
 
 
 
Abdij van Achel 
 
St. Benedictusabdij De Achelse Kluis 
De Kluis 1 
3930 Hamont-Achel 
 
In 1656 bevond zich al in het land van Achel, behorende tot het prinsbisdom Luik, een grenskerk voor 
katholieken uit Nederland, die het ‘Weerderhuis’ werd genoemd. Deze deed dienst toen de katholieke 
eredienst in Nederland was verboden, een periode die duurde van 1648 tot omstreeks 1672. In 1686 
stichtte Petrus van Eijnatten uit Eindhoven op deze plek een gemeenschap van kluizenaars. Sinds die tijd is 
de Achelse Kluis een centrum van gebed, beschouwing en geestelijk leven. Deze traditie werd slechts 
onderbroken door de verdrijving van de broeders uit hun klooster door de Franse Revolutie, doch in 1846 
werd ze weer voortgezet door de trappistenmonniken van de abdij van Westmalle, die hier een priorij 
stichtten om in de geest van de cisterciënzerorde een leven te leiden van gebed, arbeid en studie. 
 
In 1871 werd de priorij tot abdij verheven en heette sindsdien de Sint-Benedictusabdij. Het oudste gedeelte 
van de abdij ligt in België. Woeste gronden werden ontgonnen, landbouw en veeteelt kwamen tot grote 
bloei. De gemeenschap van de Sint Benedictusabdij, ook de Achelse Kluis genaamd, groeide gestaag. 
Dochterhuizen worden gesticht te Echt, Diepenveen, Rochefort en Kasanza in de Democratische Republiek 
Congo. 
 
De neogotische abdijkerk uit 1885 werd ontworpen door de Nederlandse architect Pierre Cuypers. De 
eveneens uit Nederland afkomstige, maar sinds 1924 in België wonende architect Jos Ritzen ontwierp een 
deel van de abdijgebouwen. 
 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de grens tussen door Duitsland bezet België en neutraal Nederland 
dwars door de abdij afgebakend. Langs de grens kwam een afrastering die onder hoogspanning stond. 
Hiervoor werd een deel van de abdij afgebroken op kosten van de abdij 
 
Na de Tweede Wereldoorlog werden via de abdij Vlaamse collaborateurs op hun vlucht naar Ierland 
Nederland binnengesmokkeld.  
 
De monniken wijdden zich oorspronkelijk aan handarbeid, zowel in de landbouw, waar ze een 
modelboerderij beheerden, als in de productie, waar ze onder meer het ambacht van bakker, kaasmaker, 
meubelmaker, drukker en koperslager uitoefenden. De voorgenomen schaalvergroting mislukte. De 
landbouwgrond werd in 1989 verkocht aan natuurbeschermingsorganisaties. De economie van de abdij uit 
zich tegenwoordig vooral in de dienstensector en het brouwen van bier. 
 
Vanwege het teruglopende aantal monniken werd in september 2011 op het algemeen kapittel van de 
trappistenorde besloten dat de Achelse Kluis niet langer een zelfstandige abdij zou zijn, maar opnieuw een 
bijhuis van de abdij van Westmalle. In maart 2017 resteerden er nog slechts twee broeders en werd er 
gespeculeerd over de toekomst van de Achelse Kluis. In september 2017 kondigde het bisdom Hasselt aan 
dat de uit Brazilië afkomstige christelijke leefgemeenschap Fazenda da Esperança de plaats van de 



trappisten zou innemenDe gemeenschap Fazenda da Esperança werd in oktober 2018 officieel ingehuldigd 
door Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt. 
 
De twee overblijvende monniken verhuisden in de zomer van 2020 naar Westmalle. Vanwege het vertrek 
van de trappisten uit Achel oordeelde de Internationale Vereniging Trappist in januari 2021 dat Achel niet 
langer het trappistenlabel zou mogen dragen. 
 
(bron: wikipedia) 
 
Bieren (niet langer met erkend trappistenbierlabel): 
Achel Blond (8%) 
Achel Bruin (8%) 
Blond Extra (9,5%) 
Bruin Extra (9,5%) 
 
Brouwerij: 
Achelse Kluis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


