
 

Ondersteuning voor bibliotheken/bedrijven bij het starten van een 

zadenbieb.  

 
In de afgelopen jaren heeft Stichting Zadenbibliotheek Fryslân, nu stichting Zadenbibliotheek Nederland, al 

veel bibliotheken mogen ondersteunen bij het starten met een zadenbibliotheek in hun locatie.  

De do’s en don’ts die we daarbij hebben ontdekt, delen we graag met bibliotheken die ook aan de slag 

willen.  

We hebben daar 2 pakketten voor gemaakt.  

- Het basispakket geeft informatie via de handleiding. Met een aantal formats en 

gebruiksmogelijkheden waarmee je zelf aan de slag kunt.  

- Het Pluspakket is uitgebreider en is zo gemaakt dat een bibliotheek vrijwel meteen van start kan 

met een kleine collectie zaden. Kortom: je wordt “ontzorgd”.  
 

Het zadenbieb basispakket kost € 95,- en bestaat uit:   

- De uitgebreide handleiding “Zaden in de bibliotheek”, vol tips en adviezen. 
- De mogelijkheid om 3 x via de mail, in het startjaar, vragen te stellen bij de contactpersoon van jouw regio. 

- Het bloemlogo van zadenbieb, met de eigen provincienaam erbij. 

- Het format van de etiketten met het bloemlogo en de eigen provincienaam erop, 

- Een PDF van de ansichtkaart. Hierop staat hoe je lid wordt aan de ene kant. De andere kant vertelt hoe de 

kiemkracht van de zaden kan worden getest. 

- Mogelijkheid voor het plaatsen van berichten via de provinciale contactpersoon op de Facebookpagina en 

Instagram van Zadenbieb Nederland.  

- 1 x vermelding in de maandelijkse nieuwsbrief en vermelding van naam en adres op de landelijke website.  

- Handige adressen voor het bestellen van zakjes en meer. 

- Bouwtekening van de zadentribune.  

- Alle leden, die gratis lid worden van de zadenbibliotheek Nederland, hebben toegang tot alle info op de 

website over o.a. zaden, zaaien, oogsten, bewaren en schonen. 

- Alle leden krijgen maandelijks de nieuwsbrief van de zadenbibliotheek met leuke zadenweetjes. 
 

 

 

Het zadenbieb Pluspakket kost € 275,- en bestaat uit het zadenbieb basispakket EN:  
 

- Het bloemlogo, met de eigen provincienaam, in een houten bord gebrand voor binnen OF een exemplaar 

voor buiten op de gevel,  

- 2x papieren A4 met bloemlogo en provincienaam op 120 grams papier, naar wens liggend of staand.   

- 500 (lege) zakjes, 500 etiketten, 100 ansichtkaarten.   

- 10 soorten zaden.   

- Eenmalig een telefonisch consult van 1 uur bij de contactpersoon van jouw regio. 

- 1 x uitnodiging voor de jaarlijkse bijeenkomst en zaden en kennis ruilen. 
Dit is een informatiebijeenkomst die jaarlijks in de herfst plaats vindt op wisselende plaatsen in Nederland. 

Het is een gelegenheid om kennis te maken met andere zadenbibliotheekhouders, ideeën en zaden uit te 

wisselen onderling.   
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