Fietsroutes provincie Anwerpen
45 km

Fair Trade Ecocyclo
Fietstocht langs (h)eerlijke inspiratiepunten in

Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout
en Vosselaar
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Fair Trade Ecocyclo
VOORSTELLING
Met de Fair Trade Ecocyclo fiets je langs locaties met een link
naar fairtrade en lokale, duurzame voeding. Soms kan je producten aankopen of proeven. Andere plekken zetten aan om actie te
ondernemen of je kennis te vergroten. Aan de hand van tips en
weetjes ontdek je al fietsend dat fairtrade en duurzaamheid geen
loze begrippen zijn in de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout,
Turnhout en Vosselaar.

PRAKTISCH
Hoe fiets je de route?
Fiets de tocht aan de hand van deze brochure en grotendeels
via de fietsknooppunten. Waar je de knooppunten verlaat, verduidelijken we de route in de brochure en op de kaart. De tips zijn
interessante locaties die niet langs de route liggen.
Meldpunt routedokter
Ontdek je een probleem tijdens je fietstocht? Is er een bordje verdwenen? Vul het meldingsformulier in op www.routedokter.be.
Hier vind je bovendien actuele informatie over werken of omleidingen op het knooppuntennetwerk.
Ben je actief op Facebook? Like dan de pagina Antwerpen Fietsprovincie voor meer fietsnieuws.

BEREIKBAARHEID
Startplaats met parking
De fietstocht start aan het station van Turnhout, Stationstraat 5,
2300 Turnhout.
Met de fiets
Het station van Turnhout ligt aan de F15 fietsostrade langs het
kanaal Dessel-Turnhout-Schoten en tussen knooppunt 45 en 48
van het fietsknooppuntennetwerk van de provincie Antwerpen.
Meer info over fietsen in de provincie Antwerpen vind je op
www.antwerpenfietsprovincie.be.
Fietsverhuur
Aan het station kan je als abonnee van Blue-bike een fiets huren,
www.blue-bike.be.
Je kan ook een fiets huren via Fietspunt, www.fietspunten.be.
Met de bus
Verscheidene buslijnen hebben een halte aan het station van
Turnhout.
De dienstregeling vind je op www.delijn.be.
Met de trein
Turnhout station ligt op de lijn Antwerpen-Turnhout.
De dienstregeling vind je op www.belgianrail.be.
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FAIRTRADE EN DUURZAAMHEID
Fairtrade of eerlijke handel is een commercieel partnerschap
dat steunt op dialoog, transparantie en respect met als doel een
rechtvaardige wereldhandel. Eerlijke handel draagt bij tot duurzame ontwikkeling door betere handelsvoorwaarden te bieden
en door de rechten van de producenten en de werknemers te
waarborgen, specifiek in het zuidelijk halfrond.
Fairtrade en duurzame ontwikkeling steunen op drie pijlers:
1. economische: een eerlijke verdeling van de welvaart staat
centraal
2. sociale: verminderen van armoede en ongelijkheid en bestrijden van alle vormen van sociale uitsluiting
3. ecologische: het bewaren en hergebruiken van natuurlijke rijkdommen met aandacht voor natuurbehoud en het bestrijden
van natuurproblemen
Lokale en duurzame voeding doet hetzelfde voor de producent
in het noordelijk halfrond.
Lokale producten die biologisch gecertificeerd zijn, passen onder de noemer lokale en duurzame voeding. Het aantal voedselkilometers blijft binnen de perken, je respecteert de seizoenen, je
krijgt geen pesticiden op je bord en het milieu is minimaal belast
bij de productie.
www.befair.be

FAIRTRADEGEMEENTE & FAIRTRADEPROVINCIE
FairTradeGemeente en FairTradeProvincie zijn campagnes van
Fairtrade Belgium, Oxfam-Wereldwinkels, Rikolto en 11.11.11.
Deze titels geven aan dat die bepaalde gemeente/provincie en
haar inwoners fairtrade en lokale, duurzame voeding een warm
hart toedragen en er effectief werk van maken.
De gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar
behaalden de titel FairTradeGemeente. Provincie Antwerpen was
de eerste Belgische FairTradeProvincie.
www.fairtradegemeenten.be

De fietstocht start aan het station van Turnhout, Station
straat 5, Turnhout. Aan de achterkant van het station is het
Fietspunt.

