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19 Oud & Nieuws 20 - Nieuwsbrief Drechtstadsboer 

Drechtstadsboer,  
Stichting Steunpunt Drechtstadsboer 
Spuiboulevard 220 3311 GR Dordrecht  
Robert Klaassen, voorzitter 
Mobiel: 06 44 99 19 39 
www.drechtstadsboer.nl  

 
Dordrecht 30/12/19 
 
 
 
Beste lezer, 
 
Met deze nieuwsbrief “19 Oud & Nieuws 20” op de valreep van het nieuwe jaar, wil 
Stichting Steunpunt Drechtstadsboer u danken voor de 
door u betoonde interesse in het gedachtengoed en de 
activiteiten van Drechtstadsboer. Met deze nieuwsbrief 
op de valreep van het oude jaar, wil Stichting 
Steunpunt Drechtstadsboer u danken voor de door u 
betoonde interesse in het gedachtengoed en de 
activiteiten van Drechtstadsboer.  
 
In 2019 hebben we projecten afgerond, het 
Groenekratje is overgegaan in De Groenten van Cors 
van zorgboerderij De Zuidpunt. We hebben mede 
gezorgd voor nieuwe afhaalpunten voor de Groenten 
van Cors en Rechtstreex in Dordrecht en Zwijndrecht, 
een begin gemaakt met nieuwe projecten rond voedsel, 
zorg en de korte keten. En we hebben nieuwe 
contacten gelegd om de komende jaren met elkaar stappen te zetten naar een 
ander voedselsysteem. De actualiteit toont de dringende noodzaak aan van een 
transitie.  
In 2020 gaan we er met uw steun weer volop tegenaan. Het moment is NU.  
 

Wij wensen u een gezond en voorspoedig 2020! 
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MELD JE AAN - CSA CONFERENTIE 11 / 12 JANUARI 2020 
 

Gemeenschapslandbouw komt op stoom. Geef je op voor de CSA conferentie op 

zaterdag 11 januari en/of voor de veldexcursie op zondag 12 januari a.s. 

 

 

 

Netwerk CSA Nederland: 

Na de laatste bilaterale conferentie, is een groep kartrekkers aan de gang gegaan 

om -naar voorbeeld van CSA Vlaanderen- een landelijk netwerk op te richten. 

Afgelopen voorjaar vond een druk bezochte voorbereidende bijeenkomst plaats in 

Hilversum. Heel recent is de vereniging Netwerk CSA Nederland opgericht. 

Vestigingsplaats Sneek. Het oprichtingsbestuur bestaat uit Bregje Hamelynck, 

Wietse Bakker en Robert Klaassen. ALV. Binnenkort mogen belangstellenden en 

belanghebbenden een uitnodiging verwachten voor de eerste algemene 

ledenvergadering. 

  

Programma: 

De bezoeker staat een mooi programma te wachten! Het hoofdthema is toegang tot 

land. Hoe onze CSA gemeenschap een manier kan zijn om gezamenlijk grond te 

verwerven. Jocelyn Parot van de internationale CSA koepelorganisatie Urgenci is 

aanwezig. Mathias von Mirbach van de Duitse CSA Kattendorfer Hof vertelt over zijn 

435 hectare CSA bij Hamburg. Matthias vertelt hoe hij ook eigen winkels in de stad 

https://urgenci.net/
https://kattendorfer-hof.de/
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bevoorraadt. Daarnaast is er verspreid over de dag keuze uit 14 workshops uit onze 

eigen CSA praktijk. Kijk op de Website en Facebook voor de onderwerpen.  

 

Op zondag zetten drie CSA’s in de buurt van Deventer hun hek open en vertellen de 

boeren graag over hun CSA. 

  

Kosten: 

Deelnamebijdrage € 25,-- voor de conferentie en € 15,-- voor het diner (samen € 

40) aub overmaken op rekeningnummer NL03RABO0113472056 ten name van 

Stichting de Gastvrije Aarde te Wageningen onder vermelding van je naam en 

deelname CSA Conferentie 2020. Wees er snel bij, want OP=OP. 

 

Aanmelden 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzPcwEwhEQQB1CxML7t9_fP_EaLGd3

YxlPrjELjtiTnMd5XA/viewform  

 

Vragen Contact Maria van Boxtel mvanboxtel@landco.nl Meer zielen, meer vreugd: 

Ken je andere boeren, tuinders of betrokken CSA deelnemers die de conferentie 

ook leuk zouden vinden? Deel deze uitnodiging.  

 

Website in wording: csanetwerk.nl . Email: info@csanetwerk.nl   

We zien jullie graag op 11 en 12 januari. 

 

Locatie:  

Kind centrum Rivierenwijk,  

Zaanstraat 1, 7417 WN  

Deventer 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzPcwEwhEQQB1CxML7t9_fP_EaLGd3YxlPrjELjtiTnMd5XA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzPcwEwhEQQB1CxML7t9_fP_EaLGd3YxlPrjELjtiTnMd5XA/viewform
mailto:mvanboxtel@landco.nl
https://csanetwerk.nl/
mailto:info@csanetwerk.nl
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KRING-LOOP door boeren- mens, dier en milieuorganisaties. 

voor een klimaat neutrale landbouw met toekomst.  

