
“Wij hebben zelf niet allemaal groene 
vingers”

De Brusselse zadenbibliotheken

Wanneer werden de Brusselse zaden bibliotheken opgericht?
Het startschot werd in augustus 2013 gegeven door de zadenbibliotheek van Sint-
Agatha-Berchem. In 2014 volgde de bibliotheek van Ukkel. En in 2015 en 2016 
sloten ook Etterbeek, Anderlecht en Jette zich aan. Er zijn plannen van andere 
Brusselse bibliotheken om zich ook aan te sluiten bij het Brusselse zadenbibliothe-
kennetwerk.

Wat is jullie opdracht en hoe vullen jullie die in?
De zadenbibliotheek van Etterbeek ziet haar werking niet alleen als een platform 
voor de uitwisseling van zaden, maar ook als een platform waar planten- en tuin-
informatie gedeeld wordt. De zadenbibliotheek geeft aanleiding tot ecologisch en 
duurzaam gekleurde ontmoetingen en activiteiten. De zadenbibliotheek van Jette 
ondersteunt met haar initiatief ook het duurzaam beleid van haar gemeente. Voor 
Jette is de zadenbibliotheek een bicultureel project dat gedragen wordt door zowel 

de Nederlandstalige als de Franstalige 
bibliotheek. In het hart van het project 
staat het gemeenschapsgevoel centraal. 
De zadenbibliotheek van Sint-Agatha-
Berchem verstevigt met dit project haar 
rol en zichtbaarheid in de gemeenschap.

Wat hebben jullie al kunnen verwezen-
lijken?
De zadenbibliotheek van Sint-Agatha-
Berchem ontwikkelde stevige samen-
werkingen met scholen en lokale vereni-
gingen voor ecologie en duurzaamheid. 
De zadenbibliotheek van Etterbeek 
werkte samen met het wijkcentrum om 
samen een zadenmeubel te bouwen. Er 
werd een stand ontwikkeld voor deel-
name aan de participatieve tuinen in 
Etterbeek, en hun publiek kan nu ook 
deelnemen aan een oogstatelier. In 
Ukkel werden er in de eerste jaren een 
zevenhonderdtal zadenzakjes uitge-
leend. De uitleen steeg in 2016 en 2017 
tot een duizendtal zadenzakjes. De 
zadenbibliotheek van Ukkel zorgde voor 
een aantal vaste partners waaronder de 
Volkstuintjes Ukkel, de groendienst, Le 
Jardin Essentiel in het Dudenpark en 
natuurlijk de talrijke Ukkelse particu-
liere tuinliefhebbers die hen helpen om 
voldoende variëteiten in de zadenbiblio-
theek te hebben. Ukkel is ook trots op 
haar fijne, hechte, twee talige vrijwil-
ligersploeg. De zadenbibliotheek van 
Anderlecht startte naast de zadenbiblio-
theek ook met een stekjesbibliotheek 
waar hun publiek plantenscheuten kan 
ophalen.

Welke ambities willen jullie als team 
nog graag verwezenlijken?
De zadenbibliotheken werken samen 
om hun netwerk te verstevigen en zicht-
baar te maken. Daarbij hoort een mooie 
en eenvormige presentatie en commu-
nicatie van het netwerk van Brusselse 
zadenbibliotheken, en zaad- en kennis-
deling, om zo hun publiek een kwali-
teitsvolle dienstverlening te bieden. 
De zadenbibliotheek van Sint-Agatha-
Berchem wil daarbovenop op zoek gaan 
naar specifieke lokale groentevariëteiten 
bij families waar al een paar generaties 
met dezelfde zaden geteeld wordt.

teaMleden

Zadenbibliotheek Anderlecht: Kim Vanden Berghe, bibliotheekmedewerker

Zadenbibliotheek Etterbeek: Bavo Stoffels, bibliotheekmedewerker

Zadenbibliotheek Jette: Gerina Dijkema, educatief medewerkster

Zadenbibliotheek Sint-Agatha-Berchem: Hugo De Vreese, bibliothecaris

Zadenbibliotheek Ukkel: Anneke Verbeeke, bibliothecaris

Bibliotheken in Brussel: Stijn Callewaert, verantwoordelijke doelgroepenwerking, en  

Fleur De Meyer, deskundige communicatie en digitale bibliotheek
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de Brusselse zadenBiBliotheKen

 Het aantal gebruikers is moeilijk te bepalen op dit ogenblik. 

