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Hoe is het Toekomst Zaaien verlopen?
Acht boerderijen hebben meegedaan aan het Toekomst Zaaien en in totaal hebben 400-450 mensen
meegezaaid. Bij alle boerderijen was het prachtig zaaiweer (op één bui na) en overal heerste een
fantastische, verbindende sfeer tijdens het zaaien. Op alle plekken hebben de boeren iets verteld over hun
bedrijf, over de biodynamische aspecten en over het belang van goede rassen en biodiversiteit. Daarnaast
waren er korte bijdragen die verschilden per boerderij, bijvoorbeeld van voormalig hoogleraar Edith
Lammerts van Bueren bij De Stadsboerderij Amsterdam, van Jaap Molenaar van de Bijenstichting bij Doornik
Natuurakkers en van Cor Zenhorst van Stichting Zaadgoed bij Zonnehoeve.
Door de publiciteit rond het Toekomst Zaaien hebben veel mensen iets kunnen lezen of zien over het thema
zaadvaste rassen binnen de biodynamische landbouw en over het belang van biodiversiteit en van diversiteit
van zaadgoed. Artikelen of berichten verschenen in zeker 12 tijdschriften en enkele huis-aan-huisbladen.
Omroep Gelderland en Omroep Flevoland hebben een nieuwsitem gefilmd. Ook was er aandacht via allerlei
websites en facebookpagina’s. Er zijn 39.000 flyers over het Toekomst Zaaien verspreid via Natuurwinkels,
EkoPlaza’s, Odin-winkels en via de deelnemende boeren. Al met al hebben minder mensen meegezaaid dan
de 1200 in het projectvoorstel, en zijn via de media veel meer mensen bereikt dan de geraamde 100.000.

Zaaien bij Stadshoeve Amsterdam (foto: Michiel Wijnbergh)

Neveneffecten, meevallers, tegenvallers
Het is bijzonder om te merken dat zaaien echt iets doet met mensen. Net als de kinderen gaan de
volwassenen er volledig in op. Het samen zaaien geeft een verbindend gevoel. Volgend jaar gaan we weer
Toekomst Zaaien en dan willen we extra aandacht geven aan het opbouwen van een blijvende verbinding
van de zaaiers met de boerderij en met biodynamische voeding.
Een mooie toevoeging aan het Toekomst Zaaien was de goedbezochte ‘workshop zaadvaste rassen’, die
Odin op 13 november in het Vreedehuis in Den Haag organiseerde. Er waren lezingen van Edith Lammerts
van Bueren (emeritus hoogleraar biologische plantenveredeling) en Edwin Nuijten (onderzoeker
plantenveredeling bij het Louis Bolk Instituut) en een proeverij met verschillende wortelrassen. Dit is zeker
voor herhaling vatbaar volgend jaar.
Het enthousiasme rond het Toekomst Zaaien is groot en Stichting Demeter, Stichting Zaadgoed en BDVereniging willen de samenwerking rond Toekomst Zaaien volgend jaar voorzetten, samen met de
biologische winkelbedrijven. Bijna alle boeren die dit jaar meededen, doen volgend jaar weer mee en enkele
nieuwe boeren hebben al interesse getoond. Met de contacten die dit jaar zijn opgebouwd wordt nu al
nagedacht over nieuwe ideeën voor volgend jaar, waarbij ook nieuwe partners zullen worden benaderd.
Tegenvaller was dat Minister Schouten de uitnodiging om te komen zaaien bij De Lepelaar niet heeft
aangenomen. Het is ook jammer dat het niet is gelukt een Nederlandse ondertiteling te regelen bij de film
Seed: the untold story. Filmbedrijf Delicatessen had wel interesse, maar er was een probleem met de
rechten.
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Omroep Gelderland interviewt Louis Dolmans van Doornik Natuurakkers

Begroting en kosten
De kosten waren redelijk in lijn met de begroting. Er is € 659 minder uitgegeven dan binnengekomen.

Toekomst zaaien
Uitgaven
Wat?
Communicatie
Organisatie
Reiskosten en diversen
Over (voor volgend jaar)
Totaal

Inkomsten
bedrag begroot
4849
6.500
5550
4.750
442
750
659
11500

Wie?
Demeter
Stichting Zaadgoed
Iona stichting
Triodos Foundation
BD Vereniging

12.000 Totaal

bedrag begroot
5000
5.000
1500
1.500
1500
2.000
2000
2.000
1500
1.500
11500

Contactpersonen
Stichting Demeter, www.stichtingdemeter.nl
Bert van Ruitenbeek (directeur). bert@stichtingdemeter.nl, 06.207.31.016
Ellen Winkel (projectleider), ellen@schrijfwinkel.nl, 06.212.05.816.
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