
 
 
 
Abdij van Cambron-Casteau 
 
Cisterciënzerabdij van Cambron-Casteau 
Rue de l’Abbaye,  
7940 Brugelette 
 
De abdij werd gesticht omstreeks 1148 vanuit de Abdij van Clairvaux en groeide uit tot een van de rijkste 
abdijen van het graafschap Henegouwen. Ze was gelegen aan de Blanche, een zijrivier van de Dender. 
Naar verluidt zou Bernard van Clairvaux bij de oprichting betrokken zijn. De stichting kwam voort uit een 
schenking van Anselme de Trazegnies, kanunnik te Zinnik, maar deze schenking werd betwist door diens 
broer en heer van Silly, Gilles de Trazegnies. Dit conflict sleepte jarenlang aan. In 1190 werd begonnen met 
de bouw van de abdijkerk en deze werd in 1240 ingewijd. 
Monniken van deze abdij deden in 1217 een succesvolle poging om de benedictijnse Abdij van Boudelo om 
te vormen tot een cisterciënzerabdij. Voorts had deze abdij uithoven te Diksmuide, Rosières, Tienen, 
Horrues, Wodeke, Rebais, Lombise en Stoppeldijk. Ook was er een tiendschuur van de abdij in Bermeries. 
Aan het begin van de 14de eeuw ontstond er een intensieve Mariaverering in de abdij met onder andere een 
jaarlijkse processie. Eind 14de eeuw waren er 70 monniken in de abdij aanwezig. 
Naast de abdijkerk waren en verschillende kapellen op het terrein van de abdij: de kapel van de 
Drievuldigheid, de gravinnenkapel en de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Cambron. Die laatste deed 
dienst als parochiekerk voor de bedienden van de abdij en de inwoners van het dorp Cambron. 
 
In de 18de eeuw werden vele gebouwen vernieuwd. In 1789 kwam het bestaan van de abdij onder druk te 
staan, door de hervormingspolitiek van keizer Jozef II. Nochtans kon de abdij nog enige tijd gehandhaafd 
blijven. De abdij werd in 1796, nadat de Franse troepen waren binnengevallen, opgeheven, gedeeltelijk 
vernield in 1797 en verkocht in 1798.  
Lang bleef de abdijruïne in het bezit van de familie Val de Beaulieu. In 1982 werd ze geklasseerd als 
monument en in 1993 werd ze verkocht aan het Parc Paradisio en werd op het terrein een dierentuin 
gevestigd, vandaag beter gekend onder de naam Pairi Daiza. 
 
(bron: wikipedia) 
 
Bieren (niet langer erkend als abdijbier): 
Cambron Blond (5,5%) 
Cambron Bruin (7,5%) 
 
Brouwerij:  
Brasserie de Cambron (Cambron-Casteau) 
 


