
Proef de 5 Trappisten!
Grensoverschrijdende fietsroute door Brabant en Vlaanderen



De Trappistenorde

“De Trappisten” zijn leden van de kloosterorde; de Trappistenorde.
Deze rooms-katholieke religieuze orde maakt deel uit van de grotere cisterciënzerfamilie.
In het kloosterleven staat het motto “Ora et Labora “ (bid en werk) centraal. Ambachtelijk werk 
heeft een belangrijke plek in het leven van een monnik. De Trappisten maken een breed 
assortiment van producten. Het meest befaamde product is het Trappistenbier.

De naam "Trappist" is afkomstig van de Franse La Trappe-abdij. La Trappe werd het voorbeeld 
voor andere Trappistenabdijen. Tussen 1664 en 1670 nam het aantal monniken van La Trappe 
snel toe. Tot op heden zijn er nog altijd monniken werkzaam in de Trappistenbrouwerijen.

De Trappistenbieren dragen het label ”Authentic Trappist Product”. Dit label certificeert niet 
alleen de monastieke herkomst van het product, maar garandeert tevens dat de verkochte 
producten beantwoorden aan de kwaliteit en de traditie die haar oorsprong vindt in het leven 
van een bestaande trappistengemeenschap. meer informatie: www.trappist.be



Routeboekje Proef de 5 Trappisten

Proef de 5 Trappisten! 

Beleef en ervaar de smaak van Trappistenbieren met deze unieke fietsroute, die je brengt 
langs 5 verschillende Trappistenkloosters in de provincies Noord-Brabant, Limburg en 
Antwerpen. Laat je meevoeren in het leven van de Trappisten en ervaar de mystieke sfeer 
van de kloosters tijdens je fietstocht. Geniet vooral van de bourgondische gastvrijheid van 
de Brabanders en de Vlamingen. Proef een overheerlijke Trappist om de dorst te lessen of 
geniet van de prachtige landschappen en de dorpjes en steden met gezellige terrassen en 
vele overnachtingsmogelijkheden.  

Wist je dat er naast het befaamde bier ook nog verschillende andere producten worden 
gemaakt door de Trappisten? Ontdek ze allemaal: kaas, jam, chocolade, honing, zeep en 
kaarsen. Deze producten zijn te krijgen bij enkele kloosters en vaak ook bij lokale horeca-
gelegenheden en winkeltjes langs de fietsroute.

Deze belevingsvolle fietsroute is uitgezet tussen 5 Trappistenkloosters in Vlaanderen en 
Brabant. Op en langs de route zijn er volop mogelijkheden om te proeven en genieten van 
alle lekkere en mooie producten die gemaakt zijn door de Trappisten.
De route voert je langs de Trappistenkloosters op de volgende locaties:

• Abdij OLV van het Heilig Hart in Westmalle (provincie Antwerpen)
• Abdij Maria Toevlucht in Zundert (provincie Noord-Brabant)
• Abdij OLV van Nazareth in Brecht (provincie Antwerpen)
• Abdij OLV Koningshoeven, La Trappe in Berkel-Enschot (provincie Noord-Brabant)     
• Abdij Achelse Kluis in Achel (op de grens van Belgisch Limburg en Noord-Brabant)
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Routeboekje Proef de 5 Trappisten

Fiets langs alle 6 de deelroutes om de Trappisten te ontdekken in
Brabant en Vlaanderen

Met behulp van het bestaande fietsknooppuntennetwerk is de route Proef de 5 Trappisten! 
uitgezet die je langs de 5 Trappistenkloosters brengen in Vlaanderen en Brabant. Je volgt de 
bewegwijzering van het fietsknooppuntennetwerk. Op de losse kaarten achterin de brochure 
kun je zien welke knooppunten je moet volgen om de route te kunnen fietsen en wat de beste 
plekken zijn om even af te stappen.

