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Inleiding
Hierbij treft u het verslag aan van de CSA Conferentie, gehouden op 12 en 13 december 2015 in de Beatrixschool
in Haarlem. Dit verslag is gemaakt door workshopdeelnemers en Maria van Boxtel, Land & Co. Fotografie Henze
Broekhout, Dick Boschloo, Maria van Boxtel en websites en facebook van de bedrijven.
De organisatie van de CSA Conferentie 2015 was in handen van Erik de Keulenaar, Marga Verheije, Yolande
Koot en Annitta Bodegraven van de Nieuwe Akker in Haarlem, Ties Betjes van de Ark in Haarlem, Jan Jaap
Scholten van de Nieuwe Akker in Deventer, Linda Jak en Mies Canestrelli van tuinderij ’t Wild en Maria van
Boxtel, Land & Co. Naast deze uitstekende regelaars van slaapplekken, eten, programma en excursies hebben
veel enthousiaste mensen hun ervaringen gedeeld op de conferentie. Onze dank gaat uit naar alle betrokkenen
die enthousiast hebben meegeholpen door hun ervaringen te delen, door een werkgroep te leiden of door een
verslag te maken.
Deze CSA Conferentie is mede mogelijk gemaakt door het Willy Schilthuisfonds van de vereniging voor
Biologisch Dynamische Landbouw en Voeding.
Wat is CSA / Pergola?
Kern van een CSA-bedrijf of Pergola-associatie is de afspraak die gemaakt wordt tussen boer(en) en klanten, die
daarna geen klanten meer zijn maar deelnemer of lid van de boerderij. De deelnemer zegt toe (wekelijks) een
deel van de oogst af te nemen, ongeacht of die groot of kleiner uitvalt, en daarvoor de kosten te dragen. De boer
op zijn beurt spant zich in om de aarde, de planten en de dieren naar beste kunnen te verzorgen, waardoor ook
de behoefte aan kwalitatief hoogstaande voeding van de aangesloten leden is gewaarborgd. Een CSA-bedrijf /
Pergola-associatie kenmerkt zich door een aantal afspraken tussen boer en leden over de productie, te weten:

gezamenlijk delen van de oogst (risicodeling)

gezamenlijk delen van de kosten

wederzijdse zorg

openheid: transparante prijsvorming, open boekhouding, de leden zijn betrokken bij het beleid
van de boerderij en worden geïnformeerd.
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Welkom en nieuwe initiatieven
Tuinderij ’t Wild en tuinderij de Ark en hoe vertel je het verhaal van
lokaal?
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Welkom!
Dagvoorzitter Maria van Boxtel en tuinder
Erik de Keulenaar van de Nieuwe Akker in
Haarlem heten iedereen van harte welkom. Ze
zijn blij met de grote opkomst en de gastvrijheid
van de Beatrixschool, al is het dan even
inschikken op de kleine stoeltjes. “We hebben
weer leuke verhalen van initiatiefnemers met
CSA bedrijven,” start Maria de dag. En: “waar
hebben we het over met CSA? In feite de
samenwerking tussen een (groep) boeren en
burgers, waarbij ze de verantwoordelijkheid en
het risico delen tussen boer en burgers. Met
aandeelhouders van burgers krijg je zo rendabele
bedrijven, ook voor starters en jonge boeren.”
Gauw over naar de praktijkverhalen!

Nieuwe initiatieven
Tuinderij ’t Wild: De start van Mies
Canestrelli en Linda Jak klinkt als een spannend
avontuur. Zij zijn gestart op twee plekjes tegelijk:
ze pachten grond van varkenshouders Frank en
Yolanda van Wagenberg die hun bedrijf nieuw
opstarten in Rosmalen. De nieuwe stadsboerderij
Eyghentijds geeft een goede kans op contact met
klanten. De nieuwbouwwijk vol consumenten ligt
immers aan de overkant. “Op die plek hadden we
zware kleigrond. Dat was soms heel droog en
dan weer supernat. Laarzen aan en ploeteren,”
lachten Mies en Linda. “Onze zelfoogsttuin ’t Wild
in Rosmalen is 4000m 2 zware kleigrond. We
telen zo’n 60 soorten groenten. Alles biologisch.”

Verslag 12 en 13 december 2015

Omdat het startjaar zo nat was en de drainage
nog niet goed was aangelegd, bood
varkenshouder Frank ook aan dat Mies en Linda
een tweede veldje beteelden op zijn
oorspronkelijke bedrijf in Esch, een klein dorpje in
Brabant. “Zandgrond, daar is meer te telen.” Mies
en Linda grijpen de kans, maar zijn gestart met
beperkte investeringen. En hebben geen auto.
“Vandaar dat we in het eerste jaar met zand aan
de laarzen en schoffels over de schouder in de
buurtbus gingen zitten. Zo reisden we heen en
weer tussen beide teeltlocaties.”

1.2

Tuinderij ’t Wild is een zelfoogsttuin. “Bij ons
hebben mensen wel de lusten, maar niet de
lasten van een eigen moestuin. Wij verzorgen het
land en zaaien, planten, wieden en schoffelen.
De deelnemers oogsten. Ze mogen ook meer
helpen, maar dat hoeft niet,” vertelt Linda. En
Mies vult aan: “onze deelnemers komen op
woensdag en zaterdag naar de tuin om te
oogsten. Zo houden we zelf ook tijd over om te
telen. We zijn gestart met vooral handwerk, nu
hebben we ook wat gemechaniseerd.
Bijvoorbeeld door afspraken te maken met een
loonwerker.
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Tuinderij de Ark: Ties Betjes startte
Tuinderij de Ark in 2015 bij zijn
woongemeenschap de Ark in Haarlem. Eigenlijk
om enkele van de bewoners zinvol werk te
bieden in de biologisch-dynamische tuinderij. Wat
Tuinderij de Ark is tegelijkertijd een zorgboerderij.
De tuinderij staat onder leiding van twee
professionele tuinders en is gevestigd op
landgoed Dennenheuvel in Bloemendaal. “We
vormen onze woongemeenschap in en rondom
een oud klooster in Bloemendaal. Heel lang is er
niets mee gedaan, dus genoeg te doen. Om het
gebouw zit 14 hectare bos en dat is ons
winterwerk.”

Een praatje met de deelnemers is heel leuk,
maar soms wil je even doorwerken.” Tuinderij ’t
Wild startte in het eerste jaar met 30 leden voor
het ene veldje en zo’n 30 leden voor het tweede,
de deelnemers betalen 220 euro per
oogstaandeel. “We vonden de meeste leden via
een informatie-avond. We trokken ook mensen
met een chipsbakker: die deelden we uit gemaakt
van onze aardappels, zo ontstaat een gesprekje.”
Inmiddels loopt de tuin beter en beter. “Met onze
tunnelkas kunnen we best lang doorleveren.” Dit
seizoen verwachten Linda en Mies tot februari te
kunnen doorleveren. “Zelf oogsten van het land
of uit een kist.” Want tuinderij ’t Wild kan ook
groenten leveren via de vele gezellige activiteiten
op stadsboerderij Eyghentijds. “Dat vult elkaar
mooi aan.” Foto’s en meer info:
www.facebook.com/tuinderijtwild

