PROGRAMMA CSA CONFERENTIE ZATERDAG 13 JANUARI 2018
Locatie: Eemlandhoeve, Bisschopsweg 7, 3752 LK Bunschoten-Spakenburg
(Route: makkelijk bereikbaar vanaf snelweg A1 of met OV, zie www.eemlandhoeve.nl)

9.30 uur

Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur
Welkom door dagvoorzitter Maria van Boxtel
▪ Wat is Community Suppported Agriculture en wat is de meerwaarde van CSA?
Ervaren en nieuwe CSA tuinders delen in korte pitches wat CSA voor hun bedrijf
betekent. Is het meer dan ‘vooruit betalen’? Hoe vind en bind je betrokken leden en
worden ze mede-verantwoordelijk voor een verandering in de landbouw? Samenwerken
en gemeenschapsvorming. Biologisch certificeren of niet? Wat is en blijft de meerwaarde
van CSA? Na de pitches gesprek met de zaal: breng je eigen ervaring in.
▪ Overzicht ontwikkelingen in Nederland en Vlaanderen, o.a. met Laura Oers en Michel
van Poucke. En deel je wensen op de netwerkwand ‘Boer zoekt tuin’
12.30 uur

Lunchpauze met boerenlunch van de Eemlandhoeve

14.00 uur

Workshops, kies twee workshops uit deze lijst:

1. thema ‘grondverwerving en gezamenlijk financieren’: Tuinder Pieter Lammerts van de
Nieuwe Ronde koopt grond aan met financiering door zijn leden. Maria van Boxtel brengt
voorbeelden in van andere bedrijven die met crowdfunding grond verkrijgen, zoals het Remeker
Landfonds. Ook iets voor jou? Stel je vragen!

2. thema ‘gemeenschapsvorming, leden vinden en binden’: CSA bedrijven vinden en
binden burgers. Dan vorm je een gemeenschap met de leden: ze doen mee en voelen zich
verbonden. Hoe doe je dat? Yolande Koot van Wij Telen Groente en Wietse Bakker van CSA
Land-in-Zicht delen hun ervaringen. En vraagt hoe je het op jouw tuin aanpakt. Laat je inspireren!
3. thema ‘samenwerken met de gemeente: hoe pak je het aan?’: grond, gebouwen,
parkeren, toegang: vaak heb je te maken met de gemeente en andere partners waar je mee moet
samenwerken. Gemeenten zijn enthousiast over stadslandbouw en burgerparticipatie, maar hoe
geef je dat concreet vorm als je een schuur wil bouwen? Planoloog Helmer Wieringa en/of
gemeenteambtenaar Birgit Kuijpers, gemeente Amersfoort praten je bij.
4. thema ‘samenwerken op je bedrijf’’: CSA groeit en bloeit. Hoe groeit jouw bedrijf mee?
Neem je iemand als seizoensarbeider of in vaste dienst? Zoek je zelfstandige ondernemers voor
een aanvullende tak met koeien, bijen of bloemen? Welke vorm kiezen we? Hoe belonen we? En
dan natuurlijk: communicatie. Tom Troonbeeckx hoort graag je ervaringen en wisselt uit.
5. thema ‘werkdruk’: soms weegt het boerenleven zwaar op je gezondheid of je gezin. Terwijl je
juist kiest voor een leven als CSA tuinder om ‘geluk te oogsten’. Bewaken van je grenzen,
voldoende verdienen voor hulp, andere hulpmiddelen. Moniek van Hirtum van de Vrije Akker en
een coach bekijken de mogelijkheden.

6. thema ‘nieuwe 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? Locotuinen Maastricht werkt toe naar een coöperatie. Hoe pakken ze dat aan?
7. thema ‘verdienmodellen’: landbouw is de basis van CSA. Hoe verbeter je daar het
rendement. En zijn er naast teelt ook mogelijkheden voor zorg, educatie, verkoop in winkel of op
de markt? Erik de Keulenaar van Wij Telen Groente uit Haarlem brengt zijn eigen voorbeeld en
andere voorbeelden. Waar verdien jij aan?

8. bekijk de Eemlandhoeve. De Eemlandhoeve is een multifunctioneel bedrijf met vleesvee, een
kleinschalige tuin, een ecologisch erf, boerderijwinkel en ontvangsten. Boer Jan Huijgen leidt je
graag rond en vertelt hoe zij burgers en beleidsmakers binden.
Bij voldoende belangstelling ook nog thema CSA bakkerij, voorbeeld de Landgenoten als fonds voor
grondaankoop of andere thema’s in de workshops.

16.45 uur
17.15 uur

Gezamenlijke terugkoppeling van werkgroepen
Afsluiting

17.30 uur

Stamppotbuffet met aardappelen van de Eemstadboerderij
Napraten en borrelen

20.00 uur

Film ‘wij oogsten hier geluk’ in de Boerenbios op de Eemlandhoeve, een
speelse documentaire van 35 minuten over zes eigenwijze CSA tuinders.
Aansluitend gesprek over de film met filmmaakster Jildou Friso en tuinders uit
de film. Voorpret? Bekijk de trailer alvast op www.wijoogstenhiergeluk.nl

22.00 uur

Afronding

De CSA Conferentie 2018 is mede mogelijk gemaakt door het Willy Schilthuisfonds van de Vereniging voor
Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding.

PROGRAMMA CSA EXCURSIEDAG

14 JANUARI 2018

Om 10.00 uur start de rondleiding bij de CSA Tuinderij Eemstadboerderij in Amersfoort.
Tuinster Jolke de Moel leidt ons rond op haar plek met groenteteelt en zorg vlakbij
nieuwbouwwijk Vathorst. In samenwerking met de Eemstadboerderij levert Jolke ook eieren,
vlees of bloemen. Leuk: leden kunnen via een ‘werkaandeel’ meewerken en korting
verdienen. www.eemstadboerderij.nl/Tuinderij/
Vervolgens brengen we om 11.30 uur een bezoek CSA Land-in-Zicht in Hilversum. Wietse
Bakker verzorgt de rondleiding op deze zelfoogsttuin. Wietse en mede-tuinder Remy zijn van
locatie veranderd. Konden zij hun klanten goed vasthouden? Met een gezellige lunchroom
hebben ze ook andere inkomsten. In deze mooie omgeving sluiten we af met een lunch.
www.csa-landinzicht.nl
Na de lunch kan je weer op huis aan. Ga mee op excursie en kijk rond in het fraaie
Amersfoort en Hilversum!

AANMELDEN?
Kosten :
▪ Conferentie 13 januari 2018 inclusief lunch:
€ 25,-▪ Biologisch stamppotbuffet en film 13 januari 2018:
€ 15,-▪ Excursie 14 januari 2018 inclusief lunch:
vrijwillige bijdrage
Wil je blijven logeren in Amersfoort en omgeving? Geef dat dan aan bij je aanmelding.
Na aanmelding kan je de door jou verschuldigde bijdrage vast overmaken naar Stichting de Gastvrije Aarde,
IBAN NL03RABO0113472056 en BIC RABONL2U onder vermelding van ‘deelname CSA en je voor- en
achternaam’. Je krijgt dan een bevestiging van je deelname per mail.

Aanmelden is verplicht via www.csaconferentie.nl en deze link voor 2 januari 2017.
Vragen? Mail die dan naar Jan Jaap Scholten via csaconferentie2018@gmail.com.

