30

Tuin

'Het is belangrijk dat
meer tuiniers zaden winnen'
Zaadwinner Hugo D’Hooghe over
het Velt-boek Zelf zaden telen
‘Dat Velt het zadenboek Zelf zaden telen heeft uitgegeven,
is een goede zaak. Sinds twee generaties is de kennis om zelf
zaden te winnen zo goed als verloren gegaan.’ We zitten aan
de keukentafel van Hugo D’Hooghe, voorzitter van de Veltzadengroep en gepassioneerd zaadwinner. Hij heeft uitgekeken
naar het nieuwe boek. ‘Het is belangrijk dat steeds meer tuiniers
zaden gaan winnen. Ik hoop daarom dat dankzij dit boek en
onze zadenbeurs Reclaim the Seeds de bal aan het rollen zal gaan.’

Een standaardwerk

Het is op die zadenbeurs op 27 februari
dat het boek Zelf zaden telen onlangs werd
gelanceerd. ‘Een goede zaak’, vindt Hugo
D’Hooghe. Zelf heeft hij zich tot dusver
onder meer geïnformeerd via oude zadenboekjes die hij opsnorde tussen het oud
papier. Nu is er een standaardboek dat
het allemaal samenvat. Hugo hoopt dat
hierdoor almaar meer tuiniers zelf zaden
gaan winnen. ‘Er zijn mensen die al
tachtig jaar lang hetzelfde boontje of
tomatenras van opa Franske kweken.
Helaas gebeurt dat vooral op kleine
schaal, vaak door erg gedreven tuiniers.
Door zelf zaden te telen kun je bepaalde
groenten weer helemaal op de kaart
zetten. Er zijn stilaan meer winkels waar
je biozaden kunt kopen, maar zelf zaad
kweken en ruilen is zoveel boeiender.’

Passie

In Groot-Brittannië is zelf zaden winnen
al lang populair, weet Hugo. ‘Daar zijn
veel gepassioneerde zaadwinners die zelfs
deelnemen aan wedstrijden. Wij kunnen wat leren van de passie en trots van
die Britse tuiniers.’ Als voorzitter van de
zadenwerkgroep beschikt Hugo zelf over
een behoorlijke voorraad eigen zaden
én de nodige passie voor de zadenteelt:
beide deelt hij graag met anderen. Via zijn
zadenbank ‘Zaden voor Iedereen’ deelt
hij – zoals de naam al aangeeft – graag
uit. Meestal gratis, soms in ruil voor
een vrijwillige bijdrage om de kosten te
dekken. ‘Ik vraag mensen wel altijd om
geschoonde zaden terug te geven, zodat
mijn voorraad opnieuw
wordt aangevuld.’
Die voorraad bestaat
onder andere uit zestig tomatenrassen en
enkele paprika-, peper- en bonenrassen.

Wij kunnen
wat leren
van de passie
en trots van
de Britse tuiniers.

Zwartmoeskervel

Maar Hugo’s grootste trots is zwartmoeskervel. ‘Daar blaas ik mensen mee van de
sokken’, zegt hij vol trots. ‘Deze onbekende
en voedzame groente werd al door de
Romeinen gekweekt, telkens als ze met
hun leger ergens neerstreken. De Romeinen kweekten in de zomer vooral zevenblad, maar in de winter kozen ze voor
zwartmoeskervel waar ze stamppot en
soep van maakten. Hoewel zwartmoeskervel ooit veel op Texel groeide, kennen
de Nederlanders het zelf niet meer.
Dat ondervond ik toen ik vorig jaar op
een zadenruilbeurs in Nederland was.
Op den duur liep iedereen daar rond met
een zakje plantgoed of zaden van mijn
zwartmoeskervel.’
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Zaden met een missie

Met zijn ‘Zaden voor Iedereen’ ondersteunt Hugo ook
tuinprojecten voor minderbedeelden en autistische
kinderen, en noodhulpverleners in ontwikkelingslanden.
‘Zo willen wij arme boeren ondersteunen die het hoofd
boven water moeten houden, en mee opboksen tegen
multinationals als Monsanto. Als voorzitter van de
Velt-zadenwerkgroep roept hij iedereen die erover
denkt om zelf zaden te telen op om lid te worden van
de werkgroep. Die telt nu 230 leden verspreid over België
en Nederland. ‘Belangrijk is dat mensen weten dat wij een
verzamel- en doorgeefluik zijn voor zaden en dat mensen
die zelf zaden winnen een deeltje teruggeven. Zo heb ik
een ontzettend goede zaadmaat aan zee. Hij wint zelf
zaden van groenten, bloemen, kruiden, bolrammenas,
lavendel, Echinacea en aardappelen. Noem maar op!
Als iedereen zo zou zijn, dan zou ik elke week honderden
zakjes met zaden kunnen vullen.’ (lacht)

Door zelf zaden
te telen kun je bepaalde
groenten weer helemaal
op de kaart zetten.
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Probeer het zelf!
Bestel het nieuwe Velt-boek Zelf Zaden Telen
Zelf Zaden Telen is een standaardwerk en
een must voor iedereen die aan de slag is,
of wil, met zelf zaden telen.
Velt-leden betalen 14,95 euro (excl. verzending),
boekhandelprijs: 17,95 euro.
ISBN: 978-90-6224-543-7, 144 pagina’s.
Bestel bij je lokale afdeling of via
www.velt.nu/publicaties.