Een Arkgemeenschap is een gemeenschap
waarin heel verschillende bewoners het leven
met elkaar delen, ook mensen met een
verstandelijke beperking. Alle bewoners vormen
samen een gemeenschap, maar hebben
daarnaast de ruimte om zich in hun eigen
wooneenheid terug te trekken. De
Arkgemeenschap werkt vanuit de christelijke
traditie: de tuinderij is een eigentijdse vorm van
die traditie.
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“Onze tuin is 0,4 hectare,” vertelt Ties. “We delen
de grond met een plek waar moestuintjes zijn, die
liggen erlangs. Omdat er zo lang niks was
gedaan met de plek bij het klooster, konden de
moestuineigenaren lekker hun eigen gang gaan.
Samenwerken is een uitdaging.” Dat gaat best
goed, omdat de moestuinders heel goed zijn in
telen. “We spreken ze aan op hun kennis en
ervaring. Wij willen heel graag educatie
verzorgen voor de school naast ons terrein.
Daarbij werken we samen met de moestuinders.”
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Ontwikkelingen in Nederland en
Vlaanderen
Jan Jaap Scholten en Michiel van
Poucke gaven ons een overzicht ontwikkelingen
in Nederland en Vlaanderen. Jan Jaap Scholten
ziet een flinke toename van CSA bedrijven in
Nederland. “Er zijn wel drie verschillende
onderzoeken uitgevoerd. Niet iedereen is bij elke
inventarisatie geteld, maar wij zien zo’n 36
bedrijven.” In de winter hielden de tuinders
enkele netwerkbijeenkomsten. Ze wisselden
praktische ervaringen uit en keken ook naar de
definitie “we vragen ons af of iedereen biologisch
moet zijn, dat staat in Vlaanderen wel in de
voorwaarden van het netwerk, bij ons is het niet
zo.”
Michiel van Poucke ziet ook sterke groei in het
netwerk in Vlaanderen. “een toename van
ongeveer een derde, tot nu meer dan veertig
bedrijven.” In Vlaanderen treedt ook verbreding
op buiten alleen groenteteelt: de eerste
initiatieven met koeien zijn aan het starten.

De buurtbewoners in Bloemendaal zijn sterk
betrokken. “Of ze zijn advocaat of ze hebben er
één,” grapt Ties. Communicatie is daarom
essentieel. “Onze eerste informatie-avond was
gericht op de buurt. Veel buurtbewoners hebben
intussen een oogstaandeel, maar iedereen kan
een oogstaandeel kopen bij Tuinderij De Ark. In
ruil daarvoor kun je in het oogstseizoen wekelijks
4 à 5 groenten komen oogsten. De tuinders staan
klaar om je daarbij te helpen. Meer informatie
vinden de deelnemers op de oogstpagina op de
website van de Ark. En behoorlijk wat mensen
zijn intussen vrijwilliger. Voor het regelen van de
zorg werkt Tuinderij de Ark samen met Landzijde,
het centrale loket voor landbouw en zorg in
Noord-Holland. “Samenwerken met deze
stichting die de administratie van de hulpboeren
regelt, maakt het voor ons makkelijker,” weet
Ties. Foto’s en meer info:
http://stichtinglinkingpeople.nl/tuinderij-de-ark

CSA Conferentie 2015

1.4

.6.

Verhaal lokale teelt?
We gaan in gesprek met de zaal: hoe
vertel je het verhaal van lokale teelt en verkoop?
Hoe vind en bind je betrokken leden? Wat is en
blijft de meerwaarde van CSA?
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als Samuel of zijn collega tuinder Mees het zelf
vertellen. “Er is nu twee keer een filmpje van ons
bedrijf gemaakt, dat is heel handig om nieuwe
leden mee te nemen wat de Oosterwaarde
eigenlijk is.”

Jan Jaap Scholten van de Nieuwe Akker bij
Deventer, Samuel Lentink van de Oosterwaarde
en Erik de Keulenaar van de Nieuwe Akker in
Haarlem delen alle drie hun ervaringen met leden
vinden en binden.
Jan Jaap zou nog wel meer leden kunnen
trekken. “Ik nodig mensen uit om lid te worden en
mee te bepalen op hun eigen tuinderij.” Hoe haalt
hij ze over? “Uniek aan mijn tuinderij is het verse
en zelf oogsten. Als mensen het totale bedrag
horen, merk ik soms dat ze dat duur vinden. Ik
kan goed uitleggen dat het per week eigenlijk
heel goedkoop is.” Het verse en zelf oogsten is
het meest uniek en dat benadrukt Jan Jaap. “Bij
mij krijg je juist groenten met aarde er nog aan.”

Samuel nam een lopend bedrijf over, de
Oosterwaarde met zo’n 230 groentepakketten in
2010. “Dat is ongeveer stabiel gebleven, we
hebben nu zo’n 220 pakketten. En mensen
kopen ook los in onze winkel.” Samuel merkt een
harde kern van actieve leden. “Wij zien het in
schillen. Zo’n 50 leden is heel betrokken. De rest
is er gemakkelijker in, als het pakket maar goed
is. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat dat
eigenlijk niet zo erg is. We leveren gewoon
goede en verse groenten.” Nieuwe leden werven
werkt het beste via mond-tot-mond reclame en

Erik de Keulenaar heeft met de Nieuwe Akker in
Haarlem een overkoepelend bedrijf, maar
eigenlijk twee akkers en een kas met een eigen
tuinder, een eigen karakter en eigen klanten.
“Samen hebben we meer dan 700 leden.” De
bedrijven in Haarlem waren een initiatief van
burgers, en trekken daarmee ook voldoende
leden per tuinderij. Die zelf komen oogsten, en
dan moet het niet te ver weg zijn. “We merken nu
wel dat er steeds meer initiatieven zijn die het
verse product ook bij de mensen thuis bezorgen.
Wij hadden dit jaar door goede teelten een beetje
een overschot. Gaan we nu ook meedoen in die
maaltijdboxen? Misschien wel, als we maar goed
herkenbaar zijn. Dan zie ik het als promotie om
lid te worden van onze tuinderijen.”

2

Workshops
Van bodem tot afzet buiten de leden om, van
organisatievormen tot diversificatie met vlees
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Workshops
Op de CSA Conferentie 2015 hielden we
acht werkgroepen in twee rondes: hier per thema
steeds één verslag:

Het bekijken van de onkruidbezetting helpt ook
om een beeld te krijgen van je bodemgesteldheid. We hebben het over de volgende
indicator planten gehad:

Thema bodem

Zeggegras: Geeft aan dat de bodem te nat en te
verdicht is. Zorgen dat er meer zuurstof in de bodem
komt, via beplanting van bijvoorbeeld een mengsel
groenbemesters die op verschillende diepten wortelen.

Tuinder en bodemdeskundige Stefan
Timmermans vertelt over bodem,
bodembewerking en mechanisatie. Linda Jak van
tuinderij ’t Wild had veel aan zijn heldere
inzichten. Ga in gesprek en stel je vragen.
Stephan heeft grond van zijn eigen perceel
meegenomen en grond van het perceel van zijn
buurman, een gangbaar maisteler. Drie jaar
geleden zag zijn bodem er zo ook uit. Nu is het
verschil goed te zien. De grond die van het
perceel van zijn buurman komt is zwaar en nat,
verdicht en je ziet geen gaatjes. De
winterroggeworteltjes groeien oppervlakkig.
Grond van zijn eigen perceel laat ronde
aggregaten, meer kruimelige structuur, gaatjes
en meer doorworteling en plantenresten zien.
Een humusrijke bodem belangrijk, door de
plantenwortels komt er meer ruimte en zuurstof in
de grond. Humusrijke bodem ook heel belangrijk
voor opslag van CO2 in de grond en
klimaatproblemen op te lossen. Belangrijkste om
zicht te krijgen op je bodemgesteldheid en
waarom je gewassen wel of niet groeien is: een
schop! Neem altijd je schop mee! Alleen aan de
bovengrondse groei en kleur van het blad word je
niet wijzer wat er aan de hand is. Graven!