De gehele route is 334 kilometer en bestaat uit 6 deelroutes. Iedere deelroute heeft z'n eigen 
bijzondere kenmerken en er is afwisseling van rustige landschappen en meer stedelijke 
dynamiek. De route gaat via verschillende steden zoals Antwerpen, Tilburg en Turnhout. 
Maar ook pittoreske dorpen zoals Zundert, Hilvarenbeek, Oirschot, Poppel en Merksplas.
Er zijn per deelroute diverse arrangementen te boeken bij ondernemers die langs de route 
gelegen zijn, de beste tips hiervoor zijn achterin dit routeboekje toegevoegd.

Deelkaarten:
Deelroute 1: Van ‘De Koninck’ naar de zusters van Brecht
Deelroute 2: Beleef Zundert in de voetstappen van een monnik
Deelroute 3: Bid en werk: ontdek de wereld van La Trappe
Deelroute 4: Zoek de grens op in de Brabantse Kempen
Deelroute 5: Geniet van de groene omgeving naar de stille Kempen
Deelroute 6: De smaak en mystiek van het kloosterleven
Extra verbinding: Verkort je route via het ‘Bels Lijntje’



Routeboekje Proef de 5 Trappisten

Fietsknooppuntennetwerk

Klopt er iets niet aan de bewegwijzering van een route? Word je in dit routeboekje de 
verkeerde kant opgestuurd? Is het routebordje bijna onleesbaar geworden? Opmerkingen of 
suggesties over de bewegwijzering, paden en dit routeboekje worden zeer op prijs gesteld.
Je kunt deze voor Brabant kenbaar maken via “Meldpunt Routes” op de website
www.routesinbrabant.nl.
Heb je een andere vraag? Neem dan contact op via info@routesinbrabant.nl of
0031-(0)800 4050050.

Voor de Provincie Antwerpen kan je een meldingsformulier invullen op www.routedokter.be, 
voor de Provincie Limburg kan je terecht op www.toerismelimburg.be/meldpunt, of
0032-(0)800 96967.
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Deelroute 1: Van De Koninck naar de zusters van Brecht 

Pak je fiets en begin je route van de stad Antwerpen naar Brecht. Stap af bij bezoekers-
centrum De Koninck. Weinig Antwerpse bedrijven hebben zo’n innige band met de stad als 
brouwerij De Koninck. Het hoeft dan niet te verbazen dat het “bolleke” Koninck ondertussen 
bijna een vast onderdeel vormt van een bezoek aan de stad Antwerpen. De stad is ook bekend 
om zijn kunst, cultuur en internationale haven.

Na van het heerlijke bier geproefd te hebben brengt de route je naar de Abdij OLV (Onze Lieve 
Vrouw) van Nazareth in Brecht, de abdij ligt in de Kempen. Bijzonder aan deze locatie is dat in 
de abdij Trappistenzusters wonen. De zusters maken ecologische zeepproducten, onder de 
naam “Trapp”. De abdij ligt op ongeveer 30 km van Antwerpen-stad. Ook voor de natuurlief-
hebber is er genoeg te zien op deze route. Geniet van het Rivierenhof, een levendig park met 
tal van mogelijkheden net buiten het centrum van Antwerpen. Een zalige plaats waar je rustig 
de cultuur kunt beleven. In het zuiden van de gemeente Brecht ligt het beschermde landschap
de Brechtse Heide. De kern van het landschap is een opvallend vlak en open landbouwgebied 
dat langs verschillende zijden omzoomd wordt door grote boscomplexen.

Aan deze route vind je nog een abdij, namelijk Abdij OLV van het Heilig Hart in Westmalle. 
Deze abdij werd gesticht in de elfde eeuw.