1 Fietspunt
Bij het fietspunt kan je een fiets huren of je fiets laten herstellen
door medewerkers van de vzw Den Aas, een lokaal diensteneconomieproject. De provincie Antwerpen ondersteunt de werking van de fietspunten.
[ www.fietspunten.be - www.antwerpenfietsprovincie.be ]
Stationstraat 1
Turnhout
T 0484 16 01 22

Steek de spoorweg over en sla direct rechtsaf (richting
parking station). Volg de Hollandsestraat en knooppunt
01

➜ 68

➜ 49 en richting 72 . Aan de eerste

brug (brug 5 - knooppunt 72

gaat rechtdoor), linksaf

de bebouwde kom indraaien op de Heilaarstraat. Even
verder aan je rechterkant is GC ’t Heilaar.
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2 GC ’t Heilaar
Koop hier de Buitengewoon Lekker Box. In deze box met lokale
lekkernijen ontdek je ondermeer de Kleidabberpralines, chocolaatjes gevuld met een krokante praliné en het biologisch blondbier BUFO. [ www.toerismebeerse.be ]
Heilaarstraat 35
Beerse
T 014 60 07 70

Fiets verder op de Heilaarstraat en Gasthuisstraat. Juist
voor het Sociaal Huis (OCMW) sla je rechtsaf, richting
parking. Achter de parking ligt Tuinhier.

3 Tuinhier
Vzw Tuinhier is een vrijwilligersvereniging die duurzaam en milieubewust tuinieren wil promoten. In Ons Moe’s tuin betrekken
ze de bewoners van de serviceflats en het woonzorgcentrum bij
het tuinieren. [ www.tuinhier.be ]
Gasthuisstraat 49
Beerse
T 0485 76 15 55

Fiets verder op Gasthuisstraat. Links is de Wereldwinkel.
7

4 Oxfam

Wereldwinkel

Hier koop je producten van eerlijke handel. Niet alleen voeding
maar ook gebruiks- en siervoorwerpen. Oxfam Wereldwinkel ijvert voor eerlijke handelsregels, ook voor het Zuiden. Veel producenten daar krijgen geen eerlijke kans op de wereldmarkt en
leven daardoor vaak in armoede. Oxfam ondersteunt hen bij het
vermarkten van hun producten. [ www.oxfamwereldwinkels.be ]
Gasthuisstraat 4
Beerse
T 014 62 46 26

Breng ook een bezoekje aan de andere Wereldwinkels in de buurt:
Vosselaar: Remi Lensplein 3 bus 1 - T 014 61 08 67
Oud-Turnhout: Van der Bekenlaan 4 - T 014 45 11 30
Turnhout: Korte Gasthuisstraat 52 – T 014 41 53 36

WEETJE
Ook vele andere winkels en grootwarenhuizen bieden
fairtradeproducten aan. Fairtradeproducten die voldoen
aan de strenge fairtradecriteria herken je aan de volgende
fairtradelabels:

Op www.fairtradebelgium.be of www.befair.be zie je waar
je welke producten kan kopen en waar elk label voor staat.
Fiets verder op Gasthuisstraat en sla rechtsaf op het
Gemeenteplein en linksaf op de Bisschopslaan.
Sla de 1e straat rechts op Karel van Nyenlaan en vervolg
op Brugstraat. Vlak achter het verkeersbord bord van
einde bebouwde kom: zandweg rechts nemen voor het
Laaks Hofke.
8

5 Het Laaks Hofke
In deze pluktuin kan je biologisch geteelde groenten vers van
het veld komen plukken. Ook kruiden en fruit mag je tijdens de
openingsuren komen oogsten. Alle gewassen zijn op natuurlijke
wijze geteeld, zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen.
[ www.hetlaakshofke.be ]
Laakstraat 10
Beerse
T 0494 87 59 57

Fiets verder op de Laakstraat en sla aan het T-kruispunt
linksaf op de St. Corneliusstraat. Fiets naar knooppunt 59 .

