
  IK DOE MEE!  
 WORD – EEN BEETJE – BOER

Op het coöperatief boslandbouwbedrijf Pomona Puur Natuur  
zorgen Wase consumenten samen met boeren voor 80% van hun 
eigen lokale, gezonde en duurzame voeding. 

Coöperanten investeren samen met landbouwers in hun eigen 
landbouwbedrijf. Als aandeelhouder engageer je je om op  
regelmatige basis groenten, fruit, aardappelen, brood en andere 
producten van de boerderij te kopen. 

Coöperanten en landbouwers beslissen samen  welke producten 
de boerderij zal produceren. Uiteraard binnen de mogelijkheden 
van het Wase klimaat, de bodem en de economische haalbaarheid. 
Je kent je voeding én je boer. 

 DOE JE MEE!?

Ben jij één van de consumenten die samen met Pomona Puur 
Natuur een eigen landbouwbedrijf wil runnen? Samen zorgen 
we voor eerlijke, ecologische, seizoensgebonden en lokale 
voeding.

Wil je ondertussen meer weten? Pomona organiseert regel- 
matig infomomenten in Wase gemeenten en op de boerderij 
in Melsele. Wil je een infomoment bij je thuis voor jou en je 
vrienden of bij je vereniging ergens in het Waasland: vraag 
het gerust. 

Blijf op de hoogte via de website, de Facebookpagina of de 
nieuwsbrief.

V.U. Lieven Bauwens, Beenaertwijk 30, 9100 Sint-Niklaas 
Foto’s: Pomona Puur Natuur CV, Femke Vercauteren

www.pomonapuurnatuur.be
www.facebook.com/pomonapuurnatuur
info@pomonapuurnatuur.be

 AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VOOR PRIVÉ PERSONEN

Consumenten | B-aandeelhouders
  kopen 4 aandelen van 1250 euro aan (mogelijkheid om te  

spreiden over 4 jaar)
  kopen voor het seizoen 2021-2022 minstens 1 groentepakket 

per week en 1 aardappelpakket en/of uienabonnement per 
maand. 

  investeren minimum 5 jaar in de coöperatie.

Privé-investeerders | C-aandeelhouders
  kopen minstens 1 aandeel en maximum 4 aandelen van 1250 

euro.
  investeren minimum 5 jaar in de coöperatie.

B- en C aandeelhouders genieten van een fiscaal voordeel van 
45% op elk gekocht aandeel. Dit fiscaal voordeel is enkel geldig 
voor aandelen aangekocht voor eind februari 2022.

De statuten van de cvba zijn te raadplegen via het Belgisch Staatsblad. 
Het huishoudelijk reglement vind je op www.pomonacoop.be.

PUUR NATUUR

PUUR NATUUR

Deze openbare aanbieding van kapitaal in een erkende coöperatieve vennoot-
schap geniet een vrijstelling op de prospectusplicht. Pomona cvba zal met deze 
openbare aanbieding nooit meer dan 500.000 euro vers kapitaal ophalen over 
een periode van 12 maanden in aandelen categorieën B en C met een nominale 
waarde van 1250 euro. Een coöperant kan maximum voor 5.000 euro aandelen 
kopen. Investeren in een coöperatie is geen spaarformule, maar kent risico’s 
en opportuniteiten.



 MET RESPECT VOOR MENS, DIER EN NATUUR

We kiezen resoluut voor boslandbouw of agroforestry. Dit is een 
vorm van herstellende landbouw die duurzaam boeren voorop 
stelt zodat de gewasopbrengst, inkomstenstroom en biodiversiteit 
verhogen. Deze agro-ecologische landbouwmethode zorgt voor 
ecosystemen die ons basisvoedsel leveren en tegelijkertijd de 
natuurlijke balans tussen grond en omgeving herstellen.

Door bomen en struiken met akkerbouw te combineren of resoluut 
voor een voedselbos te kiezen, gebruiken we boven en onder de 
grond verschillende lagen: er worden meer zon, water en nutriën- 
ten opgenomen, de extra koolstof in de grond zorgt voor het 
bodemleven en houdt water en voedingsstoffen beter vast. Ons 
voedsel ontstaat uit een combinatie van zonlicht, regen en de 
voedingsstoffen uit die bodem. Hoe beter die is, hoe beter ons 
voedsel. De bodem is de grond van de zaak. 

Door de klimaatverandering bedreigen erg droge, maar ook natte, 
lentes en zomers de oogst. Bomen en andere doorlevende gewassen 
bufferen deze extreme weersomstandigheden. Ze herbergen ook 
natuurlijke plaagbestrijders, zoals goede insecten of vogels die 
rupsen van de gewassen pikken. 

 POMONA PUUR NATUUR

Rudi Hennissen verbouwt al meer dan 20 jaar groenten in de 
gezellige dorpskern van Melsele. Samen met zijn vrouw Lieve 
Verhelst verkopen ze deze biologisch, geteelde groenten in de 
boerderijwinkel. Sinds mei 2021 zijn Pomona en Puur natuur      
samengegaan in Pomona Puur Natuur. 

De boerderij levert meer dan 70 verschillende groentesoorten. 
Van klassiekers als de bloemkool tot vergeten groenten als  
pastinaak. Maar niet allemaal tegelijk natuurlijk. De coöperanten 
en boeren hebben samen beslist ook fruit, brood, aardappelen, 
uien en eieren te produceren. Lokaal, gezond, gevarieerd 
en seizoensgebonden.

 VAN BOER TOT BORD

Pomona schakelt tussenstappen zoals groothandel of retail uit. 
Moet iedereen nu naar Melsele om zijn groentjes? Nee hoor, er zijn 
10 afhaalpunten opgezet in het Waasland. Deze zijn op fietsafstand 
van waar de coöperanten wonen. Deze ‘korte keten’ zorgt ervoor 
dat de landbouwer tegen een eerlijk loon werkt en een faire prijs 
krijgt voor zijn eerlijke, lokale en gezonde producten.
 

 ETEN VAN POMONA PUUR NATUUR 
    VOOR COÖPERANTEN - CONSUMENTEN

  wekelijkse groentepakketten
groentepakket 1 |   4 tot 6 groentesoorten |   60 euro/ maand

groentepakket 2 |   6 tot 8 groentesoorten |   82,50 euro/ maand

groentepakket 3 |   7 tot 9 groentesoorten |   105 euro/ maand

  abonnementen
aardappel |   2,5kg/ maand 

|   5kg/ maand
|   10kg/ maand 

|   4,50 euro/ maand
|   8,50 euro/ maand 
|   16,00 euro/ maand

uien |   2,5kg/ maand |   6,05 euro/ maand

eieren |   6 stuks/ week |   12 euro/ maand

fruit |   3 soorten/week |   60 euro/ maand

100% speltbrood |   600g
|   800g

|   3,75/ stuk
|   4,00/ stuk  

tarwebrood |   600g
|   800g

|   3,50/ stuk
|   3,75/ stuk  

4-granenbrood |   600g |   4,00/ stuk

Groenten, eieren en fruit worden wekelijks op woensdag geleverd, 
aardappelen en uien maandelijks op woensdag en dit op vaste  
afhaalpunten. Brood wordt op vrijdag geleverd. 

Coöperanten ontvangen steeds een korting van 10%.

  Andere producten van Pomona Puur Natuur kunnen in de winkel 
van de boerderij of via de webshop gekocht worden.

Dit aanbod en deze prijzen zijn geldig tot en met april 2022.
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