
BMVH – Zaai- & Pootgroep – zaadvoorraad augustus 2018

“Van de hoeveelheid zaaigoed rapporteert de Zaai- & PootGroep jaarlijks
voor het jaarverslag.” (opdracht van bestuur aan ZPG, 5 oktober 2017).

Inventaris zaaigoed na afloop van het zaaiseizoen 2018 

Na afloop van het zaaiseizoen 2018 bij de Biologische Moestuin Vereniging 
Hengelo (http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/) is de 
inventaris opgemaakt van het nog beschikbare zaaigoed. 

Hieronder volgt een overzicht van de zaadinventaris ná afloop van het 
zaaiseizoen 2018: 

1) eerst een samenvatting in tabelvorm; 
2) daarna volgt een toelichting per gewas. 

Opmerking: 
1) van diverse gewassen is er nu geen zaadvoorraad meer voor 2019;
2) een deel van de voorraad is officieel bruikbaar tot 2018; de formele 

houdbaarheidsdatum verloopt. In de toelichting per gewas is dit met 
rood aangegeven. 

 http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/moestuinplanten/groenten/ Blz. 1/4

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/moestuinplanten/groenten/
http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/


BMVH – Zaai- & Pootgroep – zaadvoorraad augustus 2018

Samenvatting

Gewassen # zakjes zaad & 
   inhoud per zakje

# zaden per zakje 
   of per gram

Totaal # zaden

Vruchtgewassen

Courgette 1 - inh. ? gr.  22 / zakje  22
Paprika 0 - inh. 1,5 gr.  150 / zakje  0
Komkommer 0 - inh. ? gr.  50 / zakje  0

Knol-, wortel- & lookgewassen

Biet (kogel 2) 5 – inh. 10 gr. 70 / gr. 3.500
Biet (cylindra) 5 – inh. 10 gr. 70 / gr. 3.500
Zomerwortel 0 0
Winterwortel 4½ – inh. 10 gr. 650 / gr. ca. 30.000
Knolselderij 0 – inh. 1 gr. 2000 / gr. 0
Prei 0 – inh. 3 gr. 330 / gr. 0

Peulvruchten

Stoksnijbonen 1+ 90 / zakje 110
Stoksla- of 
sperziebonen

4 160 / zakje 640

(Winter)tuinbonen ½ – inh. 100 gr. 300 / zakje 125

Koolgewassen

Boerenkool 8 – inh. 3 gr. 260 / gr. 6.240
Rode kool 2½ – inh. 2 gr. 750

Bladgroenten

Kropsla 
(meikoningin)

2 – inh. 3 gr. 650 / gr. 3.900

Kropsla (Hilde II) 2 – inh. 3 gr. 650 / gr. 3.900
Andijvie (#5) 0 – inh. 3 gr. 600 / gr. 0
Andijvie (breedblad) 8½ – inh. 3 gr. 600 / gr. 15.300
Spinazie 5½ – inh. 100 gr. ? ?
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Toelichting 

Vruchtgewassen:  
 Courgette (Black Beauty): 1 zakjes zaad op voorraad, bruikbaar tot 

2021. Herkomst Van der Wal, art. no 172. Inhoud per zakje: 21 zaden.
 Paprika (Yolo wonder): geen voorraad meer. 
 Komkommer (Sonja): geen voorraad meer. 

Knol-, wortel- & lookgewassen: 
 Bieten (kogel 2). 5 zakjes (4 hele zakjes, 2 halve zakjes). Herkomst Van

der Wal, art. no. 33. 1 zakje bruikbaar tot 2018, de rest bruikbaar tot 
2019. Inhoud per zakje: 70 z/g - inh.10 gr. 

 Bieten (cylindra). 5 zakjes (4 hele zakjes, 2 halve zakjes). Herkomst 
Van der Wal, art. no. 38. Bruikbaar tot 2019. Inhoud per zakje: 70 z/g - 
inh.10 gr. 

 Zomerwortel. Geen voorraad meer. 
 Winterwortel (Flakkée 2). 4½ zakjes. Herkomst Horti Tops. Bruikbaar: 

1½ tot medio 2018, 3 zakjes tot 2020. Inhoud per zakje: 650 z/g - inh.10 
gr. 

 Knolselderij (dolvi, verb. Prager Reuzen). Herkomst Van der Wal, art. 
no. 472. Bruikbaar tot .. . Inhoud per zakje: 2000 z/g - inh.1 gr. Geen 
voorraad meer. 

 Prei (winterreuzen 2). Herkomst Van der Wal, art. no. 331. Bruikbaar tot
.. . Inhoud per zakje: 330 z/g - inh.3 gr. Geen voorraad meer. 

Peulvruchten: 
 Stoksnijbonen (Hunter, zonder draad), 1+ zakje. Herkomst Van der 

Wal, art. nr. 41.  Bruikbaar tot 2019. Aantal zaden geschat circa 90 stuks
per zakje; totaal nog circa 110 bonen. 

 Stoksla- of sperziebonen (rentegevers, zonder draad). 4 zakjes. 
Herkomst Van der Wal, art. nr. 46. Bruikbaar tot 2017.
Aantal zaden geschat circa 160 stuks per zakje; totaal nog circa 640 
bonen. 

 Tuinbonen: (wintertuinbonen / Aguadulce). Bruikbaar tot 2021. Inhoud 
per zakje: 300 zaden - inh.100 gr. “½” zakje met 125 zaden op voorraad. 

Koolgewassen: 
 Boerenkool (Westlandse herfst), 7 zakjes. Herkomst Van der Wal, art. 

no. 264. Bruikbaar tot 2018. Inhoud per zakje: 260 z/g - inh.3 gr. 
 Boerenkool (Westlandse winter, fijngekrulde), 1 zakje. Herkomst Van 

der Wal, art. no. 265. Bruikbaar tot 2018. Inhoud per zakje: 260 z/g - inh.3
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gr. 
 Rode kool: (Marner Lagerrot), 1 zakje. Herkomst Van der Wal, art. no. 

814. Bruikbaar tot 2020. 
 Rode kool: (Langedijker bewaar-2), 1½ zakje, geschat ca 400 zaden 

per zakje. Herkomst Horti Tops, art. no. 2285. Bruikbaar tot 2020. 

Bladgroenten: 
 Kropsla (meikoningin), 2 zakjes. Herkomst Van der Wal, art. no. 414.  

Bruikbaar tot 2018. Inhoud per zakje: 650 z/g – inh. 3 gr.
 Kropsla (Hilde), zomersla, 2 zakjes. Herkomst Horti Tops, art. no. 2615 

Bruikbaar tot 2021. Inhoud per zakje: 650 z/g – inh. 3 gr. 
 Andijvie (breedblad volhart winter), 8½ zakjes. Herkomst Van der Wal, 

art. no. 6. Bruikbaar tot 2018. Inhoud per zakje: 600 z/g – inh. 3 gr. 
 Andijvie (nummer vijf), zomerandijvie. 0 zakje. Herkomst Van der Wal, 

art. no. 8. Bruikbaar tot .. . Inhoud per zakje: 600 z/g – inh. 3 gr. 
 Spinazie (breedblad scherpzaad). Allemaal voorjaarsspinazie (want 

scherpzaad). 5½ zakken. Herkomst Van der Wal, art. nr. 486. Bruikbaar 
tot 2018. Inhoud per zakje: 100 gr. 
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