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Is er iets dat meer ‘puur’ is dan tijdens
een wandel- of fietstocht halt te houden op
een hoeve en verwend te worden met een
picknickmand vol heerlijke hoeve- en streekproducten? Dat is nu ‘Picknick een Hoeve’,
volop en zorgeloos landelijk genieten ...

HAGELAND

Sommigen zullen Vlaams-Brabant nog niet als
plattelandsprovincie kennen. En toch, met het
initiatief ‘Picknick een hoeve’ gaan we met
succes de uitdaging aan.

Hof ter Vaeren - Huldenberg
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Bertem Natuur - Bertem
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Hoeve Cuvry - Beersel
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De Calogne - Galmaarden
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Hof ter Vrijlegem - Asse
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‘t Zwaantje - Londerzeel
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Den Diepen Boomgaard - Grimbergen

24

Fruit Vanhellemont - Tielt-Winge

Vlaams-Brabant ligt in hartje België.
Provinciehoofdstad is Leuven. Ten oosten van
Leuven ligt de toeristische regio Hageland, ten
westen de Groene Gordel. Deze laatste regio
omarmt de hoofdstad Brussel.
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De Kluisberg - Bekkevoort

8

De Winning - Kortenaken

10

Leuven is naast cultuurhistorische stad bij uitstek universiteits-, evenementen- en bierstad.
Hier is het leven gul en altijd vol verrassingen.

DE GROENE GORDEL

Verlaat hoofdwegen en verdwijn via verafgelegen straatjes en veldwegen in het landschap.
Neem de fiets of trek je wandelschoenen
aan. Houd met het hele gezin of vrienden
halt bij een van de hoeves die deelnemen.
Proef het platteland in een vingeraflikkende
picknickmand.

De brochure ‘Picknick een hoeve’ bundelt landelijke wandel- en fietsroutes
in Vlaams-Brabant. Langs elke tocht
ontdek je een hoeve waar de boer of
boerin je met plezier een goedgevulde picknickmand met verse hoeve- en
streekproducten toestopt en die je
bovendien een idyllisch picknickplekje
aanwijst. Op sommige boerderijen kan
je overnachten en er een heus picknickweekend van maken.

De rust, schoonheid en gulheid van het
Vlaams-Brabantse platteland en de pure
smaken van onze hoeve- en streekproducten
verleiden je ongetwijfeld.
Verras familie, vrienden of collega’s tijdens een
origineel dagje uit. Reserveer een unieke hoevepicknick met het lekkerste van eigen bodem.
Smakelijke groeten,

Monique Swinnen, gedeputeerde voor landbouw
en toerisme provincie Vlaams-Brabant
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In de Groene Gordel schitteren de mooiste
parken en tuinen, soms letterlijk in de schaduw
van de hoofdstad. Hier liggen ook de wortels
van het Brabants trekpaard en
stroomt geuze, Palm en Primus
rijkelijk uit de flesjes en tapkranen.
Fietsen doe je in VlaamsBrabant op het fietsnetwerk,
genieten op de terrasjes van
één van de vele fietscafés langs
je traject en voor een heerlijke
picknick of een verblijf kan je
terecht in een actieve hoeve.

BRABANTSE KOUTERS

GROENE GORDEL

Wie plattelandsbeleving vooropstelt, is thuis in
het Hageland. Uitgestrekte velden en weiden,
machtige panorama’s, holle wegen, kilometerslange jaagpaden langs meanderende
rivieren … Hageland is wandelland bij uitstek.

VLAAMS-BRABANT
BETER LEREN KENNEN?
Plan je uitstap of vraag de gratis toeristische kaart op
www.toerismevlaamsbrabant.be

HAGELAND
Colofon: Deze brochure werd uitgegeven in mei 2009 met aangepaste versie 2019, door de provincie Vlaams-Brabant in opdracht van de deputatie. Wettelijk depotnummer: D/2013/8495/12
Redactie: dienst land- en tuinbouw i.s.m. Toerisme Vlaams-Brabant. Foto’s: Provincie Vlaams-Brabant, Lander Loeckx, Steff Gillis, Dominique Verhulst, uitbaters deelnemende bedrijven, Wim
Meneer, Henk Daenen, Luk Collet. Cartografie: NGI, Elke Feusels en Toerisme Vlaams-Brabant, copyright Toerisme Vlaams-Brabant, overzichtskaart Vlaams-Brabant ontworpen op basis van de
vectoriële versie van het voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen AGIV toestand 22/05/2003 (GIS-Vlaanderen). Vormgeving: informatiedienst, grafische cel provincie Vlaams-Brabant. /
Druk: drukkerij Profeeling - v.u.: Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. (Ondernemingsnummer: 0253-973-219)
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STAPPENPLAN VOOR 10 WANDEL- EN 		
FIETSTOCHTEN* MET PICKNICK!

1

IK GA EEN DAGJE OP STAP
EN NEEM MEE ... NIETS

Het prachtig landschap van het Hageland en de
Groene Gordel wordt al eeuwen mee bepaald
door de landbouw. Ook vandaag nog liggen
langs de toeristische routes verschillende historische hoeves en actieve boerderijen. Enkele
van deze hoeves bieden je een verrukkelijke
hoevepicknick aan. Kom hier wandelen of
fietsen en geniet bovendien van een heerlijke
picknick met een aantal hoeve- en streekproducten.

