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1  • Context 

1.1 Achtergrond 

De melkvee sector is verreweg de grootste van de agrarische sectoren in de Provincie Utrecht ge-

volgd door andere vormen van veehouderij. Intensieve veehouderij (pluimvee-, varkens-, en kalfshou-

derijen) is prominent in het Oosten van de Provincie. Fruitteelt wordt vooral aanwezig in het Kromme 

Rijngebied. In sommige gebieden is er (gelokaliseerde) glastuinbouw. Er is relatief weinig akkerbouw 

in de Provincie vanwege de veengrond. Met 57 procent gebruikt de agrarische sector het meeste 

grond in de Provincie. Van die 57 procent wordt er 95 procent gebruikt voor veehouderij (Provincie 

Utrecht, 2016). De Provincie benadrukt dat de agrarische sector in Utrecht een zeer multifunctioneel 

karakter heeft en relatief kleinschalig is. De Provincie heeft een ‘Agenda Landbouw’ opgesteld met 

o.a. het doel om duurzaamheid weer op de agenda te zetten en om de relatie tussen boer en burger 

te versterken.  

 

De prijzen van melk, vlees en fruit zijn enorm gedaald, en boeren in heel Europa hebben gestaakt in 

2015 vanwege deze lage voedselprijzen (NU.nl, 2015). Boeren in Nederland hebben het in sommige 

opzichten zelfs nog moeilijker, omdat de Nederlandse regering eisen stelt aan dierenwelzijn en het 

milieu (RTL, 2015). Community Supported Agriculture (CSA) is een van de mogelijke oplossingen om 

boeren een zetje te geven in een duurzamere richting. Daarom wil de NMU het concept van CSA in 

Nederland onderzoeken en de potentie van CSA in Utrecht evalueren. 

 

Community Supported Agriculture kan in het kort worden samengevat als ‘een gemeenschap van 

individuen die ondersteuning verzekeren aan een boerenbedrijf zodat de boerderij, legaal of spiritueel, 

de boerderij van de gemeenschap wordt, met daarin producenten en consumenten die wederzijdse 

zorg voorzien en de risico’s en baten van de productie delen’ (De Muth, 1993). CSA is zo ontworpen 

om meer (financiële) ondersteuning voor de boer te bieden én zodat consumenten een veilige en 

smaakvolle levering van voedsel hebben. Echter, er is geen blauwdruk voor de implementatie van 

CSA. Er moet een gemeenschappelijk begrip zijn tussen de partijen in de gemeenschap. Elke CSA 

groep moet zijn eigen doelen, vaardigheden, en middelen ontwikkelen en vanaf dat punt beginnen 

(Lamb, 1994). Consumenten beloven om directe ondersteuning te bieden aan een boer wat betreft 

financiën, kennis en/of werkkracht. De boer belooft op zijn beurt om zich in te spannen voor voldoende 

kwantiteit en kwaliteit voedsel – volgens de wensen van de consument. CSA is erg divers met vele 

verschillende variaties, afhangend van de wensen van de consument en de ideeën en middelen van 

de boer (Lamb, 1994). 
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1.2 Probleemstelling 

In 2009 is het inkomen van Nederlandse boeren en tuinbouwers drastisch gedaald als een resultaat 

van dalende vraag en de economische crisis (LTO, 2010). Ook de melkvee- en varkenshouderij ver-

duren zware tijden vanwege de invloed van verschillende regulaties (bijv. dierenwelzijn en de melk-

quotum) en dalende voedselprijzen (RTL, 2015). Wat kunnen boeren doen om te overleven? ‘De boer 

aan het woord’ onder 841 Nederlandse boeren, laat zien dat 80 procent van de boeren liever een ge-

middeld, gebruiksvriendelijk bedrijf hebben in plaats van een intensief bedrijf (SP, 2013). Het onder-

zoek laat ook zien dat boeren zich vaak machteloos voelen tegenover de grote markt. Boeren realise-

ren zich de noodzaak om te verduurzamen, maar de huidige verzwakte positie van boeren geeft wei-

nig tot geen ruimte voor hervormingen (LTO, 2010). Boeren staan voor een keuze: intensifiëren om 

bestaan te garanderen, van richting veranderen, of om compleet stoppen. Het stimuleren van CSA is 

een mogelijke strategie die boeren kan assisteren in het kiezen van een duurzamere bedrijfsvoering 

om te blijven bestaan. Daarnaast heeft CSA als doel om een sociale gemeenschap te bouwen en het 

kan bijdragen aan veranderingen in consumentengedrag (Europese Commissie, 2013). Wanneer al 

deze aspecten mee worden gewogen, kunnen er kansen ontstaan om het concept van CSA te onder-

zoeken en mogelijk het aantal CSA boeren in de Provincie te vergroten. Echter is er binnen de NMU 

een kenniskloof en heeft de NMU onvoldoende kennis en vaardigheden om CSA te implementeren. 

 

 

1.3 Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is om het concept van CSA in Nederlandse context te onderzoeken door 

inzichten te verkrijgen in de vorm van case studies, kennis van experts en consumenteninterviews. 

Daarmee wordt de kenniskloof binnen alternatieve voedselnetwerken overbrugd. Het algemene doel is 

om de NMU te voorzien met aanbevelingen omtrent de karakteristieken van CSA en de succes/faal 

factoren die gelinkt kunnen worden aan een mogelijk ontwerp voor een CSA project in Utrecht.  

 

 

1.4 Onderzoeksvragen 

De centrale vraag gedurende dit onderzoek kan als volgende worden geformuleerd: 

 

 Wat zijn de hoofdkenmerken van CSA in Nederland; welke lessen kunnen er worden geleerd? 

 

Ter ondersteuning van de hoofdvraag zijn de volgende sub-vragen geformuleerd: 

 

1. Wat is Community Supported Agriculture? 

2. Wat zijn de meest dominant aanwezige vormen van CSA in Nederland en wat zijn de voor- en 

nadelen van iedere vorm? 

3. Wat is het concept van de NMU over CSA? 

4. Welke hoofdkenmerken kunnen er worden afgeleid van Nederlandse CSA boerderijen; welke 

lessen kunnen er worden geleerd? 

5. Welke hoofdkenmerken kunnen er worden afgeleid van Nederlandse leden van CSA? 
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6. Wat zijn de kosten en baten, financieel en niet-financieel, van CSA voor de gemeenschap 

(boeren, consumenten en andere stakeholders)?  



 

 

 

7 

   |  Theoretisch kader  

2. Theoretisch kader 

2.1 Community Supported Agriculture (CSA)  

In deze paragraaf worden verschillende definities van CSA bekeken en vergelijken. Context is een 

belangrijk begrip binnen CSA. Een Nederlandse CSA zal bijvoorbeeld (over het algemeen) kleinscha-

liger zijn dan een Amerikaanse CSA bijvoorbeeld. Daarom zal het vinden van een passende definitie 

van CSA worden gedaan in een Europese context. Deze definitie wordt gebruikt als selectie criteria 

voor de interviews.  

 

2.1.1 Kenmerken 

 

In huidige maatschappijen zijn consumenten zijn op zoek naar lokaal, vers en gezond voedsel en boe-

ren zijn op zoek naar een manier om duurzaam te produceren terwijl ze hun bestaan onderhouden 

(Oberholtzer 2004, McFadden 2008, Bennett 2009) (Paul, 2015, p. 1). Verschillende auteurs hebben 

aangedragen dat CSA een rendabel (bedrijfs)model is voor productie en distributie van voedsel door 

‘lokale boeren met hoge diversiteit’, terwijl een setting gecreëerd wordt waarin de gemeenschap en 

boer worden verenigd in een ‘symbiotische relatie’ (DeLind, 2003) (Paul, 2015, p. 1).  Paul geeft een 

duidelijke definitie van CSA die inhoudt dat de deelhouders (consumenten) werkkapitaal verzekeren 

aan een boer en daarvoor (verse) producten wekelijks terug krijgen. CSA is een bedrijfsmodel, maar 

er is grote focus op het promoten van een levensstijl die mensen weer (opnieuw) verbindt met hun 

voedsel en grond (Lamb, 1994) (Paul, 2015, p. 1).  Paul betoogt dat veel CSA bedrijven in de realiteit 

slechts een mogelijkheid tot marketing vertegenwoordigen voor boeren die direct aan consumenten 

willen verkopen.  

