Starten

kan tussen
8.00 en 15.00 uur

Drongen Landgoed De Campagne, Gijzelstraat 12
Desteldonk Hoeve Polfliet, Lindestraat 42
Wondelgem Lootenshoeve, Vroonstalledries 66
Zwijnaarde De Krekelhoeve, Krekelstraat 17

Startplaatsen

Zondag
22 juli 2018
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De Gentse Buitenband is fietsen
en feesten in het landelijke groen,
dat Gent omringt.
Dit jaar bieden we u heel mooie
routes in het landelijke gebied
rond Gent. Zoals vanouds
bouwen we de start- en
stopplaatsen uit tot heerlijke
feestlocaties waar jong en oud
kan genieten van leuke animatie
en heerlijke hapjes.
Jong en minder jong, iedereen
is welkom. Dit jaar is er extra
aandacht voor de diversiteit in
land- en tuinbouw. Onderweg
zal aandacht zijn voor de
veelzijdigheid van landbouw
vroeger en nu. Maar ook later dit
jaar wordt nog een evenement
georganiseerd rond dit thema.
In deze krant vind je informatie
over de startplaatsen, een korte
beschrijving van de routes en een
leuke wedstrijd voor de kinderen.

Meer weten?

Surf naar buitenband.be
en kom al helemaal in de sfeer.
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Tot zondag 22 juli op
de Gentse Buitenband!

21/06/18 14:21

Hoe inschrijven

Voorinschrijven
tot 18 juli
Individueel: € 3,00/persoon
Groepen (vanaf 10 personen):
€ 3,00/persoon
Kinderen (-12 jaar): gratis
Voorinschrijven kan door storting op
het rekeningnr. BE94 7474 0622 5014
t.n.v. Gentse Buitenband.
Gelieve duidelijk startplaats,
de gekozen route en het aantal
personen te vermelden in de rubriek
mededeling. De kaarten liggen dan
voor u klaar aan de startplaats.

Inschrijven

de dag zelf: € 4,00/persoon

Elke vooringeschreven deelnemer neemt
deel aan de gratis fietstombola. er worden
fietsen verloot, geschonken door PLUM Gent:
één onder de individuele voorinschrijvingen
en één onder de vooringeschreven groepen.

Desteldonk

Info 09 251 06 25 of 0494 54 67 64

Hoeve Polfliet, Lindestraat 42
25km: Ommegangroute
45km: Veldekensroute
85km: Gentse Buitenband
MAALTIJD 12.00–14.00 u: Warme
beenhesp met groenten en frietjes
Inschrijvingen noodzakelijk door storting
op reknr. BE69 7374 2400 0278 t.n.v.
LG Oostakker/Desteldonk (tot 17 juli)
Volw. € 16,00 Kind tot 12 jaar: € 8,00
ANIMATIE Vanaf 14.00 u.: Optreden van
Gert and the Comets
DOORLOPEND kinderanimatie,
pannenkoeken en belegde broodjes

Wondelgem
Info 0475 46 79 52

Hoeve Lootens, Vroonstalledries 66
10km:
25km:
45km:
85km:
100km:

Kidstoer
Tournée minérale
Zonnebergroute
Gentse Buitenband
Boer Strobbe Classic (voor wielertoeristen - route enkel digitaal)
ANIMATIE vanaf 13.00 u.:
Muzikale ambiance met SONO
MAALTIJD
12.00–14.00 u. en van 17.00–19.00 u.:
Augustijnstoofpotje met frietjes en verse
groentjes
Inschrijvingen noodzakelijk door storting
op reknr.BE56 7374 4701 9388 t.n.v.
LG Wondelgem (tot 17 juli)
Volw. € 16,00 Kind tot 12 jaar: € 8,00
DOORLOPEND kinderanimatie,
versnaperingen en hoeveproducten

St.-Kruis-Winkel
Kanaalzone
Mendonk
Desteldonk

Wondelgem

Drongen
Info 0478 23 32 74

Mariakerke
St.-Amandsberg

De Campagne, Gijzelstraat 12
25km: Meigemse Kersenroute
45km: Poekeroute
85km: Gentse Buitenband
ANIMATIE vanaf 11.00u: muzikale animatie
met de Zwanenzonen
MAALTIJD 12.00–14.00 u: Warme Beenhesp
met groenten, fruit en frietjes
Inschrijvingen noodzakelijk door storting op
reknr BE60 7374 0601 5670 t.n.v. LG Drongen
(tot 17 juli)
Volw. € 16,00 Kind tot 12 jaar: € 8,00
DOORLOPEND kinderanimatie (goochelen
en ballonplooien), springkasteel, broodjes
met Breydelspek

