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Afscheid bestuursleden
Bij de laatste bestuursvergadering hebben we afscheid
genomen van twee bestuursleden: Coen ter Berg en Michel
Haring. Coen ter Berg is ruim tien jaar verbonden geweest aan
onze stichting. Als bestuurslid onderhield Coen de contacten
met de telers, bezocht hij alle veredelingsprojecten en organiseerde hij de cursus “selectie in eigen boerenhand”. Met zijn
uitgebreide netwerk in de biologische sector en zijn grote kennis van de praktijk heeft hij een enorme bijdrage geleverd aan
het stimuleren van biologische veredeling.
Michel Haring heeft als bestuurslid onder andere het sla-veredelingsproject op een vrijeschool in Haarlem opgezet. Als
hoogleraar plantenfysiologie weet Michel veel van veredelingstechnieken. Van die kennis hebben we dankbaar gebruik
gemaakt voor de cursus ‘selectie in eigen boerenhand’ en
diverse lezingen. Beide bestuurders zullen erg gemist worden.
Hierbij willen we ze nog een keer hartelijk danken voor hun
grote inzet voor de biologische veredeling en het behoud van
de biodiversiteit in de landbouw.

Waarom Stichting Zaadgoed ?

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
veredelingsactiviteiten 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 15 euro (of meer) over te maken op banknummer
19 83 73 996 t.n.v. Stichting Zaadgoed te Zeist o.v.v. uw naam
en volledige adres. Of kijk op www.zaadgoed.nl voor meer informatie.

Hoogleraar slaat
brug tussen
wetenschap en praktijk

Aardappels, spinazie, gerst en
broccoli. Vanuit Wageningen
Universiteit werkt Edith
Lammerts van Bueren
aan nieuwe rassen voor de
biologische landbouw.
Stichting Zaadgoed steunt
haar werk.

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.
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Op de hele wereld is er maar één
hoogleraar Biologische Plantenveredeling. Die ene hoogleraar
zit in Nederland op Wageningen
Edwin Nuijten (Stichting Zaadgoed) samen met Jan en Rick Overesch bezig met selectie van broccoliplanten
Universiteit. Het gaat over Edith
Lammerts van Bueren, oprichter
van Stichting Zaadgoed.
veredelingsprojecten waar tot voor kort weinig aandacht voor
Ze bekleedt een 'buitengewone' leerstoel. Dat betekent dat
was. Een van haar projecten is het broccoli-onderzoek. Dankzij
haar onderzoeksgebied een extraatje is. Oftewel, het is een
de financiële bijdragen van Stichting Zaadgoed (zie kader)
nieuw onderzoeksgebied dat buiten het vaste leerplan van
worden de studenten begeleid en ontvangen de boeren een
Wageningen Universiteit valt.
vergoeding voor hun inzet.
Groot succes
Tijdrovende bezigheid
Edith heeft negen aio's (assistenten in opleiding) onder
De meeste broccolirassen in het winkelschap zijn ontwikkeld
haar hoede. Edith: “Vorig jaar is de eerste gepromoveerd.
met 'protoplastfusie', een techniek waarmee aan de cellen
Dit jaar gaan er nog drie hun proefschrift afronden. Het is
van de plant is gesleuteld. Deze techniek is in de biologischprachtig dat ik zoveel aio's heb kunnen krijgen. De meeste
dynamische landbouw verboden en ook in de ecologische
buitengewoon hoogleraren hebben er maar één of twee.”
landbouw omstreden. Helaas zijn nog maar weinig alternatieve
Vanwege het grote succes is haar leerstoel dan ook verbroccolirassen beschikbaar. Om voldoende keuze te houden
lengd met een tweede termijn (2010-2015). Samen met
zal de sector dus haar eigen rassen moeten ontwikkelen.
aio's, studenten en boeren werkt Edith aan innovatieve

door: Annelijn Steenbruggen

Lezing over zaadteelt
Op zaterdag 24 november heeft Janneke Tops op verzoek
van Stichting zaadgoed op de Groene Passie beurs in Apeldoorn een lezing gegeven over zaadteelt voor moestuinders. In haar verhaal ging ze in op de geschiedenis van de
zaadteelt en op het verschil tussen zelf- en kruisbestuivers.
Maaike Raaijmakers van Stichting Zaadgoed gaf een korte
inleiding en bestuurslid Jan Velema was aanwezig voor het
beantwoorden van technische vragen. De workshop was
drukbezocht en Janneke kreeg naderhand veel enthousiaste
reacties. Haar presentatie vindt u op onze website. Het is
de bedoeling dat we in de toekomst meer met Janneke
gaan samenwerken.

2 maart zadenruilbeurs in Den Bosch
Op zaterdag 2 maart
organiseert A Seed voor
de tweede keer een
zadenruilbeurs. Dit keer
in Den Bosch. Naast de
ruilbeurs, die vorig jaar een groot succes was (zie foto), is er
een uitgebreid workshopprogramma met onderwerpen als zelf
zaden bewaren, zaadnetwerken, de gevolgen van octrooien en
gentechnologie etc. Stichting Zaadgoed zal met een stand aanwezig zijn en onder andere zaden uitdelen voor een nieuwe
ronde van de rassentoets. Zondag 3 maart is een doedag met
aandacht voor locale initiatieven zoals stadslandbouw. Kijk voor
het volledige programma op http://reclaimtheseeds.nl

tekst : Annelijn Steenbruggen

Hart voor biodiversiteit
Steeds vaker vragen grote bedrijven octrooi aan op erfelijke
eigenschappen van planten of dieren. Hiermee wordt het
leven zelf geprivatiseerd. Bionext, ketenorganisatie voor
biologische landbouw en voeding, vindt dat veredelaars en
boeren vrij moeten kunnen beschikken over alle erfelijke
eigenschappen van planten en dieren voor de ontwikkeling
van nieuwe rassen. Dit vraagt om een aanpassing van de
Europese octrooiwetgeving.
Om hiervoor meer maatschappelijke steun te krijgen en
zo de politieke druk op te voeren, is Bionext een campagne
gestart met als slogan ‘Hart voor biodiversiteit, geen
octrooi op leven’. Stichting Zaadgoed ondersteunt deze
actie van harte. U kunt de petitie tekenen op
http://hartvoorbiodiversiteit.petities.nl of kijk voor meer
info op www.bionext.nl/hartvoorbiodiversiteit