Abdij OLV van Nazareth
Abdijlaan 9
B-2960, Brecht - België
E: trapp.nazareth@telenet.be
W: www.abdijnazareth.be 

Afstand: 46 km
Fietsknooppunten: 58-40-4-3-15-19-24-22-21-23-43-45-47-63-62-51-50-49-48-99

Startpunten:
Station Noorderkempen, Oudaenstraat, 2960 Brecht (vanuit het station naar kp 99 via 81 en 98)

Waalsekaai, 2000 Antwerpen (vanuit de kaai naar kp 58)

Antwerpen Centraal Station, Koningin Astridplein 27, 2000 Antwerpen (vanuit het station via kp 13 

naar 58)

s



2
Routeboekje Proef de 5 Trappisten

Deelroute 2: Beleef Zundert in de voetstappen van een monnik

s

Heb je interesse in meditatie en gebed? Bezoek dan Abdij Maria Toevlucht, tussen de bossen
en weilanden van Zundert, dichtbij de Belgische grens. De abdij biedt de mogelijkheid van
retraites met meditatie en gebed. Zelfs een overnachting in het gastenhuis bij de abdij is
mogelijk.

De abdij ligt in een prachtig gebied met historische landgoederen en natuurgebieden. Vanaf
het zuiden van Breda tot over de Belgische grens vormt een uitgestrekt paradijs voor fietsers. 
Verborgen in het afwisselende landschap ontdek je sporen van de turfwinning van honderden
jaren geleden.

Deze regio heeft vele gastvrije cafés en restaurants die het Trappistenbier van Zundert schenken. 
Het amberkleurig bier gebrouwen in Zundert is een van de twee Trappistenbieren van Nederland. 
Wil je het bier mee naar huis nemen? Het Trappistenbier is te koop in de abdijwinkel.

Behalve vanwege zijn Trappistenbier is Zundert vooral bekend als geboorteplaats van kunst-
schilder Vincent van Gogh. Op zijn geboortegrond aan de Markt vind je het Van GoghHuis met 
museum. Hier wordt de herinnering aan zijn jeugd in leven gehouden. Vincent neemt je mee in
een hoorspel vol kijkplezier.

Wil je de regio verkennen en de Brabantse gastvrijheid ervaren? Boek een van de boerenkamers,
de lokale versie van B&B’s, vaak in oude boerderijen. Combineer je verblijf met een van de 
Trappistenarrangementen.

Abdij Maria Toevlucht
Rucphenseweg 38
4882 KC Zundert- Nederland
E: info@abdijmariatoevlucht.nl
W: www.abdijmariatoevlucht.nl of www.zunderttrappist.nl

Afstand: 44 km
Fietsknooppunten: 50-49-48-99-69-68-80-91-92-3-2-1-49-46-79-88-64-3
*Let op: werkzaamheden 2016/2017. De centrumverbindingen zullen verdwijnen. Hiervoor in

de plaats komen knooppuntnummers. Waar bekend zijn deze nummers toegevoegd in kleur.

Startpunten:
Abdij Maria Toevlucht, Rucphenseweg 38, 4882 KC Klein Zundert (vanuit de abdij naar kp 79)

Boerderij herberg In den Anker, Rucphenseweg 35, 4882 KB Klein Zundert (vanuit boerderij naar kp 79)

Centrum Zundert, Nassauplein, 4881 CL Zundert (vanuit het centrum naar kp 3)
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Deelroute 3: Ontdek de wereld van La Trappe

s

Ervaar de stilte bij de eerste Trappistenbrouwerij van Nederland. Abdij OLV Koningshoeven 
nabij Tilburg brouwt het beroemde “La Trappe” bier. Het proeflokaal ligt in het midden van 
de prachtige tuinen van het Trappistenklooster. Even bijkomen van je fietstocht? Geniet van 
de Trappistenbieren van La Trappe en ga lekker lunchen op het heerlijke terras.

Je kunt hier op afspraak rondleidingen volgen en alle geheimen van de productie leren 
kennen. Daarnaast is er de mogelijkheid om een film over de historie van de brouwerij te 
bekijken. Na afloop kun je dit uitstekende bier proeven en genieten van het assortiment aan 
rijke Bourgondische producten.