Van Hoeve Biesland naar het Haagse Binnenhof - 14 januari 2020 

 

Wandeling van Delfgauw naar Den Haag 

Op 14 januari lopen 29 organisaties en hun achterban naar Den Haag om aandacht 

te vragen voor kringlooplandbouw. De wandeling, Kring-Loop genoemd, eindigt met 

het overhandigen aan minister Schouten van een 10 stappen plan kringloop 

landbouw. Doel is niet alleen natuur te herstellen maar ook te zorgen voor 

duurzame landbouw, klimaat, leefomgeving en brede welvaart. De initiatiefnemers 

doen een voorstel voor de lange termijn, met concrete eerste stappen die vandaag 

al kunnen worden gezet. Iedereen die geïnteresseerd is in kringlooplandbouw, is 

van harte welkom om mee te lopen.  

 

Programma Kring-Loop 

8:30u Verzamelen op Hoeve Biesland. Bieslandse weg 1, Delfgauw 

09:15u Openingswoord  

09:30u Start Kring-Loop 

13:00 – 13:30u Aankomst 2e Kamer en overhandiging plan ‘De weg vooruit. In 10 

stappen naar kringloopbouw’ Minister Carola Schouten. Binnenhof 17, Den Haag. 
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Wie doen er mee? 

De Kring-Loop is een landelijk gedragen initiatief van: Kening fan ‘e Greide, 

Symphony of Soils, De Natuur- en Milieufederaties, Urgenda, Natuurmonumenten, 

Landschappen NL, Greenpeace, Caring Farmers, Transitie Coalitie Voedsel, Netwerk 

Grondig, Wereld Natuur Fonds, CSA Netwerk Nederland, Circulair Friesland, 

Netwerk Natuur-Inclusieve Landbouw, Toekomstboeren, It Fryske Gea, TAPPC, 

Bionext, de Friese Voedselbeweging, Voedsel Anders, Herenboeren, Team Ecosys, 

Netwerk ter bevordering van biocyclische veganlandbouw, Het Groninger 

Landschap, Stichting Voedselbosbouw Nederland, Avalon, de Nieuwe Boerenraad, 

Vogelbescherming,Milieudefensie, Slow Food Youth Network en Drechtstadsboer. 

 

Initiatief: King of the Meadows https://www.kingofthemeadows.eu/kring-loop-

weg-vooruit-naar-kringlooplandbouw/ 

 

Informatie: www.dewegvooruit.nl. 

 

 

 

https://www.kingofthemeadows.eu/kring-loop-weg-vooruit-naar-kringlooplandbouw/
https://www.kingofthemeadows.eu/kring-loop-weg-vooruit-naar-kringlooplandbouw/
https://www.dewegvooruit.nl/
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CAMPAGNE DE KORTSTE WEG: maak kennis met 30 producenten 

De Kortste Weg is een campagne van De Groenste Familie van Zuid-Holland. Dit 

transitieproject op het gebied van duurzaam voedsel en gezonde voeding 

ondersteunt en versterkt de korte keten in Zuid-Holland. Een kleine dertig 

aanbieders hebben zich aangesloten voor de levering van een (eenmalig) 

proefpakket ter kennismaking. Tot de aanbieders uit de Drechtsteden horen o.a. De 

Groenten van Cors van zorgboerderij De Zuidpunt en Rechtstreex. 

 

Oogstmarkt Rotterdam 

Nagenoeg alle aanbieders namens De Kortste 

Weg waren zaterdag 21 december aanwezig op 

de sfeervolle Kersteditie van de wekelijkse 

Rotterdamse Oogstmarkt: een authentieke 

boerenmarkt van streek- en seizoenproducten 

afkomstig uit de directe omgeving.  

 

Korte Keten: Voedsel uit de korte keten gaat 

met maximaal één tussenschakel van land naar 

hand, van boer naar bord. Want: Een eerlijke 

prijs voor boeren en producenten. Gezonde 

klanten door een vers en gevarieerd aanbod van streek- en seizoensgebonden 

producten. Een lagere impact op het milieu. Duurzame landbouw, met oog voor het 

mens, dier, landschap en natuur. 

 

Website https://www.dekortsteweg.nl 

 

AD ROTTERDAM KERSTMENU 22/12/19 Tekst Lot Piscaer Foto’s Jan Kok 

Een heel kerstmenu van lokale ingrediënten? Op het eerste gezicht lijkt het een 

onmogelijke opgave, maar niets is minder waar. Met deze producten ligt de hele 

regio op je bord tijdens het kerstdiner. Er zijn genoeg redenen om te kiezen voor 

een lokaal kerstmaal. Lees hier het hele artikel 

http://www.dekortsteweg.nl/
www.dekortsteweg.nl
https://www.ad.nl/rotterdam/met-deze-producten-ligt-de-hele-regio-op-je-bord-tijdens-het-kerstdiner~a67c7ab6/?fbclid=IwAR2XEyYaPC5sjP0Q9-KfqSmpPd73wzWvj8YuxfDkdPHdbQmTYjgDIx1xoKg