 

 

1. Een ‘aandeel’ bestaat uit een deel van de oogst, hiermee wordt de boer voorzien van 

een vaste afzetmarkt (Cone en Myhre, 2000).  

2. De prijs van een ‘aandeel’ wordt bepaald door de kosten van productie, inclusief het 

loon van de boer (DeMuth, 2008). 

3. Leden verkleinen de afhankelijkheid van een boer tot financiële instellingen door 

werkkapitaal aan te leveren voor het begin van het seizoen (Lass; Cone, 2000). 

4. Boeren worden ondersteund in hun inspanningen om agro-ecologisch verantwoord 

voedsel te produceren (Groh en McFadden, 1997).  

5. Risico’s en baten worden gedeeld gedurende het seizoen (Lamb, 1994, Cone en 

Myhre, 2000). 

6. Diverse en dynamische lokale voedsel systemen waarin de producenten verantwoor-

ding moeten afleggen naar consumenten worden gepromoot (DeMuth, 2008). 
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7. De industrialisatie van de landbouw wordt afgewezen door leden uit te dagen om hun 

rol in het voedselsysteem en gemeenschap te re-evalueren (Kelvin, 1994). 

 

Tabel 1: kenmerken van CSA boerderijen (Paul, 2015, p. 2) 

 

Het kan worden opgemerkt dat Paul CSA bekijkt vanuit een economisch standpunt. De kenmerken 

lijken ook een link te hebben met de drie pillaren van duurzaamheid (Pope et al., 2004), wat in een 

latere paragraaf nog terug zal komen. Er moet ook een voetnoot worden geplaatst bij het feit dat deze 

kenmerken zijn ontleent binnen Amerikaanse context.  

 

Meerdere auteurs benadrukken het belang van het herdefiniëren van boer-consument relaties, omdat 

in het huidige systeem vooral de boer het risico draagt (Shell, 2007; DeLind, 2003; Lamb, 1994). 

Daarom is een belangrijk aspect van CSA dat de boer vooraf betaling ontvangt en ook een eerlijke 

prijs krijgt voor zijn product. Verder promoot CSA een lokaal voedselsysteem en ecologisch duurzaam 

voedsel productie, wat kan leiden tot diversifiëring van agrarische productie, het verbouwen van regi-

onale geschikte gewassen, betrokken worden in duurzaam land management  (bijv. minimaliseren van 

inputs, promoten van biodiversiteit en andere ecosysteem services) (Groh en McFadden, 1997) (Paul, 

2015, p. 2). Het verzet tegen geïndustrialiseerde landbouw is merkbaar in veel alternatieve voedsel-

netwerken (zie paragraaf 2.2).   

 

De meeste beschikbare literatuur over CSA is toegespitst op de Verenigde Staten, omdat het concept 

daar al wat bekender is dan in Nederland. In Nederland zijn het voornamelijk sociale instituties die 

zich focussen op de ontwikkeling van en onderzoek naar CSA.  

 

2.1.2 Definities in Europese context 

 

Het Vlaamse Departement van Landbouw en Visserij definieert Community Supported Agriculture of 

‘gemeenschapslandbouw’ als “een wederzijdse relatie van ondersteuning en betrokkenheid tussen 

lokale boeren en burgers die een jaarlijks lidmaatschap betalen aan de boer om de productiekosten 

van de boerderij te bekostigen. Leden krijgen een wekelijks aandeel van de oogst gedurende het sei-

zoen. Dit wordt gedaan via ‘zelfpluk’/’zelfoogst’ of voedselpakketten.” (Departement Landbouw en 

Visserij, 2012, p. 1). Er wordt ook genoemd dat CSA een korte keten is die streeft naar een duurzame 

keten door: 

 

 Economisch: De risico’s van de productie worden gedeeld via een lidmaatschap. Alle kosten 

van de productie worden vooraf betaald en er is een eerlijk aandeel voor de producent.  

 Ecologisch: Er is speciale aandacht voor het milieu omdat er nadruk wordt gelegd op duur-

zame voedselproductie en –distributie binnen CSA. Verder wordt er aandacht besteed aan 

producten die bijdragen aan de gezondheid van de grond, dieren, planten en mensen. 

 Sociaal: De boerderij wordt een ontmoetingsplaats voor leden. Relaties tussen de boer en le-

den worden gevormd en creëert een soort wederzijds vertrouwen. Er zijn goede arbeidsvoor-

waarden voor de boer en de consument krijgt een eerlijk product. De kloof tussen ruraal en 

stads wordt hierdoor verkleint.   

 

 



 

 

 

9 

   |  Theoretisch kader  

In Nederland wordt er vaak naar CSA verwezen als ‘Pergola landbouw’. Stichting Meerwaarde ge-
bruikt de volgende term voor ‘pergola associaties’: “De coöperatie tussen boer en consument in en 
rondom een boerenbedrijf (…) Consumenten verbinden zichzelf aan een boerderij. Consumenten 
ontvangen wekelijks producten, maar dragen hier ook de kosten van. De boer doet op zijn beurt zijn 
best om de grond, planten en dieren te verzorgen.” (Stichting Meerwaarde, 2014). 

 

Het Belgische CSA-Netwerk beargumenteerd dat CSA zorg draagt voor de gezondheid van de grond, 

het milieu en toekomstige generaties. Een consument betaalt niet direct voor het product, maar eerder 

voor de kosten van een boer en derhalve delen producent en consument het risico. De consument 

krijg hiervoor producten terug én heeft de mogelijkheid om te participeren in de management van het 

bedrijf. De CSA boerderij creëert kansen voor leden om elkaar te ontmoeten en te leren. CSA-Netwerk 

België geeft twee verschillende concepten van CSA: ‘zelfoogst’ (aandeelhouder) en voedselpakketten 

(abonnee).  

 

Land & Co (2013) – samen met CSA-Netwerk België – geeft de volgende definitie: “Het hart van een 

CSA bedrijf – of Pergola associatie – is de overeenkomst tussen boeren en consumenten, wie na 

deze overeenkomst niet meer ‘consument’ worden genoemd maar ‘lid’ of ‘participant’. De participant 

beloofd om (wekelijks) een deel van de oogst af te nemen, ongeacht of deze groot of klein uitvalt, en 

de kosten hiervoor te dragen. De boer zal – aan zijn eind van de overeenkomst – zich inspannen om 

de grond, planten en dieren op zijn boerderij te onderhouden, waarbij de behoefte naar kwaliteit door 

leden wordt beschermd.”  

 

Zoals als meerdere keren benadrukt is het delen van risico’s een van de belangrijkste – al dan niet het 

belangrijkste – aspect binnen CSA. Er wordt echter geen definitie gegeven van (wederzijds) vertrou-

wen. Daarom zal (wederzijdse) zorg worden bekeken als ‘transparantie vanuit de boer over manage-

ment van het bedrijf naar de consument toe’ (bijv. teeltplan, prijszettingsregelingen, etc.).   

 

De verschillende definities van CSA overlappen, maar vertonen wel veel overlap. Samengevat is de 

definitie die in dit rapport wordt gebruikt: 

 

1. Risico’s delen: de consument voorziet de boer met werkkapitaal voor het seizoen begint. De 

consument ontvangt hiervoor producten terug (vaak wekelijks). 

2. Boeren dragen zorg voor het milieu (grond, biodiversiteit, energie, etc.) door te werken met 

een duurzamer systeem dan conventioneel.  

3. Transparante boekhouding: consumenten kunnen inzicht krijgen in het management van de 

boerderij. Transparantie is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. 

4. Een korte keten  

 

 
Werkkapitaal wordt in dit geval gedefinieerd als: “het kapitaal van een bedrijf dat wordt gebruikt in de 
dagelijkse handelsactiviteiten” (Oxford Dictionaries, 2016). 

 

De randvoorwaarde voor de selectie van geïnterviewden is het eerste criterium. De andere drie ken-

merken zijn pluspunten, maar niet noodzakelijk voor een bedrijf om geselecteerd te worden. De geïn-

terviewde boerderijen zijn geselecteerd aan de hand van dit criterium.  
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2.2 Alternatieve voedsel netwerken  

De term ‘alternatief’ versus ‘conventioneel’ heeft dualisme gecreëerd, waardoor er verwarring heerst in 

de academische wereld (Herrara, 2016).  Over het algemeen focust Europese literatuur zich sterk op 

de link tussen alternatieve voedsel netwerken en rurale ontwikkeling wat geassocieerd wordt met kwa-

liteit, lokaliteit, verankering en opnieuw verbinden door kortere ketens. Noord-Amerikaanse literatuur 

daarentegen is vooral toegespitst op alternatieve voedsel netwerken als politiek communicatiemiddel 

van activisme; alternatief van neoliberalisme (Herrara, 2016).  