2

IK KIES EEN BOERDERIJ...
EN DAN?

Wanneer je een arrangement hebt gekozen, is
het moeilijkste al achter de rug. Je hoeft dan
enkel bij de boer te reserveren en aan te geven
hoeveel picknicks hij dient klaar te maken. De
dag zelf kom je aan op het afgesproken tijdstip
en neem je de goed gevulde picknickmand in
ontvangst. Je betaalt rechtstreeks aan de boer
of boerin. Het meest idyllisch plekje in of rondom de hoeve is voor jou gereserveerd. Daar vlei
je je neer. Nadien breng je de lege mand naar
de boer terug en kan je met een volle maag
weer op pad.
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2 LEUKE PICKNICKWEEKENDJES
IN EEN ACTIEVE HOEVE

IK VERTREK OM... EN KAN
PICKNICKEN OP DE HOEVE
OM... ?

Naast het kaartje van een route, vind je bij elk
arrangement de afstand van de hoeve tot het
fiets- of wandelknooppunt en bij de wandelroutes vind je de afstand van de hoeve tot het
vertrekpunt. Met deze afstand en de gemiddelde snelheid kan je het uur van aankomst op de
hoeve berekenen.
De gemiddelde snelheid van een...
wandelaar: 4 km/uur
fietser: 18 km/uur
paard met ruiter: 6 km/uur
Dit zijn snelheden bij benadering. Ze hangen
af van verschillende factoren: leeftijd, conditie,
weersomstandigheden, groepsgrootte ...

EEN CL ASSIFICATIE
MET STERREN

Toerisme Vlaams-Brabant selecteerde twee
hoevelogies waar je welkom bent voor een
ontspannend verblijf.

P 20
Hof ter Vrijlegem

De Hoeve is aangeduid op de kaart

4

IK WIL MAATWERK...
BEPAAL ZELF UW DAG!

Bij elk arrangement vind je een overzicht van
alle wandel- en fietsroutes in de omgeving van
de hoeve.
Meer route-info vind je op
www.toerismevlaamsbrabant.be

P 14
Bertem Natuur

Uiteraard is bij elk arrangement een picknick op de mooiste plekjes van het Hageland en de Groene Gordel inbegrepen.
De prachtige vergezichten, de mooie kasteeldreven en de rustige jaagpaden langs
het water krijg je er gratis bij.
’s Morgens ontvang je bij je daguitstap van
de gastvrouw of -heer een goed gevuld
picknickpakket met broodjes, dranken en
extra’s, van de eigen hoeve of uit de streek.
Dat wordt smullen midden in de natuur tijdens je wandel- of fietstocht.

NEEM EEN KIJKJE
ACHTER DE SCHERMEN!

BOEREN
MET KLASSE

Groeps- en klasbezoeken

KOM HIER OP BOERDERIJBEZOEK MET KLAS OF GROEP.
WELKOM NA AFSPRAAK!
WWW.VLAAMSBRABANT.BE/BOERENMETKLASSE

Wens je een picknick op
maat ... of voor een bijzondere
gelegenheid? Vraag zeker naar
de mogelijkheden!
4

Straffe Streek Producent
* Het huren van fietsen is niet inbegrepen in de prijs
van de arrangementen. De tarieven vermeld in deze
brochure zijn geldig tot en met 31 oktober 2019,
onder voorbehoud van drukfouten.

De uitbatingen in deze brochure zijn
onderworpen aan een kwaliteitscontrole. Sterren, op een schaal van 1
tot 5, worden toegekend door het
Departement internationaal Vlaanderen.
Voor het behalen van een bepaald
aantal sterren moet aan een aantal
verplichte comfortnormen en aan bijkomende keuzenormen worden voldaan.
Ontdek meer gastvrije logies met
boerderijbeleving op www.logeren
invlaamderenvakantieland.be en
www.vlaamsbrabant.be/logies

De arrangementen worden geboekt op basis
van beschikbaarheid en rechtstreeks bij de
aanbieder.

Combineer een hoevepicknick
met een boerderijbezoek.
Het netwerk ‘Boeren met Klasse’
bundelt meer dan 100 land- en
tuinbouwbedrijven die, na
afspraak, hun deuren openzetten
voor groeps- en klasbezoeken. Download of bestel gratis de
overzichtskaart met deelnemende bedrijven via
www.vlaamsbrabant.be/boerenmetklasse
5

HAGEL AND

FIETSEN IN HET HAGELAND
Fietsnetwerk Vlaams-Brabant
Fruit Vanhellemont ligt op 400 m van het fietsnetwerk tussen de knooppunten 77 en 78.
De fietskaart Vlaams-Brabant met infogids, is te koop aan 9 euro bij de toeristische diensten en boekhandels in Vlaams-Brabant of u kunt ze bestellen via www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties

Picknickfietsen langs

FRUIT VANHELLEMONT
Dit fruit- en sorteerbedrijf drijft op het enthousiasme van een hele familie. Vader, moeder en twee van
de drie zonen telen hier verschillende soorten appels en peren op een milieuvriendelijke manier. Hun
aanpak werd al met verschillende certificaten bekroond.

OOK NOG TE BELEVEN...

