BIOLOGISCH ZAAIGOED, EEN BELGISCHE COÖPERATIE, EEN STAP OP WEG
NAAR VOEDSELAUTONOMIE EN BIODIVERSITEITSBESCHERMING

FILOSOFIE
Zaden zijn de basis van onze voedselketen en vandaag worden
ze bijna niet meer in België geproduceerd. Dit maakt ons
kwetsbaar voor import en multinationals. Cycle en Terre werkt
concreet om onze voedselautonomie terug te winnen.
We kiezen ervoor om reproduceerbare variëteiten aan te
bieden, aangepast aan onze behoeften: klimaat, organische
cultuur, smaak, opbrengst ...
We promoten de zaden die door ons zelf en binnen ons eigen
netwerk van Belgische vermeerderaars vermeerderd zijn en
we zijn ook blij met andere Europese zaadbedrijven samen te
werken die voldoen aan onze waarden.

ZADEN ZIJN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ERFENIS. LATEN WE ONS
VERENIGEN OM ZE TE VERMEERDEREN!

Cycle en Terre SCRL
informatie@cycle-en-terre.be
Cycle en Terre SCRL – Buzin, 5A à 5370 Havelange
BE0 665 883 422

MISSIE
Cycle en Terre is een jonge coöperatie in Wallonië met als missie
een bijdrage te leveren aan onze voedselautonomie.
Wij doen dit door het produceren van biologische zaden van
zaadvaste rassen van zowel groenten als van bloemen. Wij doen
zelf ook de selectie, het schonen, het verpakken, het opslaan en
de verkoop van de zaden. We produceren en verkopen zaden
voor tuiniers, tuinbouwers en boeren.
Wij willen de verkregen kennis en ervaringen over het telen van
zaaigoed ook graag delen.

DE COÖPERATIE
Om onze missie op een duurzame manier te realiseren en zaden
van hoge kwaliteit in voldoende hoeveelheid te kunnen produceren, ontwikkelen we een winstgevend project dat ons in staat
stelt gekwalificeerd personeel te werven en te investeren in een
professionele omgeving en apparatuur.
Dit alles ten gunste van onze zelfvoorziening voor voeding.

ONZE DOELEN:

Cycle en Terre is een burgercoöperatie die vandaag de dag een
honderdtal coöperanten telt. Volgens onze statuten mag geen enkele aandeelhouder meer dan 10% van de stemrechten bezitten.
Iedereen, wie ons project aan het hart gaat, kan dus meebeslissen. Iedereen kan coöperant worden vanaf 150 EUR.

•

De vermeerdering van biologische groentezaden van
vrije rassen die in België mogelijk zijn.

Meer informatie over onze oproep op
coöperanten is beschikbaar op onze website.

•

Beheersing van alle stadia van de teelt en de behandeling/
verwerking van de zaden tot en met de commercialisatie/
afzet.

WWW.CYCLE-EN-TERRE.BE

•

De ontwikkeling van opleidingen en trainingsondersteuningen voor tuiniers, tuinbouwers en boeren.

•

Zaadselectie om het erfgoed van onze voorouders te behouden en te laten evolueren en om groenten variëteiten
te krijgen die aan onze streken aangepast zijn.

•

De oprichting van een werkomgeving binnen de coöperatie die het welzijn, de autonomie, de betrokkenheid en de
verantwoording van onze medewerkers bevorderd.

