
Zaadgoed 

Wat is het?  

Hoe kun je het zelf telen? 
 

Lezing door Ir. Janneke Tops, 24 november 2012 janneketops@gmx.com 

op verzoek van Stichting Zaadgoed tijdens de moestuinbeurs ‘Groene Passie’ 

mailto:janneketops@gmx.com


1. De kip-of-het-ei 

vraagstuk:  

‘Wat was er het eerst:  

de plant of het zaad?’ 



In de natuur 

• natuurlijke verspreiding van stuifmeel en 

zaden op diverse manieren: door bijen, 

wind, vogels 

• Hierdoor: instandhouding van soorten, 

ontstaan biodiversiteit 

 



• Vanaf het ontstaan van de landbouw tot 

aan de industriële landbouwrevolutie  

 zaadgoed-ontwikkeling was in 

boerenhanden 

 

• Vanaf de industriële landbouwrevolutie 

 Zaadgoed meer en meer in handen van 

minder en minder multinationals 



Zaadgoed behoort tot  

ons cultureel erfgoed 

 

Zaad geeft  

leven door  
 

en wordt in veel culturen  

als heilig beschouwd 

  

 In India werden potjes met zaadgoed 

(bonen, rijst) gevonden in hutten van 

mensen die waren gestorven van de honger. 

Het zaadgoed was zo heilig dat het niet 

werd opgegeten, ook al was er niets anders 

meer te eten (Bron: Vandana Shiva).  

 

Dr. Vandana Shiva uit India:  

wereldberoemd vanwege haar strijd  

vóór biologisch zaadgoed en  

tègen bedrijven als Monsanto 



2. Wat is zaadgoed? 

Even opfrissen over de  

bloemetjes en de bijtjes 



 In de praktijk van het moestuinieren is het 
belangrijk om te weten dat er twee soorten     
van voortplanting bestaan: 

 

• Generatieve voortplanting  bevruchting van 
bloemen, het nieuwe zaad is meestal  een 
combinatie is van 2 verschillende ouderplanten, 
dus 2 sets genetisch materiaal. 

 

• Vegetatieve voortplanting  klonen: delen van 
de moederplant worden gebruikt bv aardappel, 
knoflook en aardbei. Geeft organismen die 
genetisch identiek zijn aan de ouderplant. 



Tweeslachtige bloem: 

heeft zowel een stamper (bestaande uit vruchtbeginsel, stijl en stempel)                

als meeldraden (bestaande uit helmdraad en helmknop met stuifmeelkorrels)  



Definities 

 
• Bestuiving: stuifmeel wordt op de stempel gebracht 

• Bevruchting: inhoud van stuifmeelkorrel versmelt 
met eicel in zaadbeginsel, vervolgens gaat de vrucht 
‘zaad zetten’ d.w.z. een zaadje wordt gevormd 

• Parthenocarpe vruchten: vruchtzetting zonder 
bevruchting: bv. veel komkommerrassen, banaan 

• Vermeerdering van zaadgoed: zaad winnen 
van een bepaalde plant 

• Veredeling van rassen: het ontwikkelen van 
nieuwe rassen door jarenlange selectie of via andere 

methoden  



• Kruisbestuiving:  
stuifmeel van het ene ras 

bestuift het andere ras van 

dezelfde botanische 

plantensoort  

 

• Zelfbestuiving: 
bestuiving met stuifmeel 

van dezelfde bloem: 

uitzonderlijk 

 

 

• Foto: Uienkruising 



3. Zaadveredeling  

 

toen en nu 

 



Sinds het ontstaan van de landbouw:  

 zaadgoed in boerenhand: daardoor is natuurlijke, 
agrarische biodiversiteit ontstaan 

 

Vanaf het begin van de 20e eeuw: 

• industrialisatie van landbouw  

• zaadgoedproductie steeds meer in handen van 
zaadbedrijven:  

• hogere opbrengsten per hectare 

• meer uniforme rassen 

 

Vanaf jaren 80:  

• GGO gewassen 

• Octrooi op planteneigenschappen 



Tegen welke prijs?  