Elke deelnemer ontvangt
een leuk aandenken, een gratis
toegangskaart van de Jaarbeurs
Gent en een kortingsbon voor
Augustijn en mag beroep doen op
gratis fietsherstelling van

Oostakker

Drongen Gent-centrum
St.-Denijs-Westrem

Gentbrugge
Ledeberg
Gentse Buitenband

Zwijnaarde

is lid van

Zwijnaarde
Info 0486 53 97 81

De Krekelhoeve, Krekelstraat 17

met
medewerking
van:

25km: Parkbosroute
45km: Klavertroefroute
85km: Gentse Buitenband
ANIMATIE vanaf 13.30u: muzikale animatie
MAALTIJD 12.00–14.00 u:
Zwijnaards stoofpotje met saladbar en frietjes
Inschrijvingen noodzakelijk door storting op
reknr. BE38 7374 3401 9772 t.n.v. LG Zwijnaarde
(tot 17 juli) Volw. € 16,00 Kind tot 12 jaar: € 8,00
DOORLOPEND kinderanimatie, springkasteel,
kindertractorparcours, pannenkoeken en broodjes
met Breydelspek.
Vanaf 14 uur: kindergrime, ballonnenclown
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Beste Buitenband-sympathisanten

De vakantiemaanden komen er weer aan. Voor
velen is dit wellicht de periode dat er meer tijd
kan gemaakt worden om eens te genieten van
een ritje op de fiets. En waarom zou je dit niet
doen op een van de gezondste activiteiten van
de Gentse Feesten?
Ook dit jaar organiseren de Landelijke Gilden
van het gewest Gent de Gentse Buitenband, het
grootste fietsevenement van de Gentse Feesten.
Fier op de kwaliteiten van hun landschap hebben
enkele vrijwilligers opnieuw prachtige fietstoch-

ten ontwikkeld in de ruime omgeving van Gent.
Dit jaar kunnen we opnieuw rekenen op meer
dan 300 medewerkers om van de laatste zondag
van de Gentse Feesten een feest te maken op
een 4-tal hoeves rond Gent.

plattelandspeloton, dat zich inzet voor propere
bermen, enz. Kinderen kunnen onderstaande
kleurplaat inkleuren en daarmee ook een boek
van Marc De Bel winnen. Meer info vind je bij de
tekening zelf.

Iemand die de Gentse Buitenband kent, weet
dat we garant staan voor sfeer en gezelligheid
op alle locaties. Jong en oud vinden hun gading
bij ons, want we zorgen voor muziek en kindvriendelijke ontspanning op alle start- en enkele
stopplaatsen.

Ik ben dan ook fier om je uit te kunnen nodigen
naar een van de mooiste evenementen van de
Gentse Feesten. Samen met onze vrijwilligers
maken we er weer een mooi fietsfeest van,
waarop jij en je gezin niet kan ontbreken.

Met de Gentse Buitenband zetten we dit jaar de
klemtoon op de diversiteit van land- en tuinbouw
in de ruime regio rond Gent. Alle soorten land- en
tuinbouw zijn er vertegenwoordigd. De bedrijven
variëren heel sterk van omvang en insteek. Er
zijn zowel grote als kleine land- en tuinbouwbedrijven, sierteelt, veeteelt en groenteteelt, gangbare of biologische landbouw, gespecialiseerde
bedrijven en bedrijven met meerdere productietakken, bedrijven gericht op consumenten en
bedrijven gericht op het leveren van hun producten naar de industrie. Elk bedrijf heeft zijn plaats
en is broodnodig in het agro-businesscomplex.

