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PERSBERICHT

Prijsuitreiking Seizoensfietsroute Groene Fietsgordel Brugge
Westtoer en de Vlaamse Landmaatschappij reikten vandaag de prijzen uit aan de winnaars van de
Seizoensfietsroute 2012. Die liep langs het traject van de Groene Fietsgordel Brugge, een fietslus-in-wording
langs de groene rand rond Brugge. Van eind april tot eind september konden gegadigden de
Seizoensfietsroute fietsen en de 10 wedstrijdvragen beantwoorden. Bart Eelbode uit Sint-Michiels, Lise
Eelbode uit Gent en Linda Vanloo uit Assebroek winnen de hoofdprijzen: resp. een herenfiets, een damesfiets
en een fiets-GPS.
De drie hoofdprijswinnaars hebben de 9 wedstrijdvragen correct beantwoord en hebben het antwoord op de
schiftingsvraag (“Hoeveel mensen zullen aan deze wedstrijd deelnemen?”) het best benaderd. De drie hoofdprijzen
werden uitgereikt door Evy Van Schoorisse, regiomanager van het Brugse Ommeland bij Westtoer.
71 fietsers dienden een wedstrijdformulier in via www.groenegordelbrugge.be. De antwoorden van de wedstrijd zijn
sinds vandaag op deze website te vinden.
Westtoer en de Vlaamse Landmaatschappij slaagden erin alle 71 deelnemers aan de wedstrijd een grote of kleine
prijs te bezorgen (fiets- en wandelboxen, boeken, boekenbonnen, draagmanden, waardebonnen, hesjes met opschrift
“Groene Gordel Brugge”, …). Operiatoneel manager van VRM Regio West, Nico Bogaert, sprak de hoop uit dat zij
ambassadeurs van de Groene Fietsgordel Brugge zouden worden. De prijzen werden geschonken door de stad
Brugge, de stad Damme, de gemeente Zedelgem, de gemeente Jabbeke, de gemeente Oostkamp, de provincie
West-Vlaanderen, Westtoer, het Agentschap voor Natuur en Bos, plantenkwekerij het Wilgenbroek en de Vlaamse
Landmaatschappij.
De Groene Fietsgordel Brugge is een fietslus van 60 km rond Brugge. De Vlaamse Landmaatschappij en tal van
partners geven de Groene Fietsgordel vorm door nieuwe stukken fietspad aan te leggen die samen met al bestaande
trajecten een lus rond Brugge vormen.
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De Vlaamse Landmaatschappij investeert in de omgevingskwaliteit
op het platteland en in het randstedelijk gebied.
Als Vlaams overheidsagentschap voert de VLM kleine en grote projecten uit die het platteland bruisend houden. We leggen
fietspaden aan, helpen boeren juist te bemesten, we maken natuurgebieden toegankelijk, groeperen landbouwpercelen dichter bij
de boerderijen, we ondersteunen de lokale economie en dragen zorg voor onze landschappen. We werken hiervoor samen met de
mensen uit het gebied, maar ook met andere overheden en organisaties. Die samenwerking is voor ons een garantie voor
efficiënte investeringen in een betere omgevingskwaliteit.