 
• Verarming van biodiversiteit 

• Verlies van voedselsoevereiniteit voor grote 
groepen mensen wereldwijd 

• Rassen voor chemische landbouw verbruiken 
meer chemische middelen: vervuiling van 
planeet (inclusief gezondheid) 

• Machtsmonopolie van zaad- en chemie-
multinationals 

• ……… 



4. Verschillende types 

zaadveredeling 

Van boeren-zaadgoed  

via hybrides  

tot gentech 



Veredelingstechnieken 

 Er worden vele verschillende technieken gebruikt in de 
plantenveredeling, onder te verdelen in:  

 

• Technieken op gewasniveau, die dus op de akker uitgevoerd 
kunnen worden: soortkruisingen, massaselectie (boerenzaadgoed) 

 

• Technieken op weefselniveau die alleen in laboratoria in steriele 
kasten uitgevoerd kunnen worden: in vitro selectie 

 

• Technieken op DNA niveau (bijvoorbeeld genetische manipulatie)    

 

 Rassen veredelen is dus een vak dat veel kennis omvat... 

 Zaadgoed vermeerderen daarentegen is eenvoudiger uit te voeren, 
al komt daar nog meer bij kijken dan als dit gewas als 
consumptiegewas wordt geteeld. 



Boeren zaadgoed 

Kenmerken 

 

• Zaadvaste rassen: op de klassieke manier van veredeling ontstaan, 
door kruisen en selecteren 

• Onafhankelijk: iedereen kan zelf zaadvaste rassen vermeerderen, 
boer en moestuinierder: dit geeft soevereiniteit. Als men zaad wil verkopen 
zijn er wel allerlei regels waar men aan moet voldoen 

• Stabiel: zaad van zaadvaste rassen geeft dezelfde soort nakomelingen, 
dit in tegenstelling tot nakomelingen van F1-zaadgoed 

 

Voor hobbytuinders zijn meer  

zaadvaste rassen beschikbaar  

dan  in de professionele teelt 

 



Biologisch zaadgoed 

• In de gangbare teelt worden veel 

chemische middelen gebruikt, ook omdat 

gewassen vaak langer op het veld staan 

voordat de zaden gevormd zijn 

• In de biologische zaadteelt worden geen 

chemische middelen gebruikt 

 



F1-Hybdrides 

 F1-hybride is een plant of dier dat via een bepaalde methode van 
veredeling is voorgebracht, door inteelt en kruising te combineren.  

 

• F1-zaadgoed wordt gekweekt op gespecialiseerde bedrijven 

• het geeft uniforme en hogere opbrengsten indien de  
omstandigheden voorspelbaar zijn 

• bij wisselende omstandigheden kunnen F1-rassen juist minder 
opbrengst geven 

• Van sommige gewassen, bv veel koolsoorten, is het lastig om 
zaadvaste rassen te ontwikkelen die qua opbrengst en kwaliteit 
kunnen concurreren met F1-rassen 

• zaden van een F1 plant geven een onvoorspelbare diversiteit aan 
nakomelingen 

• F1-zaadgoed is over het algemeen duurder 

• ‘levens’kwaliteit van hybride zaadgoed is lager ? (een overtuiging uit 
de biologisch (dynamisch)e landbouw-sector) 



GGO’s 
Genetisch gemanipuleerd (gemodificeerd) zaad 

Gentechnologie (GMO / GGO) grijpt in op DNA 
niveau  

Genetisch materiaal van de ene soort wordt uit 
een plant ‘geknipt’ en in een laboratorium in het 
genetisch materiaal van een ander organisme 
gebracht,  

• bv genen van:  

  Vissen in tomaten 

  Bacteriën in aardappels. 