Tot de 22e juli, tot op de Gentse Buitenband.
Erik Stobbeleir
Voorzitter

Net als vorig jaar willen we ook de groeiende
problematiek aan de kaak stellen van het zwerfvuil in de bermen en op de akkers en de weiden.
Met volle overtuiging scharen we ons achter de
nationale actie van Landelijke Gilden. Ze ontwikkelden een specifiek gadget en vormen zo het

Ridder Piepus gaat de
strijd aan met zwerfvuil
Kleur deze tekening in en bezorg ze ons.
•

Via je school, indien ze deelneemt

•

Opsturen voor 15 juli naar
Gentse Buitenband - Landelijke Gilden,
Kortrijksesteenweg 1144J, 9051 Gent

je krijgt een leuk cadeautje, dat je kan afhalen
op de startplaats van de Gentse Buitenband op
22 juli
Uit de ingekleurde tekeningen, die voor 15 juli
2018 zijn ingestuurd, wordt per startplaats een
grote winnaar uitgeloot, die een boek van de
auteur van de tekening, Marc De Bel ontvangt.

Inschrijvingsstrook
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Geboortedatum: | | |
E-mail : | | | | | | |
Naam:
Adres:

© 2018, Marc de Bel en Van Halewyck – Van Halewyck maakt deel uit van Pelckmans uitgevers nv – pelckmansuitgevers.be – Brasschaatsteenweg 308, 2920 Kalmthout, België
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Met dank aan
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Routebeschrijvingen

De gordel door het landelijke groen rond Gent
De Gentse Buitenband - 85 km
De Gentse Buitenband loopt in een lus rond Gent,
door het laatste landelijke groen, over een afstand
van 85 km en langs heel rustige wegen, waarvan
een groot deel enkel voor fietsverkeer. Starten
kan vanuit actieve boerderijen in Desteldonk en
Zwijnaarde, vanuit een oude boerderij in Wondelgem of het landgoed De Campagne in Drongen.
De Gentse Buitenband toont je werkelijk het laatste landelijke groen in de rand van Gent. De tocht
biedt je een unieke kans om kennis te maken met
het veranderende landschap rond Gent. Denk
maar aan het zonnepark in Ertvelde-Rieme, de
windmolens in de Kanaalzone, de nieuwe ontwikkelingen rond het Ghelamco-stadion, het Parkbos
en de gebieden rond Flanders Expo. De route biedt
ideale fietswegen voor vlotte fietsers.
Vertrekkend vanuit de startplaats in Drongen op
landgoed de Campagne in de Gijzelstraat, fietsen

we via Vinderhoute en Mariakerke tot in het hart
van Wondelgem, waar we op de Dries terug een
andere startplaats vinden op de Lootenshoeve.
Nadien trekken we richting Desteldonk aan de
overkant van het kanaal Gent-Terneuzen. We volgen de Moervaart en via Mendonk bereiken we in
de Lindestraat de startplaats op de hoeve van de
familie Polfliet.
Dan gaat het via Oostakker en Sint-Amandsberg
naar de Schelde. We volgen de Scheldedijk tot aan
de Veerdreef in Heusden om zo door de Scheldemeersen de hoeve van de familie Broché te bereiken in Zwijnaarde.
Vandaar doorkruisen we het Parkbos van ZwijnaardeDe Pinte en verder gaan we langs Sint-Denijs-Westrem
naar Drongendorp. Langs de Luchterenkerkweg bereiken we opnieuw de startplaats in Drongen.

Startplaats:

Zwijnaarde

25 km – De Parkbosroute

We starten op de “Krekelhoeve”, het melkveebedrijf van Franky en Inge
Broché-Van Leirberghe waar je ook terecht kan voor kinderfeestjes of een
bedrijfsbezoek. We fietsen langs Park De Ghellinck waar nog heel wat munitie uit de tweede wereldoorlog verspreid ligt, door de Kastelensite met
heel wat fraaie ”optrekjes” die in en om het Parkbos gesitueerd zijn. We
zien het Nieuwenhovekapelletje, één der mooiste uit de streek en komen
langs een bulkengebied. We dwarsen de N43 en bereiken via het Borluutkasteel de stopplaats op het bloemen- en plantenbedrijf van Dirk en An
Van Oost-Delbaere. Na een deugddoende pauze zeten we onze tocht verder richting St Martens-Latem met de begraafplaats van Karel Van Wijnendaele, een befaamd sportjournalist en grote promotor van het begrip
“de Fandrien”. Op grondgebied De Pinte fietsen we langs het jeugdverblijf
Moerkensheide en mooie sportvelden. De naam van dit dorp komt van een
herberg, Het Pijntken, en werd voor het eerst gebruikt op 2 juni 1868. Via de
landelijke wegen van Zevergem bereiken we terug de Krekelhoeve.
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45 km – De Axelwalleroute

