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De Ronde 
van de Abdijbieren Deel 1 

De definitie
In tegenstelling tot een trappist hoeft een abdij-
bier niet gebrouwen te worden binnen de abdij-
muren. Er moet wel een aantoonbaar, historisch 
verband zijn met de abdij. Na enige research 
kwamen we uit op 23 erkende Belgische abdij-
bieren. Om er een fietsvakantie van drie weken 
van te maken, met vertrek en aankomst thuis 
in Zoersel, breidden we de tocht uit met enkele 
trajecten uit het fietsboekje ‘De groene vallei-
enroute’. Op die manier reisden we niet alleen 
door alle tien Belgische provincies, maar deden 
we ook kort onze vier buurlanden aan!

Postel
Een bosrijk traject door de Antwerpse Kempen, 
o.a. langs de Achtzalighedenboom in Lille, 
leidt ons naar de eerste abdijsite, de Norber-
tijnenabdij van Postel. De abdij werd gesticht 
in 1140 als bijhuis van de abdij van Floreffe. 
In 1618 werd Postel een zelfstandige abdij. In 

deze periode is de beiaardtoren, de brouwerij 
en de slotmuur gebouwd. Met de Franse bezet-
ting werden de abdijbezittingen aangeslagen en 
de paters verlieten Postel om pas in 1847 weer 
te keren. Vandaag leven er nog een twintigtal 
monniken. Een opschrift in het mooie kerkje 
vermeldt wat er zoal wordt verwacht van een 
monnik, en dat is niet min. Voor wie interesse 
heeft worden de contactgegevens van de prior 
vermeld… We lunchen er met een boterham 
met Postelkaas. Het begeleidend abdijbiertje 
kan uiteraard niet ontbreken. Daarmee zijn we 
voorgoed vertrokken.

Het verband tussen Westmalle, Westvleteren, Chimay, Orval, Rochefort, Achel en La Trappe is jullie 
ongetwijfeld bekend. Niets beter dan een flinke fietsdag afsluiten met een heerlijk trappistenbier. 
Onze trappistentocht van enkele jaren geleden smaakte naar meer, en omdat er heel wat abdij bieren 
zeker zo lekker zijn als een trappist, kreeg onze abdijentocht 2.0 vorm. 

ÆÆ Tekst en foto’s Katrien Seynaeve en Bart Van Santvliet Foto’s abdijbieren De Dulle Griet 

Langs de Maas.
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Bieren: Postel Blond (7%), Postel Dobbel (7%), 
Postel Tripel (8,5%)

Na Postel steken we de grens met Nederland 
over, een klein ommetje om die vier buurlanden 
allemaal te kunnen ‘afvinken’. Plots passeren we 
een quinoaveld. Het vlakke open landschap is 
helemaal in tegenspraak met de Andeshoogten 
waar we dit gewas eerder zouden verwachten. 
Terug de grens over leiden de knooppunten 
ons via een prachtig heidegebied naar Lommel. 
Bedwelmd door al dat paars fietsen we bijna 
de verkeerde richting uit op de oude spoorlijn 
tussen Achel en Houthalen. 

Ter Dolen
Het huidige kasteel Ter Dolen (De Dool) in 
Helchteren dateert uit de 16de eeuw, maar zijn 
geschiedenis gaat veel verder terug in de tijd. 
Het kasteel kende een bewogen historiek: toe-
vluchtsoord, school, verblijf voor Duitse sol-
daten, … Eind jaren 70 werd het onbewoond 
verklaard. In 2013 kocht Mieke Desplenter het 
domein en richtte er de huisbrouwerij in. We 
proeven een kleine blonde en een grote tripel. 
De smaak kan ons minder bekoren, het is wat 
flauwer en zoeter. Nog maar net vertrokken en 
we worden al kieskeurig, dat belooft voor het 
vervolg.
Bieren: Blond (6,1%), Bruin (7,1%), Kriek 
(4,5%), Tripel (8,1%), Armand (7%) 

Tussen Zonhoven en Hasselt doorkruisen we de 
Wijers, een uniek natuurgebied in Vlaanderen 

met meer dan 1000 vijvers, samen goed voor 
zo’n 700 hectare water en riet. Naast fietsfana-
ten komen ook vogelliefhebbers hier uitgebreid 
aan hun trekken. 

Herkenrode
Al snel belanden we aan de volgende abdijsite. 
In 1217 wordt Herkenrode de eerste vrouwen-
abdij van de cisterciënzerorde in de Neder-
landen. Tot de Franse Revolutie kent de abdij 
afwisselend periodes van gewelddadig verval 
en enorme bloei. De nog bestaande hoevege-
bouwen en de zowat 100 hectare natuurgebied 
worden nu gerestaureerd. We zijn onder de 
indruk van de omvang van de site en de rust 
van de omgeving. Op de plaats van de vroegere 
abdijkerk staat nu een kunstwerk van Hans Op 
De Beeck. Het abdijbier laten we voorlopig voor 
wat het is gelet op het vroege uur. In de abdij-
winkel kopen we twee biertjes in voor ’s avonds, 
want in de handel of de horeca zijn ze niet mak-
kelijk verkrijgbaar.
Bier: Herkenrode Tripel (7%), Herkenrode Bruin 
(7%)

In het Munsterbos te Munsterbilzen passeren 
we de bijzondere Sint-Amorkapel. Ze  werd 
gebouwd met materialen afkomstig van in de 
Tweede Wereldoorlog verwoeste monumenten. 
De bouwstijl is bijzonder en heeft meer weg van 
een kasteeltje dan van een kapel. Ter hoogte 
van Lanaken dalen we af naar het Albertkanaal, 
gevolgd door een stevige klim naar de top van 
de Sint-Pietersberg. De rest van het traject loopt 
langs het Albertkanaal en de Maas. Waar beide 
samenkomen, houdt een imposant standbeeld 
van ‘Roi Albert I’ de wacht. In Luik snuiven 
we de uitbundige sfeer op van de feesten in 
Outremeuse. Gelukkig hebben we hier onze 
oorspronkelijke boeking in de jeugdherberg 
gewijzigd. Het lijkt ons een heel toffe verblijf-
plaats, maar vandaag is er een minifestival op 
de binnenkoer. Voor ons fietsers iets met té late 
uurtjes … 

ValDieu
In Chênée schakelen we over op Ravel 4, rich-
ting land van Herve. In Froidthier slaan we af 
richting Aubel, om ons vierde abdijdoel te 
bereiken. De cisterciënzerabdij van Val-Dieu 
werd opgericht in 1216 door de monniken van 
Hocht, vlakbij Maastricht. Volgens de legende 
was de onbewoonde vallei waarin zij zich ves-
tigden, zo vijandig dat de lokale bevolking het 
de ‘vallei van de duivel’ noemde. Waarop de 
monniken ze omdoopten tot ‘Vallei van God’. 
De abdij heeft als enige in België de Franse 
Revolutie overleefd. In februari 2002 verlieten 
de laatste drie monniken de priorij. Wie op 

Nog maar net vertrokken 
en we worden al 

kieskeurig, dat belooft 
voor het vervolg.

Het glooiende Land van Herve.De abdij van Postel.
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zoek is naar rust en bezinning, is in de uitge-
strekte tuinen op het juiste adres. Val-Dieu is 
één van de weinige abdijbieren die nog binnen 
de muren wordt gebrouwen.
Bier: Blonde (6%), Brune (8%), Triple (9%)

Door het land van Herve fietsen we over een 
prachtig golvend traject. De typische zwart-
wit gevlekte koeien grazen rustig in het land-
schap. In Henri-Chapelle houden we halt aan 
de Amerikaanse begraafplaats. De graven zijn 
concentrisch opgebouwd, visueel biedt dat 
een bijzonder mooie aanblik. Daarna schake-
len we over op het fietsnetwerk van de Oost-
kantons. Vanaf Raeren gaat het licht stijgend 
over de bekende Vennbahn richting Roetgen 
aan de voet van de Eifel. 
 
