
 

 

 

UITNODIGING BEZOEK PAJOTSE BLOEMENRANDEN IN STRIJD 
TEGEN PLAGEN 

1 AUGUSTUS 2021 

 
                                                                       

Beste leden, 

Beste sympathisanten, 

 

Graag organiseren we iets deze zomervakantie! Boerennatuur Vlaanderen contacteerde ons om een 

activiteit te organiseren rond de bloemenranden die in het Pajottenland zijn aangelegd voor 

enerzijds het landschap nog meer kleur te geven en anderzijds mee kunnen helpen met het 

aantrekken van natuurlijke vijanden in de strijd tegen plagen. Dit project is omvat in een Europees 

project dat Boerennatuur Vlaanderen trekt, namelijk FABulous Farmers. Indien meer info gewenst: 

https://www.boerennatuur.be/fabulous-farmers/ 

 

  

 

We staken de hoofden bij elkaar en hieruit ontstond een wandel- en fietstocht, startende vanuit 

Paddenbroek. De tocht krijgt nog meer kleur! Er wordt een bloemenbingo georganiseerd door 

ILVO. De details worden de dag van de activiteit zelf verder toegelicht.  

 

https://www.boerennatuur.be/fabulous-farmers/


                                         
Praktische informatie 

 

1. Wanneer: 1 augustus 2021 

a. Start fietstocht: 14 uur  

b. Start wandeltocht: 14.30 uur  

2. Waar: start en einde in Fiets- en wandelcafé Paddenbroek   

3. Kostprijs: gratis deelname  

4. Fietstocht 

a. Fietstocht van +- 25 km (paddenbroekstraat 12; 1755 Gooik) 

b. Passage aan 3 bloemenranden (Gooik, Halle & Sint-Pieters-Leeuw)  

c. Tijdens fietstocht 2x drankpauze 

d. Interactieve uitleg van +- 10 minuten over project aan bloemenrand in Gooik  

e. Afsluiten in Paddenbroek samen met wandelaars met lekker stuk taart en 2 

consumpties 

5. Wandeltocht 

a. Wandeltocht van +- 8 km 

b. Passage aan 1 bloemrand in Gooik  

c. Tijdens wandeltocht 1x drankpauze  

d. Interactieve uitleg van +- 10 minuten over project aan bloemenrand in Gooik  

e. Afsluiten in Paddenbroek samen met fietsers met lekker stuk taart en 2 consumpties 

 

Inschrijvingen  

 

Inschrijving is gratis. Het is voor ons als organisatie wel nodig om op voorhand het aantal 

inschrijvingen te kennen. Inschrijven kan tot en met woensdag 28 juli.  

Via een bestuurslid of info@boerennatuur.be kan de inschrijving in orde gebracht worden.  

Gelieve duidelijk aan te geven aan welke tocht (fiets- of wandeltocht) je deelneemt!  

 

Hopelijk tot dan!  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Bestuur Landelijke Gilde                                                   

 

 