 
Renting et al. (2003) karakteriseert alternatieve voedselnetwerken met hun vermogen om voedsel te 
re-lokaliseren en resocialiseren. Verder bediscussieerd Renting et al. Twee samenhangende dimen-
sies die de verscheidenheid uitleggen binnen consument-producent relaties in duurzame voedselke-
tens, namelijk organisatorische structuur, en kwaliteit definities en overeenkomsten (bijv. regionale of 
ambachtelijke kenmerken en ecologische of natuurlijke kenmerken). 

 

Jarosz (2008) gebruikt vier criteria om alternatieve voedsel netwerken te definieren:  

 

 Kortere afstanden tussen consumenten en producenten. 

 Schaal van de bedrijfsvoering en boerderij is in contrast met de grootschalige industriële land-

bouw.  

 Het bestaan van verkooppunten (zoals voedsel coöperatieven, boeren markten, CSA en loka-

le voedsel-naar-school verbanden).  

 Betrokkenheid met de sociale, economische en ecologische aspecten van duurzame voedsel-

productie, distributie, en consumptie. 

 

Zoals eerder omschreven is CSA vaak gekenmerkt door kortere afstanden tussen producenten en 

consumenten (in de meeste gevallen is er een directe connectie). Ook de schaal van de bedrijfsvoe-

ring en boerderij is veelal kleiner dan bij conventionele bedrijven. In het algemeen staat de betrokken-

heid met sociale, economische en ecologische zaken centraal in CSA.   
 
Het moet wel benadrukt worden dat ‘alternatief’ (opnieuw) erg context-gebonden is. In dit geval wordt 
alternatief gebruikt voor alles dat niet conventioneel is. In Nederland is de meest conventionele manier 
van voedsel kopen de supermarkt met bijna 52 procent van de totale uitgaven van voedsel en drank in 
supermarkten (CBL, 2016) 

 

 

2.3 Duurzaamheid 

Veel definities van duurzaamheid zijn gebaseerd op het 

‘drie-pilaren’ model (Pope et al., 2004, p. 597). Dit model is 

zo verdeelt dat het gelijk belang verdeelt over de drie pilla-

ren van ecologisch, economisch en sociale factors (Gibson, 

2001, p. 7). Het model wordt vaak weergegeven als drie 

kruisende cirkels die ‘economie’, ‘sociaal’ en ‘ecologie’ 

voorstellen (Pope et al. 2004, p. 599). 

 

Figuur 1: Drie pilaren van Duurzaamheid (Pope et 

al., 2004) 
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De link met CSA kan gemakkelijk worden gemaakt, aangezien de belangrijkste waarden van CSA 
overeenkomen met de drie pilaren van duurzaamheid. CSA stelt zichzelf als doel om een eerlijk en 
rendabel inkomen te verschaffen voor de boer, terwijl er niet wordt bespaard op milieu. CSA is vaak, 
maar niet altijd, biologisch. CSA doelt ook om de interactie tussen boer en gemeenschap te vergroten 
en om burgers bewuster te laten consumeren. 

 

 

2.4 (Wederzijdse) ondersteuning  

In de definities van CSA in paragraaf 2.1 wordt de term ‘ondersteuning’ vaak genoemd. In het woor-

denboek wordt ‘ondersteuning’ uitgelegd als ‘assistentie geven aan, zeker financieel’ (Oxford). Binnen 

CSA zijn er drie typen van ondersteuning: 

 

 Financiële ondersteuning via lidmaatschap (Bruch et al., 2010); participanten van een CSA en 

de boer spreken een bepaalde financiële compensatie af per afgesproken tijdsperiode.  

 Ondersteuning in de vorm van arbeid; zogenoemde aandeelhouders ondersteuning de boer-

derij door het verstrekken van arbeid (Bruch et al., 2010). 

 Ondersteuning in de vorm van kennis (bijv. met het maken van management of marketing be-

sluiten).  

 

De belangrijkste vorm van ondersteuning tijdens dit onderzoek is financiële ondersteuning, aangezien 

dit een randvoorwaarde is voor het selecteren van cases. Ondersteuning in de vorm van kennis en/of 

arbeid is een pluspunt.  

 

 

2.5 CSA modellen 

 

Zoals in vorige paragraven naar voren is gekomen, is CSA een complex concept dat wordt gevormd 

door context. Verder is er daarom geen blauwdruk van CSA dat kan worden gebruikt op enige wille-

keurige boerderij of tuinderij. Daarom worden verschillende modellen in deze paragraaf toegelicht.  

 

Zoals in verschillende economische theorieën heb je binnen CSA ook het producent-gedreven en het 

consument-gedreven model (Bruch et al., 2010). CSA wordt volgens hem voornamelijk gedreven door 

producenten, ook wel ‘abonnement’ genoemd, in de Verenigde Staten. Binnen dit model zijn produ-

centen verantwoordelijk voor het organiseren van de CSA, produceren en het werven van leden en 

abonnementhouders. Een ander model is het consument-gedreven model wat ook wel ‘aandeelhou-

derschap’ wordt genoemd. Deze vorm van CSA word gekenmerkt door een kerngroep van consumen-

ten die een CSA organiseren en een boer inhuren. Het moet wel worden benadrukt dat CSA meer is 

dan alleen een bedrijfsmodel.  

 

Volgens Melanson (2001) zijn er vier CSA modellen, deze zijn: 

 

 Boer-management 
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De boer organiseert en vermarkt zijn CSA in de gemeenschap. De boer is verantwoordelijk voor het 

werven van leden en maakt alle management beslissingen zelf (bijv. assortiment van groenten en 

wanneer de leveringen plaatsvinden).  

 Boeren coöperatie 

Een kleine groep ‘bedrijfsleiders’ organiseren en vermarkten het CSA programma samen. Hierdoor 

kan de boer meer producten aanbieden aan zijn klanten. 

 

 Belanghebbende/abonnee 

Lokale bewoners organiseren het CSA programma en zoeken actief naar een boer die bepaalde pro-

ducten verbouwd. De leden van de CSA maken de meeste management beslissingen, in tegenstelling 

tot het boer-management en boeren coöperatie model.  

 

 Boer-belanghebbende coöperatie  

Lokale bewoners en boeren werken samen om een gezamenlijk CSA programma op te zetten. Via 

onderhandelingen en dialoog maken zij samen besluiten over de verschillende aspecten van het pro-

gramma.  

 

Melanson geeft aan dat de boer-belanghebbende 

coöperatie het populairste is in huidige CSA. Box 1 

presenteert een voorbeeld van dit model.  

 

Community Supported Agriculture UK (Verenigd Ko-

ninkrijk) benadrukt dat er geen kant-en-klaar model is 

voor CSA. CSA UK geeft een vrij gelijke divisie van 

de CSA modelen, maar anders omschreven van die 

van Melanson. 

 

 Producent-gedreven 

De boer biedt een deel van zijn productie aan consu-

menten in ruil voor vooruit betalen voor een redelijk 

lange periode. Hierdoor heeft de boer een stabieler 

inkomen. Het deel van de productie voor CSA kan 

variëren over tijd i.v.m. bepaalde onzekerheden bin-

nen  

productie. 

 

 Consument-gedreven 

De gemeenschap zet een boerderij op bij dit model, zij nemen ook alle verantwoordelijkheid voor de 

productie op zich. Arbeid wordt in sommige gevallen geleverd door vrijwilligers en/of vaste medewer-

kers. Producten worden verdeeld over de gemeenschap of verkocht in het belang van het bedrijf.  

 

 Producent-gemeenschap vennootschap  

Dit model werkt met een sterke band tussen de boer en de gemeenschap. De boerderij is in het bezit 

van de gemeenschap via een coöperatieve of dergelijke structuur. Deze structuur kan gekozen wor-

den om de verhandeling van producten op de lange termijn te verzekeren.  

