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Blond en bruin, 
dubbel en tripel

Negen dagen fietsen in eigen land, 
hoe maken we daar een aangename 
zomertoer van? De oplossing kwam 
snel: een echte Ronde van België, met 
trappistenabdijen als etappeplaatsen. 
Want hoe kan je beter een zomerse 
fietsdag afsluiten dan met wat er binnen 
die abdijmuren wordt gebrouwen?

 Tekst en foto’s: Bart Van Santvliet en Katrien Seynaeve

Een oude abdijmuur tussen Westvleteren en Watou.

Onze eerste ‘godendrank’.
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Trappist
De benaming ‘Trappistenbier’ is juridisch 

beschermd en mag alleen gebruikt worden 

voor bier gebrouwen door Trappistenmonniken 

in hun klooster. Van alle Belgische bieren zijn er zes 

die het logo ‘Authentic Trappist Product’ mogen dragen. 

Naast het Nederlandse La Trappe kreeg ook de Oostenrijkse Trappis-

tenabdij Stift Engelszell onlangs een licentie voor haar beide trappisten-

bieren. Het logo wordt ook gebruikt voor kazen en likeuren.

Westvleteren
Sint-Sixtus Abdij
Westvleteren Blond (5,8%), West-
vleteren Acht (8%, donker), West-
vleteren Twaalf (10,2%, donker)
Niet in de handel, enkel via de 
biertelefoon kan je maximum 2 
bakken bestellen.

Tilburg La Trappe
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Chimay
Abdij Notre-Dame de Scourmont
Rode Chimay (7%, donker), Tripel 
Chimay (8%, witte kroonkurk), 
Blauwe Chimay (9%, donker)
Commercieel de best uitgebouwde 
abdij, met hotel, winkel en ten-
toonstellingsruimte.

Orval
Abdij Notre-Dame d’Orval
Orval (6,2%, amberkleurig)
Het etiket refereert naar de 
legende van Mathilde van Toscane, 
die haar trouwring verloor in 
een meer. Toen ze een forel zag 
opduiken met haar ring, moest ze 
haar belofte inlossen en een abdij 
bouwen.

Rochefort
Abdij Notre-Dame de Saint-Rémy
Rochefort 6 (7,5%, wit/rode 
kroonkurk), Rochefort 8 (9,2%, 
wit/groene kroonkurk), Rochefort 
10 (11,3%,wit/blauwe kroonkurk) 
Heeft als enige geen herberg in de 
buurt van de abdij.

Achel
De Achelse Kluis 
Achel Blond (8%), Achel Bruin (8%)
In de herberg binnen de abdij-
muren schenkt men Achels Blond, 
een lichtere versie, die volgens de 
broeders ‘geschikt is voor wande-
laars en fietsers’.

La Trappe
Abdij Onze-Lieve-Vrouw van 
Koningshoeven
La Trappe blond (6,5%), La Trappe 
dubbel (7%), La Trappe tripel (8%), 
La Trappe Quadruppel (10%), La 
Trappe Isid’or (7,5%), La Trappe 
Witte trappist (5,5%), La Trappe 
Bockbier (7%), La Trappe puur 
(4,7%)
De naam La Trappe komt van het 
Franse cisterciënzersklooster La 
Trappe, waar in 1892 de Orde der 
Trappisten is gesticht.

Westmalle
Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig 
Hart
Westmalle Dubbel (7%), West-
malle Tripel (9,5%)
Lang deed het gerucht de ronde 
dat er een ‘bierleiding’ zou lopen 
vanuit de abdij rechtstreeks naar de 
tap van het nabijgelegen café. Een 
sublieme uitvinding van de paters?
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Goddelijke aanloop
In Lokeren en verre omstreken is geen trap-
pistenabdij te bespeuren, maar een beter 
einddoel voor onze eerste fietsdag kunnen we 
nauwelijks bedenken. Het optreden van dEUS 
op de Lokerse Feesten heeft immers god-
delijke allures. Rust en stilte is ver te zoeken, 
maar overdag hebben we daar voldoende van 
geproefd. Grenzeloos respect voor de duizen-
den wandelaars die in een serene sfeer hun ver-
moeide benen naar de eindmeet van de ‘Doden-
tocht’ slepen. 

Een heimatgevoel overvalt me wanneer we op 
een terrasje in Torhout van een croque monsi-
eur genieten. In mijn jonge jaren liep ik hier 
school, 25 jaar later is het een vakantiepassage. 
Een 40-tal kilometer verder proeven en genie-
ten we volop van onze eerste ‘godendrank’, de  
Westvleteren 12. Het terras van café ‘De Vrede’ 

is overvol, maar in Watou vinden we rust. Het 
St.-Bernardusbier dat hier wordt gebrouwen, 
mag er ook best zijn. Bovendien voldoet ons 
logement, De Paterstafel, aan alle ‘vereisten’ 
voor deze fietstocht: een overnachting dicht bij 
de abdij, lekker abdijbier (wijn is uit den boze!) 
en zoveel mogelijk streekproducten.

