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Regeren is vooruitzien.
Deze uitspraak is heel toepasselijk voor veel landbouwgewassen, ook voor
koolzaad. Ondanks de vele regen heb ik toch op 13 september het
koolzaad kunnen zaaien voor het oogstjaar 2011. Wij zaaien 500.000
zaadjes op 1 ha., waardoor er straks ongeveer 50 plantjes op 1 m2
staan. Wij zien dat de interesse voor de teelt van koolzaad toeneemt en
er hebben zich weer meer boeren aangemeld bij onze vereniging Colzaco
. Er is binnen onze vereniging een commissie die zich richt op de teelt
van koolzaad. Onderwerpen als grondbewerking, rassenkeuze,
gewasbeschermingsmiddelen en kwaliteitsfactoren van het koolzaad zijn
van belang om optimaal koolzaad te telen. Nu maar hopen dat het
koolzaad gaat groeien, zodat het koolzaad voor de winter al voldoende
ontwikkeld is om voldoende sterk de winter in te kunnen gaan.
Antoon Kleverkamp
Secretaris Koolzaadvereniging Colzaco

Real food festival 2010
Den Bosch is in 2010 de hoofdstad van de smaak. Deze stad was van 17 t/m 19
september de thuis basis van “ Beter Eten 2010” . De eerste landelijke consumentenen producentenbeurs op het gebied van duurzaam en lekker eten. Het aanbod van de
150 ondernemers was zeer divers, uiteenlopend van hertenvlees tot bijzondere
groenteconcepten,wijn en natuurlijk onze Brassica olie. Deze grote variëteit viel in goede
aarde bij het publiek. Tijdens dit festival kregen mensen vooral zelf de kans alle
producten te ervaren en genieten, onze olie kreeg hierbij erg veel positieve reacties.
Vandaar dat dit festival de boeken in gaan als een geslaagd evenement.

De hoofdredacteur aan het woord:
Culinair uitgever Norbert Korenman van Saisonnier over Brassica:
“Ik moet zeggen zeer onder de indruk te zijn”.
“Analyses bewijzen dat deze olie qua gezondheid met kop en schouders boven olijfolie
uitsteekt. Bovendien, voor mij van wezenlijk belang, is het een product van onze bloedeigen
terroir”
“U begrijpt, ik ben al helemaal enthousiast geworden over deze olie, die als Brassica op de
culinaire markt komt.”

Coöperatieve Koolzaadvereniging Oost Nederland Colzaco U.A.
Raalterweg 12 - 7433 RA Schalkhaar - T 0570-531207 - www.colzaco.nl - info@colzaco.nl