Vanop de startplaats fietsen we door het centrum van Zwijnaarde met zijn
kiosk uit 1903 en het Kasteel van Zwijnaarde uit 1922. Via de Potaardeberg,
kuitenbijter van niemendal, fietsen we verder richting Lemberge langs
rustige wegen door de pittoreske dorpjes Moortsele en Munte. Onderweg
merken we een centrum voor paardenostheopatie- en revalidatie, echter
niet geschikt voor onze “stalen rossen”. Verderop bereiken we de eerste
stop op de biologische geitenboerderij “Klavertroef” van Peter en Joke De
Cock- De Rocker waar we terecht kunnen voor een hapje en een drankje. Na een eventueel bezoekje aan de stallen zetten we onze rit verder en
bereiken via het illustere dorpje Hermelgem de Schelde en rijden verder
door de rustige Zingemse Scheldevallei. Verderop bereiken we de tweede
stopplaats, gelegen op het grondgebied van Oudenaarde, nl. Schoolhoeve
Axelwalle, het referentiepunt voor opleiding in landbouw en veeteelt en
centrum van de tweejaarlijkse Werktuigendagen. Ook hier kunnen we even
bekomen en genieten van een drankje. We zetten de rit verder en merken
in de buurt het kasteel Axelwalle op. We fietsen door Asper met het standbeeld van Carlos Dierickx, 46 jaar burgemeester van Asper en later van
Gavere. Genietend van de landelijke rust gaat onze rit via Nazareth, Eke
naar De Pinte en een klein stukje Zevergem waarna we terug aankomen op
de Krekelhoeve.

Startplaats:

Drongen

25 km – De Meigemse Kersenroute

We starten op het Landgoed de Campagne te Drongen aan de rand van
de Vinderhoutse bossen. Via de Luchterenstraat en de Musschaverstraat
volgen we de alternatieve fietsroute naar Landegem. We vervolgen langs
het Schipdonkkanaal tot aan de fietsbrug in Nevele. We passeren de gezellige markt van Nevele, met een monument voor Cyriel Buysse en fietsen
zuidelijker tot in Meigem. Verder gaan we richting Deinze, waar het fruitbedrijf van de familie Cocquyt op de grens van de vallei en de hoger gelegen
kouter ons wenkt. Daar kan je een heel assortiment fruitproducten proeven en een rustpauze inlassen. Met de kersenroute verlaten we het bedrijf
richting Deinze om dan via de hoger gelegen Langeakkerstraat terug te
keren. Met prachtige vergezichten fietsen we tot aan de Sint-Niklaaskerk,
het centrum van het rustige dorp Meigem. Dan laten we het centrum van
Nevele rechts liggen om via rustige landelijke wegen Landegem te bereiken. Via de Poeldendries bereiken we de overkant van de spoorweg GentOostende. Er lopen rustige fietswegen langs het spoor en zo bereiken we
terug onze startplaats.

45 km – De Poekeroute

Voor de Poekeroute fietsen we vanuit het fruitbedrijf Cocquyt naar Vinkt.
Ter hoogte van de kerk kunnen we even halt houden aan het monument ter
herdenking van de 140 burgerslachtoffers tijdens de 18-daagse veldtocht
in mei 1940 en aan de reflectieruimte in de Heerdweg. We fietsen door tot
aan de grens met Kanegem, langs de Artemeersmolen. Deze molen is terug operationeel en zijn diverse soorten bloem te verkrijgen. Zo bereiken
we onze tweede stopplaats aan het prachtige kasteel en park van Poeke.
We keren terug door Lotenhulle dorp , langs het bosgebied van Aalter- Bellem. We blijven ten zuiden van Hansbeke dorp , langs de Heirenthoek en de
CSA-boerderij ‘t Schaaphof, waar we in Landegem terug aansluiten op de
Meigemse Kersenroute.

