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Op 2 en 3 maart vindt het Het Reclaim the Seeds(RtS)-weekend plaats in Den Bosch 
 
Op zaterdag 2 maart aanstaande vindt de tweede Reclaim the Seeds - zadenbeurs plaats in Den 
Bosch. Het is het vervolg op het drukbezochte zadenweekend in Amsterdam, waar vorig jaar vele 
honderden belangstellenden op afkwamen. Tijdens deze jaarlijkse uitwisseling streven we ernaar een 
zo groot mogelijke diversiteit aan kennis en zaden bijeen te brengen. 
De beurs vindt plaats van 11.00-17.30u in de ReparatieStraat (tussen Paardskerkhofweg 14 & 
Parallelweg 30); allerlei particulieren en organisaties kunnen hier zaden ruilen, weggeven of (ver-
)kopen. Daarnaast is er een non-stop workshopprogramma waar men praktische en theoretische 
kennis over teelt, veredeling en vermeerdering kan delen en bijspijkeren. Experts uit binnen- en 
buitenland bespreken problemen in de landbouw en allerlei mogelijke alternatieven en oplossingen. In 
navolging van andere Europese initiatieven willen we ook in Nederland de mogelijkheden van sterke 
zadennetwerken met kweekprogramma's verkennen. De beurs is een manifest tegen het patenteren 
van gewassen en de concentratie van macht over onze landbouw door een klein aantal grote 
bedrijven. 
Naast de Boschveldtuin zijn versnaperingen, warme- en koude dranken te vinden; er kan gelunched 
worden en men kan zich inschrijven voor de avondmaaltijd waarmee de beurs afgesloten wordt in de 
ReparatieStraat. 
 
Zondag 3 maart wordt een 'Doe-Dag' met praktische activiteiten op het gebied van stadslandbouw 
in Den Bosch. Hiermee willen we bewoners in de stad laten zien dat ze ook het heft in eigen handen 
kunnen nemen als het gaat om de productie van hun voedsel. Hoe eenvoudig het kan zijn en waar er 
kennis en kunde gehaald kan worden. Laat de lente maar komen! 
 
Steeds meer consumenten stellen vragen over de herkomst van hun eten, en overal in stad en land 
beginnen burgers met het zelf zaaien en produceren van voedsel. Een interessante trend in tijden 
waarin kleinschalige en traditionele landbouw steeds meer onder druk staat. De oorspronkelijke 
diversiteit aan groente- en fruitrassen op de Europese markt is door  industrialisatie en 
schaalvergroting inmiddels sterk afgenomen. Maar diversiteit is niet alleen een kwestie van smaak, 
diversiteit is essentieel voor de gezondheid en veerkracht van de landbouw, zeker in tijden van 
klimaatverandering. 
 
2013 wordt een belangrijk jaar voor de toekomst van ons voedsel. De Europese commissie werkt aan 
het nieuwe landbouwbeleid en zal dit voorjaar belangrijke beslissingen nemen voor de komende 
jaren. De voorstellen voor nieuwe Europese zadenwetgeving oogsten veel kritiek omdat de positie 
van akkerbouwers, tuinders en kwekers die zaden van eigen teelt bewaren en uitwisselen verder 
wordt uitgehold. In Zuid-Amerika en India zijn er al voldoende voorbeelden gaande waar we nu van 
kunnen leren. Zaden van gewassen die generaties lang hun nut hebben bewezen tellen niet meer 
mee: alleen zaden die voldoen aan strikte, industriële criteria worden nog toegelaten op de Europese 
markt. 
 
De mogelijkheden om patenten op planten en dieren (en er is al een discussie gestart over het 
drinkwater!) te verlenen wil men daarentegen uitbreiden. Voortaan moeten die patenten op Europees 
niveau worden geregeld, in plaats van per lidstaat. Hoewel er nauwelijks democratische controle is op 
de werkwijze en beslissingen van het Europees Patent Bureau, worden bezwaarprocedures 
onbetaalbaar. Patenten op eerste levensbehoeften, dat is waar de biotech-giganten op uit zijn, maar 
sinds wanneer zitten boeren en consumenten te wachten op dure aardappelen met copyright? 
Tientallen soorten conventionele fruit en groente zijn al gepatenteerd, maar met deze voorstellen is 
het hek van de dam." Als we deze ontwikkelingen niet tegen houden heb je straks nog patent op 
lucht, licht en liefde." aldus patent-onderzoeker Ruth Tippe. 



 
Uiteindelijk zullen het Europees Parlement en de ministers van de EU-lidstaten de voorstellen eerst 
goed moeten keuren. Het is dus belangrijk ook in Nederland te laten zien dat er actief verzet is tegen 
deze plannen. Om te beginnen: als het ruilen van zelf gekweekte zaden strafbaar wordt, is het hoog 
tijd dat mensen dit massaal gaan doen: Reclaim the Seeds! 
 
Meer over het programma is te vinden op http://www.reclaimtheseeds.nl 
 
Locatie zaterdag 2 maart vanaf 11.00u :: Zadenbeurs / Reparatiestraat (Tussen 
Paardskerkhofweg 14 en Parallelweg 30), 5223 AL Den Bosch 
 
Locatie zondag 3 maart vanaf 11.00u :: Workshops en Doe-Dag, De Graafse Hof, Mgr. Van 
Roosmalenplein, Den Bosch 
 
Reclaim the Seeds is een initiatief van: ASEED Europe, Stichting Transfarmers en Transition Town Den 
Bosch. 
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Niet voor publicatie: 
Contactpersoon Den Bosch: Leidi Haaijer  T: 06 18 35 96 43 
Emailadres: project1@leidihaaijer.nl 
Contactpersonen Amsterdam: Flip Vonk, Elly Jansen  T: 06 13 08 81 19 
emailadres: reclaimtheseeds@aseed.net 
 
 
Meer achtergrondinformatie: 
 
Seed Savers Assocation in Central Europe: 
http://www.arche-noah.at/etomite/index.php?id=253 
 
Campagne voor zadensoevereiniteit: www.seed-sovereignty.org 
http://www.seed-sovereignty.org 
 
No Patents on Seeds coalitie: 
http://www.no-patents-on-seeds.orghttp://www.no-patents-on-seeds.org/en/information/news 
 
Onderzoeksrapport plantenveredeling en IPR: 
http://documents.plant.wur.nl/cgn/literature/reports/VeredeldeZaken.pdf 
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