 

Box 1: Herenboeren  

De gemeenschap neemt initiatief in het geval van ‘Heren-

boeren’. Het wordt omschreven als een tegenpartij van 

huishoudens die de oorsprong van hun voedsel willen 

weten. Per Herenboerderij is er een bepaald aantal huis-

houdens dat mee moet doen. Wanneer dat aantal is ge-

haald kan er een coöperatie op worden gezet. De participe-

rende huishoudens gaan zelf actief op zoek naar een boer 

om hun eten te produceren. Verder hebben de huishou-

dens grote invloed in wat er wordt verbouwd. De boerderij 

wordt gedragen door de gemeenschap, net als de risico’s 

die erbij horen.  
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Box 2: Tuin de Es’ ‘portiehouderschap’   

Een voorbeeld van een gemeenschap-gedreven CSA is 

Tuin de Es uit Haaren, deze is opgezet vanuit Stichting 

Gemeynt de Es. Nieuwe boeren hadden een wens om 

te verbouwen, maar hadden niet het kapitaal om inves-

teringen te doen. Daarom is er een innovatieve finan-

cieringsstructuur opgezet waarin 250 aandelen gekocht 

kunnen worden voor 1.000 euro per aandeel. Aandeel-

houders krijgen hier jaarlijks iets voor terug in geld of 

natura. Aandeelhouders kunnen kiezen tussen 15 euro 

cash, 30 euro in winkelkrediet of een plekje bij het 

jaarlijkse portiehouder diner ter waarde van 45 euro. 

Aandelen kunnen worden doorgegeven aan opvolgen-

de generaties. Dit is niet de meest conventionele vorm 

van CSA, maar het stelt binding aan de boerderij wel 

vast voor de lange termijn. 

 

 

 Gemeenschap-gedreven 

De gemeenschap investeert in een bedrijf, maar het bedrijf handelt niet perse met voornamelijk met 

de gemeenschap.  

 

In tegenstelling tot Melanson geeft CSA UK aan dat het producent-gedreven model het populairst is. 

Volgens CSA UK is het ‘het meest gebruikte model in het Verenigd Koninkrijk en het wordt ook veel 

gebruikt in Frankrijk en de Verenigde Staten’. Dit is opvallend omdat deelname van de gemeenschap 

ook een belangrijk aspect is van CSA en dat veel CSA boerderijen ook een sociale functie vervullen 

voor leden (Cooley et al., 2014). Andere auteurs benadrukken het belang van vertrouwen in consu-

ment-producent relaties. Sociale connecties, wederkerigheid en vertrouwen worden vaak gezien als 

een handelsmerk en een voordeel van directe ketens (Hinrichs, 2001). 

 

Elk van deze modellen heeft zijn voor- en nadelen. De producent-gedreven en boer-management 

insteek hebben als nadeel dat ze veel tijd en energie vragen van de producent, terwijl boeren vaak al 

erg druk zijn met andere activiteiten. Aan de andere kant geeft deze aanpak de boer veel macht om 

zelf invulling te geven aan het CSA programma.  

 

De boer-belanghebbende coöperatie en producent-

gemeenschap vennootschap zijn misschien het ide-

aalbeeld van CSA. Echter, dit kan erg tijdrovend zijn 

voor de consument en producent om tot overeenkom-

sten te komen en is daarom misschien een dure aan-

pak. Producenten kunnen hiermee ook moeite hebben 

met het voldoen van de eisen van de consument.  

 

Er wordt door Melanson geen model genoemd dat 

expliciet gericht is op consumenten, CSA UK doet dit 

wel met het consument-gedreven model. Dit model 

lijkt de essentie van CSA niet te bevangen – wat ge-

kenmerkt wordt door een producent-consument relatie 

– aangezien dit model gefocust is op  het opzetten van 

een boerderij door de gemeenschap in plaats van het 

ondersteunen van een bestaande boerderij of boer. 

Het model lijkt op het belangstellende/abonnee model 

van Melanson, maar heeft het niet over het opzetten 

van een boerderij door consumenten.  

 

Uit al deze modellen kunnen drie sleutelconcepten worden gehaald: 

 Consument-gedreven 

 Producenten-gedreven 

 Producent-consument samenwerkingsverband 

 

Elk model heeft zo zijn voor- en nadelen, beginnende met modellen die gedreven worden door con-

sumenten (consument-gedreven, boeren coöperatie en belanghebbende/abonnee’. Deze modellen 
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worden allemaal gekenmerkt door een sterke invloed van de consument op management en besluit-

vorming. Het lijkt dat vooral consumenten met dergelijke modellen worden versterkt in tegenstelling tot 

de boer. De boer lijkt min of meer verplicht om zijn bedrijf af te stellen op de vraag van de consumen-

ten die de CSA begonnen zijn.  

 

Verder zijn er de producent-gedreven modellen (producent-gedreven en boer-management), die die 

positie van de boer versterken; ze geven de boer een sterke onderhandelingspositie en een eerlijke 

prijs voor producten. Het is misschien handig voor de boer om zijn eigen management besluiten te 

nemen. Echter, boeren zijn vaak al erg druk en het moeten opzetten van een CSA programma is wel-

licht een barrière om een CSA te starten.  

 

Als laatste zijn er de producent-consument samenwerkingsverbanden (producent-gemeenschap ven-

nootschap , boer-belanghebbende coöperatie en boeren coöperatie). Deze modellen lijken sterk met 

betrekking tot het versterken van de positie en participatie van consument en producent, aangezien de 

input van beide partijen wordt gewaardeerd. Echter vereist deze structuur ook de meeste input in ter-

men van tijd van consument en producent. Het managen van een boeren bedrijf op een participatieve 

manier vraagt om betrokkenheid van beide partijen, dit kan een belemmering zijn voor het opstarten 

van een CSA. Aan de andere kant zijn kans gedreven Multi-Stakeholder Partnerships (MSP’s) vaak 

het meest succesvol op de lange termijn wanneer er een dergelijke betrokkenheid is vereist.  

 

 

2.6 Consumenten 

 

2.6.1 Leden van CSA’s 

 

Meerdere studies suggereren dat het typische CSA lid blank is en uit een overwegend blank land 

komt, hoger is opgeleid en een meer dan gemiddeld inkomen heeft (Brehm & Eisenhauer, 2008; Cone 

& Kakaliouras, 1995; Cone & Myhre, 2000; Perez, Allen, & Brown, 2003; Schnell, 2007). Data uit an-

dere studies suggereren dat dit beeld onduidelijk is. Er zijn bijvoorbeeld studies die aandragen dat de 

hoogte van diens inkomen niet gerelateerd is aan de interesse die men heeft in lokaal voedsel (Oni-

anwa, Wheelock, & Mojica, 2005; Kolodinsky and Pelch, 1997). Daarom worden in deze studie de 

motivatie van leden en de factoren van invloed belangrijker gevonden.  
 
 
2.6.2 Motivatie en factoren van invloed 

 

Bougherara et al. (2009, p. 1488) beargumenteerd dat in veel ontwikkelde landen de meeste huishou-

dens vaste toegang hebben tot voedsel en daardoor kunnen huishoudens zich meer focussen op an-

dere – minder tastbare – aspecten zoals voedselveiligheid en gezondheid, ecologische omstandighe-

den , geografische en sociale aspecten en dierenvriendelijkheid. Bijvoorbeeld de afwezigheid van 

residu van pesticiden, het ondersteunen van kleine producenten, eerlijke handel en lokaal geprodu-

ceerde producten worden genoemd door Bougherara et al. (2009, p. 1488). Er wordt ook beweerd dat 

schandalen in het labelen van biologisch eten directe producent-consument relaties hebben bevorderd 

(Miles and Brown, 2005). CSA kan hiermee bijdragen aan het hervormen van het huidige voedselsys-

teem.  
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Volgens literatuur (Cooley and Lass, 1998; Cone and Myhre 2000; O’Hara and Stagl, 2001; Hinrichs 

and Kremer, 2002; Sharp et al., 2002; Oberholtzer, 2004; Cox et al., 2008; Lang, 2010) zijn er ver-

schillende en uiteenlopende redenen voor consumenten om zich aan te sluiten bij een CSA. De rede-

nen die door Schnell (2013, p. 621) worden genoemd zijn: 

 

