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Dubbel en tripel trappen
Fietsen en bier drinken, geen goede combinatie. 
Maar al fietsend ons land doorkruisen langs 
de 31 Belgische abdijen met een trappisten- of 
abdijbier, en ’s avonds edel gerstenat degusteren, 
dat vonden Bart en Katrien wel een goed idee.  

	Æ  Interview Peter Cristiaensen  
Foto’s Katrien Seynaeve en Bart Van Santvliet

Vanwaar het idee om te gaan 
‘abdijfietsen’?
Bart: Daarvoor moeten we tien jaar terug in de 
tijd. In 2012 publiceerde het wielertijdschrift 
Grinta een minireeks rond een fietstocht langs 
zeven trappistenabdijen. Op basis daarvan plande 
Belgian Biking een groepsreis voor wielertoeris-
ten. Wij schreven ons in, maar de reis geraakte 
niet volzet en werd geannuleerd. Onze vakantie 
was gepland, dus gingen we gewoon zelf op pad. 

Veel abdijen situeren zich in een uithoek van ons 
land, waardoor de tocht het karakter kreeg van 
een heuse Ronde van België (Op Weg 2013 1). We 
genoten van de 1060 km en dat smaakte naar meer.

Letterlijk en figuurlijk!
Katrien: Inderdaad. Want naast de officiële 
trappistenabdijen bleken nog veel meer abdijen 
te bestaan met een officieel abdijbier! 23 telden 
we er in 2016. De route om de abdijen te verbin-

den tekenden we helemaal zelf uit, op basis van 
knooppunten, RAVeLs en Rando-Vélos.

Het relaas kan elke lezer herlezen 
in een driedelige reeks in Op Weg 
(2016 6 en 2017 1 en 2). Maar 
onlangs lanceerden jullie de website 
abdijfietsen.be. 
Katrien: Het idee om met de combinatie van 
die twee tochten iets te doen, zat sinds 2016 in 

De abdij van Aulne: ook ruïnes kunnen indruk maken. 
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De abdij van Vorst. 
Abdij Keizersberg in Leuven. 

ons hoofd. Maar elk jaar hebben we een hele 
stapel fietsideeën. De Balkan bijvoorbeeld, die 
staat al lang bovenaan. Maar door de quaran-
taineregels sneuvelde dat plan vorige zomer 
opnieuw. Abdijfietsen kwam weer op tafel. En 
dit keer wilden we er ook iets mee doen naar 
een breder publiek. 

Was er in die tussentijd veel 
veranderd?
Bart: Achel draagt sinds kort niet meer het 
officiële ATP-logo, omdat de laatste twee mon-
niken naar Westmalle verhuisden. Maar de abt 
van Westmalle houdt nog steeds toezicht in de 
Achelse Kluis en het trappistenbier is nog even 
lekker, dus bleven zij op ons lijstje staan. De 
Nederlanders van La Trappe en Zundert schrap-
ten we wel om het tot België te beperken. Wat 
de abdijbieren betreft bleken er twee weggeval-
len en twee bijgekomen: Vorst en Paix Dieux. 
Al laten we de route nog steeds passeren langs 
de afvallers Bonne Esperance en Cambron-
Casteau. Zo kwamen we aan 31 abdijen.

Maar door de combinatie van 
trappisten en abdijbieren moesten 
jullie sowieso terug naar de 
tekentafel?
Katrien: Ja, en doordat Vorst erbij kwam, 
moesten we nu ook Brussel binnenrijden. Bart 
heeft uren en uren achter de computer gezeten 
en kwam uiteindelijk met drie alternatieven. 
Een grillige vorm zou het sowieso worden, 
maar we besloten vanuit Antwerpen eerst rich-
ting Leuven te trekken en dan westwaarts. Om 
dan een grote zuidwaartse lus te maken. 
Bart: Uiteindelijk kwam ik uit op 1600 km. 
Om de website behapbaar te maken heb ik dat 
verdeeld in 14 etappes, variërend van 70 tot 
130 km en met centrumsteden als etappehaltes. 
Een belangrijk criterium daarbij was de aanwe-
zigheid van een treinstation, omdat we duur-

zaam reizen willen promoten. Enkel in Chimay 
en in Orval waren die criteria niet haalbaar. 