Startplaats:

Desteldonk

25 km – De Ommegangroute

Vanop de vertrekplaats op de hoeve van Bart en Sabine Polflliet starten
we door het koppelingsgebied tussen het dorpje Desteldonk en het industriegebied. Zo bereiken we we pittoreske kerkje van Desteldonk. We nemen een korte tijd het fietspad langs de Kennedylaan en komen zo in het
geïndustrialiseerde deel van Desteldonk en Oostakker. Eenmaal over de
nieuwe fietsbrug belanden we in een oase van groen nabij de bedevaartsplaats van Oostakker-Lourdes, waar bedevaarders de ‘ommegang’ kunnen doen. Verderop rijden we langs de recent geopende boerderijwinkel
van de Gentse Zuivelhoeve bij Frank en Linda Ingels-Haeck. Op deze hoeve
ziet u de moderne stallen en in de weiden krijgt u nog een mooi panorama
met melkkoeien en kalveren. We doorkruisen nadien nog enkele velden in
de streek van Hijfte en Lochristi om terug te komen aan de gebouwen van
Katoennatie. Verderop kiezen we dan de terugweg naar de startplaats.

45 km – De Veldekensroute

Het eerste deel van de route verloopt op dezelfde route als de Ommegangroute, maar vanaf de stopplaats kiezen we rustige wegen richting Lochristi.
We verkennen het typische landschap van de sierteeltgemeente bij uitstek,
Lochristi. Daarbij maken we gebruik van een heel nieuw prachtig ingericht
fietspad. We fietsen tussen grote serrecomplexen, bloemenvelden, hoeven en akkers afgewisseld met door knotwilgen omzoomde weiden. Via
de Edugo Arena bereiken we terug de stopplaats. Van daaruit maken we
dezelfde terugtocht naar de startboerderij, waar het heerlijk vertoeven is
in de boomgaard.

Startplaats:

Wondelgem

25 km – Tournée Minérale

Vanaf de startplaats fietsen we langs minder drukke wegen richting Evergem. We doorkruisen er het dorpscentrum en gaan dan de open landschappen zoeken tussen Wippelgem en Sleidinge. Onderweg passeren we
enkele actieve landbouwbedrijven, maar ook heel wat oude boerderijtjes,
die inmiddels vaak alleen een woonfunctie hebben. Zo bereiken we de
Nieuwe weg in Kluizen en het actieve gehucht Volpenswege. We krijgen
dan een blik op de hoge dijken van het Waterspaarbekken van de Watergroep in Kluizen. Een van de 2 gigantische bekkens krijgt er dit jaar een
onderhoudsbeurt en bovenop de dijken staat er meer dan 14.000 zonnepanelen die bijna volledig instaan voor de elektriciteitsproductie van deze
productie-eenheid van de Watergroep. Voor de Tournée minérale maken
we nadien nog korte lus in het zandige gebied van Tervenen.

45 km – Zonnebergroute

Deze route rijdt dezelfde tocht als de Tournée Minérale, maar maakt vanop
de stopplaats in Tervenen een verdere lus langs het bedevaartsoord van

Stoepe te noorden van Ertvelde en leidt je doorheen de unieke Terloverendreef. Je passeert het dorpje Kluizen om daar aan te sluiten op de Tournée
Minerale. We keren terug via het dorp Wippelgem en doorkruisen er het
kasteelpark. Via de Droogte fietsen we terug naar Evergem. Daar hoor je
wellicht in de verte reeds de ambiance van de Lootenshoeve.

100 km – De Boer Strobbe Classic
– SPECIALLEKE

Voor de hardliners en onverdroten volhouders bieden we ook een tocht
aan, die speciaal is ontworpen voor wielertoeristen. Daarvoor kiezen we
rechte wegen in rustige omgevingen. Geen gedoe met pijlen, maar je kan
het hele parcours op je GPS downloaden op de startplaats in Wondelgem.
Na deze (in)spannende tocht zal een Augustijntje op de Lootenshoeve nog
zoveel beter smaken.
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Decroock - Poelvoorde
Drongenstationstraat 3
9031 Drongen
Tel. 09 226 27 72

Maandag en Donderdag
gesloten

Wij plaatsen,
herstellen en onderhouden
uw gasketel, cv systeem en
sanitair.

D o r p O o s t 8 4 - 9 0 8 0 L o c h r i s t i - 0 9. 3 5 5 . 5 5 . 8 2
I nfo@ i m s ch o ot. b e - w w w. i m s ch o ot. b e

Voor kleine herstellingen en
onderhoud zetten wij nu ook
de fiets in.