Groepen vanaf 20 personen kunnen een rondleiding reserveren.
Zo kom je alles te weten over het telen, plukken, bewaren, sorteren en verkopen
van het fruit. Na de rondleiding kan je proeven van onze heerlijke streekproducten: perenadvokaat, jonagoldjenever, perenconfituur,…
Dit alles voor 4,50 euro per persoon.

Kaartontwerp Elke Feusels en Toerisme Vlaams-Brabant, copyright Toerisme Vlaams-Brabant

DE
PICKNICKMAND

INHOUD - STANDAARD

INHOUD - LUXE

Wit en negengranen brood,
natuurham, gebakken boerenpaté, appelpaté, Glabbeekse
of Tiense sla, Heidebol
Melkerhei, vla of fruityoghurt,
Zuger choco, Mosterd De
Ster, boter, water, koffie, fruit
Vanhellemont: confituur, sap,
appelthee, appel of peer

Standaard picknickmand +
krentenbrood, Fruit Vanhellemont: perenadvokaat, 2 pralines
p.p., Hagelandse Parel of Tripel
(vanaf 4 p.), Nicole’s Pickles

PRIJS
18 euro p.p. (vanaf 10 personen 16 euro per persoon) en
9 euro/kind van 3 tot 12 j (tot
3 j gratis)

I N F O Fruit Vanhellemont, Heibosstraat 17, 3391 Tielt-Winge
(Meensel-Kiezegem) / +32 (0)16 63 32 35 		
info@fruitvanhellemont.be / www.fruitvanhellemont.be
6

BOEREN
MET KLASSE

PRIJS
22 euro p.p. (vanaf 10 personen, 20 euro per persoon) en
9 euro/kind van 3 tot 12 j (tot
3 j gratis)

RESERVERING
Minimum 2 dagen op voorhand. Bij minder goed weer is
er een overdekte en verwarmde ruimte voorzien.

KOM HIER OP BOERDERIJBEZOEK MET KLAS OF GROEP.
WELKOM NA AFSPRAAK!
WWW.VLAAMSBRABANT.BE/BOERENMETKLASSE
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HAGEL AND

RUITERROUTES IN HET HAGELAND
Het Rijnrodepad (ruiterroute 27 km)
De Kluisberg ligt op 150 m van de route en op 11 km van het vertrekpunt.
Deze route neemt je mee naar de
Hagelandse fruitstreek tussen Tienen,
Landen, Zoutleeuw en Diest. Je wandelt
kilometerslang tussen boomgaarden. Een
echte aanrader in de bloesemperiode.
Hoogtepunt van je tocht is de beklimming
van de Rijnrodeberg. Je rijdt er via een
extra lusje letterlijk doorheen de wijnboerderij Kluisberg. Afhankelijk van het
tempo duurt de route 3 tot 5 uur.
Kaart, wegbeschrijving en gps-bestand
gratis te downloaden op www.toerismevlaamsbrabant.be/paardentoerisme. De
route is niet op het terrein bewegwijzerd.

WANDELEN IN HET
HAGELAND

Picknickwandelen langs

DE KLUISBERG

Dit wijnhuis heeft een hele geschiedenis achter de rug. Honderden jaren geleden werd hier reeds door
kluizenaars wijn verbouwd. Vandaag zijn Jos Vanlaer en zijn gezin gebeten door dezelfde microbe. Wat
begon als een hobby met enkele druivelaars en een tiental flessen wijn, groeide al snel tot een vennootschap met 6 hectare druivelaars en een opbrengst van duizenden flessen wijn. De steile hellingen
en ijzerhoudende, zandstenen ondergrond is uitstekend voor druivensoorten zoals Müller, Thurgau,
Pinot Gris, Kerner, Pinot Blanc, Chardonnay, Lemberger, Dornfelder en Merlot.

OOK NOG TE BELEVEN...

Reserveer zeker een wijndegustatie. Een diareeks en een rondleiding in de wijnmakerij vertellen je alles over het proces van druif tot wijn. En natuurlijk neem je
de heerlijke wijn mee naar huis, als souvenir of als geschenk.

INFO
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D
 e Kluisberg, Rijnrode 5, 3460 Bekkevoort (Assent) / +32 (0)13 33 78 69 			
info@kluisberg.be / www.kluisberg.be

Mierenbergwandeling (15,1 km)
Hoeve op 1,9 km van de route en op
3,5 km van het vertrekpunt.

FIETSEN IN HET
HAGELAND
Fietsnetwerk Vlaams-Brabant
De Kluisberg ligt op 1,7 km van de
route tussen de knooppunten 38 en 39.

DE
PICKNICKMAND

Fragment uit de topografische kaart met toelating A 2611 van het Nationaal Geografisch Instituut – www.ngi.be

INHOUD

RESERVERING

Wijn, druiven- of vruchtensap, brood, boter,
kaas, ham, salami, jam,
stukje fruit, pudding of
yoghurt, gebakken eitjes
indien de picknick op het
domein zelf is.

5 dagen op voorhand.

AANTAL PERSONEN
Van 4 tot 10 personen.