Voor de route deden jullie beroep op 
het beproefde recept.
Bart: Klopt. In de eerste plaats op knooppunten 
natuurlijk. De Vlaamse icoonroutes gebruikten 
we niet, omdat die ontworpen lijken om zo 
snel mogelijk van punt a naar punt b te rijden. 
Dan fiets je onvermijdelijk lange kilometers 
op jaagpaden, terwijl wij liever meer afwisse-
ling hebben. Wat wel veranderd is, is dat meer 
Waalse regio’s intussen knooppunten hebben, 
zoals Waals Picardië (westelijk Henegouwen), 
Waals-Brabant en de Famenne. Al zijn niet 
alle trajecten in die netwerken geschikt voor 

bepakte fietsen. Onverhard vinden we geen 
probleem, maar het mag geen mountainbiken 
worden. Daarom hebben we soms naar een 
beter berijdbaar alternatief gezocht. Verder 
gebruikte ik natuurlijk stukken RAVeL en oude 
Rando-Vélotrajecten. Die laatste heb ik in de 
beschrijving opgenomen, want op de geel-
blauwe verfstreepjes kan je niet meer rekenen. 

En dan was er nog Brussel?
Bart: Een kort stuk. Maar er bleek een geweste-
lijk fietsnetwerk te bestaan, waarvan we gedeel-
telijk gebruik hebben gemaakt door route 6 te 
volgen. 

Katrien: Afgelopen zomer was ik het proefko-
nijn. Ik moest de weg zoeken en zo de route-
beschrijvingen van Bart checken. Een paar keer 
was het niet duidelijk, maar hij stond open voor 
aanpassingen (lacht). Bovendien kan iedereen 
op onze website de gpx-track downloaden.

Over elke abdij hebben 
we op de website een 
infofiche toegevoegd. 

En de bieren staan ook 
opgesomd natuurlijk!   

TRAPPIST vs ABDIJBIER
Veertien bieren in de wereld noemen 
zich vandaag ‘trappist’, al zijn er 
slechts elf die aan de strikte regels 
van de Internationale Trappisten-
vereniging voldoen en het logo 

‘Authentic Trappist Product’ (ATP) 
dragen. In België zijn dat Chimay, 
Orval, Rochefort, Westmalle en West-
vleteren. Het bier wordt gebrouwen 
binnen de muren van de abdij – door 
de monniken zelf of onder hun toe-
zicht – en de brouwerij moet passen 
binnen het monastieke project. 

‘Abdijbier’ is een keurmerk toegekend 
door de Unie der Belgische Brouwers. 
In tegenstelling tot een trappist 
hoeft een abdijbier niet gebrouwen 
te worden binnen de abdijmuren. 
Er moet wel een aantoonbaar, his-
torisch verband zijn en de abdij 
moet controlerecht hebben op de 
commercialisering.

Oude scheepslift op het Kanaal Brussel-Charleroi. 
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Classicistische abdijgebouwen in 
Floreffe. 

De keuze van Katrien en Bart
De mooiste trajecten

1 De Transardennaise
Voor het traject van Chimay naar Orval duiken 
we een 120-tal km Frankrijk in, een Belgisch 
alternatief zou te veel drukke wegen opleveren. 
Maar op die manier belanden we natuurlijk 
op de Transardennaise, die in Op Weg al gere-
geld met superlatieven werd bewierookt. En 
terecht.

2 Het Land van Herve
De groene regio rond de abdij van Val Dieu ken-
merkt zich door glooiende heuvels vol weiden 
met koeien.

3 Het Zoniënwoud 
Dit traject hebben we toegevoegd om de abdij 
van Vorst te bereiken. De paden zijn soms 
onverhard, maar altijd goed berijdbaar en het is 
heerlijk fietsen tussen de hoge beuken.

