
4 Kiemkracht - voorjaar 2019 voorjaar 2019

Stichting Zaadgoed 
voor biologische zaadteelt 

en veredeling

De biologische landbouw wil gezonde en smakelijke voeding produceren
zonder kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen en gentechnologie. 
Daarvoor zijn rassen nodig die zijn aangepast aan de biologische teeltwijze.
Biologische rassen met een brede weerstand tegen ziekten en plagen en
een goed ontwikkeld wortelstelsel om voldoende voedingstoffen uit de
bodem of organische mest te halen. Om deze rassen te ontwikkelen is veel
veredelingswerk nodig, veel meer dan tot nu toe wordt gedaan. Stichting
Zaadgoed is opgericht om biologische zaadteelt en veredeling te stimuleren.
Dit doet ze onder andere door het ondersteunen van concrete veredelings-
activiteiten voor en door biologische telers en veredelaars. 
Daarnaast zet de stichting zich in voor het behoud van de diversiteit aan
gewassen en rassen in de landbouw. Uw hulp is daarbij hard nodig. Bent
u enthousiast over de doelstellingen van Stichting Zaadgoed, word dan
donateur door 20 euro (of meer) over te maken op banknummer IBAN:
NL52 TRIO 0198 373 996 t.n.v. Stichting Zaadgoed te Zeist o.v.v. uw naam
en volledige adres. Of kijk op www.zaadgoed.nl voor meer informatie.
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Waarom Stichting Zaadgoed ? Welkomstgeschenk
Voor nieuwe donateurs heeft Stichting Zaadgoed een set van 
4 mooie ansichtkaarten ontwikkeld. Op de kaarten staan foto’s
van gewassen
waaraan in
projecten van
Zaadgoed
gewerkt
wordt.

Kiemkracht is een uitgave van Stichting Zaadgoed en verschijnt 2x per jaar.
Redactie: Maaike Raaijmakers.
Aan dit nummer werkten mee: Annelijn Steenbruggen, Jan van Arragon 
Willy Douma, Cor Zenhorst, Edwin Nuijten, Tineke Alberts.
Foto’s: Archief Bioakker, Michiel Wijnbergh, Bioimpuls
Vormgeving & productie: Buro Laga.
Adres: redactie en Stichting Zaadgoed: Postbus 127 3700 AC Zeist.
E-mail: info@zaadgoed.nl 
website: www.zaadgoed.nl 
Bank: Triodosbank - IBAN: NL52 TRIO 0198 373 996
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Vorig jaar bereikte Jan van Arragon de pensioen-
gerechtigde leeftijd. Voor de biologische groenteteler,
zaadteler en veredelaar van de Bioakker is dat geen
reden om te stoppen met werken. Hij bouwt wel het
aantal boerenmarkten af waar hij zijn groentes
verkoopt, maar dat is ook om meer tijd vrij te maken
voor zijn levenswerk: zaad- en pootgoed veredelen én
bevrijden.

Nieuw bestuurslid stelt zich voor
Stichting Zaadgoed heeft een nieuw bestuurslid: Tineke 
Alberts. Vorig jaar
vertelde ze haar 
verhaal in de
kiemkracht als een
van de initiatiefne-
mers van de Zaderij.
Nu zit ze namens de
Zaderij in het bestuur
van Zaadgoed.
Tineke: “Ik ben bio-
logisch boer in Bant,
derde generatie pio-
nier in de Noordoost-
polder. Sinds mijn
studie los geweest
van het boeren
bestaan, maar ik
werd terug geroepen.
Ik zag ooit een film
over Bhutan, over boeren die zaad met elkaar aan het
uitwisselen waren,.. dit resoneerde,.. ik dacht toen nog:
Daar ga ik op vakantie. Maar inmiddels is mijn vakantie in
het hier en nu! Ergens in mij is er een zaadje gaan
kiemen,….langzaam aan begin ik het te begrijpen en volg 
ik mijn zielsbestemming”.
Samen met de andere bestuursleden wil Tineke vooral
werken aan bewustwording en kennis vergroting onder de
telers met als doel de zaadteelt door boeren te stimuleren. 
Tineke: “Ik heb zestien jaar ervaring binnen het onderwijs
en zal mijn vaardigheden daarin gebruiken naast mijn
boeren verstand. Ik hoop u te ontmoeten! “

aspect leuk vond, heb ik deze baan zes jaar volgehouden. Toen
heb ik de sprong gewaagd om met mijn jonge gezin naar een
biologisch-agrarische woon-werkgemeenschap in Zuid-Duits-
land te verhuizen.”