PRIJS
12 euro per persoon.
8 euro per kind tot 12 jaar.
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HAGEL AND

WANDELEN IN HET HAGELAND
Torendraaierswandelpad (7 km)
De hoeve ligt op 750 m van de route en op 2,4 km van het
vertrekpunt.
Dit wandelpad laat je kennismaken met bloemendorp Waanrode. Deze
landelijke gemeente tussen Tienen en Diest werd zowel nationaal als
internationaal gelauwerd bij tal van bloemenwedstrijden. Tijdens de
zomerperiode kunt u er genieten van een zeer verscheiden bebloeming.
De wandeling loopt over verharde paden, kerkwegeltjes en onverharde
paden.
Het Torendraaierswandelpad staat beschreven in de wandelgids ‘Velpevallei’ (6 euro) en kan je bestellen bij Toerisme Vlaams-Brabant:
+32 (0)16 26 76 20, toerisme@vlaamsbrabant.be, www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties. Ook verkrijgbaar bij de diensten voor
toerisme van het Hageland.

DE
PICKNICKMAND

Picknickwandelen langs

DE WINNING

INHOUD

Verscholen in het weidse Hageland, tussen groen en graan, ligt De Winning. In deze sociale werkplaats ligt de nadruk op duurzame tewerkstelling. Mensen uit de regio, die moeilijk aansluiting
vinden in het arbeidscircuit, werken op hun eigen ritme mee in de bakkerij of de groenploeg, in het
distributiesysteem van lokale producten. Zij krijgen er werk en zorg op maat.

OOK NOG TE BELEVEN...

RESERVERING

KarWij, eerlijk eten van zaadje tot op je bord

Eén week op voorhand.

De Winning baat de bistro uit in het prachtige provinciedomein Het Vinne te
Zoutleeuw. Bistro Het Vinne is een onderdeel van KarWij, een merk van De
Winning. KarWij produceert voeding op een duurzame, eerlijke, integere en
gezonde manier. De producten uit onze keten bieden we aan in de bistro. Zo
slagen we erin om voeding van het zaadje in de grond tot op je bord te brengen.
Ook voor kinderen is Het Vinne een fantastische plek!
INFO
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Zelfgebakken ambachtelijk brood,
groenteslaatjes van eigen veld,
Hagelands fruit en vruchtensap,
assortiment van kaas en andere
zuivelproducten, vleesbeleg van
lokale producenten, dessertje uit
eigen oven.

 e Winning, Leedse Vroente 6, 3472 Kortenaken (Kersbeek-Miskom)
D
+32 (0)13 53 11 59 / bestellingen@dewinning.be 			
www.dewinning.be, www.hartenboer.be

BOEREN
MET KLASSE

AANTAL PERSONEN
Weekdagen vanaf 10 personen.
Fragment uit de topografische kaart met toelating A 2611 van het Nationaal Geografisch Instituut – www.ngi.be

PRIJS
16.5 euro per persoon.
11 euro per kind tot 12 jaar.

FIETSEN IN HET HAGELAND
Fietsnetwerk Vlaams-Brabant
De Winning ligt op 300 m van de route tussen de knooppunten
40 en 44.

KOM HIER OP BOERDERIJBEZOEK MET KLAS OF GROEP.
WELKOM NA AFSPRAAK!
WWW.VLAAMSBRABANT.BE/BOERENMETKLASSE
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GROENE GORDEL

WANDELEN IN DE GROENE GORDEL
Wandelnetwerk Zuid-Dijleland
De Dijle-en Lanewandeling ligt op het wandelnetwerk Zuid-Dijleland. De hoeve ligt op 200 m van de route tussen de knooppunten
255 en 236.
Het wandelnetwerk biedt voor elke wandelaar wat wils. Je bepaalt
immers zelf waar je vertrekt, hoe lang je wandelt en welk traject je volgt.
De wandelkaart Zuid-Dijleland, vergezeld van een infogids, is te koop
aan 9 euro. De kaart is ook apart verkrijgbaar aan 6 euro bij de toeristische diensten en boekhandels in Vlaams-Brabant of je kan ze bestellen via www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties

Picknickwandelen langs

DE
PICKNICKMAND

HOF TER VAEREN

Ten zuidoosten van Brussel - net aan de rand van het arrondissement Leuven - ligt de vierkantshoeve
Hof ter Vaeren. Al driehonderd jaar! Het is een gemengd bedrijf met akkerbouw: granen, suikerbieten,
aardappelen en maïs en melk- en vleesvee. De familie Vanacker verwerkt de melk in hoofdzaak zelf
en verkoopt de producten op de hoeve: boter, kaas, botermelk, yoghurt en uiteraard hoeve-ijs.

OOK NOG TE BELEVEN...

Laat je rondleiden op dit modern bedrijf in historische gebouwen. Sluit af met
een heerlijk zelfbereid hoeve-ijsje.

INHOUD
Jonge kaas, kruidenkaas, kwark,
verse melk, chocomousse, rijstpap
of horentje met twee bolletjes ijs,
wit brood, bruin brood, ham, chocopasta, koffie of thee, appelsap.

RESERVERING
Twee weken op voorhand (niet op
maandag en dinsdag).

AANTAL PERSONEN
Van 20 tot 40 personen.

PRIJS
INFO

BOEREN

11 euro per persoon.

