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MONTIGNIES-SUR-ROC
DE ROUTE VAN DE
FIJNPROEVERS



BESCHRIJVING

VERTREKPUNT
Huis van natuurpark van Hauts-Pays
Rue des Jonquilles 24
7387 Onnezies
 

Fietstocht doorheen het Haut-Pays waarbij we halt houden bij vermaarde
producenten.
Laten we vertrekken van het Huis van het natuurpark van Hauts-Pays. We beginnen
met een omweg naar Ferme Pype-Lievens, een etablissement met het Bienvenue
Vélo-label waar we iets zullen vinden om van te genieten. Vanop het plein dalen we
af in de landelijke vallei gevormd door de Petite Honnelle. Na een kleine helling zien we
de prachtige place d’Audregnies. Een ideale gelegenheid om even binnen te
wandelen bij boulangerie artisanale Dufrasnes en te proeven van de heerlijke op
steen gebakken broodjes. De route van de smaak gaat verder richting Wihéries. Daar
is er nog een bakkerij die een omweg waard is. Bij Joël en Christine, Place du jeu de
balle, halen we een ambachtelijk gebakje: ook de fietser is een levensgenieter… De
RAVeL brengt ons als een prachtige, groene stroom snel naar Quiévrain. We gaan
daarna verder naar Angreau voor een ontmoeting met een van de meesters van de
smaak, chocolatier Druart. Vanuit Roisin volgen we een kleine omweg naar Meaurain,
het land van de bijen. Kort na Autreppe volgt de route de toppen naar Onnezies, waar
we genieten van het zalige avondlicht.
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Boerderij Pype-Lievens
Chaussée Brunehault 49
7387 Montignies-sur-Roc

+32 (0) 65 75 01 18
ingrid.pype@gmail.com

fermepypelievens

Ma 14u-19u, Di-Vr 8u-13u & 16u-19u, za 8u-19u
Gesloten op zon- & feestdagen

Huis van natuurpark van Hauts-Pays
Rue des Jonquilles, 24
7387 Honnelles
065/46 09 38
www.pnhp.be
parcnaturel@pnhp.be
Het Huis van natuurpark verwelkomt u van maandag tot donderdag van
8u30 tot 17u en op vrijdag van 8u30 tot 15u. Gesloten op feestdagen.

PARTNERS

PRAKTISCHE INFO

Grâce au financement de la Province de Hainaut.
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