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De Ronde 
van de Abdijbieren Deel 3 

In het derde en laatste deel van onze abdijbierenroute gidsen we je door het Vlaamse 
land, op zoek naar de beste tripel en bruine. En wat zou Vlaanderen zijn zonder de koers? 
Op onze tocht over Vlaamse wegen zijn wielerhelden nooit veraf… 

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

Op weg door de Vlaamse Ardennen.
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In en rond Brugge valt op hoe fietsvriendelijk 
de stad is. Het was dan ook één van de eerste 
steden met een fietsambtenaar. We flaneren 
even langs de vesten en bereiken via het kanaal 
Brugge-Gent de deelgemeente Assebroek, waar 
de abdij van Steenbrugge is gevestigd. 

Steenbrugge
In 1123 was er in Odegem, zoals de parochie 
Steenbrugge toen heette, al een abdij geves-
tigd. De woelige 16de eeuw zou echter het einde 
betekenen voor deze Sint-Trudorabdij. In 
1580 werden kerk en abdij compleet vernield. 
Op het einde van de 19de eeuw bouwt een zekere 
pastoor Philippe Pollet op dezelfde gronden een 
kerk, een schooltje en een pastorij. Hij maakt 
zichzelf echter onmogelijk in het bisdom en 
alles wordt overgedragen aan benedictijnen uit 
Dendermonde. Sinds 2008 huizen hier diensten 
van het katholieke onderwijsnet. Monniken, laat 
staan bier, zijn er niet meer te bespeuren. 
Bieren: Blond (6,5%), Dubbel (6,5%), Tripel 
(8,5%), Wit (5%), Bock (6,5%)

In het dorpje Kanegem is de neo-barokke 
kerk dominant aanwezig. Maar ons springt 
het monument ter ere van oer-flandrien Briek 
Schotte meer in het oog. Een andere BV uit het 
dorp, kardinaal Danneels, moet het voorlopig 
zonder standbeeld doen.
Ook Machelen-aan-de-Leie kan teren op een 
aantal bekende inwoners. Schilder-graficus 
Roger Raveel woonde hier heel zijn leven en 
schrijver-dichter Gerard Reve trok er zich een 
tijdlang terug. Op een vijf meter lange beton-
muur lezen we zijn gedicht ‘Credo’. Verderop, 
in Wannegem-Lede ontwijken we een kassei-
strook, echte flandriens kan je ons voorlopig 
niet noemen. Terug langs de Schelde fietsen 

we over het jaagpad, waar enkele jaren geleden 
ribbelstroken werden aangebracht om pelotons 
wielertoeristen – sommigen spreken van wie-
lerterroristen – snelheid te laten minderen. 

Ename
Alweer moeten we veel verbeeldingskracht aan 
de dag leggen om in de ruïnes de restanten van 
een abdij te ontwaren. Enkel de voormalige 
fundamenten zijn zichtbaar en dan nog… De 
infoborden zijn al in even slechte staat. Vreemd 
dat deze archeologische site, die deel uitmaakt 
van het Provinciaal Archeologisch Museum 
(PAM) Ename, niet beter wordt onderhouden. 
De geschiedenis van de abdij gaat terug tot het 
jaar 975, wanneer de Duitse keizer op deze plek 
een verdedigingspost uitbouwt. In 1047 neemt 
de graaf van Vlaanderen het dorp brutaal in en 
vestigt op de ruïnes een benedictijnenabdij om 
de rust te herstellen. Deze zal meer dan 750 jaar 
het leven in het dorp bepalen, tot de Franse 
revolutionairen ze afschaffen en de abdij een 
steengroeve wordt.
Bieren: Pater (5,5%), Blond (6,5%), Dubbel 
(6,5%), Tripel (8,5%), Cuvée Rouge: koperrood 
bier (7%)

Vooraleer we genieten van een Enamebier-
tje in Oudenaarde, heeft Bart nog een ‘rondje 
Oudenaarde’ uitgetekend over de Kattenberg 
en de kasseistrook van Volkegem. Een pittige 
finale waardoor we het etiket van flandriens al 
iets meer verdienen. Jammer genoeg ontbreekt 
de tijd voor een bezoek aan het Centrum Ronde 
van Vlaanderen. 
Daags nadien flaneren we door het glooiende 
landschap van de Zwalmstreek met zijn talrijke 
molens. Even voorbij de Klepmolen in Balegem 
passeren we een ‘grensboom’, een monumen-

tale alleenstaande boom die vroeger een grens 
markeerde. In dit geval gaat het om een linde 
op de grens van de parochies Sint-Martinus-
Balegem en Elene-Zottegem. 
Erpe-Mere straalt opnieuw wielergeschiedenis 
uit. Het is de woonplaats van Lucien Van Impe, 
de laatste Belgische Tourwinnaar. 40 jaar later 
kijken we nog steeds uit naar een opvolger… 
In Aalst raken we compleet gedesoriënteerd 
door een slecht aangegeven wegomlegging. 
Ten einde raad maken we gebruik van de gps 
om onze volgende bestemming te bereiken: de 
abdij van Affligem. 

