Wat doet ProSpecieRara?
• Mensen ondersteunen die zelf zaad
telen van historische of lokale rassen.
• Een levende genenbank instandhouden
van Nederlandse en Belgische rassen
• Demonstratietuinen opzetten in
openluchtmusea, op landgoederen en
historische tuinen.
• Zaden-ruilbeurzen en plantjesmarkten
organiseren.

Wat is ProSpecieRara
ProSpecieRara betekent Vóór Zeldzame Rassen.
ProSpecieRara is een netwerk van mensen die
zich inzetten voor de instandhouding en het
gebruik van een brede diversiteit van cultuurplanten en -dieren.

Wat kunt U doen?
• Word donateur en steun het werk
van ProSpecieRara en de mensen
die ons agro-culturele erfgoed in
standhouden.
• Meld u aan als deelnemer en
word één van onze zaadtelers en
instandhouders. Om zelf zaden te
kunnen oogsten kunt u bij ons een
cursus volgen.

Voor ons dagelijks voedsel zijn wij sinds het begin van de landbouw afhankelijk
van cultuurgewassen zoals graan, aardappelen, groenten en fruit. Daarnaast
houden wij koeien, schapen, kippen. Niet alleen voor voedsel maar ook voor
grondstoffen, energie of gewoon voor het plezier hebben wij nuttige planten,
bloemen en huisdieren. Bij elkaar vormen deze planten en dieren ons levend
erfgoed.

Over ProSpecieRara
ProSpecieRara is van oorsprong een Zwitserse organisatie die al meer dan 30 jaar
actief is met 3000 actieve deelnemers. Zij houden 26 landbouwhuisdierrassen
in stand, 1000 tuinplanten, 450 bessen en 1800 groenterassen. ProSpecieRara
Nederland is in 2014 opgericht door een samenwerkingsverband tussen Stichting
Zaadgoed, Stichting De Oerakker en verschillende netwerken voor historische en
regionale rassen. Voor meer info zie www.prospecierara.nl
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Door de industrialisering van de landbouw, de globalisering van de
voedselproductie en de toepassing van biotechnologie is het beheer van
cultuurgewassen steeds meer in handen gekomen van grote internationale
zaadbedrijven. De biodiversiteit in de landbouw wordt ernstig bedreigd en de
consument, maar ook de boer en tuinder, zijn vervreemd van de bron van ons
voedsel: het zaad. Mensen die zelf zaad telen of rassen in stand houden zijn
zeldzaam geworden. Veel historische en lokale rassen dreigen uit te sterven.
Daar wil ProSpecieRara iets aan doen.
Biodiversiteit
Als je gezond wilt blijven moet je niet elke dag de zelfde dingen eten maar
zo veel mogelijk verschillende verse groente en fruit. Hetzelfde geldt voor de
landbouw: als je grote uitbraken van ziektes wilt voorkomen moeten we geen
monocultuur hebben, maar een grote diversiteit aan rassen en gewassen
verbouwen. Biodiversiteit zorgt voor variatie, weerstand, aanpassingsvermogen
en duurzaamheid. Om de biodiversiteit in de landbouw in stand te houden en
te vergroten hebben we de betrokkenheid nodig van veel boeren en burgers.
Mensen die zelf zaden telen, rassen in stand houden of zelfs nieuwe rassen
selecteren. Biodiversiteit gaat over variatie, niet over massa.

Doe mee:
Zaai Biodiversiteit!
Word donateur of meld u aan als instandhouder
Netwerk voor zaadteelt
van cultuurgewassen
en instandhouding van
biodiversiteit

Westlandse boerenkool - sinds 1940

Aardappel Rode Eersteling - sinds 1933

www.prospecierara.nl
www.deoerakker.nl
www.zaadgoed.nl

ProSpecieRara is een gezamenlijk initiatief van
Stichting Zaadgoed & Stichting De Oerakker

Herma Minderhoud houdt al lang van
tuinieren en zij heeft op dit moment een
kleine moestuin in Den Haag. “Ik word
gewoon heel gelukkig van tuinieren”,
zegt zij. Documentaires over Ruurd
Walrecht (verzamelaar van oude rassen en
oprichter van de Oerakker) hebben haar
interesse voor zaden gewekt. “Eerst heb
ik gewoon van doorgeschoten planten het
zaad verzameld, later ben ik me meer in
zaadteelt gaan verdiepen. Ik volg nu de
cursus zaadteelt van Stichting Zaadgoed
en ik doe mee aan de rassentoets.
Daarvoor heb ik 25 zaden gekregen van de
kroonerwt, een oud erwtenras dat nu niet
meer in de handel is. Ik vind het geweldig
dat ProSpecieRara nu ook in Nederland
gaat beginnen. Hoe meer mensen met
zaadteelt bezig zijn hoe beter. Ik wil graag
instandhouder worden van een oud erwtenof bonenras en het lijkt me ook heel leuk
om met andere moestuinders zaden uit te
wisselen”.

