
Het Erve Kiekebos groentepakket 2023 – solidair voor boer, bodem en burger 
 
Community Supported Agriculture 
Ons voedsel is van ons allemaal en de productie ervan zou door ons allen gezamenlijk gedragen 
moeten worden. Dat is het idee achter ‘community supported agriculture’. We willen dit idee zoveel 
mogelijk toepassen op Erve Kiekebos. Te beginnen met de markttuin.  
 
We dragen samen met alle oogstaandeelhouders zorg voor de productie van gezond, onbespoten 
voedsel uit een gezonde, veerkrachtige bodem. Jij kunt ook oogstaandeelhouder worden van de 
markttuin. Door een vast bedrag per seizoen te betalen verbind je je voor een heel seizoen aan de 
boerderij. Van mei tot en met december, elke week een pakket vol kraakverse groenten, met zorg 
voor jou geteeld en geoogst.  
 

 
 
Maar landbouw gaat niet alleen om voedselproductie 
Het gaat om nog zoveel meer. We noemen het ondersteunen van een biodivers ecosysteem, 
het bouwen aan een functionele bodemdiversiteit en voeden van het bodemleven, het 
vastleggen van koolstof in de bodem, het vergroten van de levensdragende capaciteit van de 
plek, het creëren van een fijne leefomgeving en een plek waar mensen kunnen samenkomen 
en nog veel meer.  
 
De echte prijs van je voedsel 
In Nederland denken we vaak dat eten duur is. We zitten in een prijzencircus als het om ons 
eten gaat. En we geven als Nederlanders ook nog eens heel weinig uit aan voedsel in 
vergelijking met andere landen. In de jaren 60 gaven we 30% uit aan ons eten, nu is dat 8%.  
En we betalen momenteel niet de echte prijs voor ons voedsel. De verborgen kosten voor 



het produceren van ons voedsel, zoals de kosten voor het veevoer uit het buitenland, de 
productie van kunstmest en de gevolgen van gewasbescherminsgmiddelen op onze 
leefomgeving, mens en dier wordt niet meegenomen in de prijs van ons voedsel.  
 
De weg naar een eerlijke prijs 
Op Erve Kiekebos zorgen we voor een vitale- en gezonde bodem én voeding waar wij 
mensen én alle andere levende wezens om ons heen allemaal beter van worden. We streven 
naar een eerlijke prijs voor het voedsel. Een prijs die de waarde vertegenwoordigd voor de 
boer, de consument en de aarde.  
 
Solidair naar de boer 
De boer krijgt ten minste het minimumloon (€11,16). 
 
Solidair naar de consument 
Betalen naar draagkracht. Hierdoor wordt gezonde voeding toegankelijk voor iedereen, 
ongeacht de hoogte van je inkomen. 
 
Solidair naar de aarde 
Maar ook de dieren en al het andere leven en niet-leven op deze planeet. We dragen samen, 
als maatschappij, de kosten die horen bij regeneratieve, eerlijke, mens- en diervriendelijke 
productie.  
 

 
 
  



Hoe werkt dat dan? 
Het is heel simpel. Als je een pakket van Erve Kiekebos neemt, dan betaal je niet alleen voor 
de groenten en kruiden, maar ook voor regeneratie van bodem, biodiversiteit en mensen. En 
je bepaalt zelf wat je dat waard vindt, passend bij jouw persoonlijke situatie. Wij geven je 
een paar opties.  
 

  
 
Groenten van Erve Kiekebos 
Met een pakket van Erve Kiekebos geniet je per seizoen 33 weken, van mei tot en met 
december, van verse groenten en kruiden. Je eet met de seizoenen mee en het ritme van de 
natuur mee. In het voor- en najaar zijn de pakketten iets minder ruim, maar in de zomer is er 
overvloed. Gemiddeld vullen we het pakket met vijf stuks groenten en kruiden. Zo kun je de 
lenteperiode bijvoorbeeld bladgroenten, peultjes en radijzen verwachten en geven de 
zomermaanden lekkers als bonen, courgettes, tomaten, bospeen en venkel. De 
herfst/winter staat traditioneel in het teken van wortelen, andijvie, boerenkool en andere 
koolsoorten. Sla kun je het hele seizoen verwachten in allerlei verschillende soorten. Er 
kunnen groentes bij zitten die je nog niet kent, maar die je met bijgeleverde informatie en 
recepten kan ontdekken. Uiteraard informeren we je voorafgaand de inhoud van die week.  
 
Een pakket is goed voor ongeveer 3 of 4 maaltijden voor twee mensen of een klein gezin. 
Meerdere pakketten bestellen is natuurlijk mogelijk als je huishouden groter is.  
 
  



Solidaire betaling 
We hebben drie smaken waaruit je een keuze kunt maken. Je bent vrij om een keuze te 
maken die bij jouw situatie en wens past.  
 
Minimaal - €510 
Bij 33 weken betaal je per week €15,36 voor de groenten en kruiden. De boeren ontvangen 
voor dit bedrag netto €11 per uur.  
 
Redelijk - €645 
Dit is €19,55 per week voor je groenten en kruiden. De boeren ontvangen netto €16 per uur.  
 
Goed – meer dan €645 
Een open uiteinde. Het is aan jou om de prijs te bepalen. Neem je eigen uurloon mee in deze 
afweging. Zo organiseren we samen, op een solidaire manier, een voor ieder lonende 
landbouw. Gemiddeld genomen besteden we iets meer dan 20 uur aan een pakket per 
seizoen. 
 
Afhalen van je groentepakket 
Wij zorgen ervoor dat we alle pakketten op dinsdag einde van de middag met verse 
groenten en kruiden gevuld hebben. Het is mogelijk om vanaf dat moment je pakket af te 
halen op de boerderij of bij een afleverpunt (evt wijzigingen voorbehouden). We streven 
ernaar om in Zutphen, Apeldoorn en Deventer afleverpunten te organiseren. Wat daarvoor 
nodig is, is een kleine ruimte waar evt. een kast kan staan, liefst in de schaduw, en 
toegankelijk voor iedereen (een voortuin of schuurtje werkt vaak goed). Mocht je zelf een 
afleverpunt willen zijn, laat het ons dan weten.  
 
Betaling 
De meeste kosten voor het telen van groente komen in het voorjaar, met de  
voorbereidingen voor de grond, zaden en plant en pootgoed. Daarom vragen we aan 
diegene die dat kan, om de betaling voorafgaand aan het seizoen te doen. Het is verder ook 
mogelijk om in 3 termijnen te betalen. We willen er graag voor zorgen dat het voor ieder van 
ons haalbaar is om een pakket af te nemen, dus als je het op een andere manier zou willen 
regelen, dan gaan we graag met je in gesprek. 
 
Nu bestellen 
Heb je zin in een seizoen lang heerlijke, onbespoten groenten en kruiden van Erve Kiekebos? 
Meld jezelf dan aan door dit formulier in te vullen. Zodra we je bestelling binnen hebben, 
krijg je van ons binnen enkele dagen een bevestiging. Bij overinschrijving zijn we 
genoodzaakt je op de wachtlijst te zetten.  

https://forms.office.com/e/6f8Jb7u0mw

