
Plantentuin 
Hoofdingang Nieuwelaan 38 
Ingang Meise Dorp Brusselsesteenweg
In de Tuinwinkel en Kiosk vind je lokaal geteelde 
producten. Je kan er ook terecht voor honing uit 
de eigen bijenkasten geoogst door imker Jan van 
Malderen van Be My Honey.
Wat is er te doen op 22 mei?
Feest van de Biodiversiteit - bezoek aan de bijenkasten, 
artisanale markt op de Eredreef. Gratis toegang voor alle 
Vrienden van de Plantentuin (inwoners van Meise)

De Klepper 
Klepperstraat 21 
Op deze ecologische/biologische CSA-boerderij 
kan je terecht voor groeten- en fruitaandelen, 
kip en lamsvlees, eieren, akkerbouwproducten… 
De verbinding tussen de boeren, de deelnemers 
en het land staat hierbij centraal. Als klant kan 
je terecht in het afhaalpunt, zijn pakketten 
via abonnement, of kan je zelf oogsten in de 
zelfplukboerderij.
Wat is er te doen op 22 mei?
rondleiding + eventueel proevertje

Pitteshof
’s Herenweg 26
Dit gemengd agrarisch familiebedrijf doet zowel 
aan akkerbouw als aan veeteelt. De liefde voor 
het vak én het respect voor dier en natuur staan 
centraal. In de hoevewinkel vind je brood en 
gebak van eigen tarwe, verse groenten en fruit 
en lokale producten. Bovendien is er ook een 
broodautomaat.
Wat is er te doen op 22 mei?
XX

Grondwitloof 
De Valck – De Roos
Schriekstraat 43 
Op dit familiebedrijf telen Elke en Wim zowel 
groeten als fruit. Als je op zoek bent naar verse 
seizoensproducten dan je kan steeds terecht in 
de automaat. 
Wat is er te doen op 22 mei?
rondleiding + eventueel proevertje

Hof ter Dreef
Prinsendreef 18 
Wie interesse heeft in biologische groenten en 
fruit, hoevekip, confituren, soep of eieren vindt 
zeker zijn gading in de hoevewinkel van dit 
kleinschalig biologisch tuinbouwbedrijf. Je kan je 
aankopen doen met of zonder abonnement.  
Wat is er te doen op 22 mei?
rondleiding - proevertje
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Jonathan De Cock
Schriekstraat 65 
Het rundsvlees van dit bedrijf kan je kopen bij 
hoeveslagerij Seizoensmaak in Londerzeel. Naast 
rundsvlees is er ook productie van melk die via 
coöperatieven wordt verkocht. 
Wat is er te doen op 22 mei?
rondleiding -  proevertje 
+ betalende hamburgers door Seizoensmaak

Oxfam Wereldwinkel
Brusselsesteenweg 42
Oxfam beoogt een wereld waarin alle mensen 
invloed hebben op de lokale en mondiale 
beslissingen waar ze de gevolgen van onder-
vinden. In het verkooppunt in Meise zorgt een 
team van vrijwilligers voor de verkoop van lokaal 
en globaal geteelde producten.
Wat is er te doen op 22 mei?
XX

Oppemplant
Oppemkerkstraat 8a 
Wijnbouwer Stefaan verbouwt op zijn wijngaard 
in Asse verschillende druivensoorten die in een 
noordelijk klimaat gedijen. De witte, rosé en 
rode wijn wordt in Meise gebotteld. verkoop via 
Boeren en Buren
Wat is er te doen op 22 mei?
wijnproevertje
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Wist je dat er in Meise meerdere 
bedrijven actief zijn in korte keten?

Kom te weten wie dit allemaal zijn tijdens de 
korte keten wandeling op 22 mei! Op die dag 
stellen de korte keten bedrijven hun deuren 
open voor bezoekers en kom je al proevend 

meer te weten over onze lokale teelten.

Alle streekproducenten maken 
deel uit van de route en bieden jou 
iets extra op 22 mei!

WandelLus 1
wandelknooppunt 5  > 505  > 504  > 506  > 507  en 
508 . Bij knooppunt 508  ga je even naar rechts en 
enkele meter verder op de linkerkant is de bottelarij 
van Oppemplant. Bij het verlaten van Oppemplant 
ga je naar rechts en vervolg je de route naar knoop-
punt 518  > 517  > 509 . Aan knooppunt 509  ga je even 
rechtdoor totdat je op de rechterkant De Klepper 
vindt. Bij het verlaten van De Klepper ga je naar 
links tot aan knooppunt 509  > 510  > 5 .

Combineer je graag beide wandellussen? Ga dan van 
wandelknooppunt 510  naar 511  en 514 . Zo kom je 
aan de start van lus 2.

FiETStocHt

WandelLus 2 

wandelknooppunt 514  -> 515 . Bij knooppunt 515  sla 
je even rechts af naar Pitteshof. Na het bezoek bij 
Pitteshof ga je terug naar wandelknooppunt 515  > 
525  > 526  > 606 . Na wandelknooppunt 606  vervolg 
je je weg richting Bosstraat. Daarna naar links en 
direct naar rechts in de Prinsendreef. Hof ter Dreef 
bevindt zich op de linkerkant. Bij het verlaten van 
Hof ter Dreef ga je naar rechts richting Bosstraat 
en daar ga je naar links. Daarna vervolg je je route 
richting knooppunt 342  > 343  > 536  > 535  > 530  > 
527  > 528  > 516  en 514 .

Wandellus 1
(9,5km)(18km)

Wandellus 2
(12km)
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