Zonder dierlijke mest
In Duitsland werden de ogen van Jan geopend. Op een paar
honderd hectare werd zo zelfvoorzienend mogelijk op commer-
ciële basis groente verbouwd: niet alleen zonder input van
chemie maar ook zonder dierlijke meststoffen en met eigen 
zaadteelt. Jan: “Op de landbouwschool had ik mijn leerlingen
alles geleerd over bemesting, maar het was nooit in mij
opgekomen dat je ook volledig kunt vertrouwen op stikstof-
bindende groenbemesters, granen en compost. Ik heb twaalf
jaar in Duitsland gewerkt en meegemaakt hoe de marktvraag
naar biologisch explodeerde. In 2001 ging ik terug naar Neder-
land, waar biologisch nog in de kinderschoenen stond. In eerste
instantie heb ik bij zaadteeltbedrijf Vitalis gewerkt, maar al snel
heb ik mijn eigen bedrijf de Bioakker opgezet, conform het 
systeem in Duitsland: zonder dierlijke mest en met eigen 
zaadteelt.”

lees verder op pag 2 →

Kort Nieuws

Uw gift is volledig aftrekbaar
Steeds meer donateurs steunen Stichting Zaadgoed voor minstens 5
jaar. Zodat ze hun gift volledig van de belasting kunnen aftrekken. Er
gelden geen drempels meer als zo’n periodieke gift is vastgelegd in
het formulier dat u op onze site kunt downloaden. We kunnen het
formulier ook toesturen. Gewone giften zijn natuurlijk ook nog steeds
aftrekbaar, maar daar gelden wel de drempels.

Landbouw en veredeling verbinden 
Op 30 november was er een studiedag bij het ILVO, te
Melle in België, georganiseerd door het Netwerk Zelf Zaden
Telen en ondersteund door Stichting Zaadgoed. Circa 40
geïnteresseerden hebben zich een dag lang verdiept in de
vraag: hoe kunnen we landbouw en plantenveredeling weer
verbinden? 
Bij de deelnemers bracht deze vraag een grote diversiteit 
aan antwoorden naar boven met termen als selectiecriteria, 
voedselkwaliteit, samenwerking, diversiteit, en lange termijn
denken. Er waren
ook enkele mooie
poëtische reacties
bij zoals 'handdruk
tussen natuur en
cultuur' en 'de
plant als spiegel
van het land-
bouwsysteem'. 
Een praktisch 
voorbeeld werd
gegeven aan de
hand van het granennetwerk Pajottenland. Binnen dit net-
werk werken Vlaamse graantelers, veredelingsonderzoekers
en verwerkers samen aan nieuwe, korte, afzet ketens. Daar-
bij kijken ze onder andere naar de mogelijkheden van lokaal
aangepaste landrassen. 
Een belangrijk nieuwtje was dat het Netwerk Zelf Zaden
Telen, onder andere geïnspireerd door coöperatie De Zaderij,
besloten heeft zich te professionaliseren. Ze veranderen van
een netwerk in een coöperatie genaamd VZW Vitale Rassen.
Doel is om zaden van boeren en tuinders terug op de markt
te brengen. Meer info: www.zelfzadentelen.be

Selecteren op smaak 
kan de boer niet alleen

Na de middelbare school had Jan van Arragon zich al bijna
aangemeld voor de studie chemie in Delft. “In die tijd was
dat booming business,” blikt Jan terug. “Toch ben ik ook nog
even in Wageningen gaan kijken. De plantenveredeling sprak
mij direct aan. Ik voelde daarin een soort vrijheid: buiten
werken in de natuur aan iets wat in positieve zin de wereld
kan veranderen. Totaal geïnspireerd heb ik voor die studie
gekozen. Het was geweldig: ik studeerde niet alleen maar
kon mij ook als mens ontplooien. Ik kwam in aanraking met
de biologische landbouw en werd vegetariër.”