Mariakerksesteenweg 90
9031, Drongen
09/227.27.11
www.balloonsurprise.be

Schuiterstraat 18 9031 drongen. tel 0473/56 27 77
drongen@gtthermo.be - www.gtthermo.be

Garage - Carrosserie

Van Acker

Deinsesteenweg 13 A
9031 Drongen

Lochristi - 09 355 82 34 - Lokeren - 09 342 83 10

Uw erkende Opel verdeler...

makkelijk dichtbij!

www.garagevanacker.be

|T| 0497/66.22.18
|E| dierenartsverstuyft@telenet.be
|W| dierenartsverstuyft.be
chirurgie – digitale radiografie – echografie – hospitalisatie –
voeding & advies

• Zonneboilers
• Fotovoltaïsche
installaties
• Sanitair & CV

KREKELSTRAAT 22, 9052 ZWIJNAARDE ● 09 222 68 09 ● INFO@THIENPONDTPETER.BE ● WWW.THIENPONDTPETER.BE

SCHUITERSTRAAT 26
9031 DRONGEN
TEL: 09 227 73 07
philippe-boone@telenet.be

A. G. G. L.

AMUSEMENT GAMES GABRIEL LUC

Hijfte-Center 13 - 9080 LOCHRISTI
Tel. 09 355 58 94 - Fax 09 355 59 03
www.tractor-verschueren.be

VERHUUR VAN SPRINGKASTELEN
FLIPPERS-TAFELVOETBAL
WURLITZER CD JUKEBOX
VIDEOGAMES - SJOELBAK
Tel. 09 222 77 11 - GSM 0477 31 56 14
J. Schayckstr. 13a, 9052 Zwijnaarde

NIEUWBOUW • RENOVATIE • ONDERHOUD • INTERVENTIES

+32 (0)56 62 00 80 - info@mutec.be
www.mutec.be
NIEUWBOUW • RENOVATIE
• ONDERHOUD • INTERVENTIES

+32 (0)56 62 00 80 - info@mutec.be
Engineering– en
Management

www.mutec.be

Engineering– enondersteuning
op maat.
Managementen
Engineering–
ondersteuning
Management
op maat.
ondersteuning
op maat.

Bart De Bleser

Oude Veldstraat 30, B-9041 Gent-Oostakker
GSM: +32 (0)494 54 67 64; Email: info@produnityservice.be

 Sportbrillen 

Bart De Bleser
Bart
De30,Bleser
Oude
Veldstraat
B-9041 Gent-Oostakker

Verkoop van verse zuivelproducten:

GSM:
+32
(0)494 5430,
67B-9041
64; Email:
info@produnityservice.be
Oude
Veldstraat
Gent-Oostakker
GSM: +32 (0)494 54 67 64; Email: info@produnityservice.be

Yoghurt, boter, platte kaas, karnemelk,
verse melk, room, roomijs, desserten.
Openingsuren:





Woensdag van 15.00u tot 18.00u
Vrijdag van 14.00u tot 18.00u
Zaterdag van 9.30u tot 12.30u en
van 13.30u tot 18.00u

Kurt Verbeken zaakvoerder

-

Grote Steenweg 33a 9840 Zevergem
T & F +32 (0)9 329 49 41
kurt.verbeken@velodroom.be www.velodroom.be
gesloten op woensdag

----------------------------------------------------------------------------------

Deze bon is geldig voor 2 gratis cava’s bij verbruik van een 3 gangenlunch .
Enkel geldig mits duidelijke vermelding via telefonische reservatie .
Actie geldig tot eind november 2018 op maandag en donderdagmiddag
www.boneryck.be / 093247525 / Houtjen 18 -9032 Wondelgem

BRANDSTOFFEN
ACKERMAN bvba
Gentstraat 411
9041 OOSTAKKER

Tel. 09 251 05 70

-

supermarkt Claeys

Beenhouwerij - Charcuterie - Kaas
Groenten & Fruit
Beekstraat 155 - 9031 Drongen
Tel. & Fax 09/226.41.99

014811

LANDBOUW

ZONDAG 16 SEPTEMBER

Ontdek hoe het werkt
Weet wat je eet

De land- en tuinbouw in beeld
op de Dag van de Landbouw 2018
Noteer alvast zondag 16 september van 10 tot 17 u
en ontdek 2 onderzoeksinstellingen rond
land- en tuinbouw en sierteelt
De Gentse Buitenband zal van de partij zijn
en biedt jullie die dagen een gratis
uitgestippelde fietsroute aan tussen
beide locaties

