Fietsen langs Schone Boeren
in Lo-Reninge en Vleteren

Schoon
Boeren
Duurzame landbouw in eigen streek

DOE MEE EN WIN
Een waardebon van €30
aan hoeveproducten

D
 LO-RENINGE

55
59

Geniet van deze mooie fietslus op het platteland
waarbij je passeert langs vier ‘schone boeren‘ uit
Lo-Reninge en Vleteren. Elk op hun manier en
in hun eigen specifieke bedrijfssituatie gaan ze
de vele economische, sociale en milieukundige
uitdagingen aan.

56

Start en aankomst:
Marktplein van Lo, aan het VVV ( Markt 17 A).
Volg knooppunt 56 naar Lobrug – Markeymolen. Daarna
knooppunten 55 - 59 - 60 en daarna een 350 meter
richting knooppunt 4 . Links, midden in het groen, ligt het
historische bedrijf van onze eerste schone boer.

A

SchonE Boer: Melkveebedrijf Lieven en Lieve Pauwelyn
Elzendamme 11, Vleteren.

Keer terug op je stappen tot aan knooppunt 60 , volg 61
en daarna knooppunt 72 in Westvleteren dorp. Verlaat het
kerkplein en volg richting fietsknooppunt 3 – 68 – 67
Aan knooppunt 67 stop je even bij het bord van Schone Boer
Geert Pyck.

B

SchonE Boer: Varkensbedrijf van Marc en Mieke Pyck 		
Kallestraat 32, Vleteren

en volg
Keer terug op je stappen richting knooppunt 68
daarna 70 – 71 – 73 – 91 en volg daarna richting
knooppunt 5. Fiets door het gezellige dorp Reninge (volg nog
steeds knooppunt 5 ), richting Noordschote en neem bij
het binnenrijden van het dorp de eerste straat rechts: de
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Ontdek hun infobord en sta versteld
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
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 VLETEREN

3
70

73

71

+/- 38 km
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Noordweststraat. Na 1.2 km zie je aan je rechterkant het bedrijf
van onze derde Schone Boer: De Blauwe Spie

C

SchonE Boer: Biologisch-dynamisch tuinbouwbedrijf
van Johan en Mattias Plaetevoet
Noordweststraat 10, Noordschote

Neem meteen de eerste straat links (Noordooststraat). Ga aan het
kruispunt rechtdoor, draai op het einde mee naar links en volg de
Noordooststraat tot aan het einde en draai onmiddellijk rechts om
opnieuw richting knooppunt 5 te rijden. (TIP: via knooppunt
5 kun je aansluiting maken met de Noordelijke Schoon Boeren
fietslus). Volg daarna de knooppunten 22 - 58 . Volg een klein
stukje richting 57 en draai de eerste straat links (Oude Zeedijk);
rij steeds rechtdoor tot op het eind en draai schuin rechts de
Reningesteenweg richting het stadje Lo op. Neem de eerste straat
links en de eerste boerderij aan je rechterkant is dat onze laatste
schone boer: d’Hoge Moere.

D

SchonE Boer: Melkveebedrijf Hans en Karolien Mortier
Kiviethoek 1, Lo-Reninge.

Keer terug op je stappen naar de Reningesteenweg en fiets tot in
het historische centrum van Lo, meteen ook je eindbestemming,
waar een drankje of hapje in één van de vele drank- en
eetgelegenheden op z’n plaats is…

DEELNEMINGSFORMULIER
Plaats bij elke foto het juiste antwoord op de bijhorende vraag.

1
2
3
4

Wat verbond vanaf de 17de eeuw de Fintele met de IJzerbroeken (naam)?
Tussen welke 2 gemeenten vormt deze brug de link?
Wie zijn de bewoners van deze gebouwen, waar recent een waterzuivering geïnstalleerd werd?
Wat gebruik je hier met verstand?

1

2

3

4

Naam
Adres
Gemeente
Tel. / GSM
E-mail
Bezorg ons uw formulier voor 1 september 2015:
Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke-Beitem of via e-mail schoonboeren@inagro.be.
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 Diksmuide, Houthulst, Lo-Reninge en Vleteren. Naast deze fietslus werd er ook een fietslus
uitgewerkt op grondgebied van Houthulst en Diksmuide. De fietslussen vind je bij de toeristische
diensten van de vier deelnemende gemeenten en op de website www.schoonboeren.be.

