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Inleiding 
In het voorjaar van 2018 opent Zadenbibliotheek Fryslân een locatie in de bibliotheek van Joure. Daarmee ontstaat de 
eerste zadenbibliotheek in een reguliere bibliotheek in Nederland. Kort daarna wordt ook een locatie in dbieb in 
Leeuwarden gerealiseerd. 
 
Aan de hand van ervaringen van zadenbibliotheken over de hele wereld, maar voornamelijk recente ervaringen in 
Friesland, is deze handleiding opgesteld. Hij is bedoeld voor mensen die een zadenbibliotheek in een reguliere 
bibliotheek willen starten. 
 
Na het lezen van de handleiding weet je wat een zadenbibliotheek is, hoe het werkt en hoe je zelf één kunt starten. 
Veel links in het document verwijzen naar inspirerende foto’s en interessante artikelen die binnen het thema passen. 
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Oorsprong en voordelen van een zadenbibliotheek 

Oorsprong 
Van oorsprong komt het idee uit Amerika. Ook in Canada zijn er tientallen seed libraries. De meeste daarvan zijn te 
vinden in de reguliere bibliotheek. In België zijn zo’n 50 zadenbibliotheken waarvan de meeste, met succes, bij de 
reguliere bibliotheek zijn ingetrokken. Het fenomeen zadenbibliotheek is in Nederland nog niet erg bekend. 
 

Lees hier het volledige artikel van Davis-Young (2018). 

Voordelen 
Een zadenbieb is een manier om met elkaar een collectie zaden op te bouwen. Door het uitwisselen van kennis en 
tuinervaringen ontstaat er een collectie zaden die het lokaal goed doen en kiemkrachtig zijn. Mensen die betrokken 
zijn zullen hun kennis met betrekking tot het telen en winnen van zaden vergroten. Ook het bewustzijn ten aanzien 
van het belang van goede zaden wordt vergroot. Op deze manier wordt het verbouwen van eigen voedsel 
eenvoudiger, goedkoper en succesvoller. Mensen worden minder afhankelijk van industrieel gekweekte zaden. 
Bovendien wordt de biodiversiteit van de omgeving in stand gehouden of misschien wel vergroot. 
 

terug naar inhoud 

Stichting Zadenbibliotheek Fryslân 

Ontstaan 
In 2015 is Zadenbibliotheek Fryslân ontstaan vanuit Roeach, een bedrijf die permacultuur breed bekend wil maken in 
Noord-Nederland. Roeach is bovendien gespecialiseerd in tuinontwerpen in ‘tuinen om op te eten’. In de eigen 
modeltuin in Joure worden er elk jaar veel zaden geoogst. Teveel om allemaal zelf te gebruiken! Vandaar; een 
zadenbibliotheek. In januari 2017 is de zadenbieb een stichting geworden omdat het zich constant ontwikkelt en deze 
in deze vorm los staat van het bedrijf. De website van de stichting biedt een overzicht van de actuele locaties van de 
zadenbibliotheken. In 2018 zij er drie locaties, waarvan twee in een reguliere bibliotheek. 
 

Hoe werkt het? 
Een zadenbieb werkt zoals een gewone bibliotheek; mensen kunnen (kosteloos) zaden lenen – van eetbare en niet-
eetbare planten. Het is van belang dat de sterkste plant die uit de zaden ontstaat, blijft staan, bloeit en in zaad schiet. 
Van deze plant wordt zaad geoogst. Aan het einde van het jaar wordt aan de mensen die zaden hebben geleend, 
gevraagd om de zaden die zij hebben geoogst weer terug te brengen. Ook van andere planten kunnen zaden worden 
gedoneerd. Op die manier groeit de collectie en blijft deze actueel. 

https://www.atlasobscura.com/articles/public-seed-library
http://www.zadenbieb-frl.nl/
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De gebruikers van de zadenbieb worden gevraagd om lid te worden. Voor een gratis lidmaatschap schrijft iemand zich 
simpelweg in via www.zadenbieb-frl.nl. De leden van de zadenbibliotheek ontvangen eens per maand via e-mail een 
nieuwsbrief met handige informatie over, bijvoorbeeld, het oogsten van zaden. In een filmpje legt Janet van 
Zadenbibliotheek Fryslân nog eens uit hoe het werkt. 
Er hoeft niet iemand bij de zadenbieb aanwezig te zijn. Uitlenen gaat op goed vertrouwen.  
Hoe groot of hoe klein de zadenbibliotheek wordt, ligt aan de gemeenschap en aan de plek van de zadenbieb. Vaak is 
een (kleine) kast of zelfs een plank voldoende. 
 