Wegenbestand © Nationaal geografisch instituut – www.ngi.be – toelating A2611

FIETSEN IN DE GROENE GORDEL
Fietsnetwerk Vlaams-Brabant
Hof ter Vaeren ligt op 800 m van het fietsnetwerk tussen de
knooppunten 5 en 6.
Op het knooppuntennetwerk stel je zelf uw fietsroute samen. Gewoon
voor je vertrekt even de kaart openplooien en de nummers noteren die je
wilt fietsen. Je berekent zelf gemakkelijk de afstand van je tocht. Daarna
volg je de bordjes langs de weg.
De fietskaart Vlaams-Brabant, vergezeld van een infogids, is te koop aan
9 euro bij de toeristische diensten en boekhandels in Vlaams-Brabant
of je kan ze bestellen via www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties

MET KLASSE

H
 of ter Vaeren, Wolfshaegen 5, 3040 Huldenberg 					
+32 (0)16 47 72 24 / koen.vanacker@telenet.be
KOM HIER OP BOERDERIJBEZOEK MET KLAS OF GROEP.
WELKOM NA AFSPRAAK!
WWW.VLAAMSBRABANT.BE/BOERENMETKLASSE
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GROENE GORDEL

DE
PICKNICKMAND
INHOUD

Picknickweekend of -wandelen
langs BERTEM NATUUR
Lekker dicht bij kunststad Leuven en toch slapen bij de boer. Gastenkamers Bertem Natuur verrassen
door de romantische luxe. Wandel doorheen de natuur naar Bertembos, neem de fiets en slinger
doorheen het Dijleland of ... neem gewoon de bus en op tien minuten sta je aan de langste toog ter
wereld, de Oude Markt van Leuven. Wat je ook kiest, het is hier heerlijk ontstressen. Uiteraard ontbijt
je op de hoeve. Voor complexloos genieten ben je in Bertem Natuur aan het goede adres.

OOK NOG TE BELEVEN...

Wandelen is zalig in Bertembos, Heverleebos, het Meerdaal- of Zoniënwoud. Of volg de Dijle, of het jaagpad
langs het kanaal Leuven-Dijle. Liever wat cultuur? Bezoek dan het museum M in Leuven, het Witloofmuseum in
Kampenhout of neem een kijkje bij de 11de eeuwse Sint-Pieterskerk van Bertem.

INFO
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B ertem Natuur, Oude Baan 19, 3060 Bertem 			
+32 (0)16 49 06 80 / +32 (0)478 52 41 13 			
info@bertemnatuur.be / www.bertemnatuur.be

BOEREN
MET KLASSE

2 broodjes met jam en vlees,
vruchtensap, half flesje wijn, appel
of peer, yoghurt, verse kaas.

WANDELEN IN DE GROENE GORDEL
Bertemboswandeling (7,2 km)
Bertem Natuur ligt langs de route, op 1,2 km van het vertrekpunt.
De wandeling laat je kennismaken met het dorp Bertem. Ze loopt door
het Bertembos, het Eikenbos en enkele omliggende velden ten noorden
van de Voervallei. Je geniet van vergezichten over weidelandschappen
en akkergebieden. Een route die elke natuurliefhebber zal bekoren!
De Bertemboswandeling is gratis te downloaden op de website:
www.toerismevlaamsbrabant.be

RESERVERING
2 weken op voorhand.

AANTAL PERSONEN
Van 2 tot 20 personen.

PRIJS
15 euro per persoon.

PICKNICK
WEEKEND
PRIJS PER PERSOON
Op basis van een tweepersoonskamer met ontbijt en 1 picknickmand
- 1 overnachting: 65 euro
- 2 overnachtingen : 130 euro
- kind (-12 jaar): 50 euro per nacht
- kind (-3 jaar): gratis

Fragment uit de topografische kaart met toelating A 2611 van het Nationaal Geografisch Instituut – www.ngi.be

FIETSEN IN DE GROENE GORDEL
Fietsnetwerk Vlaams-Brabant
De hoeve ligt langs het netwerk tussen de knooppunten 14 en 15.

KOM HIER OP BOERDERIJBEZOEK MET KLAS OF GROEP.
WELKOM NA AFSPRAAK!
WWW.VLAAMSBRABANT.BE/BOERENMETKLASSE
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GROENE GORDEL

WANDELEN IN DE GROENE GORDEL
Kesterbeekwandeling (7,5 km)
Hoeve Cuvry ligt langs de route, op 2,4 km van het vertrekpunt.
Deze route begint aan het Herman Teirlinckplein in het centrum en gaat
zo langs smalle wegen, het valleitje van de Kesterbeek en bossen. Hier
kan je zeker genieten van prachtige vergezichten!
De Kesterbeekwandeling en andere wandelingen uit de wandelgids
Tussen Zennevallei en Zoniënwoud zijn gratis te downloaden op de
website: www.toerismevlaamsbrabant.be

Zennewandeling (4,6 km)
Hoeve ligt op 2,5 km van de route, 2,8 km vanaf vertrekpunt.

Picknickwandelen langs

HOEVE CUVRY

Hoeve Cuvry is een familiaal varkensbedrijf waar je gezond en lekker vlees rechtstreeks van de
kweker kunt proeven. Vanaf de geboorte worden de varkens gevoederd met voeders op basis van
niet-genetisch gemanipuleerde granen die op de hoeve worden samengesteld. Zonder antibiotica,
groeibevorderaars of dierlijke vetten. Een evenwichtig menu van tarwe, gerst, maïs, haver en biergist
aangevuld met pulp, soja, vitaminen en mineralen. In de hoevewinkel vind je naast varkensvlees een
zeer ruim assortiment van producten: rundvlees, gevogelte, zuivel, biovruchtensappen en seizoensgebonden groenten, geuze, kriek ...

