Community Supported Agriculture:

Op weg naar
solidariteit
Pluk! is een zelfoogst CSA met twee locaties net buiten Amsterdam: eentje bij de Fruittuin van West waar we net ons vijfde seizoen achter de
rug hebben, en eentje op een nieuwe locatie op Ecologische Boerderij de
Boterbloem in de Lutkemeerpolder. Op dit moment hebben we vijf boeren,
negen stagiaires en tientallen vrijwilligers, en zullen we in 2022 ongeveer
400 Amsterdammers voeden.
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Pluk! gemeenschap en
solidariteit
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Wat is community supported agriculture
(CSA)?
het veld sjokken, vaak in extreme weersomstandigheden en dan naar huis gaan met
een zware tas vol vieze, soms niet-helemaal-perfecte groente kost tijd, toewijding
en vraagt flexibiliteit. Maar wat we hebben
geleerd de afgelopen vijf jaar is dat Pluk!
veel meer is dan de groentes. Het gaat over
een praatje maken in het veld over hoe je
boerenkool-chips kunt maken, of het nu eindelijk zal gaan regenen, hoe je de lockdown
vol moet houden. Het gaat over een kind dat
met trots zijn eerste Opinel gebruikt om zelf
zijn venkel te kunnen oogsten. Over de oogsters die groente brengen naar andere leden
die in quarantaine zaten, of thuis niet weg
konden omdat ze met een drukke tweeling
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Community Supported Agriculture (CSA) is een beweging van landbouw initiatieven waar
consumenten de verantwoordelijkheid delen met de boeren.
In Nederland zijn nu honderd CSA initiatieven. Veel daarvan zijn zelf oogst groentetuinen,
een deel ervan zijn groente pakketten. Het CSA netwerk Nederland is een vereniging en
bestaat nu een aantal jaren. In Vlaanderen is de CSA beweging eerder gegroeid. Het CSA
netwerk Vlaanderen besloot al in een vroeg stadium dat het biologisch certificaat voorwaarde is en dat er sprake moet zijn van een bepaalde minimum financiële omvang van het
initiatief om onderdeel te zijn van het netwerk.
Belangrijkste kenmerk van een CSA is dat de consument zich verbindt aan het initiatief voor
tenminste een heel seizoen. Dat zorgt ervoor dat de risico’s van de landbouw niet op alleen
de schouders van de boer komen, maar gedragen worden door de gemeenschap.
In andere landen bestaan CSA’s vaak (ook) uit consumenten coöperatieven, al dan niet met
meerdere boeren die zich daaraan verbinden.
De oorsprong van de CSA beweging in Nederland vind je in de Pergola beweging. Belangrijke
pioniers zijn o.a. Klaas Nijhoff van de Nieuwe ronde Wageningen en Anna van Oostwaard,
die de Horsterhof en de Oosterwaarde startte.

zaten en zonder vervoer. Over kinderen die
zich verzamelen rond het wormenhotel en
moedig een kronkelige inwoner durven op te
pakken.
Oogsten en alles wat daarbij komt is vreugdevol en is een sociale activiteit. De interacties in onze gemeenschap vormen een
veerkrachtig web van toewijding en betrokkenheid.

Politieke en maatschappelijke
solidariteit
Alle Pluk! boeren zijn milieu-, politiek-, en
sociaal-betrokken mensen en dat vindt zijn
weerslag in onze CSA. We communiceren
over onderwerpen waar we gepassioneerd
over zijn: van ontbossing in de Amazone tot
de landstrijd van Indiase boeren en Shell’s
activiteiten in de Niger Delta.
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schalige boeren. De afgelopen jaren hebben
haar overtuigende logica en tactiek zich binnen de CSA beweging als een lopend vuurtje
verspreid.
In Eerlijk Loon! benoemt Elske een paar van
de minder zichtbare voordelen van landbouw zoals: een biodivers ecosysteem in
stand houden, het blijven opbouwen van bodemleven, koolstofopslag in de bodem tegen
klimaatverandering, plek voor ontspanning,
kinderen laten zien waar hun voedsel vandaan komt, mensen die boer willen worden
de mogelijkheid geven om hun droom achterna te gaan. Als boeren is het onze taak
om onze rol in deze praktijken en processen
te claimen en daarvoor moeten wij financieel
beloond worden.
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Zij werkt daar samen
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