
Vacature 

Boer(in) Zelfplukboerderij 
 

VZW Erwtjes en Knollen is een biologische CSA-Zelfplukboerderij in het landelijke Zandbergen.  

We telen er het jaar rond, op ongeveer 1ha, zo’n 50 verschillende soorten groenten en kruiden. De 

boerderij werkt via het CSA-systeem (Community supported agriculture). Dat betekent dat de 

deelnemers een jaarlijks oogstaandeel kopen en zo een jaar lang zelf hun groenten mogen komen 

oogsten. De deelnemers worden nauw betrokken bij het gebeuren op de boerderij. Op dit moment 

zijn er zo’n 145 personen aangesloten.  

 

De functie: 
U wordt de nieuwe boer(in) van de CSA-Zelfplukboerderij Erwtjes en Knollen. Dat betekent dat u 

verantwoordelijk bent voor alle aspecten verbonden aan het runnen van een kleinschalig biologisch 

tuinbouwbedrijf. U maakt de teeltplanning op, doet bestelling voor benodigd materiaal, bewerkt het 

land, zaait, schoffelt,…U verzorgt ook het contact en de communicatie met de deelnemers (bv door 

geregeld een nieuwsbrief te versturen, wat er geoogst mag worden, of het organiseren van een 

oogstfeest). Daarnaast gaat u op zoek naar nieuwe deelnemers. De administratie die hoort bij het 

runnen van een klein bedrijf zorgt voor de nodige afwisseling met het meer fysieke werk buiten.  

U werkt in loondienst van de VZW maar hebt veel vrijheid en de mogelijkheid om de boerderij naar 

eigen inzichten en talenten vorm te geven.  

 

 

Wij zoeken: 
Wij zoeken een nieuwe boer(in) die met veel enthousiasme en werklust de zelfplukboerderij wil 

runnen en vormgeven. Wij zoeken iemand die een hart heeft voor natuur, landbouw en de CSA-

gedachte. Wij zoeken iemand met minsten 2 jaar ervaring in de (biologische)tuinbouw. Er wordt een 

overgangsperiode waarin u met de huidige boerin samenwerkt voorzien.  

Als u zin heeft om ook schapen te integreren in de boerderij is dat een pluspunt.  

 

Vereisten: 
– goede fysieke conditie 

– graag en goed zelfstandig werken 

– eigen verantwoordelijkheid opnemen 

– technisch inzicht hebben 

– communicatief sterk zijn 

– nauwgezet de administratie opvolgen 

 

Wat bieden wij: 
Wij bieden startende boeren of boerinnen de kans om zélf een CSA-Zelfplukboerderij te runnen. 

Zodat u kunt leren en ervaring opdoen zonder zelf de stap naar zelfstandige al te zetten.  

Wij voorzien een vast loon op basis van gemiddeld 32u/week. Het aantal uren dat u werkt per week 

hangt af van de drukte en het seizoen.  

 

Interesse? 
Stuur uw CV en motivatiebrief zo snel mogelijk naar info@erwtjesenknollen.be. Vanaf eind oktober 

kunt u bij ons aan de slag.  

Heeft u nog vragen? Contacteer Laura Eschauzier via info@erwtjesenknollen.be of 0472895925 

 

Meer info: www.erwtjesenknollen.be  of facebook.com/erwtjesenknollen 

Zelplukboerderij 
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