Ook bij dieren en mensen wordt met deze 
methode geëxperimenteerd 



 

• Gentechzaden zijn niet toegestaan in de 
biologische teelt omdat het een methode is 
waarbij natuurlijke soortgrenzen overschreden 
worden.  

 



Claims gentech 

Gewenste eigenschappen kunnen snel 

ingebracht worden, zoals  

 

• ziekteresistentie 

• resistentie tegen onkruidgif (Round-up) 

• vorst resistentie 



Nadelen gentech 

1. Doos van Pandora: er wordt nog meer veranderd in het organisme 
dan die éne, enkele eigenschap. Eén gen bepaalt meerdere 
eigenschappen en èèn eigenschap wordt beïnvloed door meerdere genen. 
De gevolgen van gentech op de gezondheid en vitaliteit van het organisme 
zijn niet te overzien. Hiervoor is meerjarenonderzoek nodig dat maar zeer 
spaarzaam wordt uitgevoerd. 

 

2. Schadelijke gevolgen voor gezondheid onafhankelijk 
onderzoek: de consumptie van gentech heeft schadelijke gevolgen op de 
gezondheid van mens en dier (Recentelijk Frans onderzoek ratten door Dr. Seralini: 
www.aseed.net/new/nl/gmo-mainmenu-174/1089-gm-maize-linked-to-tumours) 

 

3. Toename van gebruik giftige middelen: Een aantal 
gentechgewassen (mais, soja, katoen) zijn genetisch gemanipuleerd om 
de onkruidbestrijder Round-up te overleven. Round-up is een 
kankerverwekkend middel, en wordt in de teelt van deze 
gentechgewassen volop gebruikt. Gebruik van Round-up wereldwijd is niet 

af- maar toegenomen de laatste jaren. Ook zeer schadelijk voor de bijen.   
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Nadelen gentech 

4. Afhankelijkheid van multinationals gentechzaden 
gepatenteerd door multinationals, boeren tekenen een contract dat zij de 
gentechzaden niet zelf vermeerderen, op straffe van zware boetes. Ook 
kopen ze zowel het zaad, als de kunstmest en de bestrijdingsmiddelen bij 
hetzelfde bedrijf, waardoor er grote afhankelijkheid ontstaat 

 

5. Uitkruising van gentechstuifmeel Ook gentechstuifmeel 
verspreidt zich met de wind, de vrije natuur in, en is daar niet meer uit terug 
te halen 

 

6. Discriminatie: In Amerika kan op diverse plekken al geen biologische 
sojateelt meer mogelijk, omdat besmetting met gentechstuifmeel 
gegarandeerd is in die gebieden 

 

7. Daling van de bio-diversiteit en bedreiging van bijen: 
door gentechteelten worden enorme monocultures geteeld met desastreuze 
gevolgen voor de bijenpopulaties 



Ondanks  
langdurig en breed uitgevoerde  

wetenschappelijke studies die aantonen dat: 

 

• ecologische landbouw gezonder en duurzamer is dan 
gangbaar, èn economisch meer oplevert (Rodale-onderzoek: 

www.rodaleinstitute.org/files/FSTbookletFINAL.pdf,  

 IAASTD www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/iaastd-briefing/ )  

• gentechvoedsel en de in de gentech gebruikte giffen 
ziekmakend en zelfs kankerverwekkend zijn (Seralini et 
al.) 

 

 krijgen multinationals als Monsanto, Bayer etc. NOG 
STEEDS de kans om door te gaan met hun vervuilende 
praktijken, en werken boeren en burgers daar wereldwijd 
aan mee, soms omdat ze geen andere keus meer 
hebben, zoals de katoentelers in India…...  

http://www.rodaleinstitute.org/files/FSTbookletFINAL.pdf


Het is tijd voor  

de fluwelen revolutie  

van de zaadwinners en zaaiers….. 

 
• Laten we het ZELF anders, 

gezonder gaan aanpakken!  