Ontdek ook Klooster Nieuwkerk in Goirle. Dit klooster heeft schitterende historische gevels, 
een lust voor het oog. Deze inspirerende locatie laat je tot jezelf en tot elkaar komen.

In de omgeving is een breed aanbod aan activiteiten, zoals op gebied van cultureel erfgoed 
en kunst. De wortels van Vincent van Gogh liggen hier. Wil je zien hoe hij leefde? Dat kan bij 
Vincents Tekenlokaal. Als kunstliefhebber kun je ook terecht bij museum De Pont en het 
Textielmuseum.

La Trappe en de prachtige omgeving goed ontdekken? Boek dan een van de La Trappe-arran-
gementen. Heb je niet genoeg aan een dag met al het moois? Er zijn genoeg overnachtings-
mogelijkheden in de buurt van La Trappe.

Abdij OLV Koningshoeven
Eindhovenseweg 3
5056 RP, Berkel-Enschot - Nederland
E: info@koningshoeven.nl
W: www.koningshoeven.nl of www.latrappetrappist.com
   
Afstand: 76 km
Fietsknooppunten: 3-70-43-44-45-47-75-48-62-64-63-11-12-70-74-34-9-10-80-65-66-78-82-
6-5-44-42-43-38-50-77-75-76-12
*Let op: werkzaamheden 2016/2017. De centrumverbindingen zullen verdwijnen. Hiervoor in de plaats 

komen knooppuntnummers. Waar bekend zijn deze nummers toegevoegd in kleur.

Startpunten:
Abdij OLV Koningshoeven, Eindhovenseweg 3, 5056 RP Berkel-Enschot (vanuit de abdij naar kp 82)

Station Tilburg, Spoorlaan, 5038 CB Tilburg (vanuit het station naar kp 65)
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Deelroute 4: Zoek de grens op in de Brabantse Kempen 

s

Fiets door de groene gordel met hei en de bossen van Hamont-Achel. De route brengt je langs 
de Sint-Benedictusabdij, deze ligt precies op de grens van Noord-Brabant (Nederland) en 
Limburg (België). De abdij wordt in de volksmond  de “Achelse Kluis” genoemd.
 
De abdij zelf is niet geopend voor het publiek, wel kun je de herberg van de abdij bezoeken. 
Wil je een onvergetelijke ervaring voor je zintuigen beleven? Geniet dan van een heerlijk 
Trappistenbier of regionaal gerecht. Bekijk ook de brouwketels, op bepaalde tijden kun je hier 
het brouwproces zien.
 
De Brabantse Kempen is bekend om zijn pittoreske dorpen en aantrekkelijke natuurlijke 
omgeving. De regio kent een rijk verleden en je kunt talrijke historische monumenten 
bezoeken met gezellige terrassen (Hilvarenbeek, Haghorst, Oirschot en Eersel), plaatselijke 
musea en een aantal mooie voorbeelden van typische Teutenhuizen in de omgeving van 
Bergeijk. Hier fiets je in het land van de “contente mens”.
 
Geniet in Hilvarenbeek bij museumbrouwerij De Roos, deze authentieke dorpsbrouwerij is 
ontstaan in de 19e eeuw. Neem een kijkje in het museum en nip in het gezellige proeflokaal 
van een overheerlijke Bikse Tripel, de Roos, Konjel of een Rooie Fik.
 
Wil je tips voor lekker eten of heb je nog niet alles ontdekt in een dag? Boek een van de 
arrangementen. Meer informatie is te vinden op de losse bladen achterin dit boekje.

Sint-Benedictusabdij De Achelse Kluis (Achel Hermitage)
De Kluis 1
3930, Hamont-Achel – België
E: abdij@achelsekluis.org 
W: www.achelsekluis.org

Afstand: 59 km
Fietsknooppunten: 5-44-61-2-3-23-61-62-20-24-83-81-31-32-51-52-53-35-38-62-88-86-63
-60-61-7-69-3-1-93-2-32-33-217
*Let op: werkzaamheden 2016/2017. De centrumverbindingen zullen verdwijnen. Hiervoor in de plaats 

komen knooppuntnummers. Waar bekend zijn deze nummers toegevoegd in kleur.

