
 

Baronieboeren, een groep enthousiaste mensen die willen weten waar hun voedsel 
vandaan komt. Die hun groenten op schone grond en lekker dichtbij, biologisch, willen 
laten telen door een boer of boerin. Samen met alle oogstaandeelhouders worden de 
risico’s van bijv. misoogst gedragen. De boer/boerin krijgt een eerlijke prijs voor de 
producten. 

Baronieboeren organiseren dat op de plekken waar dat mogelijk is. Iedereen kan 
zich aansluiten en een oogstaandeel nemen. En dat kan al op een aantal plekken in 
Breda.  

Wil je meedoen en hoe werkt dat dan?: 

• Je meldt je aan bij Baronieboeren door een email te sturen naar 
info@baronieboeren.nl 

• Je kunt 10 maanden per jaar oogst verwachten.  Je haalt je oogst op, op 
bepaalde oogstmomenten. 

• Je betaalt €260,- per jaar per oogstaandeel. Dat kan in 2x betaald worden. 

• Een oogstaandeel nemen kan al in Haagse Beemden op Zorgboerderij de 
Kleine Hoeve en in Prinsenbeek bij Tuinderij de Groene Schakel 

• Je hoeft niet mee te werken maar dat mag wel! Je kunt het combineren door 
ook vrijwilliger te worden. 

 

….word vrijwilliger en werk 
mee op het land samen met  
boerin en mensen met een 
beperking.  

Voor meer achtergrondinfo lees verder….  

Een goed initiatief voor eerlijk eten 

In dit nummer 

“haal je eigen oogstaandeel op”  
 

 
Neem een oogstaandeel en 
eet 10 maanden per jaar 
groenten, zo vers van het 
land. Biologisch, lokaal en 
dus heel duurzaam…….. 

of…. 

Baronieboeren bij   
Tuinderij de Groene Schakel aan de 

Zanddreef 31b in Prinsenbeek 

Baronieboeren bij 
 Zorgboerderij  

de Kleine Hoeve  
Burgstsedreef 2 in  
Haagse Beemden 

Baronieboeren 
info@baronieboeren.nl 
06-30680451 
www.baronieboeren.nl  
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CSA 
initiatieven 

Achtergrondinformatie  

Tuinderij de Groene Schakel 
Aan de Zanddreef bij de kruising Zanddreef en Prinsendreek ligt de 
tuinderij De Groene Schakel. Een tuinderij waar duurzaamheid 
voorop staat.  

Fietsers en wandelaars kunnen tijdens hun tocht door het 
natuurgebied De Groene Schakel duurzame producten in de  
winkel kopen.  

Ook voor mensen die even snel een boodschap willen doen is de 
Tuinderij De Groene Schakel goed bereikbaar. De tuinderij is een 
werkplaats voor mensen met een beperking en ligt aan de 
doorgangsroute van Breda naar Etten-Leur.  

Op de tuinderij werken boerinnen Cisca Smaling en haar zus 
Angela Smaling samen.  
 
De tuinderij is gebaseerd op het CSA principe ( Consumer 
Supported Agriculture) waarbij er een oogstaandeel genomen kan 
worden en waarbij de aandeelhouders aan het begin van het jaar 
betalen. Daarmee worden de risico’s, die er altijd zullen zijn bij de 
biologische teelt, samen gedragen met de boerin. Dat geeft een 
mogelijkheid tot investeren in de Tuinderij en geeft een eerlijke prijs 
voor de producten aan de boerin. 
 
Baronieboeren organiseren voor de Tuinderij Groene Schakel de 
werving van oogstaandeelhouders, oogstmaaltijden en bijv. open 
dagen. 
 

Zorgboerderij de Kleine Hoeve 
 
Zorgboerderij de Kleine Hoeve ligt aan de Burgstsedreef in de 
Haagse Beemden. Het is een biologische boerderij waar de zorg 
voor een aantal bewoners met beperking voorop staat. Daarnaast 
werkt boerin Linda Gijselman voor het CSA initiatief ( zie tuinderij 
de Groene Schakel) van de Baronieboeren op het land van 
Zorgboerderij de Kleine Hoeve.  
 
Oogstaandeelhouders halen daar elke week, en met veel plezier 
hun oogstaandeel op. Soms werken zij ook mee op het land als 
dat zo uitkomt. Er is geen verplichting om mee te werken. 
 
Maar wandelaars en fietsers kunnen ook terecht in de 
boerderijwinkel op het terrein voor verse groenten, fruit en eieren. 
 
Ook hier organiseren de Baronieboeren de werving van 
oogstaandeelhouders en verzorgen zij oogstmaaltijden of 
bijeenkomsten op het terrein. 

Wil je meedoen? Als oogstaandeelhouder, vrijwilliger of misschien beide? Geef je op. 
Stuur een email naar info@baronieboeren.nl of bel 06-30680451  