OOK NOG TE BELEVEN...

De prachtige rotstuin van het Provinciedomein van Huizingen is vlakbij. In Alsemberg, een deelgemeente
van Beersel, vind je een parel van industriële archelogie: de Herisemmolen, een oude papier molen. In het
kasteel van Beersel, een waterburcht, beleef je hoe er in een middeleeuws versterkt kasteel geleefd werd.
Het staat er nog zoals het er uitzag tegen het einde van de 15de eeuw.
INFO
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H
 oeve Cuvry, Jozef Hauwaertstraat 42, 1653 Beersel (Dworp)
+32 (0)2 380 33 91 / info@hoevecuvry.be / www.hoevecuvry.be

DE
PICKNICKMAND
INHOUD
Broodjes, gekookte ham, droge
saucijs, preskop, gehakt vlees,
vleessla, paté, rauwe ham, vruchtensap, plat en bruisend water.

RESERVERING
1 week op voorhand.

AANTAL PERSONEN
Af te spreken.

PRIJS
15 euro per persoon
9 euro per kind tot 12 jaar (tot 3
jaar gratis).
Extra bij te betalen: streekbieren.

Fragment uit de topografische kaart met toelating A 2611 van het Nationaal Geografisch Instituut – www.ngi.be

FIETSEN IN DE GROENE GORDEL
Fietsnetwerk Vlaams-Brabant
Hoeve Cuvry ligt langs het netwerk tussen de knooppunten 61 en 63.
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GROENE GORDEL

WANDELEN IN DE GROENE GORDEL
Watermolenwandeling (6 km)
De hoeve ligt langs de route, op 4 km van het vertrekpunt.
Deze wandeling laat je Galmaarden ontdekken langs de oevers van de
Mark. Deze route leidt je langs de nog talrijke groene plekjes die de
gemeente rijk is.
De Watermolenwandeling en andere wandelingen uit de wandelgids
West-Pajottenland zijn gratis te downloaden op de website:
www.toerismevlaamsbrabant.be

Pauwelwandeling (10,2 km)
Hoeve op 2,5 km van de route, op 3,8 km van het vertrekpunt.

DE
PICKNICKMAND

Picknickwandelen langs

INHOUD

DE CALOGNE

De Calogne is een familiaal bedrijf, reeds de derde generatie, gelegen in het zuidwesten van het
Pajottenland. Het is een gemengd bedrijf met akkerbouw (granen, suikerbieten, aardappelen, maïs)
en melkvee. Marc Depelseneer is een gedreven boer met respect voor de natuur. Gastvrouw Lut
Devroede biedt je een picknick aan tussen de knotwilgen met zicht op de koeien. En op ons terras
kan je genieten van een heerlijk bolletje vers schepijs! In de hoevewinkel kan je hoeve-ijs en ijstaarten
voor thuis kopen.

Melk, koffie en thee, zelfbereide
chocomelk, wit- bruin- en rozijnenbrood, jonge kaas, huisgemaakte
jam, gebakken of hardgekookt
eitje, biovruchtensapje, huisgemaakte cake.

RESERVERING
3 dagen op voorhand.

Fragment uit de topografische kaart met toelating A 2611 van het Nationaal Geografisch Instituut – www.ngi.be

AANTAL PERSONEN

FIETSEN IN DE GROENE GORDEL

van 2 tot 20 personen.

OOK NOG TE BELEVEN...

De Bosberg van Galmaarden en de muur van Geraardsbergen zijn gelegen op een boogscheut van de
hoeve en zijn zeker een beklimming waard.
Nog in de buurt: stiltegebied Dender-Mark, het Pajottenland en het centrum van Galmaarden.
Op dit bedrijf kan je ook een rondleiding boeken en als je een heel vroege vogel bent, kan je samen met boer
Marc de koeien melken.

INFO
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D
 e Calogne, Tasseniersstraat 24, 1570 Galmaarden 		
+32 (0)54 58 96 13 / +32 (0)477 61 43 79
depelseneer@skynet.be / www.decalogne.be

BOEREN
MET KLASSE

PRIJS
15 euro per persoon
8 euro per kind tot 12 jaar.

Fietsnetwerk Vlaams-Brabant
De hoeve ligt op 750 m van het netwerk tussen de knooppunten
65 en 98.
De ‘Melkweg-Pajottenland’
Een thema-fietsroute door de gemeenten Galmaarden, Herne, Gooik,
Pepingen, Lennik en Waarbeke.
De routebeschrijving Melkweg-Pajottenland is te verkrijgen bij
Toerisme Pajottenland & Zennevallei, kantoor Markvallei: 		
+32 (0)54 59 61 80, markvallei@toerismepajottenland.be

KOM HIER OP BOERDERIJBEZOEK MET KLAS OF GROEP.
WELKOM NA AFSPRAAK!
WWW.VLAAMSBRABANT.BE/BOERENMETKLASSE
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GROENE GORDEL

WANDELEN IN DE GROENE GORDEL
Grote Molenbeek wandelpad (11 km)
De hoeve ligt op 80 m van de route en op 2 km van het vertrekpunt.
De Grote Molenbeek ontspringt in het industriegebied van Zellik en
mondt uit in de Rupel bij Ruisbroek. Ze vormt de natuurlijke grens tussen Asse en Merchtem. Dit is het gevolg van de invloed van de abdijen
van Affligem en Grimbergen. Deze wandeling loopt langs het centrum
van Mollem en brengt je langs molens, hoeves en eeuwenoude hoven.
Het Grote Molenbeek wandelpad staat beschreven in de wandelgids
‘29 wandelingen in de Brabantse Kouters’ (6 euro) te bestellen bij
Toerisme Vlaams-Brabant, +32 (0)16 26 76 20, toerisme@vlaamsbrabant.be of via www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties.
Ook verkrijgbaar bij de lokale Dienst voor Toerisme.