 Versheid, smaak en voedingswaarde van voedsel 

 Biologische of andere weinig productiemiddelen vergende productiemethoden 

 Ecologische duurzaamheid 

 Weten waar voedsel vandaan komt 

 Persoonlijke connectie met de boer 

 Seiszoensgebondenheid 

 Ondersteunen van kleine(re) bedrijven 

 Creëren van een gemeenschap  

 Connectie met de plaats en lokale ecologie 

 Onderhoud van de lokale omgeving 

 Onderhoud van open plekken 

 Verminderen van ecologische voetafdruk   

 

Volgens Schnell (2013, p. 621) is de meest voorkomende en vaak eerstgenoemde motivatie van con-

sumenten het in staat zijn om lokaal vers geoogste, voedingsrijke, smakelijk voedsel te kunnen krij-

gen.  In deze context wordt ‘lokaal’ gedefinieerd als ‘producten die niet zijn opgeslagen of vervoert 

voor dagen of weken, en heeft daarom hogere voedingswaarden en betere smaak’. Echter is dit een 

vrij onduidelijke en gevoelige definitie aangezien smaak erg subjectief is en voedingswaarde hangt 

van meerdere factoren dan alleen opslag en vervoer (Frith, 2007, p. 2-3). Daarnaast is seizoensge-

bondenheid – naast consumeren binnen je eigen lokaliteit – ook een leidende factor om deel te nemen 

in een CSA programma. Desondanks is er kritiek op de energie consumptie (en voedselkilometers) 

van lokale voedselsystemen worden vaak als irrelevant gezien door deelnemers van CSA (Schnell, 

2013, p. 622).  

 

Een andere motivatie van leden is de behoefte om te weten waar voedsel vandaan komt, wie het pro-

duceert en welke methodes daarvoor zijn gebruikt gedurende het gehele proces. Dit betreft een per-

soonlijk – vaak directe – relatie tussen boer en consument. Ook andere sociale aspecten, zoals de 

behoefte tot een deel zijn van een gemeenschap en het hebben van direct contact met leden binnen 

de gemeenschap (naast contact met boeren) worden als belangrijk gezien door leden (Schnell, 2013, 

p. 622). 

 

Als laatste wordt het ondersteunen van lokale bedrijven boven grote transnationale ondernemingen is 

ook een factor die een grote rol speelt in een CSA lidmaatschap. Echter is er door de jaren heen een 

verschuiving geweest van persoonlijk vertrouwen naar geïnstitutionaliseerd vertrouwen in termen van 

voedselvoorziening (Oosterveer, 2016). In tegenstelling tot conventionele handel, worden risico’s bin-

nen CSA gedeeld door consument en producent (persoonlijk vertrouwen). Terwijl (over het algemeen) 

in conventionele handel, bijv. biologisch, certificeringsautoriteiten tussenbeide komen om de kwaliteit 

te garanderen (geïnstitutionaliseerd vertrouwen) (Bougherara et al., 2009, p. 1490). 
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Volgens Kolodinsky en Pelch (1997, p. 134) zijn er vijf factoren die het besluit om bij een CSA aan te 

sluiten beïnvloeden, namelijk: besef wat CSA is, inkomen van het huishouden, voorkeuren, productivi-

teit van het huishouden en de prijs van een CSA aandeel. Kolodinsky en Pelch voeren aan dat een 

huishouden met een hoger inkomen een grotere waarschijnlijkheid heeft om zich bij een CSA aan te 

sluiten heeft. Verder zijn (persoonlijke) voorkeuren in het bijzonder belangrijk bij dit type alternatieve 

landbouw en marketing, bijvoorbeeld omtrent de impact van het huishouden op het milieu. Ook wan-

neer productiviteit omhoog gaat, wordt de kans dat een huishouden zich bij een CSA aansluit groter. 

Daarnaast is er nog de prijs van een aandeel. Hoe lager de prijs, des te hoger is de waarschijnlijkheid 

dat een huishouden zich aansluit. Als laatste is er de factor over bewustzijn. Als een consument zich 

niet bewust is van het bestaan van een CSA boerderij, dan zal deze zich niet aansluiten.  

 

Wat echter niet wordt genoemd is de aanwezigheid van een CSA bedrijf binnen bereisbare afstand. 

Dit is vreemd, aangezien de afstand tot een CSA boerderij weldegelijk invloed heeft naar alle waar-

schijnlijkheid.  

 

In literatuur wordt gesuggereerd dat consumenten de economische en ecologische aspecten belang-

rijker vinden dan de sociale aspecten van CSA (bijv. vrijwilligerswerk, ontmoetingsplek, etc.) (O’Hara, 

2001, p. 547).  

 

Tussen deze motivaties en beïnvloedende factoren om aan te sluiten bij een CSA kan er opnieuw een 

link worden gelegd met de drie pilaren van duurzaamheid (Gibson, 2001) met redenen gerelateerd 

aan maatschappij (bijv. persoonlijke connectie met de boer, persoonlijke voorkeuren), economie (bijv. 

de behoefte om de lokale economie te ondersteunen, prijs van een aandeel, inkomen van een huis-

houden) en milieu (het verminderen van de ecologische voetafdruk, persoonlijke voorkeuren). Dit be-

nadrukt nog maar eens dat CSA een grote link heeft met duurzaamheid. Verder focussen sommige 

auteurs (bijv. Cooley en Lass, 1998) zich op persoonlijke redenen om aan te sluiten bij een CSA en 

verwaarlozen min of meer de economische redenen (bijv. minder betalen voor voedsel). Kolodinsky 

en Pelch (1997) presenteert een economisch model en hebben persoonlijke redenen hierin verwerkt, 

maar wijden niet heel erg uit op wat de persoonlijke redenen inhouden. Samenvattend; er zijn veel 

verschillende sociale, economische en ecologische redenen en/of motivaties om lid te worden van een 

CSA boerderij.  

 

2.6.3 Voordelen van lidmaatschap 

 

Chen (2013) wijdt uit over ‘voordelen die consumenten ervaren’ en ‘nadelen die consumenten ervaren’ 

en bediscussieerd verschillende literatuur om de voor- en nadelen voor consumenten te bepalen. 

Chen (2013, p. 1434) onderscheidt drie types van voordelen: 

 

 Product voordelen: voordelen die zich verhouden tot de CSA boerderij om voedselconsumptie 

gerelateerde kwesties op te lossen. Daarom worden product voordelen gezien als een primai-

re factor in de ervaren voordelen in CSA’s. 

 

 Emotionele voordelen: voordelen die verwijzen naar viscerale voordelen verkregen vanuit 

CSA boerderij die emoties en/of affectie losmaken. Lea et al. (2006) noemt ook het onder-

steunen van de lokale economie en boer als belangrijke voordelen voor de consument. 
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 Sociale voordelen: voordelen gerelateerd aan sociale klasse, status, of een specifieke sociale 

groep.  

 

Tabel X laat de voordelen die consumenten van CSA ervaren zien door Chen (2013).  

 

Voordelen die consumenten ervaren (Chen, 2013) 

1. Kosten besparen en goedkoper voedsel (Cooley en Lass, 1998; Brown en Miller, 2008; Lea et al., 

2006; Goland, 2002; Sproul en Kropp, 2015) 

2. Vers, gezond en veilig voedsel van hoge kwaliteit (Cooley en Lass, 1998; Lea et al., 2006; Brown 

en Miller, 2008; Goland, 2002; Cone en Myhre, 2000; Sproul en Kropp, 2015) 

3. Een gevoel van spirtuele voldoening en burgerlijke verantwoordelijkheid (Cone en Myhre, 2000) 

4. Educatie en verhoogde kennis (Cooley en Lass, 1998; Lea et al. 2006) 

Tabel 1: Voordelen die consumenten ervaren (Chen, 2013) 

 

Een aantal van deze voordelen voor consumenten zijn ook motivaties om lid te worden bij een CSA 

boerderij (bijv. de beschikbaarheid van vers en gezond voedsel). 

 

2.6.4 Nadelen van lidmaatschap 

 

Chen (2013) noemt dat de twee meest aanwezige nadelen voor consumenten van CSA ongemak en 

risico zijn. Ongemak komt het meest naar voren in de distributie van producten (bijv. de plaats/tijd dat 

je iets op moet halen) en ongewilde producten (gezinnen met kleine kinderen willen wellicht bepaalde 

groenten liever niet ontvangen bijvoorbeeld). Het andere meest aanwezige nadeel is risico. Het delen 

van risico’s is natuurlijk een randvoorwaarde voor CSA. Echter, leden staan onder contract verplicht 

om te betalen, dus ook als de oogst slechter uitvalt dan voorspeld/gedacht. 