Huidige locaties 
Joure – bibliotheek Joure 
In de ‘groenhoek’ van de bibliotheek vind je de zadenbibliotheek in 
een boekenkast. In twee op maat gemaakte bakken liggen ruim 50 
verschillende soorten zaden. Informatie en tips worden gegeven op 
ansichtkaarten die ook in de bak liggen. De tafel in het midden van de 
groenhoek presenteert boeken die bij het seizoen passen. 
De zadenbibliotheek wordt onderhouden door een medewerker van 
Zadenbibliotheek Fryslân. In de drukste tijd binnen het zaaiseizoen is 
zij één keer per week aanwezig om de bakken aan te vullen en vragen 
te beantwoorden. 
Bovendien geeft zij twee keer per jaar een workshop die past in het 
thema van de zadenbibliotheek. 

Leeuwarden – dbieb Leeuwarden 
Op de begane grond van de net verhuisde 
bibliotheek staat een oude archiefkast. Door 
middel van labels vind je de zaden die je wilt 
gebruiken in de lades. Praktische informatie 
en leuke weetjes zijn ook in de lades te 
vinden. Er wordt verwezen naar het Voel-je-
goed centrum voor meer (soorten) zaden. 
Buiten het zaaiseizoen wordt de kast naar 
een andere locatie in dbieb gereden. De 
zadenbieb is hierdoor toegankelijk, maar 
staat niet meer in het zicht. 
De narrowcasting in dbieb geeft bezoekers 
informatie over (activiteiten van) de 
zadenbieb of roept gebruikers op om zaden 
terug te brengen. 
Een medewerker van Zadenbibliotheek 
Fryslân onderhoudt de zadenbibliotheek. 
Ook hier wordt zo’n twee keer per jaar een 
workshop gegeven. 

 
 
Leeuwarden – Voel-je-goed centrum 
Op de begane grond van dit gebouw met zo’n 40 ondernemers staat een kast vol met glazen potjes. In deze potjes 
zitten allerlei soorten zaden. In een zelf gevouwen zakje kun je wat zaden uit een potje meenemen. Alle soorten 
zaden van de zadenbibliotheek vind je hier! 
Iemand van Zadenbibliotheek Fryslân onderhoudt deze zadenbibliotheek. In de drukste periode van het zaaiseizoen is 
zij een keer per twee weken aanwezig voor het beantwoorden van vragen. 

 

 

 

terug naar inhoud 

http://www.zadenbieb-frl.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=vHUuUwe9f5g&feature=youtu.be
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Tips voor het starten van een zadenbibliotheek 

Goed om te weten 
Uit een enquête gehouden door Zadenbibliotheek Fryslân in 2018 blijkt dat voornamelijk vrouwen uit Friesland tussen 
de 20 en 65 jaar of ouder worden bereikt. Driekwart daarvan is 40 jaar of ouder. Ongeveer ¼ van de 
geïnteresseerden in de zadenbibliotheek is man. 
Natuurlijk worden er ook andere groepen bereikt. De zaailessen op basisscholen en de workshops geven wij 
voornamelijk aan (jonge) kinderen. Deze vullen geen enquête in, maar we weten dat deze groep ook wordt bereikt. 

 

 

 

 

 

 

De mogelijkheden van en in de bibliotheek 
Het helpt om na te denken over de mogelijkheden binnen de bibliotheek zelf. 

- Wat is de functie van de zadenbibliotheek in de bibliotheek? 
De uitstraling en de plek van de zadenbieb hangt hier sterk mee samen. Een zadenbieb met een 
ontmoetingsfunctie zal beter af zijn dichtbij een koffiehoek. Een zadenbieb gericht op educatie zal tussen de 
boeken meer tot zijn recht komen. 

- Wat is een geschikte plek voor de zadenbibliotheek? 
Zijn er middelen beschikbaar? Een kast, een plank…? Zo nee, wat heb je nodig?  

- Wat is de stijl van de (inrichting van) de bibliotheek? 
Moet de zadenbieb zich daaraan houden? Zo ja, hoe? 

