
Ook in 2020 gratis groentezaden  
voor basisscholen en bso 

• Rijk Zwaan stelt 3000 pakketten beschikbaar   

• Aanvragen voor 31 januari 2020 

voor het derde jaar kunnen we scholen en bso's pakketten aanbieden met zaden van  
groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan. Net als in 2019 stelt het bedrijf weer 3000 pakketten 
beschikbaar. Vorig jaar is het gelukt om via NME organisaties en in samenwerking met makelaars Jong 
Leren Eten de pakketten over heel het land te verspreiden.  

Hoe ziet een pakket eruit? 

Het pakket bestaat uit 10 zakjes met dit keer duizenden zaden voor 
snijbiet, bindsla, radijs, kropsla, tomaat, andijvie, rode biet, prei, 
spinazie en peentjes. Op de pakketten staan geen commerciële 
uitingen van Rijk Zwaan, wel de gewasnaam, een jaarcode en een 
link waarmee scholen kunnen nagaan waar de pakketten vandaan 
komen.  

 

Biologisch? 
Bij de evaluatie kwam de vraag naar voren over biologische zaden. De zaden in het pakket zijn een veilig 
natuurproduct, veilig voor mens en dier. Ze zijn vermeerderd met respect voor de natuur, vrij van 
bestrijdingsmiddelen en bij de ontwikkeling zijn geen technieken gebruikt die vallen onder de term 
genetische modificatie. Ze zijn prima te gebruiken voor je biologische moestuin.  
 

Eetbare bloemen 

Ook was er een verzoek om vroege pootaardappels, een feest om deze met de kinderen te oogsten. Rijk 
Zwaan heeft geen pootaardappels in het assortiment, maar het is wel een tip voor scholen. Willen 
scholen eetbare bloemen in hun tuin? Dan kun je hen meegeven om Oost-Indische kers, afrikaantjes en 
borage of komkommerkruid te zaaien of te planten. 
 

Lesmateriaal en teeltinformatie 

Bij de zaden wordt een boekje met teeltinformatie bijgeleverd. De speciale Rijk Zwaan- 
website www.lovemysalad.com/moestuintips met meer praktische tips krijgt deze winter een 
update. Je kunt het pakket uiteraard ook aanvullen met eigen lesmateriaal. 
 

Voor de duidelijkheid  
Per school is 1 pakket beschikbaar. Ook per bso is 1 pakket beschikbaar. Op = Op! 
Je kunt de aanvrager meegeven dat de zaden van vorig jaar in 2020 ook nog heel goed bruikbaar zijn en 

ook mee naar huis gegeven mogen worden. Dat kan ook met tomatenplanten die voor de zomervakantie 
nog geen rijpe vruchten dragen.  
 

Wat vragen we van jou? 

Rijk Zwaan wil in februari 2020 de pakketten verspreiden. Wil je ons voor 31 januari 2020 laten 
weten:  
 
• hoeveel scholen/ bso's een pakket willen ontvangen,  
 

• namen en adressen van de scholen/ bso's waaraan je de pakketten gaat uitdelen, 
 
• het bezorgadres van jouw centrum/ organisatie en een contactpersoon.  
  Het is de bedoeling dat jouw organisatie zelf voor de verspreiding zorgt,  
 
• in verband met de verzending: wanneer jouw centrum/ organisatie eventueel is gesloten  
  ivm de voorjaarsvakantie 2020. 
 
Stuur je informatie naar info@vereniginggdo.nl Doe dat eenmalig, liefst niet met diverse nagekomen 
verzoeken. Zo blijft het voor ons administratief behapbaar. 
 
Na afloop zullen we je weer vragen een digitale evaluatie in te vullen. Wij delen deze ervaringen in onze 

leerkring voedsel en met Jong Leren Eten.  

https://www.rijkzwaan.nl/
https://www.lovemysalad.com/nl/node/10095
mailto:info@vereniginggdo.nl?subject=Zaadpakket%20NAAM%20NME%20CENTRUM

