
Vruchtbare landbouw op basis van 

duurzaam uitgangsmateriaal 
BD-Winterconferentie – Wo 27 febr – 10-19 u - Widar, Merksplas 
 
"De zaden van de mosterd liggen in hun houwtjes te drogen in de kas. De oogst is goed. 

We zijn volgend jaar weer verzekerd van een goede groenbemester."  
Isabel Duinisveld, BD-boerin Noord-Nederland 
 

"Ik selecteer bij Jos en Ellen de meest rastypische uien om elite zaad van te kweken. 
Daar telen zij dan moederbollen van. Die worden door een andere tuinder vermeerderd. 

Van het zaad daarvan kweken Tom en Sjaak plantuitjes. En die worden vervolgens door 
diverse telers opgekweekt en op de markt gebracht voor de consument. Duurzaam 
uitgangsmateriaal voor de bio- en BD-landbouw vergt samenwerking van vele mensen."  

René Groenen, BD-zaadteler & -veredelaar Esbeek 
 

"Diversiteit kan alleen bestaan in een model waarin er een actieve betrokkenheid is met 
de directe omgeving. Veredeling en vermeerdering op landbouwbedrijven hoort daar 
onlosmakelijk bij." 

Bert van Ruitenbeek, directeur Stichting Demeter & voorzitter Stichting Zaadgoed 

 

Programma: 
10.00-10.30  Onthaal met koffie/ thee 

10.30-10.40  Muzikale start en welkom 

 

10.40-12.00  Inleidingen en brainstorm 

 Zaadteelt op eigen bedrijf, uitgangspunten en basisbegrippen. 
 Louis de Bruyn – Platform Zaadvast & Netwerk Zelf zaden telen 

 Zaadteelt integreren op je groentebedrijf 
 Greet Lambrecht - Akelei & Netwerk Zelf zaden telen 

 Instandhouding streekeigen akkerbouwgewassen (o.a. granen)  

 Loek Hilgers - Stichting Korensla (NL) 
 Smaak- en kwaliteitsbeoordeling bij rassenproeven met prei 

 Antoine de Paepe – De Kollebloem 
 Zaadteelt in boeren handen, een internationaal perspectief 

 Blanche Magarinos-Rey – Kokopelli 
 

12.00-12.30  Graankorrelbroodjes kneden 

12.30-14.00  Lunch 

 

14.00-17.00  Workshops 

 Voedingskwaliteit subtiel leren proeven (methode Dorian Schmidt) 
 Met Frans Romijn en Luc Ambagts 

 Zaden telen en vermeerderen i.s.m. een zaadbedrijf 
 Met René Groenen 

 Rondgang op de Widar-hoeve 

 Met Dirk Govaerts 
 Actie “Toekomst zaaien”, Hoe aanpakken?  

 Met Isabel Duinisveld & Bert van Ruitenbeek 

 

17.00-17.30  Plenair oogstcafé 

17.30-19.00  Gezamenlijke maaltijd 



De BD-Winterconferentie staat open voor alle geïnteresseerden. De organisatoren  
nodigen belangstellenden uit alle geledingen van de duurzame landbouw- en 

voedingsbeweging uit om zich samen rond dit thema te verdiepen. 
 

We nodigen alle aanwezigen uit om te blijven voor het gezamenlijk avondmaal 
waarbij nog rustig kan worden nagepraat. Aangezien er tussen 17 en 19 u nog 

veel kans is op files, vinden we het aangenamer om die tijd te besteden aan 
ongedwongen ontmoeting en uitwisseling. 

 
Bijdrage: 

Deelname is gratis voor beroepsleden van de BD-Vereniging. Andere deelnemers 

betalen dit jaar uitzonderlijk een beperkte bijdrage van 25 € (15 € voor 
studenten en huidige Landwijzer- of Warmonderhof-cursisten), maaltijden 

inbegrepen. Betaling gebeurt ter plaatse. 
 

Inschrijven: 
Doe je door te mailen naar info@landwijzer.be of telefonisch via 00 32 / (0)3 281 

56 00 vóór 25/02. Gelieve te melden of je blijft voor het avondmaal (17-19u). 
We nodigen iedereen  

 
De graankorrelbroodjes worden tijdens de middag gebakken en kunnen na afloop 

worden meegenomen. 
 

Achtergrond: 
Goed uitgangsmateriaal blijft een grote zorg in de biologische en BD-landbouw. 

In de plantaardige productie zorgen de verdere opmars van hybriderassen en de 

toename van veredelingstechnieken die flirten met de grenzen van genetische 
modificatie, voor een grote nood aan rassen die duurzaam veredeld zijn, passend 

voor biologische bedrijfsvoering. Het ontwikkelen van streekeigen en 
bedrijfseigen rassen en de herwinning van zaadautonomie onder boeren zijn 

actuele thema’s. Bio- en BD-boeren kunnen opnieuw zelf verantwoordelijkheid 
daarin opnemen door op eigen bedrijf zaad te winnen en eenvoudige vormen van 

selectie toe te passen. Ook in de veehouderij zijn extreem doorveredelde rassen 
en kunstmatige inseminatie zo sterk doorgedrongen dat ze ook op biologische 

bedrijven voorkomen. Passend uitgangsmateriaal is de belangrijkste basis voor 
een onderscheidende voedingskwaliteit van biologische en BD-producten. 

 
De BD-winterconferentie in Vlaanderen wordt jaarlijks georganiseerd door de BD-

Vereniging ism Landwijzer. De BD-Winterconferentie gaat eveneens door op 
Warmonderhof in Dronten op Wo 13 maart 2013. Zie: www.bdvereniging.nl  

mailto:info@landwijzer.be
http://www.bdvereniging.nl/

