
 
Persbericht 
Provincie Antwerpen 

30 (h)eerlijke inspiratiepunten met de nieuwe Fair Trade 
Ecocyclo in Berlaar en Lier 
Kom mee fietsen op zaterdag 10 juni om 10 uur 

 

Ontdek al fietsend 30 (h)eerlijke inspiratiepunten met de Fair Trade Ecocyclo in Berlaar en Lier. Deze 

twee nieuwe fietsroutes van in totaal 70 km inspireren je rond fairtrade en duurzaamheid dichtbij huis. 

Nu zaterdag om 10 uur wordt aan het Koningsplein in Lier de nieuwe fietsbrochure voorgesteld en kan 

je meteen een korte lus van de Fair Trade Ecocyclo infietsen. 

 

70 km fietsen langs locaties met een link naar eerlijke handel en lokale producten. Dit kan nu met de nieuwe Fair 

Trade Ecocyclo. De provincie Antwerpen realiseerde in samenwerking met de gemeente Berlaar en de stad Lier een 

nieuwe fietsbrochure.  

 

Provinciaal gedeputeerde Rik Röttger, bevoegd voor Mondiaal Beleid, is erg tevreden met deze nieuwe fietsroutes: 

“De provincie Antwerpen sleepte als eerste de titel van Fair Trade Provincie in de wacht. Maar we ondersteunen ook 

de lokale besturen. Deze Fair Trade Ecocyclo is daar een prima voorbeeld van. Lier en Berlaar werkten samen aan 

een boeiende en inspirerende route langsheen een aantal plekken en locaties die bijdragen tot eerlijke handel en 

duurzame ontwikkeling, met aandacht voor de natuur.” 

 

Proef de verse hoeveproducten, ontdek de lekkere streekproducten en ervaar dat fairtrade en 

duurzaamheid geen loze begrippen zijn in deze mooie gemeenten.  

 

Afspraak op zaterdag 10 juni 2017 om 10 uur op het Koningsplein, 2500 Lier (Koningshooikt) voor de officiële 

voorstelling van de fietsbrochure door Liesbeth Andries van de dienst Mondiaal Beleid van de provincie Antwerpen, 

Lucien Herijgers, schepen van leefmilieu stad Lier en Ingeborg van Hoof, schepen van leefmilieu gemeente Berlaar.  

 

Na een feestelijk drankje kan je in groep een korte lus van de Fair Trade Ecocyclo fietsen. 



 

PRAKTISCHE INFO 

Wanneer: 

zaterdag 10 juni 2017 om 10 uur 

 

Waar:  

Koningsplein, 2500 Lier (Koningshooikt) 

 

Meer info: 

Gina Aerts T 03 240 62 37 

PERSINFO & INTERVIEWS 

Dienst: 

Mondiaal Beleid 

Gina Aerts  

T 03 240 62 37, M 0474 94 72 93 

E gina.aerts@provincieantwerpen.be 
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