- Welke collega’s willen helpen? 
Met, bijvoorbeeld, vormgeving, het opstellen van een collectie, het onderhouden van de zadenbieb, het 
organiseren en/of uitvoeren van activiteiten, het verkrijgen van (financiële) middelen… 

- Zijn er vrijwilligers beschikbaar? 
Voor het onderhouden van de zadenbibliotheek, het vullen van zakjes, het organiseren en uitvoeren van 
activiteiten… 

- Wat voor activiteiten organiseert de bibliotheek die zouden aansluiten bij de zadenbibliotheek? 
Het is een manier om de zadenbibliotheek te introduceren bij een bepaalde groep mensen.  

- Wat zijn belemmerende of bevorderende factoren voor het starten van een zadenbibliotheek? 
 Zijn er bijvoorbeeld eisen wat betreft de vormgeving van de zadenbieb? 

- Weten jouw collega’s wat een zadenbibliotheek is? 
Wie houdt ze op de hoogte? Hoe? 

De omgeving 
De omgeving van de (zaden)bibliotheek is van groot belang, blijkt uit de eerder genoemde enquête. Zo worden in 
Leeuwarden veel bloemenzaden uitgeleend. In Joure zijn het voornamelijk groentezaden.  
De bewoners uit de omgeving zullen de vraag naar zaden bepalen. Je kunt je hier al op voorbereiden door over de 
volgende vragen na te denken. 

- Wonen de meeste bezoekers van de bibliotheek in een dorp of stad? 

- Hoeveel mensen wonen daar?  

- Wat is hun leeftijd en hoe besteden zij hun tijd?             terug naar inhoud 
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- Hebben ze tijd voor (moes-)tuinieren? 

- In wat voor huizen wonen zij- hebben ze een tuin?  

- Hoeveel moestuincomplexen zijn er in de buurt?  

- Wat voor grondsoorten zijn er in de omgeving? 

- Wat voor projecten in de omgeving passen in het thema van de zadenbibliotheek? 

Benodigdheden 
- Zaden 

- Zakjes (of iets anders om de zaden in te bewaren zoals 
glazen potjes). 
In de meeste bibliotheken zitten de zaden in zakjes. Dit 
maakt weinig herrie en de zadenbieb blijft netjes. 

- Etiketten 
Met hierop de naam van het zaad en wanneer het is 
geoogst. Meer informatie over het zaad is te vinden op de 
zadenpagina op de website van de zadenbibliotheek. 

- Iets om de zaden tentoon te stellen 
Zoals een kast, kist, rek, plank… er zijn veel mogelijkheden! 

De zaden 
Maak je niet druk over de hoeveelheid verschillende soorten zaden in de zadenbieb. Klein beginnen is prima! 
Zadenbibliotheek Fryslân is ooit ook klein begonnen. 

- Bedenk hoe je aan de eerste collectie zaden gaat komen. 
Start direct door aan bezoekers van de bibliotheek te vragen om zaden in te leveren. 

- Zadenbibliotheek Fryslân streeft naar biologische zaden, of tenminste zonder het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen. 

Deel dit met de mensen die zaden inleveren en leg uit waarom. 

- Bedenk hoe je de zaden gaat categoriseren.  
In Amerika gebruiken veel bibliotheken de categorieën heel makkelijk, makkelijk en moeilijk. De moeilijkheid van 
het planten, groeien en bewaren van zaden bepaalt in welke categorie het zaad valt (Dyer, 2018). 
Natuurlijk kun je ook per type plant rangschikken. Zo heeft de zadenbibliotheek de zaden gesorteerd onder de 
categorieën bloemen, kruiden, peulvruchten, koolsoorten, vruchtgewassen, bladgewassen , knol- en wortel 
gewassen. Hier liggen ze per soort op alfabetische volgorde.  
Er zijn veel mogelijkheden! Ervaar wat het beste werkt voor jouw zadenbieb. 

- Houd rekening met de maand. Vul geen zaden aan die niet meer kunnen worden gezaaid. 

- Doe iets met bijzondere soorten zaden.  
Breng dit onderwerp bijvoorbeeld aan het licht door middel van boeken, documentaires, lokale sprekers of 
activiteiten die binnen dit thema passen. Veel informatie is ook te vinden op de zadenpagina van 
Zadenbibliotheek Fryslân. Uit de resultaten van de enquête is gebleken dat veel mensen hier interesse in 
hebben.  

- De beste tijd om zaden te vragen aan de gebruikers is laat in de zomer en in de herfst. In deze periode zijn de 
meeste zaden te oogsten. 