6 Den Boskant
Lokale biertjes troef bij Den Boskant: D’Ingeske van ’t vat, Bizon,
Barse Cuvée en Gageleer. [
Den Boskant ]
Lilsedijk 100
Beerse
T 014 61 05 60

Fiets naar knooppunt 69 en richting 68 .
Voor de kerk (van Vosselaar), waar knooppunt 68
linksaf gaat, rechtsaf slaan (P. Woestenborghslaan) en
1e straat linksaf (Cingel). Links zie je De Lindekens.
9

7 Kaffee

De Lindekens

Stop hier even voor een fairtradethee of -wijn. Je kan hier ook de
Vosselaarse Paus van Brouwerij De Lelie proeven.
[ www.kaffeedelindekens.be ]
Cingel 8
Vosselaar
T 0468 25 39 90

WEETJE

Brouwerij De Lelie vzw

De Lelie is opgericht om de traditionele Vosselaarse bieren
weer op de markt te brengen. Resultaat zijn de 2 streekbieren Paus en Pater, gebrouwen naar het oorspronkelijke
recept van bijna 100 jaar oud. [ www.brouwerijdelelie.be ]
Leliestraat 24
Vosselaar
T 0475 92 76 00
In het Gemeentehuis van Vosselaar, Cingel 7, kan je het
Paus- en Paterbier kopen, evenals de Voskes gemaakt van
fairtradechocolade en de kruidenlikeur het Vosselaers
Drupke.

Lekkers met Streken

Je wil je ecologische voetafdruk
verkleinen? Kies dan vaker voor
streekproducten. De herkomst van
het product zie je op het etiket.
[ www.lekkersmetstreken.be ]

Fiets verder op Cingel en blijf rechts volgen.
Aan je rechterkant is De Cirrek.
10

8 De Cirrek
Eerlijk is heerlijk. Fruitsapjes Tropical, appelsap en appelsiensap
zijn fairtrade. [ www.decirrek.be ]
Cingel 2
Vosselaar
T 014 62 43 00

Sla na Cirrek de 1e straat linksaf
(Tramstraat) en de 1e linksaf (Parklaan).
Rechts is Mokkamour.

9 Mokkamour

Koffiehuis

Fairtrade is superlekker! De Puro koffie en het fruitsap zijn fairtrade. [ www.mokkamour.be ]
Parklaan 6
Vosselaar
T 014 61 94 00

Fiets het parkje in en sla linksaf aan het kapelletje
(O.L.V.-straat) en dan rechtsaf (Remi Lensplein).

TIP

Het blozend tomaatje

Het blozend tomaatje is een CSA zelfoogstboerderij. CSA
(Community Supported Agriculture) of gemeenschapslandbouw is een positief alternatief voor een te lange
voedselketen. Als deelnemer kies je voor een lokale, ecologische landbouw. Je betaalt jaarlijks een vaste bijdrage.
In ruil krijg je pesticidevrije en verse groenten die je zelf
hebt geoogst. [ hetblozendtomaatje.be ]
Kruispunt Breemsedijk-Boskant, Vosselaar
T 0495 87 54 63
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TIP

Bakker Vermeiren

Bakker Vermeiren maakt zelf zijn eigen graanmengelingen
waarbij hij soms ook fairtradequinoa gebruikt. De elektrische installaties van zijn bakkerij draaien op zonne-energie.
Je kan er ook fairtradekoffie, -choco en -honing kopen.
Bolk 158
Vosselaar
T 014 61 15 89

Fiets verder op Remi Lensplein naar knooppunt 68
en dan richting 01 . Aan kanaal Dessel-Schoten, 75
meter voor de fietsbrug, linksaf slaan aan de houten
afsluiting en dan rechtsaf op de zandweg. Aan de
linkerkant is de Stadsboerderij.