4 Het Land van Mortagne
Een beetje onbekend misschien, deze licht heu-
velende regio ten zuiden van Kortrijk richting 
Schelde en taalgrens. Heel rustig en mooi.

5 De vallei van de Molignée 
Wanneer je in Anhee de Maas verlaat fiets je 
op een van de mooiste RAVeL trajecten van 

Wallonië! Langs het riviertje de Molignée, rich-
ting abdij van Maredsous. Falaën is een prachtig 
dorpje.

6 De scheepsliften 
Tussen St-Feullien en La Louvière nemen we 
de jaagpaden en passeren we de scheepslift van 
Strépy. Altijd indrukwekkend.

7 De Kempen
Een beetje chauvinistisch misschien, maar het 
laatste traject tussen Turnhout en Antwerpen 
zal ongetwijfeld verrassen met heel mooie 
stukken door bosrijk gebied.

De interessantste abdijen

1 Averbode
Bekend van Zonneland en Vlaamse Filmpjes 
was aan de Norbertijnenabdij vele jaren een 
uitgeverij verbonden. Pas in 2014 startte de pro-
ductie van bier, brood en kaas. ‘Het Moment’ is 
tegelijk abdijcafé, belevingscentrum en sociale 
tewerkstellingsplaats. Prachtig gebouw, weer-
spiegeld in het water, midden in de bossen.

2 Aulne
De abdij werd tijdens de Franse Revolutie ver-
nield, maar ook ruïnes kunnen indruk maken. 

Op een plek waar vroeger veel elzenbomen 
voorkwamen – vandaar de naam – en prachtig 
gelegen aan de bosrijke oever van de Samber. 
Een abdij waar we een andere keer wat meer tijd 
voor willen nemen. 

3 Herkenrode
Ooit een van de rijkste abdijen van de 
Nederlanden, tot de Franse revolutionairen pas-
seerden. De heropbouw dateert van de laatste 
35 jaar. Vandaag is de site een echte belevings-
plek, met onder meer een kruidentuin en expo-
ruimtes. De permanente kunstinstallatie van 
Hans Op de Beeck kan ons erg bekoren.

4 Floreffe
De classicistische abdijgebouwen vormen een 
indrukwekkend complex. Om in alle rust rond 
te kijken moet je wel in de vakantie passeren, 
want vandaag huist er een middelbare school. 

5 Orval 
Ook deze abdij werd tijdens de Franse Revolutie 
vernietigd, maar begin 20ste eeuw verrees een 
nieuw gebouw, onder meer gefinancierd door de 
productie van kaas en bier. Mede door de omge-
ving vinden wij dit de mooiste trappistenabdij.

De abdij van Affligem. 
Fietsen tussen de bomen.

Waarom spreekt ‘abdijfietsen’ jullie 
zo aan? 
Katrien: Wij vinden het tof om op zoek te gaan 
naar cultuur-historisch erfgoed, en biercultuur 
hoort daar ook bij. Het is een boeiende kapstok 
voor een lange fietsreis. Onze dagafstanden zijn 

soms pittig, maar mensen kunnen de etappes 
natuurlijk opdelen om meer tijd te nemen voor 
bezoeken. Wij snuiven wel de sfeer van een abdij 
op, maar fietsen dan verder. Een aantal abdijen 
hebben we nadien opnieuw bezocht of staan nog 
op ons lijstje, zoals Aulne en Herkenrode.

