
 

 

Een nieuw jaar, een nieuw tuinseizoen. De meeste hobbytuinders kijken al vooruit en 

maken hun wensenlijstje. Welke rassen dit jaar in de tuin? En, niet onbelangrijk, welke 

achtergrond hebben de zaden? 

Kies je voor dure hybrides, van grote commerciële beursgenoteerde bedrijven of kies je 

juist voor de authentieke rassen, ook wel “heirloom varieties” genoemd. Rassen die 

ontstaan zijn in het verleden, geselecteerd door tuinders die voorop liepen ten opzichte 

van hun collega-tuinders en er tijd en moeite in staken om zelf hun zaad voor het 

volgende jaar te telen. Je praat hier over de 19de eeuw, wat ze over hadden werd aan 

de buurman verkocht, of aan de marskramer die daar ook weer handel in zag, zo 

ontstond de zaadhandel. 

Vaak is in de naam van het ras de streek nog te herkennen waar hij oorspronkelijk 

vandaan kwam, wortelen Nantes komen uit Frankrijk en stokspekbonen Neckarkönigin 

uit Duitsland. Maar ook Nederland deed goed mee, bijvoorbeeld de witte en rode kool 

Langedijker bewaar, de Rijnsburger uien, boerenkool Westlandse Herfst en de bruine 

boon Noord-Hollandse bruine. Ook gaven ze namen aan hun product die heel positief 

klonken zoals Marktveroveraar (erwt), Moneymaker (tomaat), wie wil die nu niet telen 

zou je zeggen. 

Allemaal rassen die meer dan een eeuw oud zijn en nog steeds in stand worden 

gehouden door een aantal zaadproducenten, en om de rassen zuiver te houden 

wordt er bij elke generatie toch weer geselecteerd om er voor te zorgen dat juist die 

bepaalde eigenschappen behouden blijven, bijvoorbeeld bewaarbaarheid, smaak, 

vorm, opbrengst etc. 

Dus niet in een laboratorium maar gewoon via de natuurlijke manier en dat al 

generaties achter elkaar.  

Keuzes maken, dat doen we allemaal. Wij ook, en wij kiezen er bewust voor om rassen 

te verkopen die ontstaan zijn door deze manier van selecteren en vermeerderen, 

vandaar ook de naam “Basiszaden”. 

 

www.basiszaden.nl  

http://www.basiszaden.nl/

