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VABI
De Daiselhoeve
Dierenzorg
De Daiselhoeve wordt 
vooral gebruikt als 

praktijkbedrijf voor de 
lessen dierenzorg van 

VABI Roeselare. Je kan er heel 
wat diersoorten bezichtigen: schapen, 
geiten, lama’s, pony’s, konijnen, 
eenden, ganzen, duiven, volière vo-
gels en verschillende knaagdieren. 
De hoeve omvat ook 7 ha grond voor 
de praktijklessen land- en tuinbouw. 
Hier worden gras, maïs, tarwe, prei, 
aardappelen en kolen geteeld. 
Info: www.vabi.be

Rumbeke • Wagenstraat 40
Welkom van 10 tot 17 uur

Johan en Dominique 
Deweer-Steyaert

Kaasboerderij 
’t Groendal
Melkveebedrijf 

met kaasmakerij
’t Groendal ligt in het 
zacht glooiende land-
schap van Roeselare. Hier 
brengt men het verhaal 

van koe tot kaas. Dit bedrijf groeide 
van een gemengde boerderij naar een 
gespecialiseerd melkveebedrijf met 
kaasmakerij. Deze neventak viert dit 
jaar zijn 25ste verjaardag! Je maakt 
er kennis met de kaasmakerij en de 
nieuwe rijpingskamers.

Rumbeke • Koolzaadstraat 3
Welkom van 10 tot 18 uur

Proefbedrijf 
Biologische 
Landbouw
Inagro
Biologische 
akkerbouw en 
groenten
Op 12 hectare teelt Inagro 
verschillende akkerbouw- en groente-
gewassen op een biologische manier. 
Via praktijk onderzoek wordt er gezocht 
naar de optimale biologische teelt-
technieken, bodemvruchtbaarheid, 
rassenkeuze, mechanische onkruid-
bestrijding … Met hun nieuwe loods 
en RTK-gps-gestuurde tractor kijkt 
men volop naar de toekomst! 
Info: www.inagro.be

Rumbeke • Gabriëlstraat 11
Welkom van 10 tot 18 uur

Een uitgewerkte fietsroute van 6 km 
verbindt de drie bedrijven. Voor voet-
gangers is er een verkorte route langs 
gedeeltelijk onverharde wegen. Zorg 
voor gepast schoeisel bij regenweer!voor gepast schoeisel bij regenweer!


