FIETSROUTE 2
SCHOON BOEREN ZUID
CURIEUS NAAR DE SCHOON BOEREN IN BRUGGE EN DAMME?

FIETS MEE EN WIN!
DOE MEE EN MAAK KANS OP EEN WAARDEBON
VAN €15 VOOR EEN HOEVEPICKNICK!
Geniet van deze mooie fietslus waarbij je
passeert langs drie ‘Schone Boeren’ uit de regio
Brugge en Damme. Elk op hun manier en in
hun eigen specifieke bedrijfssituatie gaan ze
de vele economische, sociale en milieukundige
uitdagingen aan.
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.
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ROUTEBESCHRIJVING

Start: parking ‘Damme Oost’, Oude Sluissedijk 6, 8340 Damme
Start aan de parking ‘Damme Oost’, Oude Sluissedijk
6, 8340 Damme en volg knooppunten 71 – 60 –
63 – 82 – 15 . Aan knooppunt 15 sla je rechtsaf de
Nieuwdorpstraat en moet je een kilometer rechtdoor
blijven fietsen om tot aan de eerste Schone Boer
te geraken. Fiets door de Nieuwdorpstraat, vervolg
rechtdoor door de Moerkerkebrug en rij rechtdoor in de
Sareptastraat. Daar vind je op je rechterkant de eerste
Schone Boer.
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SCHONE BOER: Aardbeien Depestel
Sareptastraat 1, Moerkerke (Damme)

Rij de Sareptastraat door tot aan de Brieversweg en sla
rechtsaf. Volg vervolgens 16 – 52 – 18 – 12 – 3 –
23 – 27 – 4 – 36 – 65 – 26 – 1 – 8 - 48 (17,5
km). Tussen 8 en 48 kom je links de tweede Schone
Boer tegen.
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SCHONE BOER: Potplantenkwekerij Gera-Fleur –
Bart Franco, Hogeweg 529, Sint-Andries (Brugge)

Vervolg richting 48 – 30 – 56 – 64 – 47 – 62 – 14
– 11 – 78 (15 km). Tussen 11 en 78 kom je op je
rechterkant de derde Schone Boer tegen.
3

SCHONE BOER: Hoeve Spizele
Blankenbergse Steenweg 456, 8380 Dudzele

Rij vervolgens verder naar 78 – 69 – 99 – 66 – 90 –
97 – 10 – 34 – 6 – 28 - 71 . Tussen knooppunt 28
en 71 vind je rechts terug de parking ‘Damme-Oost’.
Geniet gerust in Damme nog van een welverdiende
dorstlesser!

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

FIETSROUTE 2

Aardbeien Depestel:
Bij Aardbeien Depestel plukken ze de aardbeien op een speciale manier zodat de kwaliteit van de aardbeien
gemonitord kan worden. Welk speciaal systeem wordt gebruikt voor het plukken van de aardbeien?
O Camera’s
O Barcodesysteem
O Gps-systeem
Potplantenkwekerij Gera-Fleur:
Bart Franco van potplantenkwekerij Gera-Fleur maakt gebruik van een waterbesparende techniek om de
bloemen de juiste hoeveelheid water te geven. Hoe heet dit systeem?
O Drainagesysteem
O Zwembadsysteem
O Eb- en vloedsysteem
Hoeve Spizele:
Respect voor dier en omgeving is alom aanwezig op Hoeve Spizele. Patrick en Ann gebruiken onder andere een
biologische luchtwasser. De lucht van uit de varkensstal gaat door de biologische luchtwasser vooraleer het de
stal verlaat. Waarvoor dient dit toestel?
O Het zorgt voor blauwere lucht
O Het zorgt ervoor dat de zuurstof uit de lucht in de stal blijft
O Het zorgt ervoor dat de uitgaande lucht zuiver is en vrij wordt gemaakt van geur en schadelijke stoﬀen
Schiftingsvraag:
Hoeveel deelnemers zullen er deelnemen aan deze wedstrijd (fietsroute 2 ‘Schoon Boeren Zuid’)
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 Knokke-Heist-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

