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De Ronde 
van de Abdijbieren Deel 2 

Vorige Op Weg eindigden we met de degustatie van een frisse La Ramée. Daarmee zaten 
we op dag 10 van onze abdijentocht nog maar aan abdij(bier) nummer zeven. Zestien te 
gaan. Tijd om een paar tandjes bij te steken. 

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

De abdijruïnes van Aulne.
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Maredsous
Op de aanlooproute langs de Maas zien we klim-
mers tegen een steile rotswand hangen. Alleen 
al de aanblik bezorgt ons een stevige portie 
hoogtevrees. Geef ons maar een steile beklim-
ming met de fiets. In Anhée schakelen we over 
op de Ravel L150, die ons door de groene vallei 
van de Moligny leidt. Parrallel aan het fietspad 
loopt een Railbiketraject. Wie Falaën, een van 
de mooiste dorpjes van Wallonië, wil bezoeken, 
moet even van het pad af. Wij doen dat iets later, 
om Maredsous te bereiken.
De abdij werd in 1872 gesticht door Duitse 
monniken uit Beuron en is een typevoorbeeld 
van neogotiek. In de imposante kloosterkerk 
hangt de op twee na grootste  klok  van België. 
Op het domein is er ook een gastenverblijf, een 
museumruimte, een restaurant in de vroegere 
eetzaal en een middelbare school met internaat. 
De abdij is nog steeds bewoond door monniken, 
je kan er niet zomaar binnenwandelen. Een 
mooi alternatief is… in het bezoekerscentrum 
een biertje gaan drinken. 
Bieren: Maredsous Blond (6%), Maredsous 
Bruin (8%), Maredsous Tripel (10%)

In Gerpinnes schakelen we over op RandoVélo 
8. Onderweg steken we de ‘grens’ tussen de pro-
vincies Namen en Henegouwen over, de zesde 

Belgische provincie die we zullen doorkruisen. 
In deze voor ons compleet onbekende fietsregio 
duiken her en der kastelen en kasteelhoeves op. 
In dalende lijn gaat het naar de bosrijke vallei 
van de Samber, waar we de schitterend gelegen 
abdijsite van Aulne treffen.

Aulne
De plek is genoemd naar de elzenboom, die 
hier bij de stichting van de abdij in 637 wellicht 
in groten getale voorkwam. Ook de geschiede-
nis van Aulne is gekenmerkt door een afwis-
seling van perioden van bloei en tijden van 
rampspoed, oorlogen en plundering. De abdij 
verwierf uitgestrekte landerijen in de wijde 
omgeving, wat haar tot een van de machtig-
ste van de Zuidelijke Nederlanden maakte. In 
1794 werd de abdij zodanig vernield dat er 
slechts een ruïne overbleef. Pas begin jaren 
90 werd gestart met een geleidelijke restauratie. 
De site is op maandag helaas niet open voor 
bezoekers, maar de bijhorende taverne geluk-
kig wel. Zo kunnen we op het zonnige terras 
proeven van dit vrij zeldzame maar superlek-
kere biertje. 
Bieren: Aulne Blond (6%), Aulne Bruin (6%), 
Aulne Premier Cru blond (9%), Aulne Cuvée 
Royale bruin (9%)

Van de abdijsite is het hooguit een vijftal kilo-
meter naar ons hotel, Le Relais de la Haute 
Sambre. Maar het ‘haute’ is letterlijk te nemen, 
de klim uit de Sambervallei door het bos is 
steil omhoog. Voor Katrien is dat er na een 
grand cru bruin van 9% net teveel aan. Even-
tjes worden de benen letterlijk afgesneden. Bart 
daarentegen krijgt net energie van zijn tripel… 
De volgende dag staan er op het traject tussen 
Thuin en Doornik niet minder dan vier abdijen 

op het programma. Van een versnelling hoger 
gesproken! Het allereerste dorp dat we passeren 
is er één met een lugubere geschiedenis. In de 
jaren 90 woonde in Sars-la-Buissière een zekere 
Marc Dutroux. Nu lijkt het een klein, vredig, 
ingeslapen dorpje. Even voorbij Vellereille-les-
Brayeux fietsen we langs onze eerste abdij van 
de dag. 

La Bonne- 
Espérance 
De abdij van La Bonne-Espérance bevindt 
zich rond een grote binnentuin en doet eerder 
aan een kasteeldomein denken. Ze werd in 
1130 door de Norbertijnen opgericht. Nadat 
een brand in 1568 het gebouw bijna volledig 
verwoestte, werd de abdij in de 17de eeuw her-
opgebouwd. Het is de enige abdij in Henegou-
wen die tijdens de Franse revolutie gespaard 
bleef. Sinds 1829 heeft het gebouw de functie 
van college, een afdeling van het seminarie van 
Doornik. 
Een bierdegustatie op dit vroege uur lijkt ons 
niet echt aangewezen en bovendien is het café 
gesloten. Toch steekt Bart zijn neus even binnen 
en ontmoet er de patron. Die is zo gecharmeerd 
door ons reisplan dat hij ons prompt twee 
flesjes blond bier aanbiedt.
Bieren: La Bonne Espérance Blond (6,3%), La 
Bonne Espérance Amber (7,8%), Bonne Espé-
rance Bruin (6,3%)