Kravaal - Kartelowandelpad (12 km)
De hoeve ligt op 2 km van de route, op 2,4 km van het vertrekpunt.

DE
PICKNICKMAND
INHOUD
Koolzaadbrood, koolzaadhoning,
huisgemaakte jam, hoeve-eitje,
hoevekaas , flesje water, seizoensfruit, ‘Hof ter Vrijlegem’-biertje.

Picknickweekend

HOF TER VRIJLEGEM
Hof ter Vrijlegem is een familiale, actieve boerderij in de Groene Gordel. Maar het is ook een gezellige
B&B met alle comfort. De kamers werden allemaal ingericht met een knipoog naar de natuurelementen. ’s Morgens begin je de dag met een lekker ontbijt terwijl je geniet van een vergezicht over glooiende weiden. Op de boerderij wordt koolzaad geteeld en verwerkt tot heerlijke en gezonde spijsolie.

OOK NOG TE BELEVEN...

Loop eens binnen in het Coorenhof op het dorpsplein van Mollem. De Nationale
Plantentuin van Meise en de brouwerij Palm met zijn Brabantse trekpaarden in kasteel Diepensteyn zijn een bezoek meer dan waard. En in
Grimbergen maak je kennis met de basiliek, de volkssterrenwacht en het
Museum voor de Oudere Technieken. In Hof ter Vrijlegem kunnen groepen vanaf
10 personen een bedrijfsbezoek reserveren.

INFO
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H
 of ter Vrijlegem, Boven Vrijlegem 41, 1730 Asse (Mollem)
+32 (0)2 452 85 45 / info@hoftervrijlegem.be
www.hoftervrijlegem.be

BOEREN

PICKNICK
WEEKEND
PRIJS PER PERSOON
Op basis van een tweepersoonskamer met ontbijt en 1 picknickmand
- 1 overnachting: 60 euro
- 2 overnachtingen: 110 euro
- kind (-12 jaar): 1 overnachting
op kamer van de ouders: 20 euro
per nacht.

FIETSEN IN DE GROENE GORDEL
Fietsnetwerk Vlaams-Brabant
De hoeve ligt op 1,6 km van het netwerk tussen knooppunten 3 en 7.

MET KLASSE

KOM HIER OP BOERDERIJBEZOEK MET KLAS OF GROEP.
WELKOM NA AFSPRAAK!
WWW.VLAAMSBRABANT.BE/BOERENMETKLASSE
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GROENE GORDEL

WANDELEN IN DE GROENE GORDEL
Soo Moeremanwandelpad (9 km)
De hoeve ligt langs de route, op 3,5 km van het vertrekpunt.
Treed in de voetsporen van Gerard Walschap. Het pad neemt je mee
doorheen het landschap dat de schrijver vaak opzocht om rustig te
kunnen denken en fantaseren. Geen wonder dat hij er in zijn werk vaak
naar teruggrijpt als leefwereld van zijn personages.
Het Soo Moeremanwandelpad staat beschreven in de wandelgids ‘29
wandelingen in de Brabantse Kouters’ (9 euro) te bestellen bij Toerisme
Vlaams-Brabant, +32 (0)16 26 76 20, toerisme@vlaamsbrabant.be of
via www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties. Ook verkrijgbaar bij
de lokale Dienst voor Toerisme.

DE
PICKNICKMAND

Picknickwandelen langs

‘T ZWAANTJE

‘t Zwaantje is gespecialiseerd in akkerbouw en aspergeteelt. Maar ook een aantal Galloway runderen
grazen hier. Dit hoornloze rund met donkere en lange haren dankt zijn naam aan het gelijknamige graafschap in Schotland. Een bezoek aan het nabijgelegen natuurgebied kan op aanvraag met en zonder gids
bezocht worden. Malderen, deelgemeente van Londerzeel grenst aan de Klein-Brabantse groentestreek. In
de onmiddellijke omgeving van het bedrijf vindt u de teelt van asperges, prei en allerlei koolsoorten. Verder
is het bedrijf gespecialiseerd in de import van wijn uit het zuiden van Frankrijk en Luxemburg.

OOK NOG TE BELEVEN...