 

• Bottom-up, want er is geen tijd 

meer om te wachten totdat de 

vervuilende multinationals hun koers 

wijzigen en regeringen werkelijk hun 

verantwoordelijkheid voor een 

gezonde wereld nemen 

 

 

We hebben geen tijd  

te verliezen!  

Doe je mee? 

 



4. Hoopvolle initiatieven 

Boeren, burgers en  
(moes)tuinders  

nemen het heft  

weer in eigen hand 



Er is hoop, maar nog  

veel werk te verzetten 

 

Boerenzaadgoed ontwikkelt zich,  

tegen de verdrukking in,  

dankzij vele mensen en netwerken  



Stichting Zaadgoed in Nederland bevordert sinds 
1998 de diversiteit aan rassen in de biologische 
landbouw door concrete veredelingsprojecten te 
steunen en voorlichting te geven aan 
consumenten en scholen. www.zaadgoed.nl 

 

http://www.zaadgoed.nl/


Toekomst Zaaien 

acties van burgers en boeren die samen een veld 
inzaaien om aandacht te vragen voor het belang 

van gentechvrij zaadgoed  
www.stichtingdemeter.nl/toekomst-zaaien-in-oktober/ 
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• Edith Lammerts van Bueren is de eerste 
hoogleraar Biologische Plantenveredeling 
in Europa, aan de Universiteit van 
Wageningen.  www.bioimpuls.nl 

 



De Bolster biologisch 

zaadteelt en 

veredelingsbedrijf in 

Nederland 

 

 

• Netwerk Eeuwige Moes: bundelt  mensen die 

zaad winnen en rassen instandhouden  

www.deoerakker.nl/netwerk.htm 

 

http://www.deoerakker.nl/netwerk.htm


• Velt: Vereniging voor ecologisch leven 
en tuinieren (sinds 40 jaar) verspreidt 
informatie en organiseert studiedagen, 
cursussen en zadenruilbeurzen: Studiedag op 

17 november 2012 in Brussel: ‘Schiet in Zaad’ www.velt.be 

 

 

 

 

 

en diverse andere initiatieven, bedrijven en 
tuinen… 

http://www.velt.be/


5. Zelf zaden winnen 

Een ambacht  

om  

te ‘her-overen’ 



• Zelf zaden winnen is een vak apart: 

vraagt veel kennis en kunde, maar kan bij 

sommige planten ook makkelijk zijn. 

• Aandacht. De teelt van zaadgewassen 

vraagt extra aandacht in teelt, oogst en 

bewaring  

• Voor beknopte en uitgebreide 

teeltaanwijzingen zie de handleiding van 

Pro Specie Rara uit Zwitserland, Kokopelli 

uit Frankrijk, of het Handboek 

Ecologisch Tuinieren van Velt 



Gewassen waar moeilijk eigen zaad van 

gewonnen kan worden 

 

Wortel (foto) 

Prei  

Ui  

Knolselderij  

Veel kolen  

(bloemkool, 

spitskool) 



Gewassen waar makkelijk eigen zaad  

van gewonnen kan worden 

Tomaat  

Boon (spercie-, capucijners 
doperwtjes (foto), etc) 

Veldsla 

Pompoen en courgette  

 (let op kruisbestuiving!) 

Winterpostelein 

Boerenkool  

Kervel  

Goudsbloem  

Oost-Indische kers 

 



Wat moet je weten van de plant? 

• Eenjarige planten: maken zaad in het 
eerste jaar: tomaat, courgette, 
komkommer, spercieboon, sla 

• Tweejarige planten: maken zaad in 
tweede jaar: wortel, prei, ui, knolselderij, 
rode biet, kolen. 

 1e jaar: vorming reservevoedsel in knol 

    2e jaar: knol groeit na een koudeperiode 
uit tot stengel, met bloem en zaad 



Bloemstructuur 

Zelfbestuivers:  

tomaat, paprika (foto), 
sla .. 