Ridderzuring: duidt ook op verdichting. Heeft een lange
penwortel. Stephan showt een ridderzuringplant: met
de penwortel haalt ridderzuring calcium naarboven in
een verdichte grond. Je kan dit zien aan de bladeren,
horizontale, brede bladeren duiden erop dat de bodem
meer opneembare calcium in de bouwvoor wil (in het
geval van ridderzuring tevens meer zuurstof).
Paardenbloem: kan ook door verdichting heen breken
en calcium naar boven halen. Ook borium. Borium is
nodig voor de sapdruk in de plant. Hiermee worden
voedingstoffen naarboven in de plant getransporteerd.
Een plant kan slap gaan hangen, vaak wordt dan
gedacht aan te weinig water, maar is vaak ook borium
tekort, waardoor de plant slap gaat hangen omdat de
sapdruk onvoldoende is. Op een humusarme grond is
borium wel gevoelig voor uitspoeling. Het is daarom
zorgvuldig kijken hoe het beste toevoegen. Kan
bijvoorbeeld via de compost (=goede koolstofbronhoudt het borium vast). Of als bladvoeding geven,
zeker als het gewas gaat bloeien extra nodig.
Als je indicatie hebt dat borium gebrek in je bodem is,
dan in de herfst aanbrengen op je land en dan doet
borium in de winter zijn werk.
Wat is borium? Borium is een spore-element dat in de
winter Silicium vrijmaakt in de bodem. Deze Silicium
heeft het gewas nodig om in het groeiseizoen gezond
en sterk te kunnen groeien. Daarnaast wordt boriumtoepassing vaak gecombineerd met huminezuur.
Huminezuur is een extract van bruinkool dat de
eigenschap heeft om voeding/mineralen goed vast te
houden. Dus in plaats van het risico op uitspoeling,
houdt het huminezuur de mineralen/voeding “vast” in
de bouwvoor zodat het gewas het op kan nemen als
het nodig is.
Is huminezuur biologisch toegestaan? Alleen van
organische oorsprong, niet van chemische oorsprong.
Goed checken wat de oorsprong is en welke variant
wel en niet toegstaan is! De enige vorm van
huminezuur die voor ons geschikt is, wordt gewonnen
uit Leonardite-gesteente!
2 jarige Toorts/Verbascum: is een zinkindicator, dat
zink te weinig opneembaar is. (On)kruiden laten het
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zinkeffect aan de buitenkant van de plant zien. Harig
blad, intensieve, fijne beharing zijn een zinkeffect ( en
tevens Silicium).
Klein Kruiskruid/Duizendblad: hoe meer gekarteld het
blad, hoe meer insnijdingen, duidt op zwavel tekort.
Ook de gele bloemetjes zijn een indicator. Zwavel
werkt aan de buitenkant van de plant, maar ook in de
bodem. Een verdichte bodem moet als eerste met
zwavel geholpen worden. De zwavel “breekt” de
(verdichte) bodem open, waardoor er zuurstof naar
binnen kan en de biologie kan gaan werken.
Biogips kan oplossing zijn. Checken hoe gewonnen is.
Wat zie je aan het gewas bij zwaveltekort ? Een
beperkt groei, heel snel vergeling, laat het blad vallen
en groeit alleen boven in de plant door.
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laat ook wormencompost zien. Heel rijk, rul,
mooie structuur, bosgrond geur. Wormencompost
in de bovengrond inwerken. Max 5 ton/ha.
Compostproef:
Test compost met tuinkers: compost natmaken in
een bakje leggen en tuinkers erop zaaien
 komt de tuinkers helemaal niet op? => slecht
 kiemt, en na 1 week dood => niet goed
 als je de compost nat maakt komt er dan
onkruid? => niet goed
 blijft groeien en groene kleur = > goed
 krijg je zwarte handen als van de open haard
bij het aanraken van de compost? => niet
goed. Dan is de compost te heet geweest
(boven de 65 °C).
Zwarte compost duidt erop dat te heet
composteerd is (boven de 65 °C). Het heeft dan
te veel “kool” zoals in de openhaard ipv
biologisch actieve koolstof.

Compost: Organische stof in de bodem
verbeteren, en daarmee veel elementen die we
net bespraken, kan natuurlijk met compost. Maar
let op: teveel compost kan je ook tegen je gaan
werken. Kan anaerobe processen krijgen. En
mineralen die verdrukt worden. Max 5-10 ton
compost per ha. Krijgt anders teveel kali, en dat
duwt de andere mineralen als silicium, calcium
en magnesium weg.
Wat is goede compost? Stephan heeft ook
compost meegenomen. Compost die nog
onvoldoende verteerd is, als je eraan ruikt, ruik je
de ammoniak geur. Niet op het land brengen, nog
langer laten rijpen. Het bindt de voedingsstoffen
dan nog onvoldoende. De voedingstoffen zijn dan
veel makkelijker opneembaar voor je onkruid dan
voor je geteelde gewassen. Onverstandig en je
kan ook anaerobe processen krijgen. Stephan

Proces in de plant: Stephan laat ook twee foto’s
zien van knoflook met een goede silicium (blad
en plant rechtop) opname en een slechte silicium
opname (blad hangt). In het voorjaar als het een
paar dagen warm is geweest, zie je plantjes
omhoog schieten. Goede sapdruk nodig
(borium). Silicium wordt naar boven in de plant
getransporteerd. En calcium ook belangrijk.
Calcium trekt andere voeding te plant mee in.
Silicium moet rondom de bodemdeeltjes
vrijgemaakt worden. Als die processen goed
werken, is de bodem vervolgens zelf in staat om
stikstofbinding uit de lucht te doen. Naast
vlinderbloemigen, die stikstof uit de lucht binden,
wordt de meeste stikstof gebonden door
vrijlevende bacteriën! Dit proces is met name in
de biologische tuinbouw van enorm belang!
Groenbemesters: Een goed groenbemestermengsel waar Stephan enthousiast over is, is
Lauenauer Aktivhumus van de Duitse firma
“Camena Samen”. Let wel op dat het hoog wordt.
Stephan gebruikt het in zijn boomgaard. Voor
bessenstruiken groeit het mengsel te hoog.
Stephan is fan van gemengde groenbemesters.
Ondiep en dieperwortelend. malve heeft bijv. een
penwortel die wel tot 80 cm diep kan gaan.
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Combi van wikke (brengt stikstof in de grond) en
haver (houdt stikstof vast) is ook goed.
Wortels: Een gezonde wortel ziet eruit als een
dreadlock. Harige wortels, mooie bezette wortels
met korreltjes aarde, zijn een teken van exudaten
die worden uitgescheiden door de wortels en de
biologie in de uitwisseling met de
bodemorganismen. Als je een week weinig licht
hebt gehad en dus weinig fotosynthese, dan
scheidt de plantwortel minder exudaten uit en
heeft de biologie daar last van.
Rek op de wortel is ook een teken van een goede
borium voorziening. Pak een plantenwortel
tussen je vingers en trek hem uit elkaar. Als
goede rek en niet meteen breken, dan is dat een
teken van goede borium voorziening. Kan in
verschillende delen van de wortels afhankelijke
van de diepte van waar ze wortelen, ook
verschillend zijn. Witte wortels dus geen goed
teken (alleen aan de uiteinden van de wortels is
het een goed teken van groei). Voor de rek proef
zijn bijvoorbeeld de grovere wortels het meest
geschikt.
Wat zeggen bodemanalyses? Geven vooral
meer zicht op de verhouding klei-humus
complex. En de calcium-magnesium en kali
verhouding. We bespreken een voorbeeld van
een bodemanalyse waar een heel laag kali
gehalte wordt gemeten in de bodem. Kali is
belangrijk voor de transport van suikers. Ziet
vooral problemen met de kwaliteit, smaak en
houdbaarheid van gewassen. Dus vooral in het
afrijpingsproces van de plant, niet zozeer in de
groei. Dus vooral bij de bloei en eerste
vruchtzetting van gewassen belangrijk om de kali
goed in de gaten te houden. Kali in de
biologische landbouw toegestaan in de vorm van
patent kali. Extra belangrijk dus bij
vruchtgewassen en voor alle gewassen in de
tweede helft van hun levensfase ( = bloei,
vruchtdracht en/of afrijpen). Verslag Machteld
Kuyper en Klarien Klingen
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thema ‘afzet, ook elders naast de
leden?’
CSA gaat uit van teelt voor de leden. Hoe ga je
om met een groeiend bedrijf? Heb je bij de start –
of ook later – producten over voor een
(boerderij)winkel, webwinkel of de plaatselijke
horeca? Hoe verdeel je oogst en opbrengsten?.
Freek Mennen, tuinder op de Maastrichtse
Locotuinen, deelt zijn ervaringen. De Locotuinen
is een startend initiatief, waar leden van de
coöperatie eerst 250 euro per persoon inleggen
in de coöperatie en vervolgens per gezin een
abonnement nemen voor 225 euro per jaar. Ook
zijn er ‘vrienden van’ voor 25 euro per jaar.