Startpunten:
Centrum Hilvarenbeek, Vrijthof, 5081 CB Hilvarenbeek (vanuit het centrum naar kp 44 of 5)

Centrum Oirschot, Markt, 5688 AJ Oirschot (vanuit het centrum naar kp 61)

Natuurpoort De Achelse Kluis, Abdijweg 50, 5556 VE Valkenswaard (vanuit de Natuurpoort naar kp 33)
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Deelroute 5: Geniet van de groene omgeving naar de stille Kempen

s

Na het rustige Achel fiets je door Belgisch Limburg om via de groene gemeente Lommel in 
Postel te arriveren. Postel is bekend omwille van zijn abdij en is een deelgemeente van Mol. 
In Mol kan je onder meer het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer bezoeken.

Diep in de Kempen, tussen bossen en velden, ligt de Norbertijnerabdij Postel. Enkele 
gebouwen, oude en nieuwe, onsamenhangend maar mooi, die uitlopen op een eeuwenoud 
kerkje. Geniet van de groene omgeving en proef zeker een lekker “Postel”biertje met 
bijbehorende kaas.

Op de grens tussen Retie en Oud-Turnhout passeren we de Priorij van Corsendonk. Hier is 
momenteel een conferentiecentrum en hotel gevestigd. Naar de priorij werd ook een biertje 
“Corsendonk” genoemd dat gebrouwen wordt door Brasserie Du Bocq.

Net voor je Turnhout binnenfietst, kom je via een kleine omweg tot aan Brouwerij ’t Nest. 
Een fonkelnieuwe brouwerij met lekkere bieren die luisteren naar namen zoals “Hertenheer, 
Koekedam of Schuppenboer”.

De stille Kempen brengen je naar de historische hoofdstad van de Antwerpse Kempen: 
Turnhout. Turnhout staat gekend als “speelkaartenstad”. Het charmante stadscentrum met 
onder meer het Kasteel van de Hertogen van Brabant, historische markt en Taxandriamuse-
um, weet zeker te bekoren. Kom even op adem en geniet van een hapje en een drankje in één 
van de talrijke horecazaken.

Afstand: 62 km
Fietsknooppunten: 32-31-27-225-226-227-230-231-546-232-76-77-72-7-92-91-27-28-64
-47-62-46-45-1

Startpunt:
Centrum Turnhout, Boomgaardstraat, 2300 Turnhout (vanuit het centrum via knooppunt 45 naar 1)
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Deelroute 6: De smaak en mystiek van het kloosterleven

s

Abdij OLV van het Heilig Hart in Westmalle is omringd door bossen. De abdij van Westmalle 
ligt in de provincie Antwerpen. De abdij van Westmalle werd beschadigd tijdens de Eerste 
Wereldoorlog, er bleven slechts enkele monniken achter. Een nieuwe uitbreiding van de abdij 
werd in 1964 voltooid. Tegenwoordig zijn er een 20-tal monniken in de Westmalle Abdij.

Ze runnen een boerderij, een kaasmakerij en een brouwerij. Naast de twee bekende soorten 
bier produceren de monniken een uitstekende kaas. Al deze heerlijke producten kun je 
proeven in het nabijgelegen Café Trappisten. Ook kun je de producten kopen in de abdijwin-
kel.

Café Trappisten, van oorsprong een kruidenierszaak tegenover het Trappistenklooster, werd 
in 1923 gedeeltelijk een café. Na afbraak van het oude café zijn de deuren opnieuw geopend 
in een splinternieuw gebouw op dezelfde locatie. Kom tot rust en geniet op het heerlijke 
terras.
 
Ontdek tijdens je fietstocht de veelzijdige natuur en combineer deze met een verblijf in een 
van de vele gezellige hotels en B&B's. De lokale cafés en restaurants serveren uitstekend eten 
met verse regionale producten. 