Affligem
De middeleeuwse abdij is rustig gelegen, op 
een heuvel aan de poorten van het Pajotten-
land. Na vernielingen in de 14de eeuw volgde in 
1580 de volledige verwoesting door de troepen 
van Willem van Oranje. In 1796 verjoegen 
Franse revolutionairen de monniken. Pas in 
1870 konden ze terugkeren. Vorige eeuw werden 
de gebouwen verder uitgebreid en verkreeg de 
abdij haar hedendaagse aanblik. Vandaag wonen 
er nog steeds monniken.  Aan de deur hangt een 
bericht wanneer het toegelaten is om aan te 
bellen. Jammer genoeg niet op dinsdag.
Bieren: Blond (6,8%), Dubbel (6,8%), Tripel 
(9%), 1074 (6,8%), Hop Selection (6,8%)

Van Affligem gaat het richting Moorsel en Wieze, 
een iets minder mooi fietsgebied omwille van 
de talrijk aanwezige lintbebouwing. Elk gevoel 
van open ruimte is hier verdwenen. Vlaande-
ren toont hier zijn minst fraaie kant... In Wieze 
zoeken we terug idyllischer oorden op door het 
jaagpad langs de Dender te nemen, richting 
Dendermonde. Spijtig genoeg komen we Olym-
pisch Kampioen Greg Van Avermaet niet tegen. 

De abdij van Affligem.De abdijkerk van Dendermonde.De abdijruïne van Ename.
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Dendermonde
De benedictijnenabdij ligt pal in het centrum 
aan de Vlasmarkt. Ze werd in 1837 gesticht 
en gedurende vele jaren verbouwd en her-
bouwd. Na de verwoesting tijdens WOI werd 
een nieuwe abdij in Vlaamse renaissancestijl 
gebouwd. Na een kort bezoek aan de abdijkerk, 
intussen tot basiliek verheven, is het tijd voor 
aardsere zaken. Op een nabijgelegen terras 
geniet Bart van een Dendermondse tripel, het 
enige brouwsel dat verwijst naar de abdij. 
Bier: Tripel (8%)

Het laatste traject van onze etappe richting 
Bornem loopt langs dezelfde rivier als van-
morgen: de Schelde. Op de rechteroever is het 
bijzonder fraai fietsen over het jaagpad. Sint-
Amands heeft een leuk kerkje en gezellige ter-
rassen. In Branst nemen we een short cut naar 
Bornem. 

Bornem
Tijdens de Franse Revolutie werd het klooster 
uit 1603 eerst verbeurdverklaard, maar vervol-
gens door de kloosterlingen opnieuw aange-
kocht. Omwille van de zware schuldenlast ging 
de eigendom in 1825 over naar een makelaar 
uit Antwerpen, die het goed definitief verkocht 
aan de Cisterciënzers van Hemiksem. Op die 
manier werd de abdij van Sint-Bernardus aan 
de Schelde in Hemiksem overgebracht naar 
Bornem. De abdij is vermaard omwille van haar 
erfgoedbibliotheek. De collectie bevat meer 
dan 34000 werken waaronder een belangrijk 
aantal handschriften en oude drukwerken over 

de Heilige Bernardus en de Cisterciënzerorde. 
Bieren: Dubbel (8%), Tripel (9%)

Klein-Brabant staat bekend om zijn asper-
gekweek. Helaas is het seizoen al voorbij. In 
Lippelo fietsen we door de statige dreven van 
het oude Lippelobos. Het kasteel, Hof te Melis, 
ligt midden in een sprookjesachtig park. In mei 
1940 was het kasteel heel even het militaire 
hoofdkwartier van koning Leopold III. Via 
een fietspad, dat parallel loopt met een trein-
spoor, bereiken we Londerzeel en meteen ook 
de tiende provincie van onze tocht. Dat lijstje is 
helemaal afgevinkt, maar we hebben nog vier 
abdijbieren te gaan. 

Grimbergen
De barokke abdijkerk beheerst het dorpscen-
trum. In 1798 werd de abdij door de Fransen 
afgebroken. Maar door de aanwezigheid van 
een handjevol oudgedienden werd de con-
tinuïteit verzekerd. Vanaf 1835 ontstond er 
een nieuwe gemeenschap van Norbertijnen. 
Vandaag is het de oudste nog functionerende 
Norbertijnenabdij ter wereld. 
Bieren: Blond  (6,7 %), Dubbel  (6,5 %), 
Goud (8 %), Tripel (9 %), Optimo Bruno (10 %)
 
We komen in de periferie rond Brussel terecht. 
Ondanks de verkeersdrukte slaagt het fiets-
netwerk erin om ons langs relatief rustige en 
aangename straten en weggetjes te leiden. In 
Zaventem ervaren we hoe het is om tussen de 
opstijgende vliegtuigen te vertoeven. Vanaf 
Nossegem zoeven we als een echte snelheids-
trein langs de HST-fietsroute richting Leuven. 
Na een verfrissende stop aan de Vaartkom 
wagen we ons aan de klim naar de abdij van 
Keizersberg. 

