
 
 

Toekomst Zaaien, stand van zaken 26 juli 2018 
 
Negen Demeter bedrijven nodigen het publiek uit voor Toekomst Zaaien in de weekenden van 
oktober 2018. Iedereen, jong en oud, kan meedoen met het inzaaien van een akker op een 
biodynamische boerderij. Ook vraagt Toekomst Zaaien aandacht voor de toekomst van ons 
zaadgoed. Het is een initiatief van Stichting Demeter in samenwerking met BD-Vereniging en 
Stichting Zaadgoed. 
 

Welke boerderijen doen mee en wanneer? 

1 De Lepelaar in Sint Maarten (boven Alkmaar); op zaterdag 6 oktober 

2 De Kollebloem in St. Lievens-Esse (B); op zaterdag 6 oktober 

3 Buitenbant in Bant (NOP); op zaterdag 13 oktober 

4-De Stadshoeve in Zunderdorp (Amsterdam-Noord) (datum nnb) 

5 Zonnehoeve in Zeewolde; op zaterdag 20 oktober 

6 Doornik Natuurakkers in Lent (boven Nijmegen); op zondag 21 oktober 

7 Beersche Hoeve in Oostelbeers (tussen Eindhoven en Tilburg); zaterdag 27 oktober 

8 Kraaybeekerhof in Driebergen; zondag 28 oktober 

9 Wassende Maan in Deinze-Astene (bij Gent); (datum nnb) 

Het begint overal om 14 uur (tenzij anders vermeld) 

 

Samenwerking met winkelorganisaties: 

Odin: 

-verbindt zich aan het zaaien bij Beersche Hoeve; programma in overleg samenstellen 

-verspreidt TZ-flyers/kaarten in winkel en bericht via haar communicatiekanalen; maakt zelf posters 

gericht op Beersche Hoeve 

-organiseert een activiteit bij een of meerdere winkels met oa een korte lezing door Edith Lammerts 

van Bueren; gericht op het belang van zaadvaste rassen/biodiversiteit 

Natudis: 

-de winkels die redelijk in de buurt zijn van boerderijen waar gezaaid wordt, willen TZ-flyers/kaarten 

verspreiden 

EkoPlaza: 

-winkels willen TZ-flyers/kaarten verspreiden 

-artikel in Lekker Weten en bericht in nieuwsbrief en andere communicatiekanalen in overleg met 

Sigrid 

-vindt het belangrijk dat bezoekers van TZ info krijgen over Demeter en dat ze Demeter in 

natuurvoedingswinkels kunnen kopen (liefst verwijzing naar lokale winkel?) 

 

Samenwerking met anderen 

-De BD-Vereniging (Luc Ambagts) organiseert samen met Reinout Leerentveld het programma op 

Zonnehoeve, met extra aandacht voor de relatie zaadgoed-bedrijfsindividualiteit; en verspreidt TZ-

bericht in haar netwerk 

-Stichting Zaadgoed levert input aan een programma (nog afspreken waar); en verspreidt TZ-bericht 

in haar netwerk 

-Milieudefensie, Vogelbescherming, Triodos Foundation verspreiden TZ-bericht via sociale media 

-Edith Lammerts van Bueren is bereid lezingen te verzorgen, bijvoorbeeld bij natuurvoedingswinkels 

-De Bijenstichting (Jaap Molenaar) overlegt met Louis Dolmans over inbreng bij het programma op 

Doornik Natuurakkers en verspreidt TZ-bericht in haar netwerk 

 

  



 

 

 
 

Publiciteit 

-Minister Schouten wordt uitgenodigd te komen zaaien op De Lepelaar op 6 oktober 

-Artikelen/berichten over Toekomst Zaaien-zijn al toegezegd in Antroposofie Magazine (sept), Krant 

vd Aarde (aug), Demeter Magazine (begin okt), Lekker Weten (sept), Smaakmakend (sept), Seizoener 

(sept), Kiemkracht (sept); TZ is al genoemd in DtE-magazine van Milieudefensie 

-Aan het artikel in Antroposofie Magazine is een actie gekoppeld, waarbij lezers een recept met een 

zaadvast ras insturen en een zakje ‘zaad met een verhaal’ van De Zaderij kunnen krijgen plus een 

jaarabo op AM 

-de TZ-flyer/kaart wordt verspreid via natuurvoedingswinkels en deelnemende boerderijen 

-in sept/okt worden media benaderd en social media ingezet 

-boeren zorgen voor publiciteit in hun eigen netwerk; Ellen levert een bericht aan dat ze kunnen 

gebruiken 

-alle info staat op www.toekomstzaaien.nl 

 

Basisprogramma op de boerderij 

De programma’s op verschillende boerderijen zijn verschillend. Deze elementen vormen de basis: 

-Start om 14 uur: welkom door iemand namens Toekomst Zaaien; welkom door de boer en uitleg 

over de boerderij. Iets vertellen over wat hier specifiek biodynamisch is. Biodiversiteit, natuur, 

robuuste rassen dragen bij aan een gezonde boerderij. Uitleg over het zaaien. Uitdelen petjes. 

-Wandeling naar de akker; dat kan tegelijk een korte rondleiding zijn. En/of mensen krijgen een vraag 

mee zodat ze met extra aandacht rondkijken/luisteren 

-Zaaien 

-Weer verzamelen en uitwisselen. Kan worden ingevuld ism partners. Leuk is ook een petje-op-petje-

af-quiz 

-Afspreken wie bereid is om regelmatig een foto van de akker op sociale media te plaatsen, zodat de 

zaaiers de ontwikkeling van het graan kunnen volgen (kunnen boeren doen, maar ook klanten die 

vaak in de boerderijwinkel komen) 

 

Coördinatie 

Ellen Winkel verzorgt de coördinatie van het project.  

ellen@schrijfwinkel.nl; 06.212.05.816 
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