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De lekkerbekkenroute  
in de streek van Bergen

 Meaurain   Quévy : 41 km

1. RUCHERS  
DU HAUT-PAYS

In dit dorpje aan de rand van 
het Natuurpark van le Haut-
Pays, biedt Philippe, een 
telg uit een imkersfamilie, 
een gouden nectar aan. De 
bijenkorven en bijen zijn het 
resultaat van een heel leven. 
In de ogen van deze produ-
cent ontdekt men de passie 
voor zijn werk. Bezoek aan 
de bijenkorven en verkoop 
van verschillende soorten 
honing, propolis, pollen en 
bijenwas in de winkel.

Rue de La Chapelle des Français, 2

7387 Meaurain

+3(0)479 38 64 04

www.rucherduhautpays.be

3. BRASSERIE  
DE BLAUGIES

Kleine familiebrouwerij, op-
gericht in 1988, die verschil-
lende soorten niet-gefilterd 
bier produceert met twee-
de gisting in de fles, zoals 
de Moneuse of Saison d’E-
peautre. Het zijn bieren die 
het karakter van de streek 
weerspiegelen, tussen zacht 
en bitter. Streekgerechten, 
bereid met lokale bieren, 
vindt u in het restaurant van 
de brouwerij, Le Fourquet, 
er vlak naast gelegen.

Rue de la Frontière, 435

7370 Dour

+32(0)65 65 03 60

www.brasseriedeblaugies.com

2. CHOCOLATERIE 
DRUART

Camille Druart, een echte 
meester op het gebied van 
smaak, is al 30 jaar actief 
in zijn chocoladefabriek. 
Deze autodidact innoveert 
en creëert nieuwe recep-
ten, tussen een subtiel af-
wegen van ingrediënten en 
de krachtige smaak van de 
chocolade. Mochten spece-
rijen en chocolade muziek-
noten zijn, dan was de prali-
ne er de harmonie van!

Rue de Boughors, 13

7387 Angreau

+32(0)65 75 95 21

www.chocolat.be

17 – 20

17 – 20

Ma – Do  9 – 12  en  14 – 17; 
    Za 10 – 12.30 Dagelijks op afspraak 

Groep van min 15 pers.
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4. DOMAINE DU 
CHANT D’EOLE 

Het domein zag het dag-
licht in 2015 en bevindt zich 
in een veld met windmo-
lens. Aan de voet van de 
molens ontwikkelen zich de 
Chardonnay, de Pinot Noir 
en de Pinot Blanc wijnstok-
ken. Op deze kalkgrond en 
met een ideale ligging op 
de heuvelrug, maakt men 
een kwaliteitsvolle droge 
blanc de blanc en een dro-
ge rosé.

Grand Route, 58

7040 Quévy-le-Grand

+32(0)65 22 05 00

www.chantdeole.be

5. FERME  
FOSSELARD 

De boerderij Fosselard 
biedt zuivelproducten van 
de eigen veestal zoals melk, 
boter, ijs, yoghurt, choco-
pasta, kazen… De productie 
van de boerderij is gericht 
op de korte keten en wordt 
verkocht in de aanpalende 
winkel. De boerderij is ook 
pedagogisch en ontvangt 
veel groepen kinderen voor 
stages maar ook voor ver-
jaardagen.

Chaussée Brunehaut, 35

7041 Quévy

+32(0)65 58 68 06

www.fermefosselard.be

Deze route leidt u door het zachte, met bomen begroeide platteland van Les Hauts Pays 

en door charmante dorpen langs de Frans-Belgische grens. Tal van sporen van vroegere 

activiteiten zijn nog zichtbaar zoals de (gesloten) uitstalramen van oude winkels uit 

een tijd dat handel en smokkel het wel en wee van de streek bepaalden. Langs de route 

wachten u boeiende ontdekkingen en interessante ontmoetingen met ambachtelijke 

producenten. Voorzie zeker een halte in Bergen (Mons), in 2015 Culturele hoofdstad van 

Europa, waar tal van musea en historische sites een bezoek waard zijn. U ontdekt nog 

meer producenten, ervaringen en ideeën voor tochten op de website van het Maison du 

Tourisme.

SMULLEN 

•   De chocolade van Georges Doutrelepont 
in Nimy en van Ann Douteur in Lombise

•  De geitenkaas van La Petite Vacresse in 
Herchies

•  De bieren van de brouwerij Ça Brasse 
Pour Moi in Boussu

•  De biogroenten en het fruit van de 
Potager des Délices in Blaregnies

•  De pagnon borain taart van de bakkerij-
patisserie Au Pagnon in Colfontaine

ONTDEKKEN

•  De historische site van Grand-Hornu  
www.grand-hornu.eu

•  Het Pass in Frameries - www.pass.be

•  De vele musea van Bergen  
www.visitmons.be

Maison du Tourisme de la Région de Mons 

Grand-Place, 27 (Visit Mons) 

7000 Mons 

+32(0)65 33 55 80

www.visitmons.be

Di - Vr 14 – 18;
Za 9 – 12.30 en 14 – 17

Wo - Do 10-17; Vr - Za 10-18

Groep van min. 10 pers.
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