Rijnsburger Bolronde Gele ui - sinds 1899
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Loek Hilgers is al sinds 2006 actief
met de teelt van oude graanrassen.
Hij is oprichter van Stichting Korensla
en tevens bestuurslid van Stichting De
Oerakker. “Oude rassen, zoals de twee
meter hoge Sintjansrogge, moet je niet in
een vriezer in een genenbank opsluiten”,
zegt Loek, “maar instandhouden in de
omgeving waar zij thuis horen en zich
verder kunnen ontwikkelen. Daardoor zijn
het geen historische rassen meer, maar
levende streekrassen die je ook kan
gebruiken voor echte streekproducten.”
De oude graanrassen van Loek hebben
ook de belangstelling van landschapsen natuurbeheerorganisaties. Deze
rassen zijn eigenlijk een voorwaarde
voor een natuurlijk beheer van het
cultuurlandschap; ze hebben een positieve
invloed op wilde akkerplanten, zoals
korensla. “Ik vind het daarom belangrijk
dat de oude landrassen meer beschikbaar
komen, daar is nog veel werk te doen”.
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Verena ‘t Hooft is tuindersdochter en heeft
veel belangstelling voor planten. Zij teelt
samen met haar vader dit jaar voor het
eerst zaad van boerenkool Westlandse
Winter. Ze wil het liefst selecteur of
veredelaar worden. “Het lijkt me mooi
werk om planten te selecteren die beter
zijn aangepast aan steeds wisselende
omstandigheden. Want het klimaat
verandert en elke streek heeft zijn eigen
kwaliteit. Ik geloof er niet in dat grote
zaadbedrijven één ras kunnen maken,
dat overal goed is en iedereen wil telen.
Daarom wil ik meewerken om een grotere
variatie van soorten te maken.” Ze spreekt
ook uit ervaring want de boerenkool doet
het juist op hun tuin heel goed. Mensen uit
de buurt vinden die lekkerder dan die uit
de supermarkt. “Over zaadteelt en selectie
moet ik nog heel veel leren, daarom is het
heel goed dat ProSpecieRara begint”.

Sla Roem van Slochteren - sinds 1856
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Lambert Seijens vond de naam
ProSpecieRara eerst een beetje vreemd,
“Maar,” zegt hij “toen bedacht ik: het is
precies waar ik ook voor ben, Vóór Zeldzame
Rassen! ”. Lambert is de tuinder van de
Tuinen van Weldadigheid in Veenhuizen.
Hij verzamelt en teelt veel bijzondere
gewassen. En omdat die rassen zeldzaam
zijn en moeilijk te verkrijgen, vermeerdert hij
ze zelf. Eén van zijn favorieten is aardappel.
“Mijn vader was aardappel-selecteur, ik heb
die voorliefde van hem”. Lambert weet dat
je alleen een aardappelras in stand kan
houden als je heel streng selecteert. Anders
is het pootgoed na een paar jaar volledig
besmet met virus. Hij heeft een unieke
collectie van 100 rassen. Daar zitten veel
bij die je niet snel in de winkel zult vinden:
Friese Geeltjes uit Berlicum of Drentse
Sientjes. Lambert: “Ik vind het geweldig
dat ProSpecieRara ook in Nederland begint,
want er is nog veel te doen om bijzondere
groenten bij het publiek beter bekend
te maken. Als er een plantjesmarkt of
zadenruilbeurs wordt georganiseerd ben ik
van de partij”.
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Ja, ik word donateur van ProSpecieRara
Naam:

Telefoon:

Adres:

E-mail:

Postcode:

Bankrekening (IBAN):

Plaats:
Ik machtig Stichting Zaadgoed voor het Netwerk ProSpecieRara tot wederopzegging af te
schrijven van mijn rekening:
€ 2,50 per maand 		
€ 5,00 per maand *		
					

€ 30,00 per jaar
€ 60,00 per jaar *
Eénmalig een gift van €

*

Ik maak zelf éénmalig een gift over van €
* op rekening NL38TRIO 0786 6788 60
  t.n.v. Stichting Zaadgoed o.v.v. ProSpecieRara.
* Ik ontvang graag het gratis boekje “Bijen in Beeld” (minimaal € 5 per maand, € 60 per jaar).
Ik ben een bedrijf en wil graag sponsor worden. Neem contact met mij op.
Ik ontvang graag de nieuwsbrief per E-mail.
Datum: 					

Handtekening:

Stichting Zaadgoed heeft de ANBI-status, zodat uw gift aftrekbaar is voor de belasting. Uw donatie verplicht u tot
niets en is te allen tijde schriftelijk opzegbaar. Als donateur ondersteunt u ons werk en helpt u mee biodiversiteit
in stand te houden, u krijgt korting op onze cursussen en u kunt zelf instandhouder worden van een ras.