In het plaatsje Merksplas vind je het bezoekerscentrum van de Landloperskolonie. Geopend 
vanaf september 2016. De Landloperskolonie is een trefpunt voor fietsers en wandelaars die 
gepassioneerd zijn door natuur en erfgoed.  Je vindt hier een rijkdom aan landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden.
 
Abdij OLV van het Heilig Hart
Antwerpsesteenweg 496
2390, Westmalle – België
E: info@trappistwestmalle.be 
W: www.trappistwestmalle.be

 Afstand: 30 km
Fietsknooppunten: 1-68-49-72-30-71-85-84-83-66-50-51-62

Startpunt:
Café Trappisten, Antwerpsesteenweg 487, 2390 Westmalle (vanaf het café naar knooppunt 68)



Routeboekje Proef de 5 Trappisten

Extra verbinding: Verkort je route via het Bels Lijntje

s

Wil je niet de gehele route fietsen? Het is mogelijk om je 
route te verkorten. Gebruik hiervoor de verbindingsroute 
van het Bels Lijntje. Het traject is een voormalige 
spoorwegverbinding tussen Tilburg en Turnhout.

De verwachtingen over de verbinding werden niet 
ingelost, daarom besloot men in 1973 om de laatste 
goederentrein te laten rijden. In 1989 werd op de 
bedding een fietspad aangelegd van Tilburg naar 
Turnhout. Langs de route vind je  verschillende 
seinwachtershuisjes en heeft een waardevolle fauna en 
flora de bedding ingenomen. Dit druk bereden fietspad 
is zeker de moeite waard om te ontdekken. Vele gastvrije 
ondernemers verwelkomen fietsers graag langs de route 
met horeca en bezienswaardigheden.

Afstand: 17 km
Fietsknooppunten: 63-93-92-91-82-87-5-3-2-1

Startpunten:
Café Zaal Terras Welkom, Stationstraat 57, 5131 BM 
Alphen (vanuit het café via kp 12 en 11 naar 63)

Centrum Turnhout, Boomgaardstraat, 2300 Turnhout 
(vanuit het centrum via kp 45 naar 1)

*Let op: werkzaamheden 2016/2017. De centrumverbindingen 

zullen verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen knooppunt-

nummers. Waar bekend zijn deze nummers toegevoegd in 

kleur.
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Tips voor een plezante beleving onderweg

Je ervaart de Trappisten en de natuurlijke en gebouwde omgeving met de fietsroute
Proef de 5 Trappisten! Vergeet zeker de gastvrije ondernemers niet die gevestigd zijn aan de 
route. Zij bieden de inhoudelijke invulling die jouw beleving extra versterkt.
 
Er zijn diverse arrangementen te boeken bij ondernemers. Daarnaast bieden ze producten 
aan die gemaakt zijn van Trappistenbier. Ervaar deze bijzondere belevingen in de vorm van 
Trappistenmenu’s en/of overnachtingen. Boek een van de arrangementen en ervaar de 
mystieke sfeer, bourgondische cultuur en spiritualiteit op de route.
 
De deelroutes en ondernemers aan de route en/of Trappistenarrangementen zijn achterin dit 
routeboekje op de losse bladen per deelroute terug te vinden.

Bekijk het aanbod arrangementen op www.tastesofabbeys.com. 





Tastes of Abbeys

Het idee voor deze internationale fietsroute, door Brabant en Vlaanderen, is ontstaan bij het 
Europese project Tastes of Abbeys. Door samenwerking tussen Routebureau Brabant, 
Toerisme Provincie Antwerpen, Vitaal Leisure Landschap regio Hart van Brabant, TastesofAb-
beys.com en diverse regionale partners is deze fietsroute met grote zorg uitgezet. Met als 
doel het stimuleren van duurzaam toerisme naar Trappistenkloosters.  De portaalsite van 
Tastes of Abbeys is het belangrijkste resultaat van het EU-project. Voor meer informatie kun 
je terecht op de website: www.tastesofabbeys.com, www.routesinbrabant.nl, www.visitbra-
bant.nl en www.kempen.be
  
Uitgave: 2016
Routebureau Brabant i.s.m. VisitBrabant, Toerisme Provincie Antwerpen, Vitaal Leisure 
Landschap regio Hart van Brabant, TastesofAbbeys.com en diverse regionale partners.

