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Langs de route van  
de bieren, kazen en abdijen 

in Sambre-Orneau

 Beuzet   Gembloux : 46 km

1. FERME DE LA  
VALLÉE – L’ESCAR-
GOT DE L’OURCHET

Eric en Dominique Roberti 
hebben hun slakkenkwekerij 
gevestigd in een prachtige 
vierkantshoeve uit de 18e 
eeuw. De Helix Aspera escar-
gots, zowel de kleine wijn-
gaardslakken (Petits Gris) 
als de grote (Gros Gris) zijn 
pure producten van de Fer-
me de la Vallée. U ontdekt 
er de teelt in een gemengd 
atelier, de reproductiezaal 
en de nursery, maar ook de 
manier van bereiden!

Rue Chainisse, 13

5030 Beuzet 

+32(0)81 56 99 54

2. MOULIN-BRASSERIE DE 
L’ABBAYE DE FLOREFFE

De oude brouwerij-molen 
bevindt zich aan de voet 
van de abdij. Dit indrukwek-
kende gebouw in regionale 
natuursteen dateert uit de 
13e eeuw en door de eeu-
wen heen zijn de configu-
ratie en het aspect nauwe-
lijks gewijzigd. Momenteel 
wordt het gebouw gebruikt 
als onthaal voor toeristen 
die de abdij willen bezoe-
ken. Men serveert er de bie-
ren, het brood en de kazen 
van Flore[e.

Rue du Séminaire 

5150 Flore[e 

+32(0)81 44 53 03

www.abbaye-de-flore[e.be

11 – 18; Za en Zo > 209 – 18

9 – 18 
Groep van min 8 pers.

3. FERME DE LA  
GROSSE HAIE

De boerderij ligt in de 
gemeente Sambreville. 

De kruidenierswinkel biedt 
producten die ter plaatse 
werden geproduceerd op 
basis van rauwe melk zon-
der kleur- noch bewaarmid-
delen. Hun unieke smaak 
danken ze aan de bijzon-
dere melkproductie en de 
rijpingsomstandigheden. 
Het aanbod omvat verschil-
lende soorten kazen, proe-
verijplateaus, ijs, yoghurt, 
boter, confitures de lait (ka-
ramelpasta), smeerpasta’s…

Route de Fosses, 222

5060 Arsimont 

+32(0)495 93 42 73

www.fermedelagrossehaie.be

Vr 14 – 19;
Za 8.30 – 16
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Deze route in het noordwesten van de provincie Namen, tussen de Samber en de Orneau, 

laat u kennismaken met een verrassende streek die een combinatie van natuur, erfgoed 

en streekproducten biedt. Begin met de Abdij van Gembloux en ga even binnen bij het 

Maison du Tourisme, ontdek kastelen en abdijen met heel wat facetten, profiteer van de 

bucolische landschappen en geniet ondertussen van heerlijke bieren en kazen. Een heel 

programma dat u ook terugvindt op de applicatie ‘Tous en Sambre-Ormeau’, gerealiseerd 

door het Maison du Tourisme.

SMULLEN 

•  Bieren: Bertinchamps, Flore[e, Spyroux,  
Ligny 1815, het Abdijbier van Gembloux, 
Auveloise…

•  De aardbeien van Spy en Franière

•  De waterkers van de Cressonnière 
Eustache

•  Het fruit van het Domaine de la 
Pommeraie in Gembloux

ONTDEKKEN

•  Museum van de Slag van Ligny  
www.ligny1815.org

•  Espace de l’Homme de Spy  
(informatiecentrum over de Mens van Spy)  
www.hommedespy.be

•  Kasteel van Corroy-le-Château  
www.corroy-le-chateau.com 

Maison du Tourisme Sambre-Orneau
Rue Sigebert, 3 

5030 Gembloux 

+32(0)81 62 69 66

www.sambre-orneau.be

4. FERME DE GOYET

De Boerderij van Goy-
et bevindt zich in een 
idyllische omgeving en 

biedt een gamma lokaal en 
seizoengebonden fruit en 
groenten, op duurzame ma-
nier geteeld, met respect 
voor het milieu. In haar win-
keltje verkoopt Anne ook 
bieren zoals Auveloise, Spy-
roux, het bier van l’Homme 
de Spy, naast verschillende 
ambachtelijke boerderijpro-
ducten.

Rue des Peupliers, 6

5190 Jemeppe-sur-Sambre 

+32(0)478 83 60 92

fermedegoyet.skynetblogs.be

Wo en Vr 10.30 – 18;
Za 9 – 17

5. FERME-BRASSERIE 
DE BERTINCHAMPS

De familie Humblet biedt 
boerderijbieren, gebrouwen 
op de oude manier, met lou-
ter mout en hop, zonder krui-
den of additieven. Het etiket 
toont een grote hoofdletter 
‘B’, een verwijzing naar Ber-
tinchamps, België, Bier en 
Benoît, de meester-brouwer. 
Na reservering kunt u een 
bezoek brengen aan de site, 
gevolgd door een proeverij, 
en genieten van de lekkere 
streekkeuken in het restau-
rant van de brouwerij.

Rue Bertinchamps, 4 

5030 Gembloux 

+32(0)81 87 85 28

www.bertinchamps.be

11 – 18

Groep van min 15 pers.
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