
 
 
 

   
 
 

Zomerexcursies naar BINGENHEIMER 

SAATGUT en KULTURSAAT  

NETWERK ZELF ZADEN TELEN  nodigt haar leden en BIOSANO haar Belgische en Nederlandse 

klanten uit op twee excursies:  VRIJDAG EN ZATERDAG 12 - 13 SEPTEMBER EN ZONDAG 5 

OKTOBER 2014 

Verantwoording  
Bijdragen om biologische en  Zaadvaste Veredeling en Zaadteelt op de kaart te zetten  

 Zelf Zaden Telen op biologische bedrijven past bestaande rassen aan de biologische teelt aan. Maar 

dikwijls beschikken we niet over goede biologisch veredelde rassen voor bioteelt en -zaadteelt.  

 KULTURSAAT, een  samenwerkingsverband van biologisch (dynamische) veredelaars ontwikkelt nieuwe 

en houdt bestaande biologische rassen in stand en doet onderzoek naar biologische 

veredelingsmethoden. Zij werken in partnerschap met 

 BINGENHEIMER SAATGUT AG die deze biologisch veredelde en vermeerderde rassen op de markt brengt. 

Deze rassen zijn zaadvast en vrij voor verdere selectie. 

 

Waar, wanneer 
 12 en 13 september vertrekken we met busjes naar Bingenheimer Saatgut AG (Echzell-Bingenheim, 

Duitsland) http://www.bingenheimersaatgut.de  

 Op 5 oktober bezoeken we René Groenen www.degroenenhof.nl  

Bingenheimer Saatgut 
We organiseren het vervoer met busjes omdat samen rijden ook veel kansen biedt om uit te wisselen en elkaar 

beter te leren kennen. 

Vertrek vanuit Leuven 
Deelnemers die met de trein komen worden op vrijdag 12 september om 12u40 verwacht aan de achterzijde 

van het station van Leuven vanwaar om 13u00 een busje vertrekt. 

Vertrek vanuit Holsbeek: CARPOOL HOLSBEEK PARKING (E 314) 
Deelnemers die met de auto komen worden om 13.15u opgepikt aan afrit 21 op de  CARPOOL HOLSBEEK PARKING 

(E 314) 

Terugreis 
Aankomst terug in Leuven zaterdag 13 september rond 18h. 
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Inschrijven VOOR 15/08  
Om het vervoer en de overnachting goed te kunnen voorbereiden vragen we om VOOR 15/08 AAN TE MELDEN. 

Overnachting in jeugdherberg , groepsaccommodaties. Is een 1- of 2- persoonskamer gewenst , gelieve dit bij 

inschrijving te melden. 

 Cliënten Bingenheimer Saatgut/Biosano: bij Mieke Lateir, Mieke.lateir@biosano.be , T. +32 488 

589990 

 Leden van NETWERK ZELF ZADEN TELEN bij Louis De Bruyn, lj.debruyn@gmail.com, T. +32 485 781727 

Kostprijs 
De kosten worden geschat rond de 85 €. Prijs mag geen belemmering zijn. Voor individuele vragen hierrond 

kunnen we de mogelijkheden voor ondersteuning bekijken. Neem dan even contact met ons op. 

 

Programma vrijdagavond 
We komen aan rond 17u30 waar we ontvangen worden door Gebhard Rossmanith.  

We starten met een rondleiding  en bezoek aan de installaties, gevolgd door een maaltijd met tafelgesprek met 

Gebhard. 

Rond 21.30h komen we aan op onze overnachtinglocatie (jeugdherberg Giessen) 

 

Programma zaterdag: thema veredelingswerk 
De bezoeken rond het veredelingsthema worden begeleid door: 

 Thomas Heinze:  Motto: ‘ Kultuurplanten zijn de uitdrukking van onze verhouding ermee.’ 

o leidt een 1,5ha groot veredelings- en vermeerderingsbedrijf en werkte mee aan de uitbouw 

van de Bingenheimer Zaadgoedwerkplaats 

o Teelten:  wortelen (Robila, Oxhella); bonen (Helios en Philetta); pluksla (Bijella); rode biet 

(Ronjana) Vermeerdering van ijsbergsla (Modiva en Mythos); pluksla (Till); Stramslaboon 

(Maxi) 

 Christine Nagel: Motto: “Het wordt steeds duidelijker dat de verbinding van mens en plant door 

veredeling ontstaat; een ras als door de mens begeleid te zien. Hybriderassen ervaar ik als ontheemd.” 

o Het veredelingswerk van Christine is in het veredelingsbedrijf op de terreinen van 

Bingenheimer Saatgut AG geïntegreerd. 

o Teelten: veredeling van chinese kool (Atsuko); komkommer (Arola); look (Frolia); prei 

(Freezo); Witte kool (Nagels) 

 

Maximum aantal deelnemers: 24 

mailto:Mieke.lateir@biosano.be
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De Groenen Hof: René Groenen http://www.degroenenhof.nl  
We bezoeken het bedrijf van René Groenen en Gineke de Graaf op zondag 5 oktober. René Groenen is 

eveneens lid van KULTURSAAT. 

Samenkomst en vertrek om 13u00 aan het station van Antwerpen Berchem 

De Groenen Hof is elegen op het grensgebied van  Nederland en België (Hilvarenbeek) 

Motto: “Veredeling is de samenwerking van cultuur en natuur.” 

20 jaar biologisch-dynamische Groenteteler en  op zoek naar geschikte rassen evolueerde hij naar veredeling 

en instandhouding van Biologisch Dynamische rassen. 

o Werkt aan de ontwikkeling van rassen van gewassen als ui, rode biet, wortelen 

o Verder vermeerdert hij labbonen, struikbonen, wilde rucola, andijvie, winterpostelein, meiraapjes en 

veldsla. 

We krijgen ook de gelegenheid een kijkje te nemen in de Proeftuinen voor Zaadvaste Rassen. René is één van 

de initiatiefnemers van het driejarig project “Divers en Dichtbij, Proeftuinen voor zaadvaste rassen”. Het 

project is een initiatief van Estafette Odin BV, i.s.m. het Louis Bolk Instituut en verschillende biologisch-

dynamische producenten. Doel is het vinden en toepassen van geschikte zaadvaste rassen waarmee 

biologische en biodynamische telers in de toekomst verder kunnen werken en die de diversiteit in het 

winkelschap behouden of zelfs verbreden.  

De Groenen Hof is één van twee bedrijven waar verschillende variëteiten van jaarlijks 5 gewassen worden 

geteeld en samen met winkeliers en consumenten beoordeeld op hun groei-eigenschappen, smaak en 

opbrengst. De proeftuinen zijn zo een ontmoetingsplaats voor telers, winkeliers en consumenten. 

Meer info: http://www.degroenenhof.nl/documenten/Divers%20en%20dichtbij.pdf  

 

 Contacten: Mieke Lateir: Mieke.lateir@biosano.be 

Greet Lambrecht: Akelei.JD@skynet.be  

Louis De Bruyn: ljdebruyn@gmail.com  
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