De volgende vijf fietsdagen staan er geen 
abdijen meer op het programma. In de plaats 
daarvan wordt het een tocht door het natuur-
schoon van de Eifel. Op het prachtige, bosrijke 
traject door Duitsland en Luxemburg delen we 
slechts sporadisch de weg met autoverkeer. Een 
echte ontdekking is de Kylltalroute: puur genie-
ten van de natuur en de rust met als enig ach-
tergrondgeluid het ritselen van de bladeren en 
het gezang van de vogels. Af en toe moet er kort 
maar stevig geklommen worden over boswegen, 
maar dat kan ons niet deren. Nabij Trier pikken 
we de Moezel op, om deze pas in Luxemburg 
te verlaten. In het grensdorpje Messency duiken 
we terug Belgenland in. 

In Orval maken we een ommetje voor een 
lunchpauze in l’Ange Gardien, de taverne nabij 
de gelijknamige trappistenabdij. De Orval 
Vert van het vat is immers nergens anders te 
krijgen. Daarna volgt een prachtig traject door 
de Gaume, constant op en neer golvend met een 
afwisseling van bossen en open landschappen. 
Verschillende keren cirkelen roofvogels boven 
onze hoofden. Aan het treinstation van Jemelle 
schakelen we over op Ravel 150 tot in Houyet. 

Dit parcours met onnoemlijk veel natuurschoon 
is doorspekt met een reeks tunnels en bruggen 
over de rivieren de l’Homme en de Lesse. Nabij 
Villers-sur-Lesse verlaten we even de spoorlijn 
om de grillen van de Lesse te volgen langs de erg 
mooie Chemin de la Collyre, aan de voet van het 
koninklijk domein van Ciergnon. Daarna dalen 
en klimmen we via RandoVélo 2 nog een aantal 
keer vrij pittig de vallei van de Lesse in en uit. 
Vlak voor het dorp Thynes, slaan we af richting 
Moulin de Lissogne en Dinant, in licht dalende 
lijn richting Maasvallei. Op het einde van deze 
groene, idyllische weg langs rotswanden berei-
ken we de abdij van Leffe.

Leffe
De abdij van Leffe werd in 1200 opgericht 
door de Norbertijnen van Floreffe. De huidige 
gebouwen dateren voornamelijk uit de 17de en 
18de eeuw. Nadat de abdij in 1796 gedeeltelijk 
werd vernield en verkocht, namen de Norber-
tijnen van de abdij van Frigolet (Provence) er 
in 1903 opnieuw hun intrek. Sinds 1937 wordt 
deze abdij een dochterabdij van Tongerlo. Een 
kijkje nemen zit er niet in. Aan de deur hangt 
de boodschap dat er in 2016 geen bezoeken 
mogelijk zijn.
Bier: Bruin (6,5%), Tripel (8,5%), Blond (6,6%), 

Radieuse (amber, 8,2%), Leffe 9° (blond, 9,0%), 
Kerstbier (amber 6,6%), Ruby (robijnrood, 5%), 
Royale (blond, 7,5%), Nectar (oranjeblond, 5,5%)

De Ravel naast de Maas richting Namen 
beschikt over niet al te best wegdek. Daarom 
klimmen we uit het dal richting Floreffe. De 
weg is iets te druk naar onze zin, maar er zijn 
weinig andere opties. In Buzet zien we een 
groep blauw geklede mensen met mutsen, witte 
laarsjes en veel tromgeroffel naast de weg. Na 
enig opzoekingswerk blijkt het hier te gaan om 
de jaarlijkse rondgang van ‘Les Turcos de Flo-
reffe’, waarvan de oorsprong teruggaat tot in de 
19de eeuw. 

