
Waarom een ZadenBib?



Wat is een ZadenBib?
● Bibliotheek 
● Zelf geoogste zaden binnenbrengen en/of meenemen. 

○ eetbare planten, 
○ medicinale planten, 
○ sierplanten, 
○ bloemen, 
○ vergeten groenten, 
○ kruiden,  …

● Toegankelijk voor iedereen
● Gratis



Een win-win situatie voor ons allemaal

U kan gemakkelijk variëren in de tuin en op je bord,
U vergroot hierdoor de bio-diversiteit, 
U maakt een ander blij 



Eet jij elke dag hetzelfde?



Waarom is biodiversiteit zo belangrijk?



Meer biodiversiteit

=

Meer natuurlijk kapitaal 

en

Veerkrachtige ecosystemen



Veerkrachtige ecosystemen

= beter inspelen op veranderende omstandigheden, stress-situaties



In tegenstelling tot monocultuur!



Biodiversiteit: stand van zaken
Ongeveer de helft van de planten en dieren staat op de 'Rode Lijst' (externe link), een inventaris van 

bedreigde diersoorten. 

Circa 30 % van de soorten is zeer kwetsbaar of met uitsterven bedreigd. 

Ongeveer 7 % is al uitgestorven, dit wil zeggen, niet meer aangetroffen sinds 1980. 

De belangrijkste oorzaken van deze negatieve trends zijn het verdwijnen van geschikte leefgebieden en 
de verminderde milieukwaliteit. 

bron: 
http://www.belgium.be/nl/leefmilieu/biodiversiteit_en_natuur/bedreigde_diersoorten/toestand_in_belgie

http://www.belgium.be/nl/leefmilieu/biodiversiteit_en_natuur/bedreigde_diersoorten/toestand_in_belgie
http://www.belgium.be/nl/leefmilieu/biodiversiteit_en_natuur/bedreigde_diersoorten/toestand_in_belgie


Wat kun je zelfdoen?
Biodiversiteit zaaien (en oogsten)

Zaad telen: het begin van alle leven

Rassen en soorten in stand te houden
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Boeren: levensonderhoud door het houden van vee en/of het bebouwen van land

Zaadtelers: Gespecialiseert in het selecteren en telen van nieuwe zaden

Agrochemise bedrijven: Gespecialiseerd in het manipuleren van de zaden



Citaat Those who control the seeds,

control the food and

control the planet.

(Vandana Shiva,
 winnares alternatieve 
nobelprijs in 1993)







sept 2016



Wat gebeurt er vandaag?
• In Europa controleren vandaag 5  → 4 ? agrochemische bedrijven nu al ruim 50% 

van de zadenmarkt. 

• Ze gebruiken het cultureel erfgoed aan soorten en variëteiten voor hun 
veredelingswerk. 

• Niet het ras maar de genen zijn belangrijk want daar kun je mee knutselen en 
plakken, dat kun je octrooieren.

• Hun doel is zoveel mogelijk verkopen en F1-hybriden, octrooien en genetisch 
gemodificeerde organisme zijn de instrumenten om dit te bereiken. 

•  de VN landbouworganisatie schatte dat de diversiteit binnen landbouw- en 
voedselgewassen de afgelopen eeuw al met 75% af is genomen.

• 1/3 van de resterende soorten zou voor 2050 kunnen verdwijnen. 



Kan jij (straks) nog kiezen wat je eet?



Boeren: levensonderhoud door het houden van vee en/of het bebouwen van land

Zaadtelers: Gespecialiseert in het selecteren en telen van nieuwe zaden

Agrochemiche bedrijven: Gespecialiseert in het manupuleren van de zaden

Korte termijn visie



(bio)Boeren: levensonderhoud door het houden van vee en/of het bebouwen van land maar op een 
duurzame manier (traditie en innovatie vinden hun weg)

Zaadtelers: Gespecialiseert in het selecteren en telen van nieuwe zaden

Agrochemische bedrijven: Gespecialiseert in het manupuleren van de zaden

Lange termijn visie



Culturele erfgoed is de basis voor de toekomst!
= Resultaat van tientallen generaties boeren en tuinders 

= Natuurlijke selectie:

Planten die het in hun veldomstandigheden - de bodem en de omgeving - 
het beste deden

om ze vervolgens te vermeerderen en verder te telen. 

= Natuurlijke aanpassing



Industrie (agrochemische):

Uniformiteit

Steriliteit en eigendom

Resistentie (inclusief)

Volkstuinders en bioboeren :

Diversiteit

Vitaliteit en vrij verkeer

Tolerantie



Industrie (agrochemische):

= Chaos in de plant, 

= Chaos in de bodem,

= Chaos op het veld

Ecologisch onevenwicht

Volkstuinders en bioboeren :

= Natuurlijke aanpassing

= Harmonie met de bodem

= Kans voor iedereen

Ecologisch evenwicht



Een win-win situatie voor ons allemaal:
U kan gemakkelijk variëren in de tuin en op je bord,
U vergroot hierdoor de bio-diversiteit, 
U maakt een ander blij 
U werkt mee aan de instandhouding van ons culturele erfgoed
U bouwt mee aan onze toekomst