Niets van deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk zonder toestemming vermenigvuldigd of gepubliceerd worden. De 

informatie en fietsroutes zijn met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor 

eventuele onjuistheden en/of wijzigingen.    



1 Deelroute 1: Van De Koninck naar de zusters van Brecht 

Visit Antwerpen - Centraal Station
Koningin Astridplein
2018 Antwerpen
www.visitantwerpen.be

Abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth
Abdijlaan 9
2960 Brecht 
www.abdijnazareth.be

De Koninck
Mechelsesteenweg 291
2018 Antwerpen
www.dekoninck.be

Antwerpse Brouw Compagnie
www.seef.be

Toerisme Brecht
Gemeenteplaats 1
2960 Brecht
www.toerismebrecht.be 

Vakantiewoningen Loeyakkershof
Vaartdijk 11
2960 Brecht 
www.loeyakkershof.be 

Afspanning De Hand
Boomgaardstraat 1
2018 Antwerpen
www.dehand.be 

De Pelgrim
Boomgaardstraat 6-10
2600 Berchem
www.brasseriedepelgrim.be 

Toerisme Malle
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
www.toerisme-malle.be

Weetjes:
De stad Antwerpen is een populaire bestemming om een dagje (of weekendje) te bezoeken, 
vooral vanwege de goede bereikbaarheid en bekende winkelstraten. Antwerpen heeft een 
lange biertraditie die merkbaar is aan de vele biercafés die de stad telt, van kleine gezellige 
cafés in verdoken hoekjes tot bierspeciaalzaken in het kloppende hart van de stad.

Brouwerij De Koninck laat je verrassen in 10 interactieve ruimtes. Ontdek de geschiedenis, 
de unieke link met de stad en het ontstaan van het iconische “bolleke” Koninck. Deze 
beleving zal je zintuigen prikkelen.

De zoektocht naar een verloren gewaand recept van een oud Belgisch streekbier resulteerde 
tot de Antwerpse Brouw Compagnie. De missie van de Antwerpse Brouw Compagnie is om 
het legendarische Seefbier – na 80 jaar verdwenen te zijn – terug tot leven te brengen en 
het opnieuw z’n plaats te bezorgen als unieke Belgische bierstijl!

De Voorkempen, in de provincie Antwerpen, kenmerkt zich door de afwisseling van de vele 
parken met kasteeldomeinen en meer residentiële woonwijken. Zo tref je onder meer het 
Provinciaal Groendomein Vrieselhof,  met het gelijknamige kasteel, het kasteel De Villers, 
het kasteel De Caters en het kasteel van ’s Gravenwezel.

De zeepproducten van de “Brechtse” zusters, onder de naam “Trapp”, zijn te koop in de 
abdijwinkel. De abdijwinkel is dagelijks geopend van 8.30 uur - 12.00 uur en van
13.30 uur - 17.00 uur.
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1 Deelroute 1: Van De Koninck naar de zusters van Brecht 



2 Deelroute 2: Beleef Zundert in de voetstappen van een monnik

Abdij Maria Toevlucht 
Rucphenseweg 38
4882 KC Zundert
www.abdijmariatoevlucht.nl of
www.zunderttrappist.nl

Trappistbrouwerij de Kievit
Rucphenseweg 38
4882 KC Klein Zundert
www.zunderttrappist.nl

Van GoghHuis Zundert/
VVV Zundert en Brasserie Van Gogh
Markt 26 en 27
4881 CN Zundert
www.vangoghhuis.com