- Ruil zaden met andere zadenbibliotheken.  
Het kan gebeuren dat je teveel zaden van bepaalde soorten krijgt. Deel deze met anderen.  

Foto: Het staat erop! 

https://roeach.com/zadenbibliotheek-fryslan/zaden/
https://www.gardeningknowhow.com/garden-how-to/propagation/seeds/how-to-start-a-seed-library.htm
https://roeach.com/zadenbibliotheek-fryslan/zaden/
https://www.hetstaaterop.nl/
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Informatie 
Voorbeelden van de onerstaande tips zijn te vinden in de bijlage. 

- Maak duidelijk aan de gebruikers dat en hoe ze lid kunnen worden.   

- Geef informatie aan de gebruikers over het lenen en terugbrengen van zaden. Doe dit zo beknopt mogelijk! 

- Geef de gebruikers informatie over (het oogsten van) zaden. Veel informatie is te vinden op de website. 

- Bied kaartjes aan met het adres van de website en/of Facebook pagina van de zadenbibliotheek.  
Op deze manier kunnen mensen het thuis nog eens opzoeken. Wij hebben gemerkt dat veel mensen die 
langs lopen even stilstaan en zo’n kaartje meenemen.. 

- Vraag gebruikers om, bijvoorbeeld via social media, te laten zien wat voor zaden ze meenemen en hoe de 
planten zich ontwikkelen. Deel dit, met toestemming, weer met andere volgers van de zadenbieb. 

- Deel regelmatig informatie met volgers van de zadenbibliotheek.  
Mensen nemen graag een ‘kijkje achter de schermen’. Wij stellen voor om de mensen van de nieuwe 
zadenbibliotheken toestemming te geven om berichten te plaatsen en te delen via de Facebook pagina van 
Zadenbibliotheek Fryslân. 

- Presenteer de zadenbibliotheek via lokale informatiekanalen (krant, huis-aan-huis, scholen, etc.) aan te 
omgeving. 

Financiën 
Er zijn weinig financiële middelen nodig om een zadenbibliotheek te starten en in stand te houden. De kosten waar je 
vrijwel niet omheen kunt, zijn de kosten van de zakjes en etiketten. Je zou er zelfs voor kunnen kiezen om zelf zakjes 
te vouwen van oude tijdschriften of boeken (voorbeeld in de bijlage). 
De kosten zijn dus sterk afhankelijk van de (hoeveelheid) middelen die nodig zijn. Dit kan per zadenbibliotheek sterk 
uiteenlopen. Om een idee te krijgen: 1000 zakjes kosten ongeveer 40 euro. 1000 etiketten met het logo van de 
zadenbibliotheek kosten zo’n 35 euro. 
 

Ondersteuning van Zadenbibliotheek Fryslân 
De mensen die een zadenbibliotheek gaan starten: 

- Ontvangen deze handleiding vol met tips en adviezen 

- Kunnen met vragen terecht bij de contactpersoon voor hun regio 

- Mogen gebruik maken van ons logo en onze Facebook pagina  

- Worden genoemd in onze nieuwsbrief en op onze website 

- Krijgen het format van de etiketten met het logo van Zadenbibliotheek Fryslân 

- Krijgen toegang tot handige adressen voor het bestellen van etiketten, zakjes en meer (zie bijlage) 

- Worden uitgenodigd voor een jaarlijkse bijeenkomst. 
Dit is een informatiebijeenkomst en tevens een gelegenheid om kennis met elkaar te maken, ideeën, kennis en 
zaden uit te wisselen. 

- Krijgen, onder voorbehoud, een startpakket 
Met hierin (bijvoorbeeld): het logo van de zadenbibliotheek in een houten bord gebrand, 500 (lege) zakjes en 500 

etiketten. 

       terug naar inhoud 

http://www.zadenbieb-frl.nl/
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Wij staan een paar keer per jaar op verschillende markten door heel Friesland en soms daarbuiten. Ook worden er 

tientallen zaailessen gegeven op basisscholen uit naam van de stichting. Hierdoor wordt de zadenbibliotheek in heel 

Friesland breder bekend. Alle locaties van de zadenbibliotheek profiteren hiervan. 