De RV8 golft verder op en neer om uiteindelijk 
het oude en nieuwe Canal du Centre te bereiken. 
Hier bewonderen we een staaltje van industri-
eel erfgoed. De vier authentieke scheepsliften 
op het oude kanaaltraject zijn opgenomen op 
de UNESCO Werelderfgoedlijst. Eind jaren 
70 werd beslist over te gaan tot de bouw van 
een nieuw kanaalpand en de moderne scheeps-

De patron is zo 
gecharmeerd dat hij 

ons prompt twee flesjes 
Bonne-Espérance aanbiedt.

Maredsous. La Bonne-Esperance lijkt eerder op een kasteeldomein. De moderne scheepslift in Strépy-Thieu.
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lift van Strépy-Thieu, een staaltje van goede 
oude Belgische ‘wafelijzerpolitiek’. In Le Roeulx, 
slechts een kwartier fietsen van het Canal du 
Centre, treffen we de volgende abdijsite aan. 
Helemaal correct is dat niet, we bezoeken in 
feite de brasserie St.-Feuillien, die het gelijkna-
mige abdijbier brouwt. Van de oorspronkelijke 
abdijsite is quasi niets overgebleven.

St.-Feuillien  
In de 7de eeuw kwam een Ierse monnik, Feuil-
lien genaamd, aan op het vasteland om er het 
Evangelie te verkondigen. Toen hij in 655 door 
het Kolenwoud trok, op het grondgebied van de 
huidige gemeente Le Roeulx, werd hij vermoord. 
Op de plaats van zijn marteldood bouwden zijn 
volgelingen een kapel. In 1125 werd er een pre-
monstratenzerabdij gevestigd. Het overgrote 
deel van de abdij werd afgebroken eind 18de 
eeuw. Enkel wat torenresten en fundamenten 
zijn nog waar te nemen in de omgeving van het 
kasteel van Le Roeulx, dat echter niet publiek 
toegankelijk is.  
Bieren: St.-Feuillien Blond (7,5%), St.-Feuillien 
Bruin (8,5%), St.-Feuillien  Tripel (8,5%), St.-
Feuillien Kerstbier (9%), St.-Feuillien Grand 
Cru (9,5%)

Cambron- 
Casteau
De abdijsite van Cambron-Casteau is ook een 
bijzonder geval. De restanten ervan bevinden 
zich binnen de muren van … het dierenpark 
Pairi Daiza. Enkel de voormalige monumentale 
toegangspoort is vanaf de grote parking te zien. 
Wie een bezoek wil brengen aan de voormalige 
abdijgebouwen moet dus een toegangsticket 

voor het dierenpark betalen. De cisterciënzer-
abdij werd gesticht omstreeks 1148 vanuit de 
Abdij van Clairvaux en groeide uit tot een van 
de rijkste abdijen van het graafschap Henegou-
wen. Op het einde van de 18de eeuw, ten tijde 
van de Franse revolutie, werd de abdij opge-
heven, gedeeltelijk vernield en verkocht. In 
1982 werd de ruïne geklasseerd als monument 
en in 1993 verkocht aan het Parc Paradisio, de 
voorganger van Pairi Daiza. In Brugelette weet 
een cafébaas ons te vertellen dat – tot zijn en 
onze grote spijt – het bier enkel in het dieren-
park wordt verkocht. 
Bieren: Cambron Blond (5,5%), Cambron Bruin 
(7,5%)

Genieten doen we dan maar met volle teugen 
van de fietstocht langs de knooppunten van het 
Pays des Collines. De hellingen vallen best mee. 
Bart kijkt reikhalzend uit naar een biertje op 
een zonovergoten terras in Doornik. Dat biertje 
komt er ook, maar niet voor we eerst langs onze 
vierde abdijsite van de dag zijn gefietst, de voor-
malige abdij van Saint-Martin.

Saint-Martin
De abdij is gelegen in het hart van Doornik 
en dateert oorspronkelijk uit de 7de eeuw. De 
inval van de Noormannen maakte een einde 
aan het monastieke leven. In de late 11de eeuw 
werd ze heropgebouwd door Odon, hoofd van 
de kathedraal van Doornik. Om een spiritueler 
leven te leiden beslist hij om monnik te worden. 
Gedurende enkele eeuwen kent de abdij een 
bloeiende geschiedenis, maar met de Franse 
revolutie verdwijnt ze definitief. Vandaag is in 
het voormalige abdijgebouw het stadhuis van 
Doornik gehuisvest. 
Bieren: St.Martin Tripel (9%), St.Martin Bruin 
(8%), St.Martin Blond (7%), St.Martin Kerstbier 
(8,5%)

Op de Grote Markt slagen we er eindelijk in om 
de nul van onze bierdagteller te vegen. Maar het 
Saint-Martinbier weet ons niet echt te bekoren, 
vooral de bruine is een plakkerig goedje. Op de 
markt springen er fonteinen op en Katrien kan 
het niet laten om erdoor te fietsen. Later op de 
avond vindt Bart een betere verfrissing in de 
vorm van een lekkere St.-Feuillien.