 

De nadelen voor consumenten staan in tabel 3.  

 

Nadelen die consumenten ervaren (Chen, 2013) 

1. Beperkte/geen keuzevrijheid (Lea et al., 2006; Cooley en Lass, 1998; Goland, 2002) 

2. Ongemakkelijke distributie (Cooley en Lass, 1998; Cone en Myhre, 2000; Lea et al. 2006) 

3. Het delen van risico's (Cooley en Lass, 1998; Lea et al., 2006) 

4. Veranderen van je levensstijl (Cone en Myhre, 2006) 

5. Seizoensgebondenheid (Cooley en Lass, 1998) 

Tabel 2: Nadelen die consumenten ervaren (Chen, 2013) 

 

Het is opvallend dat seizoensgebondenheid wordt genoemd als nadeel (bijv. dat er minder groenten 

beschikbaar zijn in de winter), terwijl het ook wordt genoemd als motivatie om lid te worden bij een 

CSA boerderij. Ook kan het ‘veranderen van levensstijl’ worden gelinkt met ‘een gevoel van spirituele 

voldoening en burgelijke verantwoordelijkheid’, wat niet altijd negatief hoeft worden gezien door leden.  
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2.7 Ontwikkeling van CSA in de Lage Landen 
 

2.7.1 De ontwikkeling van CSA  

 

De eerste CSA boerderij in Nederland was de Oosterwaarde in Diepenveen. Deze is opgezet in 1997 

door Tineke Bakker onder supervisie van Jolien Perotti (Otters, 2008, p. 5). De Nieuwe Ronde in Wa-

geningen en de Aarvlo (nu ‘De Vollge Grond’ en ‘Amelis Hof’) volgden een jaar later (Oosterwaardem 

2013). In 1998 zette Perotti het Nederlandse ‘Pergola steunpunt’ op. Nadat Perotti naar Noorwegen 

vertrok om haar eigen zelfoogsttuin op te zetten, vertraagde de ontwikkeling van CSA in Nederland. In 

2006-2007 zette Bakker een 2-jarig project op om CSA in Nederland te promoten. Het steunpunt werd 

ondergebracht bij Platform Biologica wat opgezet is door het Centrum voor Landbouw en Milieu 

(CLM). Na de uitbraak van mond-en-klauwzeer zijn er veel ‘adoptiebedrijven’ opgezet; een organisatie 

structuur waarin de consument de kosten voor een dier (of plant) draagt zonder daarbij persé iets 

terug te krijgen. Daarom werd de naam van het steunpunt verandert naar ‘Lokaal Boer Consumens 

verband’ (LBC), met een woordspeling op consument en mens zodat het participatieve karakter van 

LBC naar voren komt. Echter faalde dit LBC verband ook om CSA in Nederland te stimuleren en werd 

daarom overgenomen door ‘boerENbuur’ (nu ‘boer-zoekt-buur) in 2007. Echter zijn er wel een aantal 

mensen geweest die zowel betrokken waren bij het project van CLM én het nieuwe boer-en-buur (Ot-

ters, 2008, p. 6). Deze nieuwe stichting had echter een erg brede focus over de jaren heen en heeft 

meer boerderijen betrokken dan alleen CSA boerderijen. Verder is de stichting op dit moment zonne-

energie aan het promoten onder boeren en consumenten (Boer zoekt buur, 2012).  

 

Dit gebrek aan continuïteit is wellicht is van de redenen van de langzame ontwikkeling van CSA in 

Nederland. Er zijn op dit moment nog enkele organisaties bezig met CSA, zoals Land & Co, die focus-

sen op biologische landbouw en stadslandbouw, en Herenboeren (zie box 1).   

 

2.7.2 CSA Netwerk België 

 

In België is de ontwikkeling van CSA progressiever geweest dan in Nederland. De eerste CSA werd 

daar in 2007 opgericht. Het CSA netwerk België werd in 2011 opgezet en daarna zijn er in 2012 en 

2013 nog twee nieuwe CSA’s gestart (CSA netwerk België, geen datum). Het netwerk richt zich op: 

 

 Het delen van informatie tussen boeren 

 CSA onderzoeken en versterken 

 Informatie verstrekken aan boeren en consumenten 

 CSA bekender maken in Vlaanderen 

 Het zijn van een CSA forum in Vlaanderen 

 Het ondersteunen van iedereen die een CSA project wil starten (consument of producent) 
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3. Experts 

3.1 Definitie  

Verschillende experts hebben verschillende definities gegeven van CSA, hoewel veel definities gefo-

cust zijn op de relatie tussen producent en consument. Vermeer erkent dit door te vermelden dat CSA 

een erg brede term is en dat ‘wat is CSA en wat niet?’ moeilijk vast te stellen is. Vermeer denkt dat het 

delen van risico’s en dat de consument vooraf betaalt de belangrijkste aspecten zijn van CSA. Van 

Boxtel beredeneert dat er twee belangrijke karakteristieken zijn van CSA, namelijk het delen van risi-

co’s (door prefinanciering) en de relatie tussen boer en consument (transparante communicatie).  

 

Van Der Schans, die Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) vertegenwoordigd, geeft de volgende 

definitie: “CSA is een sociaaleconomisch model, waarin de relaties tussen boer en consument cen-

traal staan. (…) Consumenten zorgen ervoor dat de boer een eerlijk inkomen verdient en voorzien de 

boer van werkkapitaal, consumenten krijgen hier producten voor terug – toezeggingen doen naar el-

kaar.” 

 

Van den Assem denkt ook dat CSA een directe sociaaleconomische relatie is tussen boer en consu-

ment. “Consumenten voorzien de boer van een zeker inkomen en de boer geeft daar producten voor 

terug.” Het is een model met veel sociale interactie en participatie.  

 

Vogelzang, onderzoeker bij het LEI, geeft een meer economisch gefocuste definitie. Hij ziet CSA als 

een type producent-consument relatie met een bepaald type marketing. Het is een landbouwsysteem 

waarin consumenten inspraak hebben in management van het bedrijf. CSA is, en zal een niche markt 

blijven. 

 

Dit wordt gecomplimenteerd door Veen, lid van de Rurale Sociologie Groep (RSO) van de Wagenin-

gen Universiteit. Zij stelt dat CSA wordt gekenmerkt door consumenten die voorafgaande van het 

groeiseizoen betalen en daarmee een salaris voorzien aan de boer. De consument krijgt producten 

hiervoor terug. De risico’s van de landbouw worden gedeeld. Consumenten (krijgen de kans om te) 

participeren in besluitvorming. ‘Community building’ is een pluspunt van dit systeem.  

 

3.2 Duurzaamheid 
3.2.1 Economisch 

 

Veel experts hebben de economische aspecten van CSA benadrukt. CSA is een bedrijfsmodel , een 

manier van verhandelen, maar ook een sociaaleconomisch model waarin de relatie tussen producent 

en consument centraal staat (Veen, Van der Schans, Vogelzang, Van den Assem, Van Boxtel). Een 

van de sterke punten van CSA is dat het ondernemerschap stimuleert (Van der Schans) en het banen 
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kan creëren voor de gemeenschap (Van den Assem). Het zorgt ook voor een stabiel inkomen voor de 

boer (Van der Schans, Vogelzang, Van den Assem, Van Boxtel, en Vermeer) en stelt een stabiel afzet 

vast.  

 

Er zijn echter ook zwaktes op het gebied van economie. Op de eerste plaats dat CSA nooit een grote 

speler zal zijn in het veld van alternatieve voedselsystemen (Van der Schans, Vogelzang, Veen, en 

Van den Assem). 

 

Het kan worden bediscussieerd – dat was het ook door veel experts – of de kleine schaal van CSA 

een echte zwakte is. Velen zijn het er over eens dat wanneer een klein systeem goed werkt voor een 

kleine hoeveelheid mensen, dat prima is (Veen, Van der Schans). Ook omdat alternatieve systemen 

van nature kleiner zijn dan conventionele systemen.  