Het jaar rond 
Het zaaiseizoen begint in maart. De ideale situatie zou zijn om tegen die tijd een zadenbibliotheek te kunnen openen 
in jouw bibliotheek. Onze ervaring leert dat het geen probleem is wanneer het wat later wordt.  
De zadenbibliotheek is nu gevuld met verschillende soorten zaden. Gebruikers zullen steeds zakjes meenemen, 
waardoor je de zadenbibliotheek zult aanvullen. 
De drukste maanden zijn april, mei, juni en juli. In deze maanden worden de meeste zaden uitgeleend. 
Laat in de zomer en in de herfst kunnen zaden worden geoogst. Gebruikers kunnen hun zaden inleveren. 
Het zaaiseizoen duurt tot en met de maand augustus. Er zijn echter ook soorten zaden die je in een andere maand 
kunt zaaien. De zadenbieb wordt nu vrijwel niet meer aangevuld. Leeg is leeg. In het volgende jaar wordt de bak weer 
gevuld, nu ook met zaden die door leden en gebruikers zijn teruggebracht. 
 
In dbieb in Leeuwarden is ervoor gekozen om de zadenbibliotheek buiten het zaaiseizoen te verplaatsen. De kast is 
nog wel bereikbaar, maar staat niet in het zicht. De zaden zijn vrijwel allemaal uitgeleend. Er is ruimte voor het 
terugbrengen van zaden. Als het zaaiseizoen begint, wordt de kast weer gevuld en teruggezet in de centrale hal. 
Is dit een optie voor jouw zadenbieb? 
 
 

Contactgegevens Zadenbibliotheek Fryslân 
Stichting Zadenbibliotheek Fryslân 
8

e
 Vegelindwarsstraat 12 

8933DC Leeuwarden 
 

Website Zadenbibliotheek Fryslân 
Facebook Zadenbibliotheek Fryslân 
Algemeen e-mailadres info@zadenbieb-frl.nl    
 

 
Tine Sietsma, contactpersoon voor Noordwest Fryslân 
0657402172 
Mail: tine@roeach.com 
 
Janet Pasveer, contactpersoon voor Zuidwest Fryslân 
0651850382   
Mail: janet@roeach.com 
 

 
 
 
 

       terug naar inhoud 

http://www.zadenbieb-frl.nl/
http://www.facebook.com/zadenbibliotheekfryslan
mailto:info@zadenbieb-frl.nl
mailto:tine@roeach.com
mailto:janet@roeach.com
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Bijlage 

Handige adressen 
Zakjes 
Zadenzakjes hebben wij besteld via deze en deze website. 
Het materiaal van de zakjes is pergamijn. Hier kun je iets doorheen kijken en bovendien is dit materiaal vrij van stoffen 
die de zaden kunnen aantasten. Het formaat zakjes dat wij bestellen is 65x105mm. 
 
Etiketten 
Etiketten en ander drukwerk bestellen wij altijd bij Paul Pasveer van STIP. 
1000 etiketten kosten €32,50 (excl. verzendkosten, 2018). 
Adres: Nieuwe Hollanderdijk 9, 8932ES Leeuwarden 
E-mail: bericht@stipwerk.nl 
Telefoonnummer: 058-2130823 
 
Zelf printen of een andere drukker? Neem contact met ons op voor het 
format van de etiketten. 
Het formaat van een etiket is 42 x 70mm. 
 
Logo op een houten bord 
Dit wordt gemaakt door D’lab. Ons contactpersoon is Rolf Doderlein de Win. 
Hij is te benaderen via R.DoderleinDeWin@fcroc.nl 
Het bord kost €40 (prijs in 2018). 
Adres: Blokhuisplein 40, 8911LJ Leeuwarden 
Telefoonnummer: 020 894 39 29 

Voorbeeldteksten 
Voorbeelden van informatie die je aan gebruikers van de zadenbibliotheek kunt geven 

1. Hoe werkt het? 
2. Extra uitleg over de zakjes 
3. Kiemkracht van zaden testen 
4. ‘Meeneembriefje’ met gegevens van de zadenbibliotheek 

