
De rassen die Stichting Zaadvast ontwikkelt worden niet 
beschermd met patenten en zijn vrij reproduceerbaar. 
De de rassen zijn voor iedereen beschikbaar, maar hierdoor
kan de veredeling niet betaald worden uit de verkoop van
het zaad. Daarom is Stichting Zaadvast afhankelijk van 
fondsen, schenkgeld en sponsoring. 

Zaadvaste rassen zijn open-
bestoven rassen. Ze  zijn 
reproduceerbaar en bezitten 
een natuurlijke variatie die het 
mogelijk maakt om jaar in jaar 
uit de mooiste, gezondste en 
lekkerste planten te selecteren. lekkerste planten te selecteren. 
Op deze manier kunnen zaad-
vaste rassen zich aanpassen
aan de veranderende om-
standigheden van de grond en  

het klimaat en aan de wensen van boer en consument. 
De huidige nog aanwezige agrobiodiversiteit is grotendeels 
te danken aan zaadvaste rassen.

Stichting Zaadvast veredelt zaadvaste rassen. Deze rassen
worden niet gepatenteerd of tegen nateelt beschermd met
kwekersrecht. Wij beschouwen deze rassen als “openbaar
cultureel bezit”. De stichting heeft geen winstoogmerk. 
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Wij leveren zaden van professionele kwaliteit met behulp van 
ambachtelijk vakmanschap. 
Rassen worden uitgezocht op smaak, voedingskwaliteit voor de 
consument en oogstzekerheid en rendement voor de teler. 
Van een breed assortiment groenten worden op de biologische 
akkers van onze leden zaden vermeerderd.
De zaden worden gedorst en vervolgens zorgvuldig geschoond, De zaden worden gedorst en vervolgens zorgvuldig geschoond, 
op kwaliteit en kiemkracht beoordeeld en met de hand verpakt. 

De Zaderij staat onder controle van de Naktuinbouw. 
Onze zaden zijn in klein- en grootverpakking beschikbaar voor 
zowel professionele telers als de serieuze moestuinder.  

Wij nemen het beheer over ons voedsel weer in eigen 
hand en laten niet meer uitsluitend grote zaadbedrijven 
en supermarkten bepalen hoe onze groenten er uit zien. 

De Zaderij Coöperatie UA is een samenwerkingsverband 
van boeren, tuinders en zorgboerderijen die zelf
zaden selecteren, vermeerderen en verkopen.

Gedurende duizenden jaren 
hebben boeren en tuinders 
zelf groenten en andere 
cultuurgewassen geselecteerd 
en in stand gehouden. 
Dat deden zij naar eigen 
inzicht met aandacht voor inzicht met aandacht voor 
hun omgeving en de bodem
en gedreven om voedzame 
gewassen te telen. 

Dat gaan wij ook weer doen: 
Door te selecteren op onze 
biologische akkers in plaats 
van in het laboratorium. van in het laboratorium. 
Door uit te gaan van 
ecologie en duurzaamheid in 
plaats van alsmaar meer en 
alsmaar sneller. 
Door ons te richten op 
korte ketens en eerlijke 
vergoeding in plaats van vergoeding in plaats van 
schaalvergroting en lage 
lonen. 
En vooral door te 
selecteren op smaak en 
voedingskwaliteit in plaats 
van op uniformiteit en 
hoge opbrengst. hoge opbrengst. 

Zaad selecteren en vermeerderen 
is geen gemakkelijk opgave. 
Daarom hebben wij ons verenigd 
in een coöperatie.    
  

Op de biodynamische boerderij
Buitenbant in Bant telen TinekeBuitenbant in Bant telen Tineke
en Herma Alberts  o.a. spinazie en
bonen. Zij doen ook zaadschoning.    
 

Familie ‘t Hooft van de bio-
dynamische kwekerij A8 in Doorn
hebben een eigen seklectie van 
boerenkool en tuinbonen en telenboerenkool en tuinbonen en telen
een breed assortiment groente-
zaden.     
  

Verena ’t Hooft uit Dronten doet 
o.a. selectie in rode spruitkool en 
sla. Zij is ook werkzaam in de
verwerking en verkoop van zaden.verwerking en verkoop van zaden.   
 

Medewerkers van de biologische
zorgboerderij de Viermarken in 
Enschede telen o.a. stokbonen 
en helpen bij het lezen en 
verpakken van zaden.     
  

Jan Velema is een ervaren 
veredelaar die de zaadteelten
en het selecteren begeleidt.   

Geïnteresseerde telers kunnen lid 
worden van de Zaderij.
 

Al onze leden zijn gecertificeerd biologisch of bio-dynamisch.
Wij hechten veel belang aan biodiversiteit en een gezond milieu. 
Nuttige insecten zoals bijen zijn daarbij voor zaadteelt natuurlijk
de belangrijkste natuurlijke partners.