Impact op milieu
Na zijn studie ging Jan aan de slag op een middelbare land-
bouwschool in Roermond. “De leerlingen kregen onderwijs in
een vastgeroest en dogmatisch systeem van chemicaliën
spuiten en kunstmest strooien,” aldus Jan. “Het ging alleen
maar over optimaliseren van opbrengst zonder enig besef
wat de impact daarvan is op dieren en milieu. Ik heb
geprobeerd om de biologische landbouw op de kaart te
zetten, maar daar stonden ze destijds – begin jaren '80 van
de vorige eeuw – niet voor open. Omdat ik het didactische
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Rivierklei en zandgrond
Zoals andere mensen 's ochtends naar kantoor gaan, zo rijdt Jan naar zijn akkers.
Midden in Zutphen ligt op zware kleigrond de Oogsttuin, waar leden meewerken
en mee oogsten. Daarnaast heeft hij nog een perceel op zandgrond in Almen. Hier
teelt hij groentes en zaden voor de verkoop en werkt hij aan diverse veredelings-
projecten. Jan: “Zaad teelde ik altijd al voor eigen gebruik, maar ik hield er letterlijk
bergjes van over. Gelukkig is twee jaar geleden de Zaderij opgezet waar ik mijn
overschot aan zaden structureel kan afzetten.”

Zinvolle aardappel
Zijn veredelingswerk verdeelt Jan onder in twee takken: de aardappelveredeling in
samenwerking met het onderzoeksprogramma Bioimpuls en zeven tuindersselecties
voor de Zaderij. “Bioimpuls is een project waar ongeveer tien boerenkwekers en
een aantal grote aardappelkweekbedrijven aan mee doen,” licht Jan toe. “Negen
jaar geleden heb ik me daarbij aangesloten om mee te werken aan een aardappel
die resistent is tegen de aardappelziekte Phytophthora. Omdat iedereen een 
andere visie heeft en zijn eigen draai aan de selectie geeft, is de kans groot dat uit
dit project meerdere zinvolle aardappelrassen voort gaan komen. Dit jaar heb ik
voor het eerst drie klonen ingeleverd voor het landelijke bio-proefveld. Voor de
kweekbedrijven is het essentieel dat er boeren bij dit project betrokken zijn. 
Doordat we het vele selectie-werk met elkaar verdelen, wordt het haalbaar. 
De inbreng van de kweekbedrijven is dat zij groot denken en aanpakken. Zij 
kunnen bijvoorbeeld een proefras van de boer op de markt brengen en ook 
verder kijken dan Nederland.”

Dikke van Zutphen
Tuindersselecties zijn soloprojecten waarin Jan zijn eigen visie op
smaak, uitstraling en formaat kan uitleven. “Een tuindersselectie is
weliswaar een nieuw ras, maar niet homogeen genoeg om het aan te
melden als nieuw ras,” legt Jan uit. “Ondanks kleine onzuiverheden
heeft het wel een mooie gebruikswaarde voor de tuinder. Zo heb ik
een raapstelen ras gekruist met meiraap. Na een paar jaar selecteren
heb ik daar een wintervaste raapsteel uit verkregen met sappige en
grove stelen. Ook heb ik een oud sperziebonen ras geselecteerd 
tot een smaakvolle boon zonder draden. De naam die ik aan mijn 
tuindersselecties geef, verwijst naar de verbeterde eigenschappen. 
Zo is de Dikke van Zutphen een grote pompoensoort met dik
vruchtvlees. In mijn visie mag je een pompoen van twee kilo delen
met bijvoorbeeld de buurvrouw.”

Respons op de smaak
Selecteren op smaak kan de boer niet alleen, aldus Jan: “Daar heb ik anderen bij nodig. Ik test regelmatig een nieuwe selectie
bij mijn vaste klantenkring. Op de markt geef ik ze dan twee zakjes – a en b – met bijvoorbeeld aardappels mee. De week
erop vraag ik om respons. Als meerdere klanten aardappel a niet lekker vinden, overweeg ik sterk om die niet meer aan te
houden. Al is een aardappel nog zo resistent, als ie geen smaak heeft ga ik er niet mee door.”

Kritische consument
Voor zijn veredelingswerk ontvangt Jan financiële ondersteuning van Stichting Zaad-
goed: “Daar ben ik heel blij mee. Sommige projecten duren zo lang dat het voor mij
als ondernemer onverantwoord is om daar zonder vergoeding alle de tijd en energie in
te stoppen die ervoor nodig is. Behalve tijd en geld is een visie ook belangrijk: je moet
weten waar je naartoe wilt. Mijn doel is het kweken van kwalitatief goede en
smaakvolle zaadvaste rassen. Dit staat haaks op de trend dat steeds meer boeren-
bedrijven gebruik maken van hybride groenterassen. Een trend die volgens mij ook de
bevolking niet wil. In Duitsland speelt dit veel meer dan hier: daar willen ze weten wat
er op hun bord ligt. Dat gaat in Nederland ook gebeuren. Deze kritische consumenten
geven mij motivatie om door te gaan met dit werk. Ik streef ernaar dat het zaadgoed
weer bevrijd wordt: vrij van regels, winstoogmerk en patenten. Het zaad hoort in 
handen van de boeren te zijn. Liever vandaag dan morgen.”

Meer info: www.bioakker.nl en http://louisbolk.org/bioimpuls
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Samen

Afgelopen najaar hebben we met het project Toekomst Zaaien weer samen (=Duits voor
zaden) gezaaid op diverse boerderijen verspreid over het land. In het samen zijn komen de
mooiste verhalen naar boven. 
Zelf ben ik samen met mijn vrouw en kind op de Zonnehoeve gaan Toekomst Zaaien. Hoewel ik
de boerderij al jaren ken en met de boer ook anderhalf jaar heb samengewerkt, was het echt
weer een bijzondere nieuwe ontmoeting met de boer en de mensen die er waren om te zaaien.
De boer vertelde vanuit zijn eigen ervaring en frustratie hoe belangrijk het is dat we de diver-
siteit aan zaden en rassen bewaren en behouden. Dat verhaal klinkt nog steeds in mij na en 
inspireert me om door te gaan met Stichting Zaadgoed. 
Op het land werd de dualiteit van het samen zaaien duidelijk; overal, evenveel zaaien is met
zoveel mensen onbegonnen werk. Het gaat om de vreugde en de lol van het samen zaaien. 
Dat is iets wat je als boer alleen niet zo hebt. 

Ik wens u allen een vruchtbaar samen zijn deze zomer. 

Cor Zenhorst

Toekomst Zaaien bij de stadshoeve Amsterdam
Sfeer proeven? Lees dan ook de blog van Marjolein Tiemens op onze website (www.zaadgoed.nl/nieuws)

Nieuwe veredelingstechnieken vallen onder de GMO wetgeving
Vorig jaar oordeelde het Europese Hof van Justitie dat nieuwe veredelingstechnieken (NBT’S) zoals Crisp/Cas9 onder de 
Europese GMO wetgeving vallen. Dit betekent dat planten en dieren die gemaakt zijn met deze technieken getoetst moeten wor-
den op mogelijke risico’s voor mens en milieu. Ook moeten eenmaal toegelaten producten worden geëtiketteerd als 
GMO. Uitzonderen (lees vrijstellen) van deze nieuwe technieken van de GMO regelgeving is volgens het Hof in strijd met het
voorzorgbeginsel. De Biologische sector is blij met de uitspraak omdat hij recht doet aan het feit dat technieken zoals Crispr/Cas9 
nieuwe GMO technieken zijn waarvan de veiligheid nog niet vaststaat. Bovendien geeft regulering van deze NBT’s de beste
garantie voor het behoud van keuzevrijheid voor veredelaars, boeren en consumenten. 
Voorstanders van het toepassen van NBT’s hadden gehoopt op een vrijstelling en zijn heel teleurgesteld over de uitspraak 
van het Europese Hof. Ze vrezen dat dit de doodsteek is voor het gebruik van deze technieken binnen Europa. Niet alleen 
vanwege de hoge kosten die met de GMO wetgeving gepaard gaan maar vooral vanwege de weerstand onder burgers tegen
GMO’s. Het Nederlandse kabinet behoort tot de voorstanders van een vrijstelling voor NBT’s en pleit daarom nu bij de Europese 
Commissie voor aanpassing van de Europese GMO wetgeving. Ze hopen hiermee alsnog een vrijstelling te realiseren. Feit is
echter dat de Europese lidstaten sterk verdeeld zijn over dit onderwerp. Een wetswijziging wordt daarom hoe dan ook een 
langdurig proces.
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selectieveld Bioimpuls 

Toekomst Zaaien