10 Stadsboerderij
De sociale werkplaats De Troef baat de Stadsboerderij uit. In de
zelfoogsttuin telen ze alle gewassen op biologische en ecologisch verantwoorde manier. Een e-cargobike verdeelt verse
groenten onder de lokale horeca. Recht van het veld tot bij de
kok! Bij de zaalverhuur zijn fairtrade- en biologische dranken
voorzien. Er is ook een Voedselteam aanwezig.
[ www.stadsboerderijturnhout.be ]
Veldekensweg 10
Turnhout
T 0488 07 51 17

Weetje

Voedselteams

Wil je elke dag gezonde voeding, biologisch, seizoensgebonden, lokaal en tegen een eerlijke prijs? Sluit je dan
aan bij een Voedselteam, een groep mensen uit dezelfde
buurt die samen producten aankopen, rechtstreeks van
een lokale boer. [ www.voedselteams.be ]
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Fiets verder op de Veldekensweg en rechtdoor op de
Elzenstraat en sla rechtsaf aan de 1e kruising.
Fiets naar knooppunt 02

➜ 03

➜ 09 .

Aan je rechterkant is de aardbeienautomaat en even
verder aan je linkerkant Holstein.

TIP

Klein Engelandhoeve

In het bezoekerscentrum van de Klein Engelandhoeve
zetten ze volop in op de verkoop en promotie van streekproducten, zoals de Klein Engelandmand: een geschenkbox vol met streeklekkers. Na een wandeling kan je hier
terecht voor een biologisch sapje of een fairtradekoffie.
[ www.kleinengelandhoeve.be ]
Klein Engeland 29
Turnhout
T 014 82 81 00

11 Aardbeienautomaat
Koop hier jouw lekker bakje aardbeien, rechtstreeks van de aardbeienteler!
Dombergstraat
Turnhout

13

12 Holstein Hoeve-IJs
Het melkveebedrijf Holstein in het Turnhouts Vennengebied verkoopt hoeve-ijs en heeft met het lobelia-ijsje een nieuw Turnhouts streekproduct gelanceerd. Het ijsje verwijst naar de waterlobelia, een zeldzaam plantje uit het Vennengebied.
Holstein-Hoeve-IJs ]
[
Dombergstraat
Turnhout
T 0496 25 91 65

Fiets verder naar knooppunt 09

➜ 32

➜ 63 .

13 Burcht Hertog Jan
Proef hier het biertje SchuppenBoer van Brouwerij het Nest. In de
tuin van de burcht staan een aantal bijenvolkeren die de boomgaard bestuiven. Een paar keer per seizoen slingeren de uitbaters
honing die ze in de keuken gebruiken en die hier ook te koop is.
[ www.burchthertogjan.com ]
De Laks 8
Oud-Turnhout
T 014 65 11 65

WEETJE

Brouwerij Het Nest

De Turnhoutse Patriot van Brouwerij Het Nest is erkend
als streekbier. Tot hun uitgebreide gamma behoren ook
Kleveretien, SchuppenAas, SchuppenBoer, Hertenheer en
KoekeDam. [ www.brouwerijhetnest.be ]
Beyntel 17, Oud-Turnhout
T 0495 23 47 29
Fiets naar knooppunt 63

➜ 21

➜ 62 .

Volg de pijlen naar het bezoekerscentrum.
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TIPS

Woeste Goesting

Hier kweekt men bijzondere en vergeten gewassen van
het zaad tot de oogst. Deze wilde proeftuin van de Kempen won de Zo DichtBlij Award 2017. Zo DichtBlij helpt de
Vlaamse steden en gemeenten om klimaatbewuster te
worden. [ www.woestegoesting.be – www.zodichtblij.be ]
Heieinde 85, Oud-Turnhout
T 014 70 74 82

