Workshops Reclaim the Seeds 2017
Eerste ronde 11.00 – 12.30
1. Schiet in zaad.
Waarom zelf zaden
kweken?
(circusruimte)

Deze workshop van Patricia Boey (Velt, Vlaanderen) gaat over het
zelf selecteren, oogsten, schonen en bewaren van zaden. Voor
mensen die met eigen zaadwinning willen beginnen of pas zijn
gestart. De workshop duurt ongeveer één uur, afhankelijk of er veel
vragen uit het publiek komen.

2. Patenten op zaden

Tijdens de workshop gaat Maaike Raaijmakers, projectleider bij
Bionext, in op de gevolgen van patenten op voedsel en de actuele
politieke situatie. Daarnaast zal ze meer vertellen over de campagne
"de grootste zaadbank van Nederland" om patenten op zaden een
halt toe te roepen.

3. Landbouw en

In deze workshop onderzoeken Finn en Jonny van ASEED het
verband tussen het industriële voedselsysteem en de
klimaatverandering, vooral in Nederland, en ook de alternatieven die
er hier zijn voor het industriële systeem. Aan het eind van de
workshop zal worden gesproken over de organisatie van het Food
Autonomy Festival in Amsterdam (De voertaal van deze
workshop is Engels.)

(theaterruimte)

klimaatverandering
(grafische ruimte)

4. Bijzondere granen
(atelier)

Met mensen die bijna dagelijks met bijzondere granen bezig zijn zal
worden gekeken naar mogelijkheden om de bestaande biodiversiteit
te behouden en de speciale granen te verwerken en verkopen.
Met Ieke Dekker (Weizennotkomitee), Louis Dolmans (Doornik
Natuurakkers) en Theo Bastiaens (Stichting Behoud van Oude
Graanrassen). De moderator heeft info over Zeeuwse Vlegel graan.

Tweede ronde 13.30 - 15.00
5. The 15th Garden,

Een speciale gast bij Reclaim the Seeds is Ansar Hevi. Zij zal een
presentatie geven over The 15th Garden, een netwerk van
samenwerkende stadstuinen in gebombardeerde en belegerde
Syrische steden Groepen in Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië
en Zweden zijn begonnen met het inzamelen van biologische,
zaadvaste zaden om naar mensen in de belegerde steden en
getroffen gebieden in Syrië te sturen. Kan Nederland ook de 15th
Garden ondersteunen? (De voertaal in deze workshop is
Engels.)

6. Agro-ecologie en

In het eerste deel van deze workshop wordt door Wouter van Eck
(van Voedselbos Ketelbroek) ingegaan op de de kansen van
voedselbossen voor duurzame voedselproductie. In een succesvol
voedselbos worden landbouw en natuur gecombineerd, door een
eetbaar systeem van meerjarige gewassen aan te leggen.
Ecologische principes van een natuurlijk bos zijn hierbij leidend. In
het 2e deel gaan we naar buiten om kennis te maken met de
praktijk (zie ronde 3).

een Syrisch
netwerk van
stadstuinen en
seed savers
(circusruimte)

voedselbossen
(theaterruimte)

7. Alle kleine
beestjes helpen
(grafische ruimte)

In de bodem leven talloze organismen zoals bacteriën, schimmels,
protozoa, nematoden, mijten, slakken en wormen. En allemaal in
verbijsterende aantallen en een onvoorstelbare diversiteit. Marc
Siepman vertelt wat ze met elkaar te maken hebben en hoe je ze
kunt helpen zodat ze jou kunnen helpen.

8. Update over grote

Wereldwijd krijgt een handvol grote bedrijven steeds meer macht
over de zadenmarkt. Bayer kocht Monsanto, Dow lijft Dupont in en
Syngenta is nu in handen van ChemChina. Wat staat ons te
wachten? Hoe kunnen we de biodiversiteit veiligstellen? Sonia, van
ASEED faciliteert daarna een discussie over mogelijke campagnes en
vervolgstappen. (Workshop in het Engels.)

9. Wildeplanten-

In de omgeving van de Vasim zal Leah Groeneweg (Bloemenpad)
laten zien dat je in het wild ook heel wat eetbare planten kunt
vinden. Zelfs in de stad en zelfs in maart

zaadbedrijven
(atelier)

wandeling
(verzamelen bij de
ingang)

Derde ronde 15.15 – 16.45
10.

De NAK (keuringsdienst) heeft instructies opgesteld voor zaadtelers.
Wat zijn de voorschriften? Hoe moeten ze verpakt worden? Welke
zaden mag je al dan niet vrij telen? Deze regels voor de normale
teelt zijn streng en kostbaar voor de seed saver en kleine
vermeerderaar. De presentatie wordt verzorgd door Monique Wijn.
Zij is in 2002 begonnen met het vermeerderen en verkopen van
zaden.

11.

Willy Douma van Hivos zal ons meer vertellen over hun werk aan
zaaigoed voor kleine boeren in Afrika. Het overgrote deel van de
boeren gebruikt zaden van vorig jaar, ruilt of koopt op de markt. De
kwaliteit is slecht. De overheid en het grootste deel van de zien
patentering van zaden als een terechte bescherming voor bedrijven.
Samen met kleinere zaaigoedbedrijven, boeren en overheid kijkt
Hivos of open source seed systems een goed alternatief zijn. Kan dit
boeren de ook broodnodige innovatie leveren?

12.

Het aantal biologische opkwekers van plantgoed is nu beperkt en dit
geldt ook voor het assortiment. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat
zowel de professionele tuinder als de particulier met een moestuin
meer soorten plantgoed kunnen krijgen? Het gaat hierbij
bijvoorbeeld om regionale, zaadvaste, robuuste of anderszins
bijzondere gewassen. Een aantal tuinders en geïnteresseerden
rondom Nijmegen zullen over deze vragen van gedachten wisselen.
Een van de aanwezigen bij de discussie is Willem 't Hooft van
Kwekerij A8 in Doorn.

13.

In dit tweede deel van deze workshop kunnen de deelnemers
bespreken wat we in Nederland kunnen doen om dit Syrische
netwerk van stadstuinen en seed savers te ondersteunen.

14.

Op 10 minuten lopen vanaf de VASIM wordt een jong voedselbos
van ruim 1 hectare bezocht: Voedselbos Novio in Park West. Hierbij
wordt door Wouter van Eck van Voedselbos Ketelbroek uitleg
gegeven over het ontwerp. Vervolgens kan wie wil de handen uit de
mouwen steken om samen met buurtbewoners van Werkgroep
Groen Hees de aanplant af te ronden.
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