Transcendente wegen
In het Heuvelland tekenen de contouren van 
de West-Vlaamse ‘bergen’ zich af in het idyl-
lische landschap. We overwinnen de Rodeberg, 
een stevige kuitenbijter. De Kemmelberg laten 
we deze keer wijselijk links liggen. In Komen 
hebben we een mooi zicht op een aantal prach-
tige torens. Of staan ze in het Franse Comines, 
net over de brug over de Leie? 
Voorbij Doornik fietsen we ons ‘in trance’ over 
het biljartvlakke jaagpad langs de Schelde en 
het in onbruik geraakte kanaal Péronnes-Nimy-
Blaton. Aan de Belgisch-Franse grens lijkt het 
alsof we Zwitserland binnenrijden, het oude 
douanekantoor is er omgetoverd tot… een 
typisch Zwitsers chalet. Het is puur genieten 
van de bosrijke omgeving over de oude spoor-
lijn van Maubeuge naar Hirson, omgevormd tot 
een ‘voie verte’. De laatste kilometers naar de 
abdij van Scroumont zijn kaarsrecht door een 
verlaten landschap. De brouwerij is doorgaans 

niet te bezoeken, maar in 2012 is er een uit-
zondering gemaakt omwille van het 150-jarig 
bestaan. Na een lange tocht hebben we onze 
zinnen echter niet zo gezet op een brouwerijbe-
zoek, wel op spijs en drank. In Auberge du Pote-
aupré vinden we onze goesting en een Chimay.

Flirten met de grens
Rocroi, het eerste noemenswaardige stadje 
op Franse bodem, is met nog intacte, dubbele 
vestigingsmuren stervormig rond het gezellige 
centrum gebouwd. Na een snelle afdaling volgt 
een voorspelbare stevige klim van 7% door 
een naaldboombos. Op de voie verte langs de 
Maas richting Nouzonville is het ontspannen 
fietsen, over glad asfalt en met mooie uitzich-
ten op de brede vallei. Ondertussen blijven we 
als een verliefd koppel stevig ‘flirten’ met de 
grens. Opnieuw in België is het eerste huis in 
Pussemange een winkeltje waar men ‘Chocolat 
de Bruges’ verkoopt...
Onderweg naar Florenville nodigt een pijl van 
een lokale fietsroute ons uit om een alternatief 
te volgen via Chassepierre, een schilderachtig 
dorpje gelegen aan de oevers van de Semois. 
Even twijfelen we om rechtstreeks naar het hotel 
in Izel te rijden, onze bagage te droppen en terug 
te keren naar de abdij van Orval. We willen het 
echter doen als ‘echte’ trappistenpelgrims en 

De portie kaas bij het 
abdijbier geeft ons de 
nodige kracht voor de 

laatste zeven kilometer.

Onderweg in de Gaume. De abdij Notre-Dame d’Orval.

Het oude douanekantoor. Voie verte langs de Maas naar Nouzonville. België opnieuw binnen in Pussemange.
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Steekkaart

dalen bepakt en gezakt af naar de prachtige abdij 
met café ‘L’Ange Gardien’. Van deze engelbewaar-
der proeven we uiteraard graag de speciale Orval 
Vert. De portie kaas geeft ons de nodige kracht 
voor de laatste zeven kilometer.

Hemelse communicatie
De Gaume, gelegen in een uithoek van ons 
land, kent een microklimaat met iets hogere 
temperaturen dan de rest van de Ardennen. 
Als het regent valt die vooral ’s nachts. Perfect 
dus om te fietsen door golvende velden en uit-
gestrekte verlaten wouden. In de leisteenstreek, 
nabij Bertrix, passeren we tal van oorlogskerk-
hoven uit de Grote Oorlog. Overleden ‘win-
naars’ en ‘verliezers’ liggen vredig naast elkaar 
op hetzelfde kerkhof. We hebben het al vaker 
gezien, maar toch worden we weer elke keer stil 
van deze waanzin. 
Het traject langs de Lesse duikt voortdurend in 
en uit de vallei, wat prachtige panorama’s ople-
vert. Het dorpje Redu was in de jaren tachtig ten 
dode opgeschreven, tot het zich transformeerde 
tot boekendorp. In het nabijgelegen Lessive 
vormt een veld van schotelantennes het com-
municatiestation van de ESA met de melkweg. 
Een hobbelige Ravel dwars door de bossen leidt 
ons tot in de achtertuin van de abdij van Roche-
fort. Met zijn sobere, hagelwitte kerk is het de 
meest afgelegen en gesloten abdij op onze route. 
In La Martinette, onze B&B met licht spirituele 
inslag, trakteert gastheer Frédéric ons op een 
romige Rochefort 10. Hij vertelt over een man 
uit de buurt die er elke dag twee bakken van 
drinkt. Met zijn 130 kg weegt hij dan ook meer 
dan wij twee samen.

‘Den Duvel’ fietst ook mee
Op het traject richting Achel kiezen we voor 
een tussenstop in Borgloon. Maar goed ook, 
want de eerste 40 km gaan tergend langzaam. 
Het plan om gebruik te maken van het nieuwe 
knooppuntennetwerk van de Famenne valt snel 

in duigen. We vinden wel knooppuntbordjes, 
maar hoe je daartussen de weg moet vinden, 
is ons een raadsel. Golvend is in de Famenne 
eerder zacht uitgedrukt, we klimmen en dalen 
door zeer diep uitgesneden valleien. Gelukkig 
bolt het op de Ravel richting Huy als een trein. 
Een laatste stevige klim voert ons uit de Maas-
vallei, tot bij het sprookjesachtige kasteel van 
Jehay. Het was ooit eigendom van de graaf van 
Verlaine, een achteroom van onze gastheer Fré-
déric in Rochefort!  In de streek rond Diepen-
beek en Hasselt spotten we een aantal rariteiten 
zoals het ‘kleinste cafeeke’ en een Mariakapel 
met opschrift ‘Moeder van de fietsers’. De oude 
spoorlijn van Zonhoven brengt ons tot aan de 
toegangspoort van de Achelse Kluis, waar het 
gerstennat eens te meer verkoeling brengt. ’s 
Avonds beleven we in Valkenswaard het ‘diep-
tepunt’ van onze trappistentocht. Op slechts 
enkele kilometer van Achel en La Trappe is 
enkel flauw Dommelsch Bier, Leffe of Duvel 
te vinden. Wat een afknapper. Dan maar een 
Duvel…

Thuis is waar mijn trappist staat
Een schaduwrijke tocht door bossen en lanen 
voert ons richting Tilburg, door dorpjes waar 
we nog nooit van gehoord hebben. De abdij van 
Koningshoeven is heel mooi gelegen, met een 
hedendaags ingerichte taverne en een terras 
in de kloostertuin. In Tilburg volgen we het 
gekende ‘Bels Lijntje’ tot net voor het centrum 
van Baarle-Hertog. Of is het Baarle-Nassau? 
Een merkwaardige bezienswaardigheid in het 
gehucht Zondereigen is de ‘Dodendraad’ uit de 
Eerste Wereldoorlog, een toeristische attractie 
waar we met de koersfiets meestal voorbijflit-
sen. Het is een waarheidsgetrouwe reconstruc-
tie van de grensversperring, zoals de Duitsers 
die hadden opgericht langs de hele Belgisch-
Nederlandse grens, van Zeeland tot Limburg. Er 
is slechts één verschil met de oorspronkelijke 
dodendraad: er staat geen 2000 volt meer op... 

Route en bewegwijzering
We lieten ons voor deze tocht inspireren 

door het tijdschrift Grinta (www.grinta.be/
nl/trappistenroute). Zij beschrijven de route 

voor de koersfiets, wij maakten er met de 

trekkersfiets negen etappes van, wat ons 

de kans gaf dichter in de buurt van trap-

pistenabdijen te overnachten.

Veel abdijen situeren zich in een ‘uithoek’ 

van ons land, waardoor de tocht het karak-

ter kreeg van een echte ‘Ronde van België’. 

Al kregen we ook enkele keren Franse of 

Nederlandse bodem onder de wielen. We 

genoten op deze 1060 km niet alleen van 

het degusteren, maar even goed van de 

prachtige landschappen en rustige fiets-

wegen. 

Kaarten en gidsen
Fietsknooppuntenkaarten (Antwerpse 

Kempen, Waasland, Leiestreek, Brugse 

Ommeland, Westhoek, Haspengouw, Bra-

bantse Kempen), LF1 Vlaanderen Fiets-

route, kaarten Waalse Ravels (Schelde, naar 

Rochefort, richting Huy) en Franse Voies 

Vertes (naar Hirson, langs de Maas, …), 

kaart La Famenne à Vélo.

 groteroutepaden.be/opweg .
> etappe-overzicht, overnachtingsplaatsen

De laatste 25 kilometer gaan dwars door de 
bosrijke omgeving van de kolonie van Merks-
plas met zijn landloperskerkhof. Door de hitte 
hebben we grote dorst wanneer we bij de abdij 
van Westmalle uitkomen, de allerlaatste in de 
rij, amper 3 km van onze voordeur. Op een 
trippel meer of minder komt het dan ook niet 
meer aan…

De schotelantennes van het ESA. Het kasteel van Jehay. Neen, geen abdij...
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