Baillet Latour
Prijs voor
Innovatie in Tuinbouw
Met de steun van het Fonds Baillet Latour in het kader van de Leerstoel Nieuwe Landbouw werd
het project van de boerderij van Lauzelle in 2017 opgestart door de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de UCL. Dit project is gewijd aan wetenschappelijk veldonderzoek naar biologische tuinbouw. De boerderij van Lauzelle functioneert als een echte boerderij waar naast een
tuinder, ook onderzoekers en bio-ingenieurstudenten werken
De Leerstoel Nieuwe Landbouw heeft een ambitieus wetenschappelijk project ontwikkeld op
de boerderij van Lauzelle in Louvain-la-Neuve, en dit door middel van experimentele duurzame
tuinbouw, met aandacht voor biodiversiteit en de bescherming van de bodem. Dit initiatief heeft
een aanzienlijke impact omdat het ons maatschappelijk middenveld mobiliseert en lokale boeren en producenten betrekt bij de ontwikkeling van nieuwe landbouwmethoden. Het Fonds
Baillet Latour wil de impact van dit initiatief uitbreiden door jaarlijks een prijs toe te kennen aan
een voorbeeldig/innovatief tuinbouwproject. De prijs, ter waarde van € 10.000, is bedoeld om
een innovatief project in de duurzame productie van groenten, fruit en bessen te belonen en
te stimuleren.

Prijs voor innovatie in tuinbouw
Voor deze eerste editie van de Baillet Latour Prijs voor innovatie in tuinbouw werden 15 projecten ingediend. Na beraadslaging kende de jury de prijs toe aan ‘Cycle en Terre’ voor haar
project in Belgische biologische zaadproductie. Het verhaal van ‘Cycle en Terre’ begon in 2013
toen Fanny Lebrun, oprichter van ‘Cycle en Terre’, zich realiseerde dat alle zaden die door de
Belgische tuinders werden gebruikt, in het buitenland werden geproduceerd. In 2016 werd de
coöperatie Cycle en Terre opgericht met het oog op de productie en commercialisering van
Belgische biologische zaden. Met de hulp van Bruno Greindl en Damien Van Miegroet besloot
Fanny het avontuur aan te gaan om het gebrek aan voedselautonomie in België te compenseren.

Cycle en terre
Van de honderdtal zaadvariëteiten in de catalogus produceert ‘Cycle en Terre’ bijna de helft
direct op het veld in Buzin. De andere helft van het zaad wordt geproduceerd door «vermenigvuldigers». De zaden die door de coöperatie worden geproduceerd stellen de tuinders in staat
om groenten te verbouwen en het volgende jaar de geoogste zaden te herplanten, wat hun volledige autonomie geeft.
De Baillet Latour Prijs voor innovatie in tuinbouw zal Fanny Lebrun, Lillemor Schmidt, Nicolas
Louviaux, Olivier Laloux en Carla de Bruijckere (Cycle en Terre) in staat stellen een netwerk van
tuinders/zaadvermeerderaars samen te stellen om de voedselautonomie van België te ontwikkelen door middel van zaadproductie.
Meer informatie op: www.cycle-en-terre.be