Kempisch Fruit

Bij Kempisch Fruit kan je terecht voor al je dagverse groenten en fruit en een gezellige babbel over kokerellen.
[ www.kempischfruit.be ]
Heieinde 72
Oud-Turnhout
T 014 42 52 47

14 De Liereman
In De Liereman, een van de oudste beschermde natuurgebieden van België, kan je wandelen tussen kurkdroge landduinen
en kletsnatte veenmoerassen. In het bezoekerscentrum kan je
genieten van verschillende fairtradedrankjes of een Gageleerbier.
Liereman ]
[ www.natuurpunt.be
Schuurhovenberg 43
Oud-Turnhout
T 014 42 99 66

WEETJE
Gageleer

Gageleer is een coöperatieve, opgericht om geld in te
zamelen voor de aankoop en het onderhoud van natuurreservaten. Met dit doel brengen ze twee biologische bieren op de markt: Gageleer, gebrouwen met gagel uit het
natuurreservaat De Liereman en de BUFO.
[ www.gageleer.be ]
Heerestraat 55, Oud-Turnhout
T 014 61 25 37
15

Fiets naar knooppunt 62 en dan richting 46 .
Na de kerk gaat knooppunt 46 naar rechts.
Fiets hier rechtdoor op de Van der Bekenlaan.

TIPS

IJswens

Geniet hier op het terras van dit melkveebedrijf van het
ambachtelijk gemaakt ijs of koop het in het winkeltje.
[
IJswens ]
Hoge Darisdonk 34, Oud-Turnhout
T 014 45 17 39

Fruitbedrijf Wens Machilsen

Dit fruitbedrijf teelt appelen en peren volgens het principe
van de geïntegreerde teelt. Gewasbeschermingsmiddelen vervangt men door nuttige insecten en overal hangen
nestkastjes om plaaginsecten te bestrijden. Naast appelen
en peren vind je ook lekker appelsap in de hoevewinkel.
Corsendonk 4, Oud-Turnhout
T 014 45 13 94

Appelen Roes

Recht van eigen boomgaard komen de appels, peren en
kersen in de winkel terecht. De appelbloesemhoning is
een aanrader. [ www.appelenroes.be ]
Steenweg op Sevendonck 95
Oud-Turnhout
T 014 72 30 94

Fiets verder op de Van Der Bekenlaan en sla aan de verkeerslichten rechtsaf op Dorp.
Fiets naar knooppunt 46 . Links is Eigenaard.

15 DC Eigenaard
Het dienstencentrum is een sociale ontmoetingsplaats waar je
met een (h)eerlijk drankje gezellig kunt babbelen. Of bezichtig de
samentuin en de beweeg- en beleeftuin met fruitbomen.
[ www.oud-turnhout.be/eigenaard ]
Koning
Boudewijnlaan 80
Oud-Turnhout
T 014 46 22 24
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Fiets verder naar knooppunt 46 en richting 45 .
Fiets rechtdoor op de Grimstedestraat (knooppunt
45

gaat naar rechts). Ga aan het T-kruispunt rechts op

Graatakker. Rechts is het Natuurpunt Museum.

16 Natuurpunt

Museum

In dit museum tonen 4 tentoonstellingsruimten de relatie aan
tussen natuur en erfgoed. Tijdelijke tentoonstellingen besteden
aandacht aan nieuwe uitdagingen zoals klimaatverandering en
stadsnatuur. Achter het huis kan je steeds de ecologische tuin
bezoeken. Verfrissing is er met een fairtrade- of biodrankje of een
Gageleerbier. [ www.natuurpunt.be ]
Graatakker 11
Turnhout
T 014 47 29 50

Fiets verder op Graatakker en Herentalsstraat en dan naar
knooppunt 45 . Aan je rechterkant is DocAtlas.

17 DocAtlas
Ben je op zoek naar materialen om met je klas of school te werken rond eerlijke handel, wereldburgerschap of duurzaamheid?
Dan ben je bij het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas aan
het juiste adres. In 2020 verhuist DocAtlas naar de Bibliotheek in
de Warande. [ www.provincieantwerpen.be
atlas ]
Grote Markt 44
Turnhout
T 014 72 40 20
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In de Patersstraat linksaf draaien naar knooppunt 45 .
Maar eerst zie je de Bio Shop 20m verder aan de rechterkant in de Patersstraat.