Na Doornik maken we een nieuwe zijsprong 
naar een buurland. De Groene Valleienroute 
neemt ons mee voor een schitterend en ver-
rassend traject langs de Côte d’Opale en door 
Frans-Vlaanderen. De kustplaatsjes Wimmer-
eux en Wissant zijn pareltjes. Hier geen hoog-
bouw zoals aan de Belgische kust, wel mooie, 
authentieke huizen en villa’s. Vanuit Wissant 
ondernemen we een fietstrip via het strand 
naar Cap Blanc Nez. We verlaten Frankrijk 
via het dorpje Esquelbecq, waar we worden 
uitgewuifd in allerlei talen: in het Frans, het 
Engels en het Westvloams (toet allicht). Terug 
in België vinden we in Watou geen échte abdij-
bieren maar wel St.-Bernardus abt, waarmee de 
koelkast in onze B&B overvloedig is gevuld. 

‘s Morgens is er in de wijde omgeving van 
Watou een zondagse ‘tractorrun’ aan de gang. 
De optocht bestaat uit diverse exemplaren, 
de ene al wat ouder dan de andere. Het is 
bovendien een kleurrijk spektakel. Via het 
knooppuntensysteem fietsen we over het licht 
golvend landschap van het West-Vlaamse 
Heuvelland richting Veurne en daarna verder 
naar De Panne. Het contrast met de Franse 
kustplaatsen kan niet groter zijn. Hier wel 

Een cafébaas weet ons 
te vertellen dat het bier 
enkel in het dierenpark 

wordt verkocht

De oude scheepslift. Brouwerij van St.-Feuillien. Saint-Martin. Doornik.
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grote appartementsblokken langs de kust en 
strandhokjes op het strand. Op de kustdijk 
proberen we ons een weg te banen door de 
mensenmassa. 

Ten Duinen
Ons abdijdoel van de dag, de voormalige 
Abdij Ten Duinen in Koksijde, is gelegen 
tegen de Koninklijke Prinslaan. De oorsprong 
van de abdij gaat terug naar de 12de eeuw. In 
1107 vormde zich een kleine kloostergemeen-

schap rond de kluizenaar Ligerius, die zich aan-
sloot bij de Orde van Savigny. Vanaf het einde 
van de 13de eeuw werd de abdij geteisterd door 
overstromingen, oorlogen en plunderingen. 
Toen in 1566 de Beeldenstorm lelijk huishield, 
was het voor de weinig talrijke Duinheren 
genoeg geweest. De abdijgemeenschap zocht 
veiliger oorden op en van de abdijgebouwen is 
weinig overgebleven. Naast de archeologische 
site is er vandaag een abdijmuseum, waar je het 
dagelijkse leven in een middeleeuwse cisterci-
enzerabdij kan beleven. Bier is er, op het uur dat 
wij er passeren, niet te vinden.  
Bieren: St.Idesbald Blond (6,5%), St.Idesbald 
Dubbel (8%), St.Idesbald Tripel (9%), St.Idesbald 
Rousse (7%)

Na de passage langs de Hoge Blekker, de 
hoogste duin van de Belgische kust, gaat het 
richting Nieuwpoort. We fietsen er een heel 
klein stukje over de Frontzate, ons nog bekend 
van de Frontliniefietsroute. In sneltreinvaart 

– de wind blaast stevig in de rug – gaat het 
vervolgens door de biljartvlakke polders naar 
Koekelare. Aangezien we tijd genoeg hebben, 
stoppen we in de Inktpot, de taverne die aan 
het Käthe Kollwitz Museum is gelegen. Terwijl 
we van onze koffie slurpen, inspecteert Bart 
grondig de uitgebreide bierkaart. Bingo, er staat 

‘St.Idesbald’ op. Van een toeval gesproken. 
Welke abdijbieren we nadien nog degusteren, 
lees je volgende keer in het derde en laatste deel 
van onze abdijbierentocht.

Wim Vandamme
Begijnhof 19
8500 Kortrijk
wim.1962.vandamme@gmail.com
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STEEKKAART

Het uitstippelen van deze abdijenroute begon met het opzoeken 
van de juiste adressen van alle 23 abdijen met erkend abdijbier. In 
Vlaanderen vonden we de verbinding op basis van knooppunten 
(www.fietsnet.be), in Wallonië keken we vooral naar RandoVélo’s 
(www.randovelo.org) en RAVeL’s (www.ravel.wallonie.be). Om 
er een fietsvakantie van drie weken van te maken, breidden we 
de tocht uit met enkele trajecten uit het fietsboekje ‘De groene 
valleien route’ (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 Vrijdagsmarkt in Gent voor 
de foto’s van de abdijbieren (www.dedullegriet.be).

 INFO  KAART  TRACK  FOTO’S

Wimmereux, Franse kust. Op weg naar Cap Gris Nez. Abdijsite Ten Duinen.
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