
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Toekomst Zaaien op Doornik Natuurakkers, oktober 2018 
 
 

18 okt 2020: Toekomst Zaaien bij Doornik Natuurakkers 
 
“Oude graanrassen vormen een genetische schatkist voor de landbouw van de toekomst”, vertelt 
biodynamisch boer Louis Dolmans van Doornik Natuurakkers in Bemmel. Op 18 oktober is 
iedereen welkom om samen met Louis spelt te zaaien, met de hand. Machtig mooi om te doen. 
Doe je mee? 
 
Louis Dolmans is in 2010 gestart met Doornik Natuurakkers in Bemmel, vlak boven Nijmegen. Hij 
kiest voor de biodynamische teelt van oude graanrassen, zoals spelt van Hoosterhof, Limburgse 
risweit, eenkoorn, rivet en rode, zwarte, bruine en witte emmer. Louis vertelt: “Het is van groot 
belang om de genetische diversiteit van die granen voor de toekomst te behouden.” 
 
Zeldzame planten 
Ook geniet hij van de natuur die zich ieder jaar verder ontwikkelt. "Elk jaar is het een verrassing. Al 
die bijzondere kleuren, geuren en vormen. Ik heb natuurlijk veel oude rassen die heel divers zijn. Het 
is het toppunt van schoonheid. Een andere verrassing zijn de zeldzame planten die ik tegenkom. 
Vorig jaar vond ik naaldenkervel, akkerboterbloem en orchideeën. Ik zie riddersporen, spiegelklokjes 
en ratelaars in het grasrand. Elk jaar krijgt de natuur meer vorm, want dan is het weer een jaar langer 
geleden dat hier kunstmest en bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt." 
 
Programma 
Iedereen, groot en klein, mag meedoen met het Toekomst Zaaien. Het start zondag 18 oktober om 
14 uur bij Doornik Natuurakkers op Park Lingezegen tussen Bemmel en Lent. De verzamelplek voor 
het Toekomst Zaaien is bij de schuur, vlakbij het amfitheater, zie deze link op google maps. Louis zal 
iets vertellen over de granen en over de natuur en de vogels op zijn bedrijf. Dan gaat iedereen op 
ruime afstand van elkaar langs de akker staan, vervolgens komt de lange rij zaaiers in beweging en 
vliegt het graan door de lucht. Volgende zomer wordt de spelt geoogst en kun je er brood van 
bakken. 
 
 
Toekomst Zaaien op zondag 18 oktober om 14 uur bij Doornik Natuurakkers op Park Lingezegen 
tussen Bemmel en Lent. Kijk voor locatie en routebeschrijving op toekomstzaaien.nl. 
 
 
Meer info: 
Toekomst Zaaien wordt georganiseerd door Stichting Demeter ism de BD-Vereniging, Stichting 
Zaadgoed en Stichting Grondbeheer. Kijk voor meer info op www.toekomstzaaien.nl . Voor vragen, 
neem contact op met coördinator Ellen Winkel, 06 212 05 816, ellen @schrijfwinkel.nl 

http://www.doorniknatuurakkers.nl/
https://www.google.nl/maps/place/51%C2%B052'34.0%22N+5%C2%B053'04.3%22E/@51.876111,5.883929,266m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d51.8761112!4d5.8845303
https://www.google.nl/maps/place/51%C2%B052'34.0%22N+5%C2%B053'04.3%22E/@51.8761111,5.8834985,266m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d51.8761112!4d5.8845303
http://www.toekomstzaaien.nl/
http://www.toekomstzaaien.nl/