In Malderen staat één van de oudste staakmolens van Vlaanderen: de Heidemolen. Deze mooie molen dateert
waarschijnlijk uit de 12de eeuw en is recent weer in gebruik. Londerzeel is met deelgemeente Steenhuffel een
bierdorp bij uitstek. Hier regeert Palm. Een ideale locatie om deze streekspecialiteit met nationale en internationale uitstraling te proeven is ‘het stationnetje van Leireken’. Palm draagt ook het Brabantse trekpaard hoog in het
vaandel. Deze koninklijke werkdieren grazen in het domein Diepensteyn.
Londerzeel zelf is altijd een centrum van kippenkwekers geweest. De inwoners dragen niet voor niets de naam
‘kiekenplukkers’.
INFO
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‘t Zwaantje, Kruisheide 21, 1840 Londerzeel (Malderen) / +32 (0)52 22 65 26
zwaantje21@telenet.be

INHOUD
Assortiment brood, hoeveboter,
vleesbrood en slaatjes, jam, cake,
koffie, thee, water en fruitsap.

RESERVERING
3 dagen op voorhand.

AANTAL PERSONEN
Van 6 tot 25 personen.

PRIJS
12 euro per persoon
7 euro per kind van 4 tot 12 jaar
(tot 4 jaar gratis).
Extra bij te betalen: Kossaatbier.
Warm eten: menu volgens
seizoensaanbod, 1 week op
voorhand te reserveren.

FIETSEN IN DE GROENE GORDEL
Fietsnetwerk Vlaams-Brabant
‘t Zwaantje is gelegen langs het netwerk tussen knooppunt 85 en 88.
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GROENE GORDEL

DE
PICKNICKMAND

INHOUD
Brood, kaas, aangepaste seizoensgroenten, fruitsapje of biobier, fruit,
yoghurt, koffiekoek. (alle producten
zijn bio)

RESERVERING
7 dagen op voorhand.
(zondag en maandag gesloten)

AANTAL PERSONEN
Van 6 tot 20 personen.

PRIJS
12 euro per persoon

Picknickfietsen langs

DEN DIEPEN BOOMGAARD

WANDELEN IN DE GROENE GORDEL

FIETSEN IN DE GROENE GORDEL

Grimbergse Kapellenwandelpad
De hoeve ligt op 150 m van de route en op 850 m van het
vertrekpunt.

Fietsnetwerk Vlaams-Brabant
De hoeve ligt langs het netwerk tussen de knooppunten 35 en 43.

Het Grimbergse Kapellenwandelpad gaat door het centrum
langs kerk- en veldwegen. Je komt langs cultuurhistorische
en toeristische attracties, zoals het Museum voor de Oudere
Technieken (MOT) en de volkssterrenwacht MIRA.

De fietskaart Vlaams-Brabant met infogids, is te
koop aan 9 euro bij de toeristische diensten en boekhandels in Vlaams-Brabant of u kunt ze bestellen via
www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties.

Den Diepen Boomgaard is naast een volledig biologisch tuinbouwbedrijf ook een sociale werkplaats. Met
de keuze voor verse, kwalitatieve en gezonde bioprodukten tonen we een engagement voor het milieu
dat perfect te verzoenen is met sociale en economische doelstellingen. Mens en milieu gaan hand in
hand. Onze lekkere bio-groenten vind je terug in onze groente-abonnementen in heel de Brusselse regio
en Vlaams Brabant, maar zeker ook dagvers in onze hoevewinkel en onze zelfoogsters halen ze vers van
het veld. Op de site vind je 7 informatiepanelen die je langsheen heel onze werking leiden, met extra aandacht voor de kleinste bezoekers onder jullie. Kom genieten van dit mooie sociale en duurzame project!

OOK NOG TE BELEVEN...

Beekjes en rivieren kronkelen door de Brabantse Kouters. Grimbergen, gelegen ten noordwesten van Brussel,
staat synoniem voor abdij en... abdijbier. Of misschien kan je een dagje ‘Boeren-Bikken en Bakken’? Tijdens een
rondleiding proef je van het buitenleven op de velden van Den Diepen Boomgaard. Na de hoevepicknick kan je in
het Museum voor de Oudere Technieken (MOT) je eigen broodje bakken! Het is een levendig doe-museum, een
originele bestemming voor een spetterend kinderverjaardagsfeestje.
INFO

BOEREN
v zw Den Diepen Boomgaard, Rijkenhoekstraat 80 - 1850 Grimbergen 				
+32(0)2 270 00 35 / info@diepenboomgaard.be 					
www.diepenboomgaard.be
MET KLASSE

Kaartontwerp Elke Feusels en Toerisme Vlaams-Brabant, copyright Toerisme Vlaams-Brabant

KOM HIER OP BOERDERIJBEZOEK MET KLAS OF GROEP.
WELKOM NA AFSPRAAK!
WWW.VLAAMSBRABANT.BE/BOERENMETKLASSE
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www.vlaamsbrabant.be/tourdecreme
Geniet van een lekker ambachtelijk ijsje, gemaakt met verse melk recht van
bij de boer. Een heerlijke halte op je ontdekkingstocht door Vlaams-Brabant.

Win een bon voor hoeveproducten
Leg jouw favoriete ijsjesmoment vast op foto,
post het op instagram met #ikenmijnijsje
en win een hoevebon voor smakelijke hoeveproducten.
Vanaf 1 mei tot 30 september. Wedstrijdreglement: www.vlaamsbrabant.be/tourdecreme

www.vlaamsbrabant.be/picknickeenhoeve
DIENST LAND- EN TUINBOUW

016 26 72 49 | landbouw@vlaamsbrabant.be
BELEIDSVERANTWOORDELIJKE

Monique Swinnen, gedeputeerde voor landbouw en toerisme

in samenwerking met

