
Cycle en Terre biologisch gecertificeerd zaadvast zaaigoed van groenten, kruiden en bloemen. 
 
Beste klanten, 
 
Wij zijn blij om u via deze nieuwsbrief op de hoogte te kunnen houden voor het komende zaaiseizoen. 
Het is alweer bijna 2020. 
Wij zijn nog druk aan het schonen en verpakken maar er komt zicht op wat we voor volgend jaar in het 
assortiment zullen hebben. 
 
We hebben nieuwe zakjes voor de zaden, van gerecycled papier, welk meer ecologisch is dan de oude 
verpakking. En met een foto op het zakje, welk toch zeker een commerciële toegevoegde waarde zal 
zijn.  
 
De nieuwe verkoopsvoorwaarden voor 2020 zijn klaar; zie https://cycle-en-terre.be/wp-
content/uploads/2019/12/CET_Winkel-Verkoopsvoorwaarden_2020.pdf 
We hebben ook nieuwe displays, vooral de houten displays zijn efficiënter in gebruik. Al voldoen de 
vorige displays ook nog natuurlijk! Zie voor meer informatie https://cycle-en-terre.be/wp-
content/uploads/2019/12/Displays-Cycle-en-Terre-2020-NL.pdf 
 
Voor degenen die Cycle en Terre nog niet kennen wil ik graag Cycle en Terre introduceren. 
 
Cycle en Terre is een jonge burgercoöperatie in Wallonië. 
Fanny Lebrun is de initiator voor het project. Zij is in 2013 gestart met de zaadteelt van vrije zaadvaste, 
overwegend oude rassen zowel groenten, kruiden als bloemen en met biologische certificering. 
Het doel van Cycle en Terre is om het gehele traject vanaf de zadenteelt tot de verkoop terug te 
brengen naar België. Dus alle kennis en kunde, niet alleen van de teelt zelf maar ook de selectie, het 
schonen, het verpakken en de verkoop. 
We willen de opgedane ervaringen ook graag delen. Zodat heel België, zowel professioneel als privé, 
lokaal en duurzaam biologisch geteelde groenten en bloemen kunnen zaaien en consumeren.  
 

Cycle-en-Terre verkoopt al in Wallonië en Brussel aan de biologische winkels en tuincentra, zie ook de 
website https://cycle-en-terre.be/en-u/?lang=nl#revendeurs. 
 
2019 was het eerste jaar dat we genoeg zaden op voorraad hadden om de verkoop uit te breiden naar 
Vlaanderen! En dat willen we voor 2020 verder uitbreiden. We zijn dan ook op zoek naar 
verkooppunten waar ons bio zaaigoed én onze waarden goed bij aansluiten. De winkelprijslijst wordt 
op aanvraag gemaild. 
 
Vanaf 2019 wordt er ook aan de tuinders en kwekerijen verkocht. De kwekersprijslijst is op aanvraag. 
  
Ik zou graag een, vrijblijvende, afspraak met u maken om te kijken wat we voor elkaar kunnen 
betekenen. 
 
En bij deze wensen wij jullie allemaal fijne feestdagen en een 2020 vol inspiratie. 

 
 
 
     Carla de Bruijckere 
     Verkoop Vlaanderen 
     0478 12 99 11 

       carla@cycle-en-terre.be 
         https://cycle-en-terre.be 
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