FIETSROUTE 1
SCHOON BOEREN NOORD
CURIEUS NAAR DE SCHOON BOEREN
IN KNOKKE-HEIST EN DAMME?
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Geniet van deze mooie fietslus waarbij je passeert
langs drie ‘Schone Boeren’ uit de regio Knokke-Heist
en Damme. Elk op hun manier en in hun eigen
specifieke bedrijfssituatie gaan ze de vele economische,
sociale en milieukundige uitdagingen aan.
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Ontdek hun infobord en sta versteld van wat er ook bij jouw buurman-landbouwer gebeurt!
Tijdens het fietsen kan je de bedrijven niet bezoeken. Sommige hoeves kan je bezoeken na afspraak.

ROUTEBESCHRIJVING

Start: parking ‘Sint-Jacobskerk Hoeke’: Sint-Jacobsstraat te Hoeke (Damme)
Start aan de parking ‘Sint-Jacobskerk Hoeke’, SintJacobsstraat te Hoeke (Damme) en vertrek richting
knooppunt 48 . Kom direct op je rechterkant de eerste
Schone Boer tegen.
1a SCHONE BOER: ’t Meerschhof
Oostkerkestraat 6, 8340 Hoeke (Damme)

Rij verder naar knooppunt 48 – 23 – 32
Aan knooppunt 32 moet je even richting 65 ; nadat je
onder het nieuwe rond punt bent gereden; sla je links
de Oude Hoekestraat in. Rij de Hoekestraat door tot op
het einde waar je de tweede Schone Boer vindt.

‘Bij Sandy’. Hier kan je stoppen voor een (h)eerlijk ijsje
gemaakt van de melk van ’t Meerschhof!
IJssalon ‘Bij Sandy’: het ijssalon van Schone Boer:
1b ’t Meerschhof, Vantorre Zeedijk 393, Duinbergen
(Knokke-Heist)

Rij vervolgens verder naar 13 – 39 – 70 . Tussen
knooppunt 70 en 38 zie je bij het oversteken van de
N300 – Heistlaan iets meer naar rechts de derde Schone
Boer. Rij met andere woorden iets naar rechts op de
Heistlaan om het bord te zoeken en mogelijks ook de
hoevewinkel een bezoekje te brengen.
3
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SCHONE BOER: Landbouwbedrijf Dhondt
Hoekestraat 114, 8300 Westkapelle (Knokke-Heist)

Keer terug naar het knooppunt 32 en rij vervolgens
richting knooppunt 80 – 83 – 52 – 59 – 49 – 45 –
68 . Tussen knooppunt 68 en 13 vind je het Ijssalon

SCHONE BOER: Hoeveslagerij Burggraeve
Heistlaan 430, Ramskapelle (Knokke-Heist)

Rij terug naar de route en geniet nog van de terugtocht
(+/- 15 km) via 38 – 9 – 46 – 85 – 95 – 25 – 92 –
22 – 17 – 47 – 44 – 74 – 24 - 48 . Tussen 24 en
48 kom je terug de kerk van Hoeke tegen.

DEELNEMINGSFORMULIER*
KNOKKE-HEIST - DAMME
Doe mee en maak kans op een waardebon van
€15 voor een hoevepicknick!

FIETSROUTE 1

’t Meerschhof:
’t Meerschhof gaat verschillende duurzaamheidsuitdagingen aan. Ook de dieren worden er in de watten gelegd.
Welke ‘verwenproducten’ hebben de koeien op ’t Meerschhof?
O Ze kunnen in de sauna
O Ze krijgen massages
O Ze hebben ligmatrassen
Landbouwbedrijf Dhondt:
Op het bedrijf van Chris en Trui zijn heel wat maatregelen genomen om duurzaam met energie om te gaan. Ze
beschikken over hoogfrequente TL-lampen, een energiezuinige ventilator en zonnepanelen. Welke maatregel
hebben ze nog om duurzaam met energie om te gaan?
O Warmtewisselaar op de kippenstal
O Warmte- of schermdoeken
O Koeborstel
Hoeveslagerij Burggraeve:
Welke inspanning levert hoeveslagerij Burggraeve om een kwaliteitsvolle bodem te krijgen?
O Ze hebben beplanting langs de straatzijde.
O Hun tractor rijdt op brede banden om de druk op de bodem te verminderen
O Ze ruimen modder op langs de weg.
Schiftingsvraag:
Hoeveel deelnemers zullen er deelnemen aan deze wedstrijd (fietsroute 1 ‘Schoon Boeren Noord’)
tegen 6 oktober 2019 middernacht? _____________________

Naam:
Adres:
Gemeente:
Tel./GSM:
E-mail:
Stuur dit ingevulde wedstrijdformulier op naar Inagro, Schoon Boeren, Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke-Beitem of vul
de vragen in via www.schoonboeren.be/ﬁetsroutes voor 6 oktober 2019. De winnaars worden getrokken uit de
juiste en volledige inzendingen. Het wedstrijdreglement is beschikbaar op www.schoonboeren.be

SCHOON BOEREN

Deze fietslus werd uitgetekend in het kader van de campagne ‘Schoon Boeren’ die plaatsvindt in de gemeenten Brugge, Damme
en Knokke-Heist. Naast deze fietslus werd er ook een fietslus uitgetekend op grondgebied Brugge-Damme. De fietslussen vind
je bij de toeristische diensten van de drie deelnemende gemeenten en op de website www.schoonboeren.be/ﬁetsroutes.
*De antwoorden zijn terug te vinden op de infoborden of op de website www.schoonboeren.be

