizoensarbeid kan wel een interessante instap zijn
en heel wat ervaring opleveren voor kandidaat-landbouwers of studenten in opleiding.
- Er blijkt nu ook nieuw systeem te zijn: bovenop de 65dagen van het plukkaartsysteem kan
ook PWA. Maar verder weet ik hier niet veel over…
- Werken met een vaste medewerker zorgt voor meer rust en continuïteit (en kwaliteit?) op
het bedrijf.
- Bovendien is er een fikse korting van 25% op de RSZ-bijdrage van de eerste vaste
medewerker in loondienst, waardoor het zowel voor de bedrijfsleider als voor de
werknemer (ongeveer €1500 netto) financieel interessant kan zijn. Michiel heeft een
werknemer, vast in dienst, voltijds voor 6 maand. Dit kost hem 14.000€ en zijn werknemer
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houdt hier 1500€ / maand netto aan over. Opletten – indien werknemer ziek wordt, heb je in
de eerste maand toch heel wat kosten, voor de ziekenfonds dit overneemt.
- In Nederland is er sprake van het heel bekende begrip zzp: zelfstandige zonder personeel
(freelancer). Uurlonen variëren naar gelang de locatie. In meer landelijk locaties (bv. Zeeuws
Vlaanderen), waar er minder aanbod is, is het duurder om extra werkkrachten op deze
manier te betalen (25 – 27€/uur). In Haarlem, waar er veel arbeid beschikbaar is, wordt er
21€/uur voor een leidinggevende betaald, of 16€/uur voor een assistente in de tuinbouw.
Opletten – ook in NL – voor schijnzelfstandigheid – men moet minimum 3 opdrachtgevers
hebben, gelijk verdeeld. Iemand gaf het voorbeeld van iemand op deze manier in dienst te
nemen: 15.000€ voor 3 dagen in de week voor 6 maand. De freelancer zou hier 2/3 van
overhouden. Er is kort gesproken over het collectieve arbeidsongeschiktheidssyteem in
Nederland (“Brooddoos”).
- Tevredenheid over de werknemers: Mag je dezelfde kwaliteit, dezelfde gedrevenheid,
dezelfde snelheid, dezelfde flexibiliteit, dezelfde inzet … verwachten van de medewerkers als
voor jezelf? Neen, is het antwoord. Ook hier is voldoende mensenkennis en een goed
aanvoelen en voldoende empathie van de boer belangrijk. Michiel vertelt dat zijn
werknemer minder hard werk als hem, maar misschien hebben we dit te leren als boeren –
we zijn gewoon van keihard door te gaan, maar moeten we hier naar streven?
– Alex – moet mijn loon zakken om extra arbeid te betalen?
– Groei: interessanter dat zelf uit te breiden of aan iemand anders de kans te geven om zelf
iets op te starten?
- Wat blijkt nog in onze gesprekken: de prijzen van een oogstaandeel in België en Nederland
liggen behoorlijk uit elkaar. Blijkt dat er in Vlaanderen grote verschillen zijn onderling, maar
dat de prijzen van de oogstaandelen in Nederland vaak nog een stuk lager liggen dan in
Vlaanderen.
- Belangrijk voor het vergelijken is te kijken wat en hoelang. Sommige csa’s zijn ‘gesloten’ in
de winter of bieden slechts gedurende b.v. 32 weken een oogstaandeel aan. Andere maken
er een punt van om gedurende het hele jaar te zorgen voor een volwaardig aanbod! Er
wordt in de winter meer geoogst op een bedrijf zoals Rawijs omwille van de serres. Meer en
meer groeit er een consensus rond €1/dag? Werken met een variabele prijs / prijsvork? Of
de juiste prijs leggen en dan uitzonderingen maken?
(Verslag door Dirk)
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3.4