 

3.2.2 Sociaal 

 

CSA is een erg sociaal-georiënteerd systeem. Een van de sterke punten vanuit een sociaal perspec-

tief zijn dat het bewustzijn verhoogd in de maatschappij en dat het een educatieve functie heeft (Vo-

gelzang, Van der Schans, Van den Assem, en Van Boxtel). Het verbind het platteland en de stad op-

nieuw (Vogelzang, Van den Assem) en geeft de maatschappij de kans om te participeren in een sys-

teem waarvan velen vervreemd zijn geraakt (Van der Schans). Als laatste kan CSA ook meehelpen in 

het versterken van sociale cohesie (Veen, Van den Assem).  

 

De meeste sociale voordelen zijn voor burgers in plaats van de boer. Een belangrijk sterk punt dat het 

(ook uit sociaal perspectief) het platteland en de stad met elkaar verbind. CSA wordt vaak gezien als 

een kans binnen stadslandbouw. Van Boxtel noemt de (stedelijke) locatie van welke CSA dan ook als 

randvoorwaarde om er een te starten.  

 

Aan de andere kant is het lastig om mensen aan een CSA te binden voor de lange termijn (Vogel-

zang, Vermeer). Er is sprake van enige zekerheid (vanwege een jaarcontract), maar je kunt niet weten 

hoelang leden geabonneerd zullen blijven. Daarom is communicatie ook zo belangrijk, maar dit neemt 

wel risico’s met zich mee (Vogelzang, Van den Assem). Een boer moet dan meerdere taken vervullen; 

die van boer, ondernemer en informatieverspreider.  

 

CSA is een systeem dat gebouwd is op vertrouwen, hierin speel communicatie een belangrijke rol. 

Een boer moet goede sociale en communicatieve vaardigheden hebben om vertrouwen te winnen van 

consumenten (Van Boxtel). Zelfs wanneer er vertrouwen is tussen beide partijen is een langetermijn-

relatie niet gegarandeerd.  

 

3.2.3 Ecologisch 

 

CSA is verankerd in duurzame landbouw. Duurzaamheid wordt vaak geassocieerd met een meer 

milieuvriendelijk productiesysteem (bijv. biologisch). Sommigen dat CSA meestal een duurzame pro-

ductiemethoden gebruikt, maar dat dit geen randvoorwaarde is (Veen, Van der Schans), terwijl ande-

ren redeneren dat een CSA bedrijf duurzaam moet produceren (Vogelzang, Van Boxtel). Op het ge-

bied van milieu heeft CSA twee belangrijke sterke punten. Volgens experts kan CSA duurzame land-
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bouw stimuleren, aangezien consumenten vaak milieuvriendelijkheid eisen (bijv. diervriendelijkheid) 

(Vogelzang, Vermeer).  

 

Meerdere experts hebben beargumenteerd dat CSA is niet geconcentreerd is op het inkomen van 

consumenten, maar op betalingsbereidheid (Vogelzang, Van Boxtel). Consumenten zijn waarschijnlijk 

bereid meer te betalen wanneer producten duurzamer worden geproduceerd, bijvoorbeeld met be-

trekking tot dierenrechten (Vogelzang). Echter, vanwege de opkomst van voedselpakketten zoals 

HelloFresh (Vermeer) en lokaal voedsel kan distributie schadelijker zijn voor het milieu dan via con-

ventionele distributie.  

 

 

3.3 Boeren  

 

Vogelzang benadrukt dat de kans dat boeren CSA implementeren voor alleen financiële redenen klein 

is. Boeren nemen een groot risico wanneer ze een nieuw systeem implementeren (Van der Schans, 

Vogelzang). Beginnende boeren die CSA willen implementeren lopen minder risico dan bestaande 

boerderijen, aangezien bestaande boeren vaak het meest te verliezen hebben (Van der Schans). 

Daarbij zeggen sommige experts dat boeren die volgens CSA willen werken ook samen willen werken 

met anderen – een charismatisch persoon – en iemand die proactief en innovatief is (Veen, Vermeer). 

Boeren die CSA hanteren moeten communicatief en transparant zijn (Vogelzang, Van der Schans, 

Vermeer, Van Boxtel). Volgens Vogelzang vraagt deze sociale interactie veel van boeren en leden en 

brengt het risico’s met zich mee. Sommigen dragen aan dat CSA boeren vaak hoger opgeleid zijn ( 

Vogelzang, Van den Assem) en maatschappelijke trends volgen (Vogelzang, Vermeer). Van den As-

sem denkt dat de meeste CSA boerderijen meestal worden opgezet vanaf het begin in plaats van 

bestaande bedrijven die naar CSA veranderen. Dit statement wordt ondersteund door Van Boxtel, die 

aangeeft dat CSA boeren vaak beginnende zijn in de agrarische sector.  

 

Sommigen beargumenteren dat conventionele bedrijven waarschijnlijk niet zullen veranderen naar 

CSA, aangezien deze voor de wereldmarkt produceren (Vogelzang). Anderen zeggen dat conventio-

neel en duurzaam allebei potentieel hebben tot CSA (Veen, Van der Schans).Volgens experts zou 

schaal – behalve wereldschaal – geen beperkende factor moeten zijn. Veen noemt echter wel dat 

CSA niet ‘de redder van SME’s’ zal zijn die het op het moment economisch zwaar hebben. 

 

 

3.4 Consumenten 

 

CSA consumentengroepen variëren sterk. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een consument in de 

categorie 25-45 jaar wel wil consumeren volgens de standaarden van CSA, maar geen arbeid kan 

leveren vanwege zijn overwegend drukke levensstijl (Van der Schans). Van der Schans is van mening 

dat een ondernemer kan sturen in welke consumentengroep hij naar zijn boerderij wil trekken door de 

aangeboden service en verplichtingen van klanten.  

 

Veen denkt dat het ‘stereotype’ (blank, en boven modaal inkomen) lokale winkelaar is te algemeen. Ze 

denkt echter wel dat veel van hen hoger opgeleid zijn, omdat de doelgroep in het algemeen meer 
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associaties heeft met duurzaamheid. Vermeer deelt deze mening. Van Boxtel denkt niet dat CSA con-

sumenten perse hoger opgeleid en meer dan modaal verdienen, maar voornamelijk idealistisch zijn. 

Vogelzang beargumenteert dat voedsel consumptie steeds meer een issue wordt van voedselveilig-

heid (bijv. voedselschandalen) en een behoefte om te weten waar voedsel vandaan komt en hoe het 

geproduceerd wordt. Consumenten in CSA investeren met tijd zijn waarschijnlijk over het algemeen 

ouder, maar qua kapitaal is het moeilijk te zeggen wie er in CSA willen investeren en wie niet. Afstand 

vanaf een boerderij is een belangrijke beïnvloedende factor (Vogelzang, Van Boxtel). Daarom zijn de 

meeste CSA boerderijen gelegen vlakbij een stad of grotere dorpen (Veen, Vogelzang, Van Boxtel, 

Vermeer). 

 

De verschillende doelgroepen binnen CSA hebben verschillende behoeften. Over het algemeen zijn 

leden sociale personen (Van Boxtel). In de biologische landbouw zijn er twee hoofd-doelgroepen. Dit 

zijn; ouderen (55+), aangezien deze vaak geld en tijd hebben, en families met (jonge) kinderen, van-

wege het educatieve aspect van CSA (Van Boxtel).   Inkomen is waarschijnlijk geen bepalende factor 

over de keuze om bij een CSA aan te sluiten, het gaat om betalingsbereidheid (Vogelzang). Van der 

Schans noemt ook dat consumenten die bereid zijn om een groter deel van hun inkomen te besteden 

aan voedsel, waarschijnlijker zijn om zich aan te sluiten bij een CSA, in plaats van alleen consumen-

ten met een bovengemiddeld inkomen. Van den Assem denkt dat CSA het aantrekkelijkste is voor de 

middenklasse. Het is belangrijk om het systeem gemakkelijk te maken voor consumenten zodat zij dit 

in hun routine kunnen inbouwen (Veen, Van den Assem).  