Voordeel van deze coöperatie met inleg is
natuurlijk dat de Locotuinen bij aanvang al
kunnen investeren in benodigde materialen,
nadeel is dat er ook wel mensen afhaken met
dergelijke kosten. Dus: Freek moest aan de bak
met afzet buiten de leden om.
Allereerst vroeg Freek zich af: welke klanten
zijn interessant voor mij? Afnemers met een
grote afzet zoals markt, winkel en horeca. En
klanten die een biologisch keurmerk willen.
Waarbij niet alle klanten waarde hechten aan de
keurmerken. De controlekosten via Skal zijn nu
hoog, maar per 2016 veel lager voor
kleinschalige bedrijven met minder dan 50.000
euro omzet (slechts 90 euro ipv 360 euro
controlekosten per jaar). In België is de controle
goedkoper.
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Freek zet op de markten en winkels zo’n 100
euro per week om en via een Italiaans restaurant
zo’n 40 euro in de week. Dat lijkt misschien niet
veel, maar telt toch aardig op over een heel
seizoen. En bedenk: je kan het overschot in de
grond laten staan of voordeliger afzetten of
bewaren. Voor bewaren is natuurlijk een
investering nodig. Slim is een minimale afname
te bepalen, zowel voor de leden als voor de
afnemers daarbuiten.
Ten tweede vroeg Freek zich af: welke
gewassen zijn interessant voor die afnemers?
Wat blijkt: onderscheid door tuinbouwgewassen
loont. Bijvoorbeeld bospeen is 1,65 euro per bos
van 800 gram, losse peen is 1,10 euro per kilo.
Prijzen natuurlijk wel in verhouding tot de arbeid
en tijd die je erin steekt. De kwaliteit is dan wel
een dingetje: winkels en markt hechten veel meer
aan esthetische kwaliteit, het moet er ook mooi
uit zien. Kan en wil je dat?
Freek gaat in gesprek met zijn klanten. Hij laat de
winkels zich bijvoorbeeld ook inkopen in de
coöperatie (met inleggeld). Waarom? Ze krijgen
dan direct een speciaal aanbod en het levert hem
weer marketing en klanten op.
Welke prijzen hanteer je voor een winkel. Houdt
je de groothandelsprijzen aan of ga je er zelfs
boven zitten? Freek hanteert groothandelsprijzen, meestal zo’n 60 tot 70% van de
verkoopprijs. Hij houdt acties bij grote
overschotten. En hij regelt met de winkel een
minimale afname hoeveelheid, bijvoorbeeld vanaf
100 euro per bestelling.
Leveren buiten je leden vergt aanvullende
investeringen en kost tijd. Je moet erop plannen,
tijd inruimen voor bestellen en bezorgen/afhalen,
materiaal hebben om te kunnen leveren (koelen,
wassen e.d.). Kortom: overschotten extern
verkopen kan je goed doen tijdens een periode
van bedrijfsontwikkeling. Maar het ultieme
streven is genoeg leden te hebben. Zet daar dus
ook op in bij levering aan een externe partij:
kunnen ze ook voor jou leden werven? Verslag
Jildou Friso Foto en meer info:
www.facebook.com/locotuinen

Verslag 12 en 13 december 2015

thema ‘leden vinden en binden’
CSA bedrijven vinden en binden burgers. Hoe
doe je dat? Yolande Koot van de Nieuwe Akker –
locatie WTG deelt haar ervaringen, zie voor het
verhaal van die tuinderij ook hoofdstuk 3 van dit
verslag bij excursies.
De Nieuwe Akker, tuinderij WTG staat voor
Westelijk Tuinbouw Gebied (maar voor de circle
ook wel voor Wij Telen Groente). WTG ligt op
een klein groen gebiedje tussen de huizen en
wegen, en wordt min of meer tegen
projectontwikkelaars beschermd door
initiatiefgroep die de openheid van het landschap
bewaakt. De tuinderij WTG heeft goed contact
gemaakt met deze beschermende groep. Ze
maakte in het begin wel bezwaar tegen de
maisteelt als ‘gezichtslijn beperkend’. Daar is
over gepraat en bezwaar is van de baan. Het
plaatsen van tunnels of kassen is beslist
uitgesloten. Het tuincentrum naast WTG bestaat
al minstens 40 jaar.

Hoe werft WTG deelnemers? Yolande benadrukt
het belang van persoonlijke benadering de
omliggende wijken om verbinding met omgeving
te realiseren. “In begin hebben we 3x film van
Farmer John gedraaid om CSA duidelijk te
maken.” Voor Moestuin Leyduin: In de wijk
ernaast flyer met uitnodiging om kinderen
paaseieren te laten zoeken op de tuin. Dit idee is
later door WTG herhaald. Werkt goed: kinderen
zoeken, ouders raken in gesprek.
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Ook succesvol: deelnemers vragen om rond te
vertellen en een cadeaubon voor nieuwe
deelnemers uit te delen. De huidige deelnemers
zijn voor 80% naastgelegen wijk (Ramplaan)
bewoners. Met een samenstelling van: oudere
stellen of tweeverdieners met kinderen (hebben
weinig tijd). Afgelopen jaar was er 20% verloop.
Yolande gaat komend jaar beter uitzoeken
waarom mensen afhaken, want “20% is teveel”.

Verslag 12 en 13 december 2015

Facebook/twitter heeft allerlei mogelijkheden ….
Een open groep draagt waarschijnlijk meer bij
aan het krijgen van nieuwe deelnemers.
Leden binden: Yolande heeft gewoon
gegoogeld op “hoe bind je deelnemers” ….en
daar kwam een lijst met tips tevoorschijn.
Yolande organiseert bijvoorbeeld diners op de
tuin, gewoon betaald voor de maaltijd:

Opgemerkt wordt dat het ook positief kan zijn dat
mensen afhaken. Je krijgt de klanten die je
verdient. Toehoorders komen met ideeën om de
deelnemers of pakket-klanten meer vrij te laten in
keuze, bijvoorbeeld 3 vaste producten + 2
keuze…het is allemaal meer werk. Op WTG
wordt aangegeven hoeveel mensen mogen
oogsten…op andere tuinen is dat min of meer
vrij.
Yolande presenteert resultaten van een enquête
onder de leden: hier wordt uitgebreid op
ingegaan, kritische vragen over de methode van
vragen. (360 enquêtes 120 reacties).
Belangrijke uitkomsten: concurrentie door Bio
box en andere maaltijdboxen komt aan de orde.
Dat onderstreept het belang van ontmoeting op
de tuin, hét onderscheidend kenmerk van CSA.
Jessica Zwartjes meldt dat deelnemers om meer
bankjes op de tuin vragen. De tuin moet van de
gemeente wel voor iedereen toegankelijk zijn.
Door hek met touw wordt wildpluk
afgeremd/voorkomen.
Ontmoeting op Nieuwe Akker komt van zelf tot
stand door 3 vaste oogsttijden per week op de
tuin. Op de Nieuwe Ronde in Wageningen kan de
deelnemer hele week terecht.
En wat blijkt: de doelgroep wil meer info (vgl
Beebox waar afgepaste recepten bij worden
gegeven). Tip: Laat deelnemers met elkaar info
uitwisselen of recepten delen. WTG doet dit
alleen nog via website. Stadsakker Groningen
doet het juist bewust niet.