 Collectie: De collectiegrootte varieert per zadenbibliotheek, en is groeiende. De collectie is uiteraard  
seizoensgebonden en afhankelijk van het aanbod en donaties. De zadenbibliotheek van Sint-Agatha-Berchem 
beschikt bijvoorbeeld over twintig plantenvariëteiten.

 Topstuk: In Ukkel is alles wat eetbaar is zeer populair: pompoen, rucola, en basilicum. Ook in Jette zijn vooral 
de groenten, zoals paprika, erg in trek. Ook Marokkaanse Munt vindt gretig aftrek. Bepaalde bloemen zoals 
groot kaasjeskruid, akelei of zonnebloem zijn ook erg gegeerd. In Sint-Agatha-Berchem gaat de populariteits-
prijs naar de stokroos.

  Ons lievelingsstuk: In de Ukkelse zadenbibliotheek kiezen ze resoluut voor boontjes.

 Leukste compliment ooit gekregen: In Ukkel houdt het publiek van het laag drem-
pelige, eenvoudige concept van de zadenbibliotheek. Sint-Agatha-Berchem kon 
rekenen op de belangstelling van CNC, de Chinese variant van CNN, die een  
nieuwsitem over hun zadenbibliotheek maakte.

Hoe meet je de impact van jullie werk?
Aan de hand van de positieve reacties 
van gebruikers, bezoekersaantallen, 
aantal uitleningen van de zadenzakjes 
en donaties van plantenzaden evalue-
ren de Brusselse zadenbibliotheken hun 
werking en impact.

Wat maakt jullie team zo uniek?
De mix van zadenbibliotheekvrijwilligers, 
bibliotheekmedewerkers, en de variatie 
aan deelnemende bibliotheken zorgt 
voor een warm, dynamisch en uniek 
Brussels zadenbibliotheekteam.

Hoe zou je de team-spirit omschrijven?
De ‘zadenbibliotheekspirit’ weerspiegelt 
een open en sociaal karakter, met mede-
werkers die van de natuur houden, orga-
nisatorisch ingesteld zijn en een sterke 
voeling hebben met de deeleconomie 
(de transitiebeweging).

Welke achtergrond hebben de team-
leden?
De Brusselse zadenbibliotheekmede-
werkers hebben niet altijd zelf groene 
vingers. Hun achtergrond is divers en 
strekt van cultuurwetenschappen, infor-
matie- en bibliotheekwetenschap, tot 
informatica. In Jette hebben bijvoor-
beeld de meeste zadenbibliotheek-
vrijwilligers een tuin of een volkstuintje. 
Bijna iedereen heeft interesse in tuinie-
ren. Sommigen oogstten in het verle-
den ook al zaden. In Jette zit er een 
IT-specialist in het vrijwilligersteam die 
graag kookt met wat er in de tuin groeit 
en foto’s maakt van bloemen en planten.

Welke eigenschappen zijn cruciaal om 
in dit team te functioneren?
De liefde voor natuur, en oog voor  
lokale verankering en het gemeen - 

schaps gevoel zijn kwaliteiten die de 
zadenbibliotheekmedewerkers delen.

Welke voordelen heeft het werken in 
team?
Het Brusselse zadenbibliotheken - 
netwerk tilt door samen te werken de 
Brusselse zadenbibliotheken naar een 
hoger plan, met een grotere zichtbaar-
heid (met bijvoorbeeld een gemeen-
schappelijk logo en zadenzakjes) voor 
hun publiek. Bovendien verlichten ze 
door samen te werken het werk door 
zowel kennis als zaden te delen. 
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