Workshop: Wat vertellen de cijfers ?
met Birgit Haepers, www.landvanduwijck.be
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Wat moet je halen om duurzaam te kunnen blijven bestaan ? En waarom stoppen csa’s ?
Bestaat er zoiets als een groeicurve naar een waardig loon ? En wat zijn mogelijke
kengetallen: oppervlakte, investeringen, deelnameprijs, … ?
Uitgangspunt: het is niet evident om bedrijven te vergelijken. En een vergelijking van slechts
drie bedrijven zegt niet zoveel, behalve dat het er meer zouden moeten zijn of dat we het
vaker zouden moeten doen. Een kapstok om je eigen bedrijf aan te kunnen toetsen zou
handig zijn. Maar elk bedrijf heeft haar eigenaardigheden en elk jaar heeft haar
eigenaardigheden. Het resultaat van de vergelijking is een gemiddeld scenario, wat met geen
enkel bedrijf overeenkomt.
De vergelijking gaat uit van een zelfoogst csa, al een aantal jaar bezig, veel investeringen zijn
al afgeschreven en er kan regelmatig beroep gedaan worden op een stagiair. Afzet via
andere kanalen dan zelfoogst geeft een heel ander beeld want zijn heel verschillend qua
arbeid (tot wel 40% meer arbeidsuren) en logistiek (wassen, opslag en transport).
De gehanteerde oppervlakte in de vergelijking is de beteelde oppervlakte, dus zonder
randen, kopakkers of groenbemester. De intensiteit van telen heeft ook een invloed, bv. veel
voor- en nateelten, of combinatieteelt van sla tussen de kolen. Het aanbod kan ook
bepalend zijn- zo kan je meer deelnemers bedienen in de zomer als je geen winteraanbod
hebt, want die nemen doorgaans veel oppervlakte in beslag die je anders kan benutten.
Maar de intensiteit heeft ook invloed op de arbeid en de variabele kosten.
Op vlak van investeringen zijn er grote verschillen: nieuw of tweedehandsmateriaal,
gevestigd of startend bedrijf, zijn de afschrijvingen enkel voor investeringen in gebruik door
het bedrijf of worden ze ook privé gebruikt. Moeilijk om hier een lijn in te trekken of een
standaard voorop te stellen. De keuze om te mechaniseren heeft wel een impact op de
arbeid.
Voor gelegenheidsarbeid is er een grote variatie. Het ene jaar heb je een stagiair, het andere
jaar niet, dat heb je niet in de hand. Eigenlijk moet je in de jaren met extra hulp reserve
kunnen opbouwen voor de jaren zonder. Op die manier kan je je eigen extra uren vergoeden
of externe arbeid inkopen. Uit de vergelijking bleek een gemiddelde van 8.000 Euro/ha voor
seizoensarbeiders en stagiairs.
Uit de enquête bleek een gemiddelde deelnameprijs van 342 Euro per volwassen equivalent.
Onderverdeeld naar bedrijfsgrootte geeft het een ander beeld: kleine bedrijven met minder
dan 100 deelnemers vragen gemiddeld 342 Euro, grotere bedrijven 300 Euro. Vaak zijn de
grotere bedrijven al langer bezig en zijn ze aan een lagere prijs begonnen. Kip of het ei ?
Blijven kleine (dure) bedrijven klein door hun hoge prijs, of hebben grotere bedrijven door
hun grote deelnemersbestand geen nood aan een hogere prijs?
Op het vlak van deelnameprijs ervaren veel boeren een spanningsveld: kan je vanaf de start
meteen veel vragen, of moet je opbouwen ? En hoe kan je dan de beginjaren overbruggen ?
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En moet je ook een sociaal tarief aanbieden, ook als dat ten koste gaat van je eigen inkomen
?
Een gemiddeld bedrijf kan er dan zo uitzien: 250 volwassen equivalenten, op 1,5 ha met een
jaarrond aanbod (dus met tunnels) met een omzet van 75.000 Euro. Per hectare, in euro:
omzet 50.000 / variabele kosten 5.000 / algemene kosten 10.000. Arbeidsinkomen komt op
deze manier rond ca. 50% van de omzet.
Bedenkingen / vragen:
-de kosten voor zaai- of plantgoed zijn niet doorslaggevend;
-tunnels of glazen serre kan je seizoen verlengen en een hogere prijs verantwoorden;
-prijs voor de grond fluctueert (hoge afbetaling lening, huur obv teelt, of klassieke
pacht);
-hoe en hoeveel opstartjaren overbruggen, volgt er later compensatie;
-wat is een eerlijk loon ? Met wie mogen we vergelijken, een gemiddeld of mediaan
loon, wat met vakantiegeld of 13e maand ?
Besluit: de oefening is heel nuttig – vorm zelf ook een groep om cijfers te bespreken…
(verslag Tom Kockx)
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3.5

