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Smullen langs de Maas, 
tussen Namen en Dinant

 Sorinnes   Wépion : 41 km

1. L’AUTRUCHERIE  
DU PONT D’AMOUR

Deze boerderij op het plat-
teland van Dinant, is gespe-
cialiseerd in het fokken van 
loopvogels. Zij huisvest ge-
middeld 200 dieren: struis-
vogels, emoes, nandoes en 
kasuarissen. Het motto: een 
gezonde teelt in een ge-
zond milieu voor een pro-
ductie van kwaliteitsvolle 
dieren. U bezoekt ook de 
fokkerij en ontdekt de ver-
schillende producten: vlees, 
charcuterie, eieren.

Rue de la Sablonnière, 2

5503 Sorinnes

+32(0)497 29 52 73

www.autrucherie-pontdamour.be

3. L’ESCARGOTIÈRE 
DE WARNANT

De familie Frolli startte de 
teelt van escargots in 1986 
en was toen de enige in 
België. Ontdek het werk 
van deze enthousiaste wijn-
gaardslakkenkwekers via 
een didactisch en humoris-
tisch bezoek, van het paren 
tot het vetmesten, van het 
leggen van de eieren tot het 
uitkomen ervan.

Rue de la Gare, 1

5537 Warnant

+32(0)82 61 23 52

www.escargotiere.be

2. BRASSERIE  
DU BOCQ

De Brasserie du Bocq is al 
actief sinds 1858 en is altijd 
trouw gebleven aan haar 
traditionele procedés voor 
de fabricatie van bieren met 
tweede gisting in de fles. De 
kwaliteitsvolle productie en 
de vakkennis worden alom 
gewaardeerd. De brouwerij 
staat bekend voor haar spe-
ciale bieren zoals Gauloise 
of Blanche de Namur en 
men kan ze bezoeken met 
een professionele gids.

Rue de la Brasserie, 4

5530 Purnode

+32 (0)82 61 07 80

www.bocq.be

April - okt : Za - Zo + dagelijks met Pasen 
en juli-augustus. Uurrooster op aanvraag.

April - juni + sept - nov: Za om 16;  
jul-aug: Di-Za 14 – 17/ groep op afspr.

April - okt : 11 – 19; nov - maart :
Di - Za 11 – 19, Zo 10.30 – 13.30

9 – 12.30 en 13.30 – 18
+ juli - augustus Zo 14 – 18

April - half nov : WE, schoolvakanties en 

feestdagen om 14 en 17 / groep: op  afspr.

April - half nov : WE, schoolvakanties en 

feestdagen om 14 en 17 / groep: op  afspr.
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4. LE SAFRAN  
DE PATR’ANN 

Patrick en Anne bieden 
een rondleiding op hun 
sagraanveld en het verwer-
kingsatelier van de Crocus 
Sativus, of het rode goud. U 
verneemt alles over de teelt, 
de oogst, het snoeien, het 
drogen van de stampers die 
bestemd zijn om sagraan te 
worden. De nevenproduc-
ten die ter plaatse worden 
gemaakt zoals mosterd, 
azijn, jam, siroop… zijn te 
koop in de winkel.

Route de Florege, 6

5170 Profondeville

+32(0)476 49 08 07

www.lesafrandepatrann.com

5. MUSÉE DE LA 
FRAISE ET JARDIN 
DE WÉPION 

Wie Wépion zegt, denkt 
onmiddellijk aan aardbeien! 
Bezoek vrij of met een gids 
het museum en zijn tuin 
van 35 are. U leert er enkele 
van de vele soorten en va-
riëteiten herkennen, maar u 
kunt er ook het kleine sei-
zoenfruit proeven. Ontdek 
de producten op basis van 
aardbeien tijdens een proe-
verij van een product naar 
keuze, alcohol, likeur, péket.

Chaussée de Dinant, 1037 

5100 Wépion

+32(0)81 46 20 07

www.museedelafraise.eu

De streekproducten vormen een van de mooiste rijkdommen van de Maasstreek tussen 

Namen en Dinant. Kazen, chocolade, wijnen, bieren, vissen, escargots, fijne vleeswaren, 

fruit, honing, sappen, siropen enz. Er is voor elk wat wils! Langs deze route die u 

meeneemt door de mooie Maasvallei, ontdekt u een selectie van streekproducten en hun 

productieproces dankzij een reeks ondernemingen die voor u hun deuren openen. Hebt u 

de mogelijkheid om langer te verblijven in de streek, houd dan ook even halt bij de talrijke 

wijnboeren. U kunt overigens een wijnroute volgen met de fiets!

SMULLEN 

•  Het gebak en de Wil’ball, een eetbaar 
spel, van Jean-Yves Wilmotin in Mettet

•  De kooes van Delahaut in Namen

•  De ambachtelijke jam en gelei van Envie 
de goût in Maillen

•  De kazen van de Ferme de Chertin in 
Falaën of van de Ferme d’en Bas in 
Sommière

•  Het ijs en de sorbets van Les Lutins, 
beste ambachtelijke ijsmaker van België, 
in Anthée

 

ONTDEKKEN

•  Abdij van Maredsous  
www.tourisme.maredsous.be

•  Citadel van Namen  
www.citadelle.namur.be

•  De Railbikes van de Molignée in Anhée 
www.draisine.be

Maison du Tourisme de la Vallée de la Meuse, 
Namur-Dinant  
Avenue Colonel Cadoux, 8

5500 Dinant

+32(0)82 22 28 70

www.dinant-tourisme.com 

Ma, Wo, Vr 10 – 18;
Di, Do, Za 10 – 18

10 – 18

10 – 18
Ma - Za 10 – 18;  

Zo 10 – 14
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