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Sinds Hij was zestien toen zijn vader het 
wilde weten: neem je de winkel over of niet? 
‘Ik heb even getwijfeld. Wilde ik mijn leven 
aan de zaden wijden? Ja, dat wilde ik,’ 
vertelt Ton Vreeken, wiens overgrootvader 
de beroemde Dordtse zadenwinkel in 1926 
begon. Dankzij de komst van internet kon 
Ton de toch al gigantische sortering van 
Vreeken’s nóg meer uitbreiden. Naar 
schatting biedt hij ruim vierduizend soorten 
aan in zijn winkel en online.  

Te koop Zaad. Voor planten, grassen en 
granen, voor bloemen, groenten en fruit. 
Voor paddestoelen, noten, kefir en nog veel 
meer. Hulpmiddeltjes verkoopt Vreeken 
ook. Van gereedschap tot spuitbussen met 
‘Escar-Go’: tegen slakken. 

Aan de Voorstraat in Dordrecht heeft Ton Vreeken een bloeiende zadenhandel, 
met het grootste assortiment in Europa. Hier vind je het, zo veel is zeker.
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Klanten Voornamelijk hobbymoestuinders, 
een aantal profs en in toenemende mate 
kinderen, door het moestuinvirus 
aangestoken door een niet nader te noemen 
grootgrutter.    

Gewild product Ton: ‘De zoete aardappel zit 
in de lift, net als de palmkool. Die ziet er leuk 
uit én je kunt hem eten. Het is de voorloper 
van de boerenkool, die in Nederland altijd al 
groot was, maar nu in New York als ‘bore 
kale’ furore maakt onder gezondheids-
adepten. Maar als ik moet zeggen wat mijn 
mooiste product is, zeg ik: er gaat niets boven 
een verse suikermaïs uit eigen tuin. Als je die 
koelt, zoals supermarkten doen, gaat de 
smaak bijna per uur achteruit. Hoe verser je 
hem eet, hoe lekkerder.’

Trouwe klant Fooddesigner  
Marije Vogelzang: ‘Ik bestel zaden bij 
Vreeken’s voor projecten die ik doe, maar  
ik kom er ook voor m’n lol, om bizarre 
eetbare zaden te ontdekken. Het is een 
bomvol ienimini-winkeltje, met een 
wonderbaarlijke variëteit. Ben je op  
zoek naar munt? Dan kom je uit bij een  
rek met ananasmunt, chocolademunt, 
watermunt, Corsicaanse munt,  
vrouwenmunt, bananenmunt,  
gembermunt en nog twintig soorten.  
Ook zo leuk, ze stoppen altijd grappige 
briefjes bij je bestelling, met verhalen  
over het zaad van je keuze.’  
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