014811

DAG VAN DE

Vlaanderen en Oost-Vlaanderen investeren in het
sierteeltonderzoek op het Proefcentrum voor Sierteelt
De Vlaamse overheid, de provincie Oost-Vlaanderen en de Provinciale Landbouwkamer investeerden in nieuwe proefserres en groene kantoren voor het Proefcentrum voor Sierteelt. Hierdoor kan het PCS de Vlaamse sierteelt- en groensector nog beter ondersteunen bij een toekomstgerichte en duurzame bedrijfsvoering. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en
Landbouw Joke Schauvliege, Oost-Vlaams gedeputeerde voor Landbouw en Platteland Alexander Vercamer, Boerenbond-voorzitter Sonja de Becker en PCS-directeur Bruno Gobin openden
deze nieuwe infrastructuur samen met de telers op 22 juni 2018. Tijdens het panelgesprek met
de telers werd duidelijk dat de 4.770 m² hightech proefserres en het groene kantoorgebouw van
700 m² het PCS zullen toelaten om zijn voortrekkersrol in praktijkonderzoek en voorlichting in
de sierteeltsector nog te versterken.

PCS

→ Het Proefcentrum staat dicht bij de siertelers en groenvoorziener

Proefcentrum voor Sierteelt en Groen

Door demonstratie van nieuwe technieken in deze vooruitstrevende nieuwe infrastructuur zullen
de Vlaamse siertelers en groenvoorzieners gestimuleerd worden om deze innovaties te implementeren in de praktijk. De duurzame en rendabele technieken zullen hen toelaten om hun
competitiviteit te versterken en internationaal tot de wereldtop te blijven behoren. Het Proefcentrum voor Sierteelt staat dicht bij de siertelers en groenvoorzieners: vragen en uitdagingen van

Destelbergen

deze ondernemers worden snel opgevangen en kennis uit onderzoek wordt vlot vertaald naar

Schaessestraat 18
Welkom van 10 tot 18 uur

werd het PCS begeleid door een telerswerkgroep, zodat de nieuwbouwplannen zeer dicht aan-

praktische oplossingen voor de sector. Bij het ontwerp van de nieuwe onderzoeksinfrastructuur
leunen bij de noden van de praktijk. Na de officiële opening konden de telers de infrastructuur
bezoeken en werd er nog lang gevierd bij het optreden van de coverband Taxi Lane.

Landbouw- en voedingsonderzoek in de kijker
Op 16 september 2018 opent ILVO de deuren van twee van zijn sites in Melle. “Weten wat er beweegt in het onderzoek rond onze landbouw en onze voeding belangt iedereen aan. We gaan alles zo visueel en interactief mogelijk maken. De bezoekers zullen vooral de veelzijdigheid van
expertises en thema’s onthouden.”

→ Meer dan 85 jaar kennis
Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek onderzoekt hoe we onze landbouwproducten verder kunnen verduurzamen, verbeteren of innoveren. Veel experimenten gebeuren op de proefvelden, in de serres en laboratoria, in proefstallen met varkens, pluimvee en
melkvee, in de Food Pilot.. Op de Dag van de Landbouw neemt ILVO u mee in de wereld van sensoren en tractoren, slim bodembeheer, langer leggende kippen, klimaatvriendelijke melk, de

ILVO
Landbouw-, Visserij- en VoedingsOnderzoek

waarde van ingekuilde plantaardige reststromen, dierenwelzijn, gewasbescherming…
Wilt u elders in Oost-Vlaanderen nog meer landbouwonderzoek? Bezoek dan ook het PCS in
Destelbergen!

→ Boeren en burgers. Jong en oud.
Ervaar wat in de nabije toekomst mogelijk wordt in onze agrovoedingsketen. In de ILVO-proefmelkveestal wandelt u langs klimaat-, voeder- en welzijnsthema’s. U ziet boerderijcompost ma-

Melle

ken en toepassen. Precisielandbouw wordt gedemonstreerd. De varkens- en pluimveeonder-

Scheldeweg 68
Welkom van 10 tot 18 uur

Neem gerust uw (klein)kinderen mee. “Terwijl u luistert naar de verhalen van onze experten

014811_2018_Gentse Buitenband_GBB Krant_P7.indd 1

zoekers delen hun nieuwste resultaten. Enzovoort.
kunnen zij zich uitleven op het springkasteel of in de knutselhoek.”