Yolande merkt: vaste oogsttijden zijn wel
community bindend. Gijs Nauta met zijn CSA in
Haren nabij Groningen probeert juist zo min
mogelijk regels op de tuin te hebben. “Toch
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vroegen de mensen zelf om oogstregels.” De
workshopdeelnemers weten: Hoe je het ook doet,
storytelling moet storyliving zijn. Dus…doe wat bij
je past, authenticiteit is belangrijk.
Op de drie Nieuwe Akker tuinen hebben ze een
soort ‘gastvrouw’ tijdens de oogstmomenten.
Want communicatie is van groot belang:
Nieuwsbrieven zijn bindende factor. De toon is
erg belangrijk. Als er frustraties zijn, dienen die
luchtig of met humor gedeeld te worden.
Leden vinden: dat kan ook door standje met
soep op de markt te doen. Klaas Nijhof van de
Nieuwe Ronde in Wageningen laat nieuwe
deelnemers tekenen en voert een intake gesprek.
Ook een vorm: alle nieuwe leden in het begin van
het jaar bij elkaar info geven. WTG werft ook
succesvol met een flyer via bestaande leden:

Betaling in termijnen neemt ook een begin hobbel
weg: € 60,-- per kwartaal klinkt vriendelijker dan
ineens € 240,--. We zien ook een trend in de
samenleving: minder engagement / losjes met
verbinding omgaan. Ene week wel andere niet.
Dan blijkt: echte verbinding met de CSA is niet de
zakelijke kant (prijs en groente) maar komt uit het
hart. De consument wil zich verbinden met
drijfveren van het initiatief (gezondheid
samenleving, lokaal product, CO2 voetprint,
sociale verbinding met kinderen en of ouderen
etc.). Benadruk dat dus in je communicatie.
Trouwens: sociaal engagement kan ook worden
uitgedrukt in betalen naar draagkracht. Je kan
dan als deelnemer zelf kiezen voor een bijdrage
tussen de 200 – 250€ , met een minimum
gemiddelde van 235 vanuit de tuinder gesteld.
Dat werkt prima! Verslag Bart Willems
Foto’s en meer info:
www.denieuweakker.nl/tuinderijen/stadstuinderij-wtg
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thema ‘communityvorming, meer
support’
CSA bedrijven vormen een community. Hoe
steunen je leden jouw bedrijf? Hoe wordt je
community meer supporting? Verschillende
mensen met een CSA delen hun ervaringen in
deze workshop.
Moniek van de Vrije Akker startte haar tuin in
2010 in landelijk Noord Limburg. Het initiatief
kwam vanuit haar en haar collega-tuinster
Maaike: zij zetten de tuinderij samen op. In het
eerste jaar hadden ze een harde kern van
ongeveer 30 deelnemers, dat groeide uit naar 75
deelnemers in totaal. Door omstandigheden
moest Moniek een jaar stoppen met de tuin,
waarbij Maaike elders werk in de landbouw vond.
Wil Moniek alleen verder? Moniek: “Een oudere
deelnemer vroeg: ‘wat ga je doen?’ Ik zei
meteen: ik wil niet in mijn eentje.” De deelnemers
wilden toch verder, samen met Moniek. Met drie
deelnemers vormt zij nu dus een team voor de
tuin. Ook na een jaar stoppen was er dus een
kleien community die verder wilde. Een aantal
deelnemers willen heel graag dat het doorgaat,
en gaan daar ook zelf tijd en energie in steken.
Moniek vindt het spannend en vraagt zich met de
workshopgroep af in hoeverre de deelnemers
beseffen waar ze deel van gaan uitmaken. “Het
nieuwe teeltjaar zal het laten zien.”
Erik is tuinder op de Nieuwe Akker in Haarlem,
waar we te gast zijn. De Nieuwe Akker is gestart
met een community door o.a. een
informatieavond met de vertoning van de film ‘the
real dirt on farmer John’. Deze mooie film over
een boer uit Amerika legt het concept van CSA
heel helder uit. Na die avond had de community
eerst leden, maar nog geen land en geen tuinder;
dus Erik heeft mede-pioniers bij zijn bedrijf. De
leden die later zijn toegetreden staan er wat
anders in, meer van ‘joh, wat leuk, een tuin’. Ook
bij de start van de derde locatie, een kas in de
stad, lag bij de nieuwe leden geen nadruk op de
CSA maar op betrokkenheid bij het behoud van
het groen in de stad met de stadskas. Die leden
zijn dus wat minder betrokken bij het CSA idee
van de Nieuwe Akker. Grappig is wel: door
allerlei bewustwording in Haarlem en omgeving
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over nieuwe, lokale economie gaan mensen die
dat willen op zoek naar voorbeelden. En dan
komen ze uit bij de Nieuwe Akker als een
uitstekend voorbeeld. Uit die achterban komen
nu weer nieuwe leden voor de Nieuwe Akker, die
weer heel idealistisch zijn en zich verbinden met
de CSA community. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de
band tussen Erik en zijn broodfonds, en andere
bewustwordings-organisaties en hun achterban
die beide nieuwe leden leveren voor de Nieuwe
Akker.
Marijke en Jantien willen een tuin opzetten in
Broek in Waterland. De vraag om een
zelfoogsttuin te starten kwam vanuit het dorp met
2500 inwoners. Ze zijn gestart met een website,
flyer en een informatieavond en hadden na 6
weken al veertig deelnemers. Alleen helaas nog
geen grond. Jantien vertelt: “de vraag uit het dorp
om iets duurzaams te doen leidde tot de
oprichting van het Broeklab en onder het thema
voeding bleek er een wens om lokale voeding af
te kunnen nemen. Maar dat was er niet. Toen
vormden de dorpelingen het idee voor een
zelfoogsttuin.” Jantien studeerde zelf aan de
Warmonderhof en is in dialoog met het dorp gaan
uitleggen wat CSA is. Haar conclusie is: de
boer(in) moet leidend zijn in de
communityvorming, ook als de vraag vanuit de
klanten komt en ook bij het zoeken naar grond.
Alleen jij kan beoordelen of je ergens wilt werken.
Gezamenlijk verzamelen we bindingsactiviteiten
die communityvorming verbeteren, in volgorde
van belangrijkheid:
1. Persoonlijk uitwisselen
2. Regelmatige nieuwsbrief
3. Meewerkdagen/meewerkmomenten
4. Bestaande netwerken opzoeken
5. Boerderijfeest en lekker eten, koken en
dansen
Andere suggesties hulp in de begroting, tijd en
oogstfeest (of een worteloogstdag…) Verslag Jan
Jaap Scholten

CSA Conferentie 2015

. 15 .

thema ‘groei en organisatievormen’
Een CSA bedrijf groeit. Na de start met een
tuinder of initiatiefgroep, hoe ga je dan verder?
Wordt het bedrijf dan een stichting, vereniging of
een coöperatie. Wat past bij welke fase en hoe
organiseer je dat de leden op de goede manier
betrokken blijven?
We hielden een rondje met de vraag: wat is CSA
voor jou en wat is je organisatievorm? Bij CSA
verzamelden we kernwoorden als verbinding,
lusten en lasten delen, terug naar de basis,
respect voor voedsel, nieuw denken, economisch
revolutionair, plezier en gemeenschap.
Marga Verheije van Moestuin Leyduin van de
Nieuwe Akker vertelde dat op haar bedrijf de
discussie over geld en de ledenbijdrage voorbij
is. Er is vertrouwen in en waardering voor haar
als tuinster. Nu ziet ze het als volgende uitdaging
de mensen te betrekken bij de besluiten, zoals
wat is een goed inkomen en wanneer ben je
tevreden.

Verslag 12 en 13 december 2015

Tim van zelfoogst CSA heeft ook een
eenmanszaak samen met vriendin (vrijwillig).
Hopelijk kan ze straks meewerken voor geld. Dan
worden we misschien een maatschap. Michel,
het Lindeveld, werkt als eenmanszaak en werkt
aan een Coöperatie in oprichting met ander csaers rond Leuven. Hij ziet CSA als risico deling.
Helemaal bij weinig teelten is dit heel belangrijk.
Michiel, csa zelfoogst in Gent, Eerst
eenmanszaak, na paar jaar maatschap.
Csa is voor mij Wederzijds Respect, risicodeling.
Henk Wansink, Meander in Brummen.
Stichting is eigenaar van het bedrijf en de
gronden, ondernemers zijn vof die het land van
de stichting huurt. Zelf voorzitter van de stichting
en tuinder in de vof. Dit zou overgangssituatie
moeten zijn. Ook bestuurslid van stichting
meerwaarde. Breed palet aan afzet, drie jaar
geleden begonnen met pakketten. Samen meer
dragen lijkt mij interessant in csa.
En nog veel meer deelnemers die allemaal een
variant op bovenstaande vormen werken, soms
ook in loondienst bij een stichting. We bespreken:
Wat er aan bestaande wettelijk structuren is, is
soms niet geschikt wat we er mee willen. Daarom
worden er vaak complexere structuren bedacht
van meerde rechtsvormen onder of naast elkaar.
Dat is op zich heel gebruikelijk: een stichting voor
het goede doel, een andere rechtsvorm voor het
werk.

De bedrijven hadden als organisatie- en
rechtsvormen verenigingen, stichtingen, een VOF
en een coöperatie of bedrijven in een overgang
naar diverse vormen. Zie voor meer informatie
over rechtsvormen in de multifunctionele
landbouw de brochure op www.landco.nl bij
publicaties. Bijvoorbeeld: Sijtse Jan kan alleen
geen tuin runnen, maar samen kunnen we een
mooie plek maken. Het is daarmee ook onze tuin
en niet alleen mijn tuin. Eenmanszaak, in dienst
bij stichting die de grond pacht.

Zolang je een beheerstichting hebt die geen
winst maakt, zal de belastingdienst niet lastig
gaan doen en de stichting niet als ‘bedrijf’ zien.
Je moet er dan niet direct voor gaan werken,
maar de stichting houden voor de ‘vrienden van
de tuin’, het beheer van de gronden o.i.d. en
werken via een verwante eenmanszaak, vof of
maatschap.
Een vereniging heeft wel leden, een stichting
niet. Misschien zou het goed zijn als klanten zich
gaan verenigen. Dan kunnen ze makkelijker
betrokken worden. Bij een vereniging is een
ledenvergadering (ALV) verplicht. Bij een bedrijf
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die dat momenteel heeft, komen er maar vijf
leden op de ALV. Dus zo’n rechtsvorm alleen
werkt niet voor ledenbinding, dan moet je de ALV
leuker maken.
In Vlaanderen bij Tom: is de prijs van een
lidmaatschap voor een jaar tussen 200 en 280,
gemiddeld komt hij op 235 uit. Ze betalen naar
draagkracht was de gedachte. Een voorbeeld
van een bedrijf waarbij gekeken is of dat ook echt
het geval is en daaruit blijkt dat mensen die het
minst draagkracht hebben vaak het meest
betalen.

Verslag 12 en 13 december 2015

thema diversificatie: ‘vlees, zuivel of
fruit naast groenten?’
De meeste CSA bedrijven zijn groentetuinderijen.
Hoe kan je binnen je eigen bedrijf of in
samenwerking met andere CSA bedrijven een
breder aanbod aan je leden bieden? Benno
Graef houdt op boerderij de Marsen runderen en
levert vleespakketten aan leden. Hoe pakt hij dat
aan?

Bij een coöperatie gaat het om ‘een gezamenlijk
welbegrepen eigenbelang’. Een coöperatie richt
je bijvoorbeeld op om kapitaal te krijgen. Een
vereniging doe je het meer voor de draagkracht
en ledenbinding. Locotuinen Maastricht is een
voorbeeld van een coöperatie.
Bij CSA ben je eigenlijk een combinatie, een
‘bedrijf met een goed doel’. Een social enterprise.
In Nederland is dit geen rechtsvorm, dan moet je
er twee combineren. Dit zou belastingvoordeel
kunnen geven als je wel een sociaal enterprise
hebt als rechtsvorm.
Sociocratisch kringenmodel is ook interessant.
Mits goed ingezet, zorgt dit voor veel draagvlak.
Bij stille vennootschap in een cv is je
aansprakelijkheid beperkt, dus loopt je anbi
status geen gevaar. Bij volledig vennootschap
wel. Bij cv deel je in winst of verlies. Ook als stille
vennoot. Complexe constructies zijn moeilijk en
tijdrovend om in stand te houden.
Overlegorganen en communicatie zijn
belangrijker dan de rechtsvorm. Die kun je
aanpassen als je dat wil. Het is dus niet een vast
iets, maar iets dat je kiest omdat het past bij het
moment.
Ook Cordaid is bezig met nieuwe
coöperatievormen. Ze geven hier graag
informatie over. Zie ook op hun website de
Nederlandse afdeling. Verslag Sijtse Jan Roeters
Foto’s en meer info: www.moestuinleyduin.nl