Hotel De Roskam
Molenstraat 1
4881 CP Zundert
www.hotel-de-roskam.nl

B&B Op den Vossenberg
Vossenbergstraat 3
4882 JG Klein Zundert
www.opdenvossenberg.nl

Camping Internationaal Priem/
Rustpunt De Kieviet
Rucphenseweg 51
4882 KB Klein Zundert
www.internationaalpriem.nl/
www.rustpuntdekieviet.nl 

Camping De Ossewei
Nieuwmoerseweg 18a
4885 KK Achtmaal
www.campingdeossewei.nl

Boerderij herberg In den Anker
Rucphenseweg 35 
4882 KB Klein Zundert
www.indenanker.nl
 
Herberg ‘t Pannehûske
Roosendaalsebaan 4 
4885 JK Achtmaal
www.pannehuske.nl 

Restaurant en Proeverij De Ruyterhof 
Hogestraat 22-A
4891 CB Rijsbergen
www.deruyterhof.nl

Bier- en Eetcafé Den Hoek 
Rucphenseweg 14
4882 KC Zundert
www.den-hoek.com 

Taverne ’t Dorp
Dorpsstraat 111 
2990 Wuustwezel-België 
www.tdorp.be

Nouws Tweewielcentrum en fietsverhuur
Achtmaalseweg 10
4881 VL Zundert
www.nouwstweewielcentrum.nl

Weetjes:
De abdijwinkel van Abdij Maria Toevlucht is geopend van dinsdag tot en met zaterdag: 14.15 
uur tot 16.45 uur. Zondag: 11.00 uur tot 11.50 uur en op maandag gesloten.

Al sinds 1900 werken de monniken van Abdij Maria Toevlucht volgens ‘ora et labora, bid en 
werk’ de regel van Sint-Benedictus.

Op de plek van het geboortehuis van Van Gogh staat nu het Vincent van GoghHuis. Het is 
een huis vol verhalen en beleving. Ontdek ook de Van GoghGalerie. Een plek voor de kunst 
van de toekomst. Ook vind je in Zundert de voormalig Hervormde Kerk (1805). Vincent van 
Gogh werd in deze kerk gedoopt en ging ‘s zondags mee naar de kerk en luisterde naar de 
preek van zijn vader.

Een mooie nabijgelegen stad om te ontdekken is Nassaustad Breda. Er is veel te zien en te 
beleven in Breda. Naast het gezellige winkelcentrum is er ook op het gebied van de Nassaus 
veel te zien. Zoals de Grote Kerk, waar de eerste Prins van Oranje en
9 Nassaus begraven liggen en het Kasteel van Breda wat nu de Koninklijke Militaire 
Academie is. 
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2 Deelroute 2: Beleef Zundert in de voetstappen van een monnik



3 Deelroute 3: Ontdek de wereld van La Trappe

Abdij OLV Koningshoeven
Eindhovenseweg 3
5056 RP Berkel-Enschot 
www.koningshoeven.nl of
  www.latrappetrappist.com   

Klooster Nieuwkerk Goirle 
Nieuwkerk 2
5051 PN Goirle
www.kloosternieuwkerkgoirle.nl

Vincents Tekenlokaal
Stadhuisplein 128
5038 TC Tilburg
www.vincentstekenlokaal.nl 

VVV Tilburg
Spoorlaan 434a
5038 CH Tilburg
www.vvvtilburg.nl   

VVV Goirle
Blz. Boekhandel Buitelaar
De Hovel 21
5051 NP Goirle
www.boekhandelbuitelaar.nl

Museum De Pont
Wilhelminapark 1
5041 EA Tilburg
www.depont.nl 

TextielMuseum
Goirkestraat 96
5046 GN Tilburg
www.textielmuseum.nl 

Druiventros Berkel-Enschot
Bosscheweg 11
5056 PP Berkel-Enschot
www.druiventros.nl

Hotel Ibis in Tilburg
Dr. Hub Van Doorneweