Workshop C1, Voedselcollectieven
Thema : Stadslandbouw/Korte Voedselketens
(Dit is een meer uitgebreide versie van het verslag
dat te vinden is op www.voedselanders.nl)
Sprekers : Judith Vos (Voedselkollektief Amersfoort)
Meike Vierstra (ASEED/Versvoko Grunn (Groningen))
Patrick de Ceuster (Wervel, Voedselteams en CSA’s in Vlaanderen)
Toelichting : Zo kort mogelijke voedselketens: hoe werkt dat in de praktijk? Ervaringen binnen enkele CSA’s
(community supported agriculture)/voedselcollectieven in Nederland en België: leren van elkaars knelpunten en
successen.
Presentatie van Judith: http://aardeboerconsument.nl/artikelen/korte-ketens/14-02-22-wshvoedselcollectieven-judith-1
Presentatie van Meike: http://aardeboerconsument.nl/artikelen/korte-ketens/14-02-22-wshvoedselcollectieven-pres-meike
Patrick: zie de foto’s, en zijn verhaal hieronder.
Voedselcollectief Amersfoort is 3 jaar geleden gestart en bestaat nu uit 200 volwassenen (150 gezinnen) die
afnemen van zo’n 15 leveranciers: groenten, zuivel, eieren. Ook wat gedroogd vlees.
Alles binnen 25 km. Fruit evt binnen 40 km. Graan is lastig. (Greet: evt Zeeuwse Vlegel graan, via ‘Verspartners’?
Die hebben lekkere gepolijst tarwe, te gebruiken als rijst).
Ze houden bij Voedselcollectief Amersfoort alles in eigen hand en werken (niet hiërarchisch) in een soort
estafette:
- bestelteam ( boeren melden voor zondag 6 uur wat ze kunnen leveren; bestelteam stuurt links naar de leden:
die kunnen per computer bestellen, daar rollen lijstjes uit)
- ophaalteam (de producten komen naar de loods per (oude) bestelwagen.)
- uitdeelteam (do. ochtend)
- 2 ondersteunende teams: ledenorganisatie, vergaderingen, nieuwsbrief, externe contacten, en’ bezemwagen’
(wat er nog af en toe te doen is. Wortels inkuilen etc, )
Elk team heeft een vertegenwoordiger.
Mensen die mee willen doen moeten eerst naar een 'inpraatochtend' komen.
Er worden groothandels-prijzen aangehouden: win-win voor zowel producenten als consumenten. (De marge
van de groothandel is nu voor de boer; de marge van de supermarkt is nu voor de consument).
Soms zijn de prijzen nog minder, bijv. als de koolrabi een beetje verhout is. Verpakkingsmateriaal
(yoghurtbekertjes bijvoorbeeld) wordt eindeloos gerecycled.
10% is voor vervoer en de huur van de loods. Dat zij eigenlijk de enige kosten, niemand wordt betaald.
Ze zijn een stichting maar dat is alleen vanwege de bankrekening en het KvK nummer en de belastingdienst (die
hen verder met rust laat omdat er geen winst gemaakt wordt. ) Die stichting heeft dus geen enkele
zeggenschap.
Is het effektief?
- Haalt men de producten uit de regio? (Lastig zijn aardappelen, en graan)
- minder voedselkilomers? (nog niet uitgerekend)
- steunen we de kleinere leveranciers? Ja! Een heeft nu de middelen om biologische certificering aan te vragen;
een ander heeft grond bijgekocht, etc.

Versvoko Grunn
Er was al een VOKO (voedselkollektief; treft men vooral in universiteitssteden) waar men groenten en
kruidenierswaren van de groothandel kon afhalen, maar ze wilden van de groothandel af.
Ze hadden dus al een eigen bestelsysteem, voor 15 deelnemers. Nu werken ze vnl. samen met 1 leverancier:
koude kas ’de Keukentuin’, en ze zijn overgestapt op ‘verrassingspakketten’; dat vinden mensen blijkbaar toch
makkelijker dan elke week te moeten nadenken over bestellingen : het ledenaantal is verdubbeld. Pakketten
worden aangevuld met groenten van de groothandel. Er zijn 2 afhaalpunten. Bij het afhaalpunt van de ‘oude’
VOKO kan men nog steeds ook droogwaren bestellen. Leden hebben verschillende taken: financën,
coördinatie, inpakken en chauffeurs, nabellen als iemand het pakket niet op komt halen.
Patrick De Ceuster , www.wervel.be

Patrick vertelt eerst over Wervel (www.wervel.be): Wervel is van oudsher (bijna 25 jaar) sterk in soja, heeft
nauwe contacten met Brazilië. Later nam men ook de bevordering van hennepteelt en agroforestry ter hand. Ze
proberen daarmee boeren-syndicaten mee te trekken. Patrick: we pakken daarom win-win kwesties aan,
kwesties waar de boeren zich niet door bedreigd voelen.
Het streven is naar eerlijke, kostendekkende prijzen toe te werken. Het econmische vlak en het ecologische vlak
sluiten elkaar niet uit! Daarom stimuleren ze ook csa's.
Patrick is daar zelf ook actief in. Eerst in een voedselteam, (aflevering aan een lid van het team), waar hij de
administratie en depot deed voor zijn team. Maar op den duur was men niet meer tevreden over de kwaliteit
Leveranciers dachten dat men bij hen alles kwijt kon, ook rotte prei bijvoorbeeld.
In dit geval vond met in het dorp (Bierbeek bij Brussel) waar de meeste leden woonden een vrouw van in de 50
die na vele jaren in het hoger onderwijs (weer) wilde gaan ‘boeren’. (Patrick: vrouwen eisen hun rol weer op. Het zijn
vaak boerinnen die deze systemen opstarten, vergelijk het met een bevalling. Voedselvoorziening was eerst een
vrouwenzaak, tot die werd overgenomen door de mannen, tot en met teelten die veel calorieën opleveren voor de steden.
De grond werd privé, en kwam op naam van de man. P.s. Nederland is uitgeroepen tot een van de vrouwvriendelijkste
landen, maar nergens is het percentage vrouwen met grond op hun naam zo klein.)

Men koopt in Bierbeek een aandeel (was 250 euro per jaar, maar daarover wordt overlegd; zie onder). Daarmee
kan men zelf komen plukken / ophalen wat men nodig heeft (niet om in te vriezen!). Groenten, klein fruit,
aardappelen. De groep bestaat uit 180 mensen (240 incl kinderen), zo'n 80-90 families. Meest midden-40ers,
mensen die zich afvragen: waar zijn we mee bezig? Men is vrij om mee te werken. Sommigen moeten er 7 km
voor fietsen. Samen werken en feesten doen ong. 30 mensen. Voor kinderen betaalt met de leeftijd maal 10%
van een volwassenen-prijs.
Een rood vlaggetje duidt aan: niet aankomen! Groen is ‘pluk maar’. Geel is: niet teveel.

Het gaat hem erom dat de boer kostendekkende prijzen krijgt, en dat ze toe werken naar een andere economie.
Het risico ligt nu bij de consument, die een aandeel betaalt, niet bij de boer.
Ze komen niet speciaal op voor biologische landbouw. Maar er wordt niet gespit, en men doet niet moeilijk over
snoeien (als een tak geen vruchten voortbrengt snij haar dan maar af). Er is door een rijksinstelling onderzocht
wat het aandeel humus is: 14%, men geloofde het niet.
Het sociale staat bij hen voorop. Leuk toeval is dat de tuin is ooit voortgekomen uit een arbeiders-tuin van 2 ha,
een volkstuin zeg maar. Nu koopt men er geen producten, men koopt een aandeel in de teelt, en
feestmomenten zoals de plant- en zaaidag, en men praat mee over de plannen voor het volgend jaar, ook over
wat er geplant gaat worden. Het feit dat sla, tomaat en komkommer het populairst zijn duidt er wel op dat het
veelal gewone dorpsbewoners zijn. Er zijn altijd stagiaires.
Er zijn enkele regels, bijv. je moet een inkomen hebben van 1600 euro per jaar.
Na het eerste jaar legde de boerin haar boeken open en het bleek dat zijzelf 1000 euro aan netto inkomen had
(veel minder dan de meeste deelnemers). Ze zei: ‘het volgend jaar zou ik graag 1500 verdienen. Dat betekende:
méér mensen toelaten op het veld, OF bij hetzelfde aantal mensen het aandeel 10% duurder maken. Men
kwam uit op: 20 mensen erbij, het aandeel 6% duurder. Zij pacht de grond voor 1000 euro van een boer die zelf
ook meedoet. Die heeft zijn varkens weggedaan en is mee aan het vergroenen.
Ideaal zou zijn dat de grond zou kunnen worden opgekocht, maar zover is het nog niet.
(Patrick: Gangbare boeren noemen halftijds boeren ‘hobbyboeren’, maar ze vergeten dat ze zelf met 0 euro inkomen
eigenlijk óók hobbyboeren zijn. Ze verdienen weinig met lange uren werken, zodat ze eigenlijk hun eigen arbeid subsidiëren.
En ze ‘vergeten’ ook dat ze daarnaast ook leven van geërfd kapitaal en van het inkomen van de vrouw of kinderen of AOWtrekkende ouderen).

Is het effektief? Jazeker! Vooral de eerste van 4 jaar geleden was effectief, want nu zijn er al 16. Patrick is ook
actief in een netwerk. Er is een netwerk van csa’s dat geregeld samenkomt.
Discussie
- er gingen twee lijsten rond, een voor mensen die voor een netwerk voelen.
- Men prijst Patrick: mooi die transparantie, en dat de prijs is gebaseerd op de kostenanalyse (meestal is de
MARKTprijs leidend).
- wat als er grotere investeringen nodig zijn? Patrick: die worden in het kostenplaatje opgenomen. En er wordt
bij voorkeur zelf geknutseld.
- Mensen die geen taken vervullen, wat doe je daarmee? Voko Grunn: Ja, lastig punt.Patrick: doen we niet
moeilijk over. ( Misschien ‘afkopen’, werd gesuggereerd).
- iemand meldt dat men in de ‘Garten-coop Freiburg’ (http://www.gartencoop.org/tunsel/member) blind
inschrijft (? Op de site staat: 400 euro per jaar) en dat kinderen een percentage van 10 x de leeftijd betalen.
- Workshop-monitor Greet: zie http://aardeboerconsument.nl/2013-meer-uit-eigen-regio#buitenland voor
allerlei interessante constructies in het buitenland. Een internationale csa-organisatie is www.urgenci.net
- Mensen in het publiek melden hun initiatieven elders in Nederland: http://www.ecodorpboekel.nl/,
www.dnhofvandetoekomst.nl (Uden), www.locotuinen.nl (Maastricht); en andere beginnende clubs; mooi!
- iemand uit Utrecht meldt benauwd dat ze pas vier mensen hebben. Geeft niks, klein beginnen is beter……
- een eerlijke prijs is voor alledrie de initiatieven belangrijk.. Bij de CSA van Patrick hebben ze op een gegeven
moment de boer opslag gegeven, in Amersfoort bepaalt de boer zijn eigen prijs (en de deelnemers individueel
beslissen of ze het daarvoor willen doen), bij Versvoko Groningen bepaalt de Keukentuin de prijs.
- uit andere workshop (‘toegang tot land’): er bestaat al een netwerk van CSA-leveranciers, boeren dus. Zie
www.landco.nl, voor verslagen van de jaarlijkse conferenties onder ‘alternatieve financiering en csa’. Voor de
bijeenkomst in jan. 2014 zie http://www.landco.nl/index.php?page=Land-Copage-Publicaties

Aanbevelingen:
- het begint bij de mensen! Begin klein! (enkele producten / boeren; een kleine groep mensen)
- wees transparant; leg uit waar de kosten vandaan komen, waarom we dit willen etc.
- is er een netwerk nodig? Een plek waar je ervaringen uit kunt wisselen, maar ook praktische zaken als een
‘besteltool’. Er is al een Voko-uitwisseldag. Pas op voor een centraal orgaan; geen behoefte aan hiërarchie .
Misschien zijn er fondsen te vinden voor dit soort ‘innovaties’. (Als variant op het’ topsectoren’-beleid!)