 
1. Hoe werkt het? 
 
De zadenbieb werkt vanuit 100% vertrouwen. Iedereen mag gratis zaden lenen.  Volg de onderstaande stappen.  
Stap 1. 
Meld je aan als lid van de zadenbieb. Dit kun je doen via www.zadenbieb-frl.nl 
Stap 2. 
Kies de zaden uit die je wil laten groeien en bloeien. 
Stap 3. 
Zaai de zaden in je tuin, bak of op je balkon. 
Gebruik tijdens de groei geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen! 
Stap 4. 
Laat de mooiste plant in zaad schieten (de mooiste plant geeft je sterk zaad, dat weer mooie nieuwe planten geeft). 
Enkele planten zoals wortels en pastinaken bloeien pas in het 2e jaar. Deze planten zul je moeten laten overwinteren 
om het jaar daarop zaden te kunnen oogsten. 
Stap 5. 
Win het zaad van de plant die je voor dit doel hebt laten staan. Breng een deel van deze zaden terug naar de 
zadenbieb, hou ook een deel voor jezelf. 
Stap  6. 
Doe de zaden in een zakje of potje en vermeld daarop: 
a. de naam van de plant, 
b. het jaartal van de zadenoogst, 
c. de plaats en de  grond waarop je het hebt geteeld. 
Bijv: Dokkum, klei, of Joure, zanderige leem. 
Stap 7. 
Lever het zakje in bij de zadenbieb op de daarvoor bestemde plek. 
 
 
 
 
 

https://loonzakjes.nl/products/loonzakjes/680351.html
https://www.enveloppenland.nl/zakelijke-enveloppen/witte-enveloppen/pergamijn-zakjes
https://www.stipwerk.nl/
mailto:bericht@stipwerk.nl
http://www.dlab.nl/
mailto:R.DoderleinDeWin@fcroc.nl
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2. Extra uitleg over zakjes 
Wat zegt de informatie op de zakjes? 
 
Voorkant zakje: 
–  de naam van de plant, 
–  het oogstjaar, 
–  de plaats waar het zaad is geoogst / de firmanaam bij gekochte zaden 
 
Op de zadenpagina van de website: (www.zadenbieb-frl.nl)  
Zaaien:    de beste maanden om te zaaien,  
Bloeit:      de periode waarin de plant bloeit 
Oogsten:  de tijd om blad, vruchten of bloemen te oogsten,  
Hoogte:    de maximale hoogte van de plant,  
Kleur:        van de bloem en/ of de vrucht,  
Bodem;   de meest geschikte bodem voor de plant 
Plaats:   de beste plek voor de plant om te staan 
 
 
3. Kiemkracht van zaden testen 
 

De kiemkracht van je zaden testen!  

Elk jong zaadje heeft alles in zich om tot een nieuwe plant uit te groeien. De omstandigheden tijdens de oogst van het 

zaad én de leeftijd bepalen of dit plantje er ook komt. Hoe ouder het zaadje, hoe minder kiemkrachtig het is. Voor de 

zogenaamde warmtekiemers is er een simpele methode om de kiemkracht te testen.    

De kiemkracht van deze zaden test je zo: 

1. Maak enkele lagen toilet- of keukenpapier nat, knijp ze een beetje uit en leg ze in een waterdicht bakje.  

2. Leg een tiental zaden van 1 soort op het papier. Test je meerdere zaden in je bakje, denk dan aan opzwellen.   

3. Dek het bakje af met het deksel of huishoudfolie. Zet het bakje op een warme en lichte plek. Niet in de volle zon of 

op de verwarming. Papier af en toe bevochtigen. 

4. En dan wachten, het vocht van het papier en de warmte laat je zaden nu ontkiemen, als ze daar de kracht  voor 

hebben. Het ene zaad ontkiemt al na 3 dagen, het andere pas na 10 dagen of nog langer. Als je verschillende zaden 

tegelijk test, kan de ontkieming dus voor elke soort anders verlopen! 

Resultaat:  
Als je zaden hebt die ontkiemen, wat betekent dit dan?     
1.  Als van de 10 zaden, er 8 of meer zaden zijn ontkiemd, dan kun je op de gebruikelijke manier voor dit zaad gaan 
zaaien.  
2.  Kiemt de helft van de zaden? Je kunt het zaad dit jaar nog gebruiken, maar zaai dikker dan je gewend bent. 
Immers de helft van wat je zaait, komt op.  
3.  Zijn er na 10-14  dagen geen of bijna geen wortels te zien?  Het zaad is te oud. Je kunt het beter niet meer 
gebruiken OF je zaad kan een koudekiemer zijn. Dat wil zeggen dat het eerst juist kou nodig heeft om te kunnen 
kiemen. 
 

 
4. ‘Meeneembriefje’ met gegevens van de 
zadenbieb 
 
Wij hebben ze gemaakt met behulp van een stempel 
en (restjes) papier.  
Een tekst printen of schrijven kan natuurlijk ook. 
 
Deze briefjes liggen in een bakje op de zadenkast in 
dbieb in Leeuwarden. 