10  | Op Weg 2022-2



Wim Vandamme
Begijnhof 19
8500 Kortrijk
wim.1962.vandamme@gmail.com
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OP WEG 2022 | 2
�etsreportage Fietsen langs erkende
abdijen- en trappistenbieren
FORMAAT - 116 x 100mm 

0 10 20

km

Noordzee

FRANKRIJK

NEDERLAND
Oostende

Arras

Brugge

Sedan

Virton

Charleville-
Mézières

Lille

  Tongerlo
  Averbode
  Keizerberg
  Vorst
  Grimbergen
  Bornem
  Dendermonde
  A�igem
  Ename
  Steenbrugge

  Ter Duinen
  Westvleteren
  Saint-Martin
  Cambron-Casteau
  St.-Feullien
  Bonne Espérance
  Aulne
  Chimay
  Orval
  Rochefort

  Le�e
  Maredsous
  Flore�e
  Ramée
  Paix Dieux
  Val Dieux
  Herkenrode
  Ter Doolen
  Achel
  Postel
  Westmalle

Liège

Leuven

Bornem

Oudenaarde

Chimay

Orval

Hasselt

Turnhout Op Weg
2022

PRAKTISCHE INFO

Bart: Abdijen zijn inderdaad een kapstok, maar 
de echte ontdekking is hoe afwisselend ons 
eigen, kleine landje kan zijn. Elke dag heeft 
nieuwe landschappen in petto. 

Logeren jullie soms ook in abdijen?
Bart: Neen, dat hebben we nog niet gedaan. De 
abdijen die de mogelijkheid aanbieden hebben 
we wel op onze website vermeld. Maar meestal 
moet je op voorhand reserveren en dat doen 
wij doorgaans niet. Soms wordt verwacht dat je 
deelneemt aan het monastieke leven of kan het 
niet voor één nacht. Al valt een abdijtoer mis-
schien wel te verdedigen om een uitzondering 
te bekomen... 
Katrien: We hebben een 100-tal campings, 
hotels en B&B’s vlak bij de route aangeschreven 

en op de site geplaatst. Heel wat hebben gerea-
geerd en ons gemeld dat fietsers zeker welkom 
zijn, maar niet iedereen. Als lezers daar posi-
tieve of negatieve ervaringen mee hebben, 
mogen ze die altijd via het contactformulier 
aan ons melden. 
Bart: Misschien is dit nog interessant voor de 
lezers: er zitten twee etappes bij met heel weinig 
bevoorradingsmogelijkheden. Orval-Rochefort 
en Namen-Luik. Ik zeg het maar omdat wij een 
middag in een café geschuild hebben met niet 
veel meer dan chips, mueslirepen en … een 
Paix Dieux.
Katrien: Bart krijgt energie van een biertje 
’s middags, maar bij mij werkt het andersom, 
dus ik drink ’s middags nooit bier (lacht).

De website ziet er alleszins mooi en 
helder opgebouwd uit. 
Katrien: Dankjewel. We hebben hem niet willen 
overladen met achtergrondinfo. Wat fietsers 
onderweg allemaal gaan tegenkomen moeten 
ze zelf maar ontdekken. Wij hebben het functi-
oneel gehouden. Over elke abdij hebben we wel 
een infofiche toegevoegd. En de bieren staan 
ook opgesomd natuurlijk! 

En wat zijn jullie favorieten? 
Katrien: Voor Bart Westmalle Tripel. Val Dieux 
heeft een groot en rijk aanbod. Rochefort 8, dat 
is niet de zwaarste maar wel de beste.
Bart: En Westvleteren natuurlijk. Maar Paix 
Dieux was deze zomer dé ontdekking. Stevig 
maar lekker!

1600 km lang is de abdijroute van Bart en 
Katrien. Te raadplegen op hun website 
abdijfietsen.be. De route is geschikt voor 
trekkingfietsen, al dan niet elektrisch onder-
steund. Dunne bandjes van koersfietsen zijn 
minder aangewezen omwille van een aantal 
onverharde trajecten. Volledig vlak is de 
route natuurlijk niet. De Vlaamse glooiingen 
en de Waalse heuvels brengen het totaal op 
ongeveer 9000 hoogtemeters. Op de website 
vind je een profiel en een gpx-track. Ga jij 
ook abdijfietsen, dan horen Bart en Katrien 
graag jouw ervaringen.

Fietsen tussen de bomen.
De abdij van Averbode weerspiegeld in het water. 

Op en neer door het Land van Herve. 
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