• Bestuift zichzelf   

• Weinig kans op 
kruisbestuiving met 
andere rassen 

• Van een paar planten 
zaden oogsten is  

 voldoende 

 



Bloemstructuur 

Kruisbestuivers: alle koolsoorten, wortel, 

pompoen, courgette, spinazie, biet 

• Bijen of wind zijn nodig voor bestuiving.  

• Stuifmeel ‘kiemt’ niet goed op eigen 

stempel of komt er door de bloembouw 

niet makkelijk op 

Minimaal 50 planten oogsten om 

inteeltdepressie te voorkomen 

 



Teeltplanning 

• Rekening houden met isolatieafstanden (zie 
volgende tabel).  

 

• Een scheiding in de tijd aanbrengen (bv. het ene 
jaar de ene soort telen voor zaad, bv courgette, 
en het andere jaar pompoen telen en dan geen 
courgette daar in de buurt planten)  

 

• Papieren zakje of zakje van kaasdoek over de 
bloeistengel aanbrengen om kruisbestuiving te 
voorkomen 



Groentesoort Bestuiving Door Isolatieafstand(*1) 

Winterpostelein Strikte zelfbestuiving  2 m  

Doperwt Strikte zelfbestuiving  Geen 

Spercieboon Vnl zelfbestuiving  Insecten  5-10 m 

Sla Vnl zelfbestuiving  Insecten  2-5 m 

Tomaat Vnl zelfbestuiving  Insecten  3-4 m 

Komkommer Kruisbestuiving  150 m  

Pompoen Kruisbestuiving  Insecten  250 m 

Prei Kruisbestuiving  Insecten  150 m 

Suikermais Kruisbestuiving  Wind  400-500 m 

Radijs 

 

Kruisbestuiving  Insecten  150 m. 

(*1) Isolatieafstand = de minimale afstand die er in een teeltseizoen moet zijn tussen twee 

verschillende rassen van dezelfde soort om kruisbestuiving te voorkomen.  



Oogsten 

Bij voorkeur bij mooi droog weer zodat je  

de optimale kwaliteit zaad oogst 



Drogen 

• aan de lucht: planten op een droge en tochtige 
plek ophangen: bonen, mais, pastinaak, wortel, 
sla. Voor de fijnere zaden als pastinaak en 
wortel de planten ondersteboven hangen en een 
vliesdoek eromheen doen zodat de zaden niet 
op de grond vallen. 

 

• op ‘badkamer/keukentegels’: zaden uit de 
vruchten halen en op geglazuurde tegels te 
drogen leggen: tomaat, komkommer, pompoen. 



Selecteren van de zaden 

 

Belangrijk  

om de beste,  

gezondste zaden  

uiteindelijk over  

te houden 



Bewaren 

• Droog, koel en donker  

• Ieder zaad heeft een verschillende 

kiemduur =  ‘houdbaarheid’ 

• Koffiefilters om zaden in te bewaren, 

houden de zaden goed droog  

• Vriezer: door zaden enkele dagen in de 

vriezer te leggen gaan eventuele larven in 

het zaad dood. 



Zaden ruilen 

Er zijn steeds meer zaden-ruilmarkten  

van moestuinierders (Foto: Amsterdam) 



Afsluiting 

Steun Boerenzaadgoed: 

wordt hoeder  

van levensenergie 



Eigen zaad telen en winnen 

is onderdeel van ons  

gezamenlijk culturele erfgoed 

een uitdaging voor elke moestuinierder! 



Als je geen zaden wilt of kunt telen,  

kun je ook boeren en tuinders steunen  

die op hun eigen bedrijf  

biologisch zaadgoed telen 



Samen kunnen we  

een andere, gezonde  

wereld maken: 

en het is nog  

leuk en lekker ook!  



Succes met je zaadteelt! 

Doe je ook mee? 

Illustratie : Semons la Biodiversité (Franse actie sinds 2009 om het zaaien van biodiversiteit te bevorderen) 


