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Community Supported Agriculture: combining strengths

About  this abstract

Authors: Rani Van Gompel, Lisa Vanden Bossche, Elke Rogge, Fleur Marchand - ILVO
Date: August 2022
COCOREADO is a Horizon 2020 funded project designed to rebalance the position of the farmer as an individual
actor, as a key player in innovative food supply chains, and as a supplier for public procurement. Based on the
multi-actor approach and a deep understanding of Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS), the
project applies a three-fold approach to maximise impact, relying on ambassadorship, good practices, and a focus
on youth. The project is running from January 2021 to June 2024.
Website: www.cocoreado.eu

Practical recommendations

Plukboerderij GRONDIG is replicable in other regions and has potential to scale up. They expand their network, by
working together with other businesses (restaurant, bakery, …). And are also work on nature management, the
farmers look over the grazing in a nature conservation.

Figure 1: Three farmers from the CSA 
plukboerderij GRONDIG

Major concerns in agriculture are providing a livelihood for farmers, feeding the growing population and protecting
the environment. Community Supported Agriculture (CSA) is an alternative that offers a solution. It’s a partnership
between the participant and the farmers, whereas the participant pays a fixed contribution, thus participating in
the potential risks but also in the potential abundance.

Problem encountered and objective

Further information

Website: www.plukboerderijgrondig.be

Plukboerderij GRONDIG produces (small) fruit, vegetables, eggs and natural meat in an ecological way. They work
with 430 adult equivalents on the land. Participants harvest for personal use.
The consumers are directly connected to the producers, they support local farms, create less waste and help to
build a community. Through intensive communication via mail and in the field, the farmers are always close by.
Knowledge is exchanged in all directions at all levels and efforts are made to build communities.

Main results / outcomes

https://plukboerderijgrondig.be/site/
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Community Supported Agriculture: met ver-eende kracht

Over dit abstract

Authors: Rani Van Gompel, Lisa Vanden Bossche, Elke Rogge, Fleur Marchand - ILVO
Date: Augustus 2022
COCOREADO is een Horizon 2020 project, gefinancierd door de Europese Commissie. Het doel van COCOREADO is
het versterken van de positive van de landbouwer, als individuele actor en als schakel in innovatieve
voedselketens, evenals de positive van de landbouwer inzake overheidsaanbestedingen. Het project volgt een
multi-actorbenadering en volgt de principes van AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation Systems). Het project
is gebaseerd op een drie pijlers om de impact te maximaliseren: ambassadeurschap, goede praktijken en een focus
op jongeren. Het project loopt van januari 2021 tot juni 2024.
Website: www.cocoreado.eu

Praktische aanbevelingen

Plukboerderij GRONDIG is repliceerbaar in andere contexten in binnen –en buitenland en het potentieel om op te
schalen. Enerzijds breiden ze hun netwerk uit, door samen te werken met andere initiatieven (zoals cateraars,
restaurant, bakker en scholen). Anderzijds ook bezig met natuurbeheer.

Afbeelding1: De drie landbouwers achter CSA 
plukboerderij GRONDIG

Grote uitdagingen in de landbouw zijn onder andere het voorzien in het levensonderhoud van boeren, het voeden
van de groeiende wereldbevolking en beschermen van het milieu. Community supported agriculture (CSA) is een
partnerschap tussen de consumenten en de boeren waarbij de deelnemer voor het groeiseizoen een CSA-(aan)deel
van de boer(en) koopt. De deelnemer betaalt aan het begin van het jaar een vaste bijdrage zodat de boer
inkomenszekerheid heeft. De deelnemers nemen dus deel aan de potentiële risico's, maar ook aan de potentiële
overvloed. Sommige CSA zijn beperkt tot groenten en fruit, maar anderen bieden eieren, vlees, melk, kaas, vis...
Plukboerderij GRONDIG produceert (klein)fruit, groenten, eieren en natuurlijk vlees op een ecologische manier. Ze
werken met 430 volwassen equivalenten op het land.

Probleemstelling en objectieven

Meer informatie

Website: www.plukboerderijgrondig.be

De CSA verbindt consumenten en boeren op verschillende manieren. De drie boeren van Plukboerderij GRONDIG
betrekken de deelnemers bij beslissingen van de CSA, alhoewel de eindbeslissing bij de boeren ligt. Het veld is 24/7
geopend en deelnemers oogsten voor eigen gebruik. Dankzij intensieve communicatie via mail en op het veld zijn
de boeren altijd dichtbij. De consumenten zijn direct verbonden met de boeren, steunen de lokale boerderij,
creëren minder afval en helpen een gemeenschap op te bouwen.

Voornaamste resultaten

https://plukboerderijgrondig.be/site/

