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1. FERME DE LA 
ROUSSELLERIE

Sinds 40 jaar gebruikt deze 
boerderij nieuwe technie-
ken om de kwaliteit van de 
landbouwproductie te ver-
zoenen met milieubescher-
ming. Haar winkel biedt heel 
wat producten die voort-
komen uit de biologische 
landbouw, zoals verschillen-
de soorten aardappelen en 
granen. De winkel verkoopt 
ook specifieke producten 
uit de streek.

Rue de la Roussellerie, 101

7712 Herseaux

+32(0)56 33 12 72

www.fermeroussellerie.be

2. FERME DUBRULLE

Deze boerderij, gespe-
cialiseerd in groenteteelt, 
biedt vergeten, kleurrijke 
en onverwachte groenten 
in een geest van ‘slow food’: 
topinamboer, koolraap, 
pastinaak, diverse soorten 
pompoen en komkommer-
achtigen in de herfst. In de 
zomer wordt de boerderij 
overspoeld met tientallen 
soorten tomaten en in de 
winter wordt plaats ge-
maakt voor prei, bonen en 
andere seizoengroenten.

Rue de Belva, 13

7730 Leers-Nord

+32(0)56 48 80 06

Di en Za 9 – 12, 15 – 18;
Do 15 – 18

Ma 14 – 19; Di en Vr 9 – 12, 17 – 19;
Do 10 – 12, 14 – 19; Za 10 – 12

Do 10 – 12, 14 – 19;
Vr 10 – 12; Za 10 – 12

  Herseaux   Comines : 47 km1
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4. BRASSERIE  
DE RANKE 

Deze ambachtelijke brouwe-
rij is in volle ontwikkeling en 
exporteert haar productie 
naar een twintigtal landen. 
De brouwerij kon al meerde-
re prijzen in de wacht slepen 
en is ook bekend in de Ver-
enigde Staten. De meeste 
bieren zijn van hoge gisting. 
De rondleiding in de brou-
werij is momenteel enkel 
mogelijk voor groepen. In 
juni 2017 wordt een proeve- 
rijsalon geopend voor indivi-
duele bezoekers.

Rue du Petit-Tourcoing, 1 A

7711 Dottignies

+32(0)56 58 80 08

www.deranke.be

3. FERME  
DRUART-SOL

In deze gemengde 
boerderij verwerkt 

en verkoopt men al meer 
dan 25 jaar melkproducten. 
Het gamma is uitgebreid: 
van slagroom tot roomijs, 
van toast met verse kaas 
tot kaasschotels. En dan 
is er nog de Muchotte die 
de faam vestigde van deze 
boerderij, een kaas van koe-
melk die versies kent met 
look, mosterd, brandnetel, 
bier, komijn… Heerlijk koud 
of als raclette.

Rue du Château d’eau, 47 

7730 Estaimpuis

+32(0)474 73 10 90

5. LE VIGNOBLE  
DE LA FERME BLEUE 

De wijngaard van de Ferme 
Bleue is ingeplant op een 
natuurdomein van 2 ha, een 
echt paradijs voor vogels en 
planten. Het geniet van een 
echt microklimaat dankzij 
een maximaal aantal zon-
ne-uren en een natuurlijke 
afscherming. Men produ-
ceert er een witte wijn met 
tegelijk fruitige en minerale 
aroma’s. De rondleiding voor 
groepen aan de wijngaard 
en de opslagplaats wordt 
gevolgd door een proeverij.

Rue Fosse aux Chats, 74 

7780 Comines

+32(0)474 93 87 64

www.lecluse.be

Picardisch Wallonië heeft een geografische bijzonderheid. De streek wordt afgesneden door Vlaanderen 

tussen Moeskroen (Mouscron) en Comines-Warneton, een Waalse enclave in Vlaanderen. Zij is ontstaan 

uit een rijk verleden, op het kruispunt van drie culturen: de Franse, de Waalse en de Vlaamse. De streek 

werd zwaar geteisterd tijdens de Eerste Wereldoorlog. Verschillende monumenten en historische 

sites getuigen van de zware gevechten in deze streek. De route neemt u mee voor ontmoetingen met 

landbouwers die gekozen hebben voor biologische landbouw, zowel op het gebied van melkproductie 

als van groenten. U kunt ook halt houden bij twee producenten van wijnen en bieren.

SMULLEN 

•  Ambachtelijke bieren (Dottignienne, 
Baptiste, Queue de Charrue, Moutche)

•  Fonseü (zacht gebakje met chocolade, 
amandelen, peren, parelsuiker) van 
Mouscron

•  Amer Commynes (aperitief op basis van 
sinaasappelen en planten)

•  De ambachtelijke pralines en makarons 
van de chocoladefabriek C comme… in 
Dottignies

•  De eendenlever, eendenfilet, ingemaakte 
eend en patés van Les Gourmandises de 
Campagnac in Comines-Warneton

 

ONTDEKKEN

•  Plugstreet 14-18 Experience in Ploegsteert  
www.plugstreet1418.com

•  Centre d’interprétation Marcel Marlier 
«Dessine moi Martine» in Mouscron  
www.centremarcelmarlier.be

•  Folkloremuseum in Mouscron  
www.musee-mouscron.be

Maison du Tourisme de la Wallonie picarde 

(Antenne Mouscron)

Place Gérard Kasiers, 15  

7700 Mouscron 

+32(0)56 86 03 70

www.visitwapi.be

Mei - september: Za 16 – 18

Di, Do, Vr 16 – 18.30; Wo 10 – 13,
15 – 18.30, Za 10 – 18

8 – 16.30

8 – 16.30  
in groep
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