22/06/18 12:53

Ontdek ook volgende
zomeractiviteiten van
GARAGE • CARROSSERIE • TWEEDEHANDSWAGENS
info@steenbeke.be • www.steenbeke.be
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10.00-18.00 uur
www.agriflanders.be
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• Fietsen tussen Durme en
Schelde (8 juli)
• MeetjesBAND (5 augustus)
• Nog meer zomeractiviteiten op
www.defietsop.be
NEW SUV
PEUGEOT
4,0 - 6,1 L /100 KM

5008
105 - 140 G /KM

STEENBEKE DEINZE
T 09 335 10 70
Emiel Clauslaan 100
9800 Deinze

Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.peugeot.be

STEENBEKE EVERGEM
T 09 227 50 33
Brugse Steenweg 11
9940 Evergem

STEENBEKE WAARSCHOOT
T 09 377 11 92
Dam 50
9950 Waarschoot

Verkoop of verhuur van uw woning op een professionele manier
met een persoonlijke aanpak

PLUM
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Nederkouter
Nederkouter
141 141 PLUM Gent
Nederkouter 141
90009000
GentGent
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44 62
9000 Gent
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Ons kantoor bij u in de buurt

9000 Gent

09 225 44 62
info@plum-gent.be
info@plum-gent.be

Century21 Hippodroom
Mariakerksesteenweg 80
9031 Drongen

09 225 44 62

www.plum-gent.beinfo@plum-gent.be
www.plum-gent.be

Tel.: 09/279.76.73
GSM: 0498/69.65.63
info@century21hippodroom.be

PLUM Gent
Nederkouter 141

-

Verkoop
Verhuur
Beheer
Gratis schatting
…

www.plum-gent.be
info@plum-gent.be
www.plum-gent.be

COLOFON
• Een uitgave van de werkgroep Gentse
Buitenband – Landelijke Gilden gewest Gent
• Samenstelling en eindredactie:
Ann De Schampheleire, Eddy Matthys
• Foto’s: Tamara Van Assel, Landelijke Gilden
• Tekening: Marc De Bel; Mooimakers
• Jo De Munter, Studio BB Leuven, studio Roularta
• Met dank aan adverteerders en sponsors

Kom erbij, de helft betalen wij!
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NEST

WIN

EEN SWAN
OF EGG CHAIR

HET GOEDE LEVEN, BINNEN
& BUITEN

De Gentse Buitenband is een initiatief van Landelijke Gilden gewest Gent. Landelijke Gilden
verenigt alle gezinnen met
een hart voor het platteland.
Er zijn meer dan 900 plaatselijke afdelingen. Op hun
activiteiten staat de beleving
13
Baden in zonlicht
van het platteland centraal,
3 x zomers wonen
zoals bv. wandelen en fietMantelzorgers
sen, koken en proeven, reizijn onbetaalbaar
Open tuinen 2018
zen en tuinieren.
t
oase van rus

VERTROKKEN MET
DE NOORDERZON

VAN FRITZ HANSEN

Met de camper
naar Denemarken

Oase van rust

De bloemenpracht
van een natuurlijke
boerderijtuin

Ledenblad van

STOKEBRAND

Buiten koken
op een vuurtje

Een energieplan
voor thuis

tips voor een
verkwikkende
staycation

Kinderen baas
in de keuken
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Gezinnen kunnen lid worden van
Landelijke Gilden. Leden worden
uitgenodigd op de activiteiten die in
het eigen dorp en/of regio georganiseerd worden. Hiernaast ontvangen
ze tweemaandelijks twee uitstekende tijdschriften: Nest, het stijlvolle
plattelandsblad van Vlaanderen én
Buiten, het ledenblad vol informatie
voor wie zijn tijd actief wil invullen.

Lid worden doe je voor de prijs van € 27.

Lid worden

Nieuwe leden kunnen genieten van
een promotietarief en worden lid
tot eind 2019 voor 13,5 euro. i.p.v.
27 euro. (Dit aanbod is slechts geldig onder
bepaalde voorwaarden.)

Meer info: tel. 09 243 88 20
(tijdens kantooruren)
oostvlaanderen@landelijkegilden.be

