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DAG VAN DE  LANDBOUW

ONTDEK ALLE BEDRIJVEN OP WWW.DAGVANDELANDBOUW.BE
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Fietsroute langs 3 Beverse  
deelgemeentes

Kom je met de fiets? Dan heeft de Landelijke Gilde voor jullie een route uitgepijld  

(zo’n 27 km) waarmee je de omgeving verkent en ook de 3 bedrijven bezoekt om even 

op adem te komen. Het is ook steeds mogelijk om de route in te korten en slechts  

2 bedrijven te bezoeken. Op de bedrijven vind je een infopaneel met de route en kan 

je plannetjes afhalen:

1  Familie Verhaert, Beverse Dijk, Kallo
2  Marc Geerts, Zwaantje, Verrebroek
3  De Korenheie, Hennenneststraat, Melsele

1

3

2

Wist je dat er in een aardbei evenveel vitamine C  
zit als in een sinaasappel?
Wist je dat dit bedrijf de ideale stopplaats  
is voor een Coupe Aardbei  
tijdens de fietstocht tussen  
de drie bedrijven? 

Marc Geerts,  
Emelie en Romy
Aardbeien en akkerbouw

 → Wij en ons bedrijf 
Al heel wat generaties boerden op ’t Zwaantje in 
Verrebroek, het landbouwbedrijf van de familie 
Geerts. De ouders van Marc bewerkten er gronden 
en hadden er zeugen en zoogkoeien. Toen Marc het 
bedrijf overnam, werd de vernieuwing ingezet door 
het kweken van aardbeien. In de serres van zo’n 
3000 m² kweekt Marc van eind april tot eind okto-
ber aardbeien, die hij verkoopt aan de veiling in 
Hoogstraten.

 → Wat valt er die dag te beleven?
Je krijgt een blik achter de schermen op dit aard-
beienbedrijf. Ook enkele akkerbouwmachines zul-
len te zien zijn, met de nodige uitleg. Het is een 
unieke gelegenheid om te weten te komen hoe de 
aardbeien die je ongelofelijk graag lust, gekweekt 
werden. Er zal ook ruimschoots de mogelijkheid 
zijn om aardbeien te proeven, voor de liefhebbers in 
combinatie met hoeve-ijs. Het oudercomité van de 
school zorgt voor de kinderanimatie. 

Verrebroek
Zwaantje 52
Welkom van 10 tot 18 uur

Wist je dat een koe gemiddeld 30 liter melk per dag 
geeft en dat er per liter melk 400 liter bloed door de 
uier stroomt?  

Marc en Veerle  
De Paep-Vercauteren, 
Nathalie, Helena en 
Johanna 
De Korenheie
Melkvee en akkerbouw

 → Duurzaamheid op de Korenheie
In Melsele, op de grens van het Waasland, vind je 
het bedrijf van Marc en Veerle. Enkele jaren gele-
den beslisten zij om te investeren in hun melkvee- 
en akkerbouwbedrijf door een nieuwe bedrijfsloca-
tie te kopen. Op het oorspronkelijke bedrijf, gelegen 
in de dorpskern, zijn de toekomstmogelijkheden 
immers nogal beperkt. Om de bedrijfszekerheid te 
garanderen en om dochter Nathalie toekomstmo-
gelijkheden te bieden, was de keuze snel gemaakt. 
De familie heet je nu graag welkom op de nieuwe 
locatie. waar sinds afgelopen december een hon-
derdtal koeien gehuisvest worden. Er wordt volop 
ingezet op duurzaamheid. Zo zijn er in de nieuwe 
stal koeborstels en een mestrobot, maar ook een 
dak voorzien van een lightroof en een ecovloer om 
een optimaal comfort voor de dieren te garanderen. 
De diepstrooiselboxen, met daarin een ‘matras’ van 
gedroogde en gehakselde paprika- en tomaten-
planten, TOP-strooisel genaamd, verhogen het die-
renwelzijn nog extra.
Marc en dochter Nathalie zetten ook stevig in op 
fokkerij. Zij vertellen je dan ook graag waar ze met 
hun bedrijf naartoe willen in de toekomst. 

 → Wat valt er die dag te beleven?
Maak kennis met de melkkoeien en ontdek enkele 
nieuwigheden in de stallenbouw wat dierenwelzijn 
en duurzaamheid betreft. Trek er met de fiets op 
uit, neem deel aan de clusterfietstocht en bezoek 
ook de andere bedrijven, op een boogscheut van 
ons bedrijf. De plaatselijke Landelijke Gilde en KVLV 
zorgen voor een hapje en een drankje, met een 
knipoog naar de melkveehouderij. Voor de kinderen 
is er animatie.

Melsele
Hennenneststraat 2/2
Welkom van 10 tot 18 uur

Wist je dat een pasgeboren kalfje van Blonde  
d’Aquitaine zo’n 48 kg weegt?  
Wist je dat dit bedrijf de ideale stopplaats is voor een 
stevige maaltijd tijdens de fietstocht tussen de drie 
bedrijven? 

Familie Verhaert
Verhaert Agro LV
Akkerbouw, Vleesvee en 
hoeveslagerij

 → Blonde d’Aquitaine puur
Het ouderlijk landbouwbedrijf van de familie Ver-
haert, waar de dieren slachtrijp gemaakt worden,  
is gelegen in het centrum van Kallo. 
In 2014 is Hendrik mee in het bedrijf gestapt en 
werd er langs de Beverse Dijk in Kallo een tweede 
bedrijf opgericht. Hier worden de koeien met kalve-
ren gehuisvest. Het bedrijf kiest resoluut voor het 
ras Blonde d’Aquitaine. De dieren van dit ras wor-
den op een natuurlijke, extensieve manier ge-
kweekt. Bijna alle kalveren worden op natuurlijke 
wijze geboren en ze worden gedurende de eerste 
vijf levensmaanden gezoogd door hun moeders. 
In de winterperiode worden de dieren gehuisvest in 
ruim ingestrooide boxen. Vanaf de lente grazen ze 
in de malse polderweides. Bijvoederen doen ze zo 
veel mogelijk met voeders die ze zelf telen, zodat 
ze maximale garanties kunnen bieden wat voedsel-
veiligheid en vleeskwaliteit betreft. 
In de hoeveslagerij kan je op bestelling rundvlees 
kopen van de dieren die ze zelf op natuurlijke wijze 
kweekten. Dit vlees is het smakelijkste donkerrode 
natuurvlees dat op de markt te vinden is.  

 → Wat valt er die dag te beleven?
Kom een kijkje nemen in de nieuwe stal en de nieu-
we hoeveslagerij. Op culinair vlak kan je genieten 
van een heerlijke maaltijd in het nabij gelegen Hof 
Van Keulen (vooraf inschrijven via de website  
www.aquitainepuur.be). Op het landbouwbedrijf 
zelf, staan er foodtrucks met huisgemaakte bur-
gers en carpaccio. Ook voor de kinderen is er ani-
matie, met een gocartrace en een springkasteel 
voor de kleinsten. 

Kallo
Beverse Dijk 40A
Welkom van 10 tot 18 uur
www.aquitainepuur.be 

Vrasene

Verrebroek

Zillebeke

Kallo

Melsele

BF_OV_Beveren_cluster.indd   2 3/07/17   11:56


		2017-07-03T11:57:43+0200
	Preflight Ticket Signature