Floreffe
Met zijn massieve gebouwen, hooggelegen op 
de oevers van de Samber, domineert de abdij 
van Floreffe heel de omgeving. De abdij werd 
in 1121 door de heilige Norbertus van Gennep, 
grondlegger van de Norbertijnenorde, gesticht 
op verzoek van de Graven van Namen. Vanaf de 
12de eeuw ligt Floreffe aan de oorsprong van ver-
schillende andere abdijen. Vandaag huisvesten 
de gebouwen een grote middelbare school met 
internaat, waar zo’n 1600 leerlingen en scholie-
ren onderwijs volgen. We zijn onder de indruk 
van deze prachtige site, een uitgestrekt domein 
dat helemaal in zijn authenticiteit is gelaten. 
Bier: Dubbel (amber, 6,3%), Tripel (7,5%),  
Prima Melior (bruin, 8%), Blond (6,3%)

Vanuit Namen staat er een rondrit zonder 
bagage op het programma. Heel geleidelijk 
klimmen we het Maasdal uit richting Hoe-
gaarden, door het glooiende landschap van 
de Hesbaye. In Huppaye verlaten we de Ravel 
naar de abdijhoeve van Ramée. Het is er een 

We gokken eerst op het 
dorp Jauchelette, maar 

daar is in de verste verte 
geen café te bespeuren.

Sint-Amorkapel in Munsterbilzen.Val-Dieu, de vallei van God.Waar Maas en Albertkanaal samenkomen.
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drukte van jewelste en de toegangsweg is vol-
ledig omzoomd met sponsorvlaggen. Blijkt 
dat er binnen de muren een bedrijfsevent aan 
de gang is. Tractoren en landbouwmachines 
palmen spijtig genoeg heel het uitzicht op de 
binnenkoer in.

La Ramée
Omstreeks 1215 stichtte de Cisterciënzerorde 
uit Cîteaux op deze plek een abdij voor slotzus-
ters. De nederzetting kreeg de naam La Ramée 
(Rameia). De cisterciënzers hielden zich 
550 jaar lang in deze streek op en drukten hun 
stempel op het plaatselijke spirituele leven, de 
landbouw en de architectuur. In 1990 werden 
de boerderijgebouwen en later het klooster ver-
kocht. De laatste zusters verbleven er tot 2007. 
Vandaag is Ramée omgebouwd tot een uniek 
gelegen congrescentrum.

Wat volgt is een zoektocht naar het zeldzame 
bier. We gokken eerst op het dorp Jauchelette, 
maar daar is in de verste verte geen café te 
bespeuren. Ook in Dongelberg kloppen we op 
onze kin. Jodoigne/Geldenaken blijkt een aardig 
stadje te zijn met een paar mooie pleinen en 
een kasteel waar nu het gemeentehuis is gehuis-
vest. Op één van de caféterrassen hebben we 
prijs: we kunnen er genieten van een lekkere en 
verfrissende Ramée, een blonde en een amber. 
Onze missie voor vandaag is alweer geslaagd! 
Nog 16 te gaan! Wordt vervolgd.
Bier: Tripel blond (7,5%), Tripel amber (7,5%), 
Blond (6,8%), Wit Wim Vandamme

Begijnhof 19
8500 Kortrijk
wim.1962.vandamme@gmail.com
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Het uitstippelen van deze abdijen-
route begon met het opzoeken van de 
juiste adressen van alle 23 abdijen met 
erkend abdijbier. In Vlaanderen vonden 
we de verbinding op basis van knoop-
punten (www.fietsnet.be), in Wallo-
nië keken we vooral naar RandoVélo’s 
(www.randovelo.org) en RAVeL’s 
(www.ravel.wallonie.be). Om er een fiets-
vakantie van drie weken van te maken, 
breidden we de tocht uit met enkele tra-
jecten uit het fietsboekje ‘De groene vallei-

enroute’ (www.europafietsers.nl, zie ook 
Op Weg 2015, 4). 
Een uitgebreide steekkaart met het traject 
vind je in de app of in het archief van onze 
website.

Met dank aan café De Dulle Griet op de 
Vrijdagmarkt in Gent voor de foto’s van de 
abdijbieren (www.dedullegriet.be).

 INFO  KAART  TRACK

STEEKKAART
De Turcos de Floreffe in actie. De hoevegebouwen van de abdij van Herkenrode.
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