Workshop: Sociale media
met Gunther De Brauwere, www.plukensnoeptuin.be
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Met sociale media kan je perfect peilen wie, hoe en wanneer men je gegevens ziet. Bereik je
je doelpubliek ? Je kan een link maken tussen je website en de sociale media. Berichten
worden zo gedeeld op alle kanalen.
Youtube is in opmars. Filmpjes krijgen meer exposure dan foto’s.
Mailing of marketingcampagne via Whatsapp of Messenger.
Via Google kan je zien hoe je website scoort. “Google mijn bedrijf” als visitekaartje van je
bedrijf op Google, met openingsuren en routebeschrijving. GoogleAlerts is omgekeerd
googlen. Je krijgt een melding al er nieuwe info verschenen is over je zoekterm. Google
Analytics geeft statistieken over het gebruik van je website.
Gebruik Instagram voor foto’s. Een bedrijfsprofiel is altijd openbaar. Hashtags # zijn altijd
handig op Instagram, maar als je hetzelfde bericht ook linkt aan Facebook dan zijn veel
hashtags storend.
Op Facebook je profielfoto niet wijzigen, behouden als vast logo. Coverfoto kan je wel
veranderen. Je kan een username aanmaken zodat mensen bij de link naar je profiel je naam
zien en geen lange url. Likes zijn leuk, maar het bereik is belangrijker: hoeveel mensen
hebben je bericht gezien ? Zoveel mogelijk delen is het beste. Met Facebook kan je gericht
adverteren voor een klein bedrag, zeer interessant, maar gebruik niet de advertenties die
Facebook zelf voorstelt. Wanneer iets posten ? Om 9u ’s morgens ! Tip: topical calender, link
je berichten aan een datum, zoals dag
van
naakt
tuinieren,
of
secreteressendag. Welke berichten
scoren best op Facebook ? Katten en
honden , “Wist je dat ?” , ”Achter de
schermen”, “vijf redenen om…”.
(verslag Gert Blanchaert)
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3.6

Workshop: Perfectionisme of zelfzorg
met Cathérine Liekens, www.potenttalent.be
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Deel 1:












Korte inhoud presentatie over perfectionisme-patronen, 50 minuten:
Vrij kind
><
Braaf kind
Vrij
sturend
Intuïtieve mind
Rationele mind
Vrij kind
><
Braaf kind
vrijdag
Sturend
Intuïtief
Rationeel
Ontstaan van Perfectionismepatroon
Patroon stuurt onbewust het driehoek van denken, voelen en doen.
10 symptomen van Perfectionismepatroon (moeten, (te) veel)
Signalen, Perfectionismepatroon
Vicieuze cirkel; innerlijk en rondom
VUCA- wereld = Volutiel, uncertain, complex, ambigue
OCP-methode (5 á 7 sessies)
Vrij kind
↔
Braaf kind
Bevrijd, evenwicht tussen die twee

Deel 2:
Bewerking van Power Point (20 minuten + 20 minuten):
 Invuldocumenten, Perfectionismepatronen in kaart brengen, Ontwikkelingsgericht
coachen van perfectionisme (OCP)
 Bespreking: wat komt er in jullie naar boven (zie post-it’s op foto)
 Ook is er hier over gesproken:
o verschillende vormen van empathie
o het afwijzen van een bepaald gedrag >< het afwijzen van een persoon

(verslag door Camilla)
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4 Debat

“Het bos door de bomen van het korteketen-landschap”
met

BioForum – Boerenbond – Boeren&Buren
CSA-Netwerk – FoodHub – Voedselteams.

CSA Conferentie 2018

29

5 Excursies
’t Bioplekske, Emblem
Ons Logisch Voedsel, Booischot
Plukhof, Wiekevorst
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Jeroen

Ole

Els en Jelle
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Dank !
Dankjewel aan de organisatoren, de sprekers, de begeleiders en verslaggevers
van de workshops, de fotografen, de excursieboeren, alle helpende handen en
team van HetBos voor de goede zorgen.
Speciale dank aan Willy Schulthuisfonds van de BD vereniging om deze
conferentie financieel mee te ondersteunen.
En tot slot, dank aan alle deelnemers, voor je inbreng en je gezellige
aanwezigheid.
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