De Marsen is een zorgboerderij in natuurgebied ’t
Twiske. In 2014 zijn ondernemers Benno en
Wouter Joop gestart met vleesaandelen,
waarmee klanten een aandeel in een
opgroeiende zoogkoe of een varken konden
kopen en dan op termijn hun vlees krijgen. In
2015 heeft hij voor de boerderij ook een stichting
opgericht die makkelijker naar buiten kan treden
met het verhaal van de boerderij. Het
vleesaandeel heeft Benno eerst geprobeerd op
kleine schaal in een eerste proefjaar, om daarna
door te gaan op grotere schaal. Naast gewone
leden is Restaurant Fifteen de enige zakelijke
vleesaandeelhouder. De koks van dit
Amsterdamse restaurant verzorgen ook de
workshops voor de klanten van de Marsen om te
leren wat ze met onbekendere stukken vlees
kunnen doen. Benno merkte: diversificatie van
een tuinderij naar ook dieren gaat niet vanzelf,
maar is sterk afhankelijk van
 Je bedrijfssituatie en wat de
ondernemers willen
 Je community, waar ligt de behoefte en
de vraag van die community
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Eerste vraag: wat is je bedrijfsidentiteit?
Wie ben jij? De relatie met je consument begint
bij jou. Dat klinkt misschien raar, maar mensen
hebben behoefte aan iemand die ze kunnen
vertrouwen in relatie tot het product dat diegene
hen biedt. Een eerste stap hierin is transparantie
en openheid, dus Benno stelt zijn bedrijf open,
maakt duidelijk voor welk doel er gewerkt wordt
op de Marsen en wat hem en zijn medeondernemers drijft. Kan je jouw verhaal
overbrengen en vertellen wat je met je bedrijf
wilt? Is je product ook herkenbaar met de
identiteit van je bedrijf? Benno gebruikte
succesvol een informatiebijeenkomst om mensen
voor de vleesaandelen te werven.
Tweede vraag: hoe haalbaar is het? Wat wil je
community en wat is hun vraag?
Benno had uitgerekend: 35 kilo vlees per
aandeelhouder voor € 750,-- is de gewenste
jaarconsumptie aan rundvlees in zijn
consumentengroep rondom de Marsen. Maar bij
wie leg je en hoe verdeel je het risico bij het
houden van vleesdieren? Dat is anders dan bij
groente, want als je 50 soorten groenten teelt
dan lukt er altijd wel wat. Bij vee heb je meer
risico: als je maar 20 koeien hebt, waarvan je er
vier per jaar slacht: wat als een koe sterft? Wie
draagt dan het risico? In de community van de
Marsen was hierover veel discussie en leefden
verschillende ideeën. Wie het risico draagt is erg
afhankelijk van hoe ver de CSA en de community
ontwikkeld is en hoeveel inzicht mensen hebben
in de voering van een boerenbedrijf en het
houden van koeien. Benno experimenteerde een
jaar met veel overleg en heeft nu een systeem
dat tot tevredenheid stemt.
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Hoe werkt het vleesaandeelhouderschap op
de Marsen?
De groep vleesaandeelhouders wordt in 2016
uitgebreid met 35 extra aandeelhouders, die
kunnen kiezen voor een heel (€ 750,--) of een
half aandeel (€ 375,--). Zijn krijgen jaarlijks 35 kg
vlees van diverse soorten rund- en varkensvlees
van De Marsen, in 8 vleescategorieën van ‘beleg’
tot ‘gehakt’, ‘luxe’ of ‘soep’ met een maximaal
aantal kilo’s per categorie. Zo maakt de Marsen
alles van het dier tot waarde. Van iedere
aandeelhouder ligt een persoonlijk overzicht in
De Marsen-winkel. Hiermee kun je als
vleesaandeelhouder tijdens
de openingstijden naar eigen behoefte vlees
afhalen en heb je altijd je eigen totaaloverzicht bij
de hand. Ieder kwartaal wordt er door de slager
van de Marsen geslacht. De aandeelhouders
krijgen regelmatig een e-mail met
slachttermijnen, beschikbare soorten vlees en
andere belangrijke informatie zoals een
uitnodiging voor de gratis workshops met de kok
van Fifteen over bereidings- en
bewerkingstechnieken. Benno is dus tevreden
over de diversificatie met vlees en vergroot
langzaam het aantal vleesaandeelhouders.
Verslag Jan Jaap Scholten
Foto’s en meer info, zie ook
www.demarsen.org/home/vleesaandeel/

2.10

Afsluiting
Nadat we de belangrijkste uitkomsten
van de werkgroepen hebben gedeeld, sluit Maria
van Boxtel tevreden de CSA Conferentie af. In
ieder geval is de netwerkwand gevuld met vragen
en antwoorden!
Maria van Boxtel dankt iedereen heel hartelijk voor
de actieve aanwezigheid en het delen van alle
ervaringen! En nu eten en dansen!
Verslagen van vorige CSA Conferenties op
www.landco.nl bij ‘publicaties’
Meer informatie over Pergola: www.csa-netwerk.be
Download hier ook de CSA-starterbrochure of
verslagen van vorige conferenties.

3

Excursie’s
Het De Nieuwe Akker:
– WTG, de kas en Moestuin Leyduin
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Excursies

Op zondag 13 december hebben we drie
interessante initiatieven bezocht in Haarlem. Alle
onderdeel van de Nieuwe Akker, met drie
locaties: tuinderij WTG, de stadskas en Moestuin
Leyduin. Hier een korte beschrijving van de
bedrijven:

De Nieuwe Akker – WTG
Als eerste wandelen we langs de kruidencirkel
met gras op de paden. “In de toekomst gaan we
toch weer voor rijtjes,” vertelt Yolande. Wel
supertevreden zijn ze over de aardbeien van het
ras Marie Dubois. “Zoet, we hebben de stekjes
nu in de kas staan.” Ook de bloementuin levert
leden op. “Je kan een bloemenabonnement
nemen. De boeketten worden geplukt op
zaterdag. Een abonnement kost 400 euro.
Kleinfruit als frambozen en bramen is ‘voor de
leuk’. In 2016 willen we ook jam gaan maken. De
Beatrixschool ligt vlakbij. Met een tweede ingang
op de tuin willen we het voor de leerlingen
toegankelijker maken.
Om leden te binden organiseert Yolande ook
stadstuinderij diners op de Nieuwe Akker. “Dan
zitten we aan een lange tafel in de bloementuin.
We koken hier met ingrediënten uit de tuin.
Mensen betalen 25 euro voor het diner, omdat
het een besloten gezelschap is heb ik er geen
problemen mee gehad.”
De WTG akker heeft een fruitgroep, een
bloemengroep en een groep voor de aardbeien.
Alleen op de akker van WTG worden aardappels
verbouwd, niet op de akkers van Leyduin of in de
stadskas. Leden van de andere akkers krijgen
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aardappelen vanaf WTG en ze gaan in de losse
verkoop. Leden mogen ook zelf rooien, maar dan
blijkt wel: “daar moeten we helder over vertellen.
En ook daarvoor hebben we vrijwilligersdagen,
dan lopen we de bedden na. Want mensen slaan
toch stukken over, en dan hebben we de vlag al
verzet. Eigenlijk is het net schatgraven met de
oogstvrijwilligers.” De tuin heeft een klein
aardappellichtertje. De circa 50 vrijwilligers
werken verdeeld over zo’n 10 tot 15 dagen actief
mee. “En zo houden we het aardig bij.” Naast
gewoon tuinwerk zijn de vrijwilligers handig bij
het spannen van boogjes en netten over de
bedden. “We spannen ook netten tegen de
eenden en ganzen. Van slakken hebben we
eigenlijk geen last.”
WTG heeft een 1:6 vruchtwisseling. De akker is
Skal gecertificeerd, maar nog in omschakeling.
Een heldere indeling maakt het ook makkelijker
voor de zelfoogsters: een prei- en uienvak,
wortelgewassen, kolen. En een rij met asperges.
Ook het bonenvak is populair. ‘Bonen het hele
jaar door, graag’, zeggen onze leden.

De mest haalt tuinder Erik de Keulenaar van
biologische boeren uit de buurt. Een vak bevat
ook groenbemesters en winterrogge.
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De bewaarbieten gaan dit jaar laat van het land.
Maar we hebben ook vroege bietjes en
choggia’s.
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De Nieuwe Akker – perceel WTG werkt samen
met de Blinkert voor dagbesteding.

Alle bedrijven van de Nieuwe Akker in Haarlem:
De oogstberichten staan op een bord bij de
schuur, zo weten de deelnemers wat er te
oogsten is. Maar verder is de Nieuwe Akker ook
helder naar de leden. “We hebben veel leden en
dit is west Nederland. We moeten wel duidelijk
zijn. We hebben dus vrijwilligers die schuurdienst
hebben, en zij wegen de porties af. Met oranje
vlaggen geven we ook in het veld aan wat te
oogsten is. En met recepten kunnen we een
beetje sturen.” De WTG akker heeft 360 leden.
Dat spreidt vanzelf over de week. “Je kan op
woensdagmiddag, vrijdagmiddag en zaterdag
komen oogsten. Maar de mensen staan helemaal
niet in de rij. Soms is iets op, maar dan is er altijd
wel weer genoeg van iets anders. Van lekkere
boontjes worden de mensen wel altijd een beetje
hebberig. Aardbeien hebben we eigenlijk teveel.”
Intussen is de grond naast de akker van WTG te
koop. Erik: “we fantaseren hardop. Zo’n schuur
als bij de Stadsboerderij in Almere, met een
boerderijkeuken (grote verwerkingskeuken) en
een gezellige plek voor deelnemers, dat willen wij
ook wel.”
Nu in de winter ook leuk: op de akker worden
witlofpennen geteeld, en de leden kunnen die
oogsten om thuis in een bak met zand tot witlof te
trekken.
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De kas
Geel duinzand met betegeling erbovenop: de kas
van tuinderij de Nieuwe Akker was even een
project bij de start. “Het was de oude
kweektuinkas, waar de gemeente Haarlem haar
plantgoed voor de stadsperken teelde. In potten.”
Omdat het een mooie plek midden in een park en
midden in de stad was, en de buurt wel mee
wilde helpen, is de Nieuwe Akker de uitdaging
aangegaan. “We hebben bodemmonsters laten
nemen, de tegels verwijderd en een pak aarde
van 450 ton op laten brengen. Met de shovel 20
vrachtwagenladingen de kas in rijden, met de
hand vlakgeschept.” Door een keuze voor goede
teeltaarde en compost is het nu in het tweede,
hele seizoen een goedlopend bedrijf. “In het
eerste jaar hadden we 80 leden, nu hebben we
er 160.” De stadskas van de Nieuwe Akker past
mooi in het gebied. Met een parkje, een NMW
centrum waar veel schoolklassen komen,
tropische kassen met horeca ernaast, leuke
workshops en imkers is er altijd wel wat te doen.
“De grond en het gebied is eigendom van de
gemeente. Doel is er duurzame ondernemingen
te vestigen. Nu is dat nog in opbouw.” De
erfpacht is wel hoog.
Koen Warnaar teelt hier zo’n 30 tot 40 groentes
per strekkende meter. Ook tomaten en
komkommers, en alle opkweek voor alle akkers
van de Nieuwe Akker. “Dat kan mooi met de
dagbestedingsclienten in het voorseizoen. Ook
doen we sommige dingen bij 18 graden C in de
tropische kas van de buren. Lekker warm.” Koen
stookt zelf niet bij, maar werkt wel met
schermdoek, vliesdoek en beregening. Koen
heeft ook veel vrijwilligers en haalt voldoende
rendement door veel teelten achter elkaar te
doen. “Soms wel 4 teelten. Op een
totaaloppervlak van 1600 m2 hebben we 1200
m2 teelt.“ Koen heeft in vergelijking met de
buitenakkers een veel kleiner aanbod en een
eenzijdiger product, en wisselt daarom uit met
WTG en moestuin Leyduin. “Zij krijgen de
tomaten, wij de kolen.” Dan blijkt dat de leden
toch niet zo gauw zelf de fiets pakken om elders
te oogsten. “Wij leveren dat aan in kisten.”

De vruchtwisseling is puzzelen voor Koen en
Erik. We willen veel productie, met soms vier
keer een teelt. En in de winter alleen
bladgewassen.” Aan groenbemesters doet Koen
niet. “Zonde.” Ziekten in de sla of komkommers
of luizen bestrijdt hij tot nu toe nog effectief met
een doosje antagonisten van Koppert. “Vooral
watergeven is een kunst, we hebben geen diepe
aarde.” De kas voert veel compost aan. “We
werken met groencompost en vaste mest. We
voeren vijf keer zoveel aan als dat we buiten
bemesten.” Met de 160 tot 200 leden en in
combinatie met de andere 2 akkers kan het uit.
“Want we hebben hier wel 6 euro per m2 aan
huur en servicekosten. Maar ook een supermooie
plek waar de mensen graag komen oogsten.”
Koen grinnikt: “ook als het regent.”
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Moestuin Leyduin
Moestuin Leyduin ligt op een idyllische plek op
landgoed Leyduin. Tuinster Marga is erg blij met
haar mooie plek. “Door de zandgrond en de muur
die de warmte vasthoud, kunnen we lekker vroeg
beginnen. We telen wel 31 weken, we zijn half
november gestopt.” Nu staan er eigenlijk alleen
nog boerenkool en spruitjes. De tuin is 1 hectare
groot, waarvan 0,2 hectare niet is beteeld en
wordt gebruikt voor paden en een gezellige plek.
Moestuin Leyduin is 3 dagen in de week open
voor zelfoogsters. We vragen de leden een
bijdrage van 230 euro per jaar, dat gaan we het
komende jaar ophogen naar 240 euro per
deelnemer. De eerste jaren kon de Nieuwe Akker
moestuin Leyduin namelijk om niet huren van
landgoedeigenaar het Noord-Hollands
Landschap. Maar dat is voorbij. We pachten het
land voor 3000 euro per jaar en huren nu 2
schuren erbij, dan moeten de inkomsten van de
leden ook wat omhoog. Met 220 deelnemers gaat
dat uitstekend.

De plek op het landgoed betekent een echt uitje
voor de deelnemers. Je kan hier niet met de auto
naast de tuin gaan staan, je moet een stukje
wandelen of fietsen over het landgoed. Er is ook
geen woning bij. Voor ons werkt dat prima.
De twee poezen sluipen over de tuin en
bestrijden de muizen. “Maar ze binden ook de
deelnemers en ze zijn heel leuk voor de
zorgvragers.” Ze hebben leren jagen op de
muizen. “En we hebben niet voor niets een
torenvalkkast opgehangen.”
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Vrijwilligers, en vooral ook handige vrijwilligers,
legden de krachtstroominstallatie en de
beregening aan. “Dat werkt nu met 1 knopje.”
In de kas vooral droge opslag van dahliaknollen.
Eind 2011 is de tuin gestart. “In 2012, ons eerste
jaar, vooral met veel plastic tegen de kweek. In
2015 het eerste jaar met volledige teelt op alle
bedden.” Sommige dingen zijn uitbesteedt. “Het
grondwerk laten we door de loonwerker doen. Hij
komt langs om de spitten en mest en compost uit
te rijden. Voor het komend jaar hebben we een
freesmachine en willen we het zelf met de hand
gaan doen.” Normaal komt de loonwerker pas in
februari, want het gebied ligt dichtbij de duinen
en harde wind wil nog wel eens een soort
zandstorm veroorzaken. “Dan worden onze
plantjes gezandstraald.” Late grondbewerking is
dus aan te raden. “We denken ook over de
aanplant van een haag.” Het rijtje druiven dat de
tuin onderbreekt geeft zo’n 20 flessen wijn. Een
van de vrijwilligers is imker en verzorgt alle
bijenvolken; ook in de opvallende korf. In de rijen
gewassen ook succesvol: pompoen en mais.
“Hier schijnt altijd de zon.” Compost krijgt Marga
zo’n 50 tot 60 kuub per jaar uit het bos. “Plus zo’n
20 kuub biologische mest uit een hellingstal in de
regio.” De Moestuin Leyduin is een oude,
beteelde plek en een historische moestuin. Dat
maakt het niet makkelijker als je iets wilt. We
liggen precies op de grens van twee gemeenten,
iets neerzetten kan niet zomaar. We zoeken nog
naar oude kassen op oude kaarten. Het is een
hele mooie plek. Daar weer groenten telen en
mensen laten deelnemen is heel leuk.”

www.moestuinleyduin.nl
Na een heerlijke lunch in het zonnetje bij Moestuin Leyduin
gingen we met opgewarmde tenen en warme harten en
hoofden weer naar huis. Tot volgend jaar!
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Bijlage: CSA bedrijven in Nederland in 2015 is apart bijgevoegd
Kijk voor bedrijven in Vlaanderen op www.csa-netwerk.be

Foto: Henze Broekhout

De CSA Conferentie 2015 werd mede mogelijk gemaakt door het Willy Schilthuisfonds van de vereniging voor Biologisch
Dynamische Landbouw en Voeding.