Keizersberg
Deze benedictijnenabdij uit de 19de eeuw werd 
gebouwd door monniken van de abdij van 
Maredsous. Een lange muur omgeeft de gebou-
wen en het omliggende terrein zodat het geheel 
doet denken aan een oude, versterkte burcht. 
De tuin is een openbaar park vanwaar je een 
mooi uitzicht hebt op de stad. Vandaag wonen 
er meer studenten dan paters: twee gescheiden 
studentenresidenties hebben er onderdak. 
Keizersberg Blond (9%)

Onze laatste fietsdag begint door het heuvelach-
tige Hageland, maar zonder noemenswaardig 
klimwerk. In Wezemaal scheren we langs de 
Wijngaardberg. Het brengt ons meteen op een 
volgend fietsidee, fietsen langs Belgische wijn-
domeinen. In de vallei van de Demer hobbelen 
we heel wat onverharde kilometers door de 
ongerepte natuur van het natuurgebied Achter 
Schoonhoven. Ook Averbode Bos & Heide, op 
de grens van Limburg, Antwerpen en Vlaams-
Brabant, is een aaneengesloten oppervlakte 
natuur van meer dan 1000 ha. Hier vinden we 
de abdij van Averbode. 

Averbode
Deze abdij was ooit een ‘dubbelabdij’ waar 
zowel mannen als vrouwen vertoefden. Uitein-
delijk verhuisden de dames naar een eigen stek 
in de omgeving van Roermond. In de 17de en 
18de eeuw kreeg de abdij haar huidige uitzicht, 
met de prachtige barokke abdijkerk die heel 

Briek Schotte fietst nog steeds in Kanegem. Abdij Averbode. Abdij Tongerlo.
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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

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

OP WEG 2017

nr.2: Abdijenroute deel 3 Ichtegem-Zoersel

176 x 65mm 

het binnenplein domineert. Ook hier hetzelfde 
verhaal tijdens de Franse revolutie: de abdij 
werd verkocht en het klooster afgebroken. Pas 
na de Belgische onafhankelijkheid werd het 
kloosterleven in Averbode hervat. De spiegel-
vijver op het binnenplein weerspiegelt mooi de 
omliggende gebouwen.
Bier: Averbode blond (7,5%)

Taverne ‘Het Moment’ is een uitgelezen plek 
voor één van onze laatste bierdegustaties: een 
bierplankje met lokale kazen en twee soorten 
Averbode (één ervan is enkel binnen de muren 
van de abdij te verkrijgen). Sinds een aantal 
maanden heeft deze horecazaak haar deuren 
geopend binnen de abdijmuren. De uitbating 
is uitbesteed aan een onderneming uit de 

sociale economie. Mensen uit de buurt met 
een grote afstand tot de ‘gewone’ arbeids-
markt krijgen de kans om de draad weer op te 
pikken. Slechts 13 luttele kilometers scheiden 
ons nadien van de abdij van Tongerlo, de aller-
laatste op ons lijstje.

Tongerlo
Tongerlo is een indrukwekkende en uitgestrekte 
site. Ook deze abdij was een dubbelklooster tot 
in de 13e eeuw. De abdij speelde in 1789 een rol 
in de Brabantse Omwenteling tegen het Oosten-

rijkse bewind, onder meer via het ronselen en 
bewapenen van troepen. In 1796 kwam aan de 
abdij een voorlopig einde, toen Fransen de nor-
bertijnen uit het complex verdreven. Een deel van 
de gebouwen werd gesloopt. Pas in 1838 werd de 
orde heropgericht, om twee jaar later terug te 
keren. Er wonen en werken vandaag nog steeds 
monniken in deze prachtige abdij.
Bieren: Prior (9%), Blond (6%), Bruin (6,5%), 
Christmas (7%)

Het vervolg van de route huiswaarts gaat over 
bekend terrein. 20 dagen lang hebben we 
genoten van het fietsen, het onwaarschijnlijk 
zonnige weer en de abdijbiertjes. Gelukkig 
begon ‘Tournée Minérale’ pas later. Het zou 
zonde zijn van de geleverde inspanningen…

Misschien wel de indrukwekkendste van alle abdijen: Tongerlo. 20 dagen lang langs abdijen en abdijbieren.
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