 

 

3.5 Toekomst 
 

Van der Schans is van mening dat een succesvol CSA project geïnitieerd moet worden door consu-

menten, omdat het een grote betrokkenheid vraagt van consumenten (en de boer). Verder is Van der 

Schans ervan overtuigd dat CSA de grootste kans heeft bij beginnende bedrijven (in plaatst van be-

staande boerderijen). Het opzetten van een CSA is een lange termijn project met investeren voor de 

lange termijn. Van Boxtel denkt ook dat de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de consument 

van groot belang is. Veen denkt dat CSA het meest potentieel heeft rondom steden. Echter, “de con-

sument wil comfort”; hou het zo simpel mogelijk voor consumenten. Consumenten beschikken vaak 

niet over de vaardigheden, kennis en tijd om mee te werken in zulke projecten. Veen is van mening 

dat het verkennen van andere lokaal boer-burger verbanden essentieel is, omdat er een groeiende 

bewustwording is in de maatschappij over duurzame landbouw. Veen voorspelt dat CSA redelijk klein 

zal blijven in Nederland en dat er maar weinig consumenten zich aansluiten bij een CSA. Anderen 

denken dat er genoeg kansen liggen in de huidige markt voor CSA, voornamelijk in stedelijk gebied 

(Van den Assem, Vermeer). Van den Assem denkt dat er meer potentieel is voor gecentraliseerde 

voedsel distributie, aangezien diversiteit enorm belangrijk is voor consumenten. Vermeer ziet ook 

kansen voor CSA, maar voornamelijk voor CSA’s die voedselpakketten gebruiken (in plaats van zelf-

oogst). 

 

Vogelzang denkt dat CSA – met de juiste ondersteuning – kan groeien. De overheid zou bijvoorbeeld 

boeren die kortere ketens willen faciliteren financieel kunnen ondersteunen of wet- en regelgeving 

aanpassen (Vogelzang, Van Boxtel). Het Ministerie van Economische zaken is bijvoorbeeld al aan het 

verschuiven van zogenaamde landbouwbeleid naar een breder ‘voedselbeleid’. Vogelzang denkt dat 
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de regering ook zou kunnen helpen in het opzetten van proefprojecten. De beschikbaarheid van grond 

en de acquisitie daarvan zijn ook issues van de afgelopen jaren. De overheid zou kunnen assisteren 

in het beschikbaar maken van grond voor landbouw. De NMU zou hier ook bij kunnen helpen (Van 

Boxtel).  

 

“Boeren leren van boeren” – Theo Vogelzang, 2016 

 

Vogelzang adviseert de NMU – en andere organisatie – om te assisteren in het opzetten van een CSA 

netwerk in Nederland, zoals het netwerk in België. Boeren leren van andere boeren en waarderen de 

kennis van hun collega’s. Verder zou de NMU kunnen focussen op het maken van een ‘duurzaam 

boeren netwerk’ in de Provincie. Aan de andere kant, kan de NMU (ook) consumenteninitiatieven uit 

de regio bij elkaar brengen. De NMU zou burgers kunnen uitdagen om over de oorsprong van hun 

voedsel na te denken door hun achterban te gebruiken (Van Boxtel). Echter denkt Vermeer – die ac-

tief is voor de Brabantse Milieufederatie – dat het opzetten van een netwerk niet haalbaar is voor de 

NMU. “Het kost teveel manuren om zo’n netwerk op te zetten”.  
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4. De Boeren 

4.1 De Marsen 

 

Samenvatting  

 

Naam Wouter Joop  

Plaats Landsmeer  

Type boerderij  Zorgboerderij  

Productiesysteem  Biologisch  

Sector  Tuinbouw en vee-

houderij  

Aantal leden  160 groente-

aandeelhouders  

55 vlees-

aandeelhouder  

Motivatie v.d. boer  Het creëren van een 

gemeenschap die 

betrokken is bij na-

tuur conservatie.  

Aandeel van CSA 

(binnen het hele 

bedrijf)  

5-10%  

Distributie  groentepakketten  

Vorm van CSA  Producent-gedreven  

 

 

Omschrijving 

 

De Marsen is een zorgboerderij in Landsmeer, vlakbij Amersterdam. Ongeveer drie jaar geleden zet-

ten innovatieve ondernemers Wouter Joop en Benno Graef een sociale onderneming middenin een 

natuurgebied met een recreatieve bestemming. Vroeger was het een kinderboerderij die door de ge-

meente werd gemanaged. Nu heeft de gemeente de wens om de gemeenschap verantwoordelijk te 

laten zijn voor natuurconservatie en dergelijke. 

 

De boerderij heeft een aantal werkdomeinen. Een van de grotere domeinen is veehouderij met jaar-

lijks ongeveer 20 koeien, 250 kippen en 10 tot 15 varkens die worden gehouden voor vlees (en eieren 

in geval van de kippen). Het tweede domein is de tuin, die ongeveer 1 ha groot is. Het derde en laat-

ste domein is de boerderijwinkel, waarin producten van de boerderij worden verkocht (zoals vlees en 

eieren) en producten van andere bedrijven (bijv. geitenmelk en –boter). Deze domeinen zijn deel van 

de belangrijkste functie van de boerderij; zorg bieden aan mensen met een intellectuele beperking. 

Verder vervult de boerderij een belangrijke sociale functie in het gebied, aangezien de boerderij een 

ontmoetingsplek voor recreanten is.   
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CSA in de praktijk 
 
De boerderij begon eerst met een pilot project in 2014 in de kleine tuin met 50 aandeelhouders. In 
2015 werd de tuin uitgebreid naar 160 aandeelhouders in de tuin. De boerderij heeft echter een mini-
maal aantal vrijwilligers, aangezien men wil voorkomen dat vrijwilligers taken uit de zorg gaan over-
nemen. Een nieuwe pilot gefocust op aandelen in vlees startte in 2015 met 5 consumenten. De pilot 
was een succes en werd uitgebreid tot 70 aandeelhouders dit jaar. Het succes is volgens de produ-
centen (mede) te danken aan de goede band met een lokale slagerij. Daardoor blijft de keten van 
varkens- en rundvlees kort. Aandeelhouders betalen 750 euro en kunnen dan 35 kilo vlees mee kopen 
(varken en rund), er is dus geen tijdsgebondenheid. Vlees is gecategoriseerd in verschillende groepen 
(bijv. broodbeleg, luxe vlees, simpel vlees, etc.) Elke categorie heeft subcategorieën (bijv. beleg: bo-
terhamworst, leverworst, etc.). De meeste beslissingen worden door Joop en zijn partner genomen. 
Echter is communicatie erg belangrijk en worden de adviezen en suggesties van leden worden in 
overweging genomen. 
 
Consumenten 
 
Zoals gezegd ligt de boerderij in een gebied dat door de gemeenschap als waardevol wordt gezien. 
Klanten leven in een radius van 20 kilometer rondom de boerderij en variëren van jong tot oud. Er is 
echter wel gezegd dat de ‘early adopters’ blank en hoger opgeleid zijn en meer dan gemiddeld verdie-
nen. Er is ook opgemerkt dat klanten van De Marsen zijn bewuster van hun voedsel keuzes en voelen 
zich verantwoordelijker dan de gemiddelde Nederlander. De boeren hebben direct contact met klanten 
wanneer zij op het erf zijn en klanten worden ook geïnformeerd via een wekelijkse e-mail.    
 
Uitdagingen 
 
De voornaamste uitdaging van De Marsen is om de CSA domeinen winstgevend te houden. Daarom 
zijn er plannen voor schaalvergroting, maar daar is een bestemmingsplanwijziging voor nodig. Daar-
naast is er een overkoepelende uitdaging wanneer je CSA toepast in de veehouderij, namelijk het feit 
dat je twee verschillende types dierlijke producten zijn: ‘oogstbare producten’ (zoals eieren en melk), 
en ‘oogstproducten’ (zoals vlees en leer). Het duurt natuurlijk langer om vlees te produceren.  
 
“De CSA filosofie is een stuk moeilijker wanneer je met vee werkt, aangezien vlees langer groeit. Als 
ik nu begin met het groeien van vee, is het vlees pas klaar in 2019. Zo’n commitment is voor veel con-
sumenten te groot” – Wouter Joop, 2016 
 
Daarom heeft Joop nu een systeem waarin de boerderij de starterskosten van het vee betaalt. Een 
systeem waarin consumenten alles betalen is volgens Joop onmogelijk.  
 
Kansen 
 
De Marsen heeft over het algemeen een sterke relatie met de gemeenschap. De gemeente is bereid 
om te helpen bij het veranderen van het bestemmingsplan. Na deze aanpassing is De Marsen van 
plan om uit te breiden.  

 
 

  



 

 

 