18 Bio Shop

Biodynamika

Biodynamika is een rasechte natuurvoedingswinkel met een hart
voor bio, eerlijke handel en ecologisch leven. De Wieltjeshoeve,
een lokale Turnhoutse biologische hoeve, verzorgt de groenteafdeling. [ www.bioshop-turnhout.be – wieltjeshoeve.be ]
Patersstraat 84
Turnhout
T 014 41 77 76

19 De Ranonkel
Eén van de laatste bruine café‘s van de stad. De Ranonkel biedt
Puro fairtradekoffie en fairtradethee aan. [
deranonkel ]
Begijnenstraat 25
Turnhout
T 014 43 82 49

WEETJE

Miko Koffie

Miko Koffie produceert Puro koffie die het fairtradekeurmerk draagt, de garantie dat de kleine koffietelers in het
Zuiden een eerlijke prijs krijgen voor hun koffiebonen.
[ www.purocoffee.com/nl ]
Steenweg op Mol 177, Turnhout
T 014 46 27 70
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20 Barzoen
Zowel de keuken als de drankenkaart hebben respect voor
eigen streek. In aanbod: Gageleerbier, vruchtensappen van De
3 Wilgen en biologische boterhammen van Widar uit Merksplas.
Ze schenken Puro fairtradekoffie en fairtradethee en -wijn.
In 2016 kregen Barzoen de lokale Turnhoutse Fair Trade Award.
[ www.barzoen.be ]
Warandestraat 42
Turnhout
T 0470 50 14 14

Fiets verder naar knooppunt 45 en richting 48
tot aan het station.

TIPS

Zwaluwhoeve

In deze hoevewinkel vind je eigenbereid roomijs en zelfgemaakte rijstpap en choco. Allemaal gemaakt met melk
van de boerderij. Afrekenen doe je door gepast te betalen
in het schuifje. [ www.zwaluw-hoeve.be ]
Leiseinde 11, Turnhout
T 0474 71 45 76

Eethuis Web

Het Eethuis is een sociale-economie-initiatief van WEB
(werkervaringsbedrijven). Deze bieden duurzame tewerkstelling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Iedereen kan hier voor een voordelige prijs iets komen
eten en je kan er een fairtradedrankje drinken.
[ www.eethuisweb.be ]
Steenweg op Tielen 70, Turnhout
T 014 44 20 42
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Bedankt
Ziezo! Deze fietstocht met aandacht voor fairtrade en duurzaamheid in de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar zit er op. Hopelijk heb je ervan genoten.
Heb je zin in het fietsen van gelijkaardige routes in andere gemeenten in de provincie Antwerpen?
Je vindt ze op www.provincieantwerpen.be
ecocyclo.

Contact
Provincie Antwerpen
Dienst Mondiaal Beleid
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
mondiaal@provincieantwerpen.be
www.provincieantwerpen.be
T 03 240 62 37
Gemeente Beerse
Bisschopslaan 56
2340 Beerse
info@beerse.be
www.beerse.be
T 014 61 19 71
Gemeente Oud-Turnhout
Dienst Duurzaamheid
Dorp 31
2360 Oud-Turnhout
Duurzaamheid@oud-turnhout.be
www.oud-turnhout.be
T 014 46 22 25
Stad Turnhout
Campus Blairon 200
2300 Turnhout
noordzuid@turnhout.be
www.turnhout.be
T 014 40 96 30
Gemeente Vosselaar
Cingel 7
2350 Vosselaar
gemeente@vosselaar.be
www.vosselaar.be
T 014 60 08 20
Copyright foto’s: Michel Huybrechts, Toerisme Provincie Antwerpen, Mie De Backer.
V.U. Winand De Smet, K. Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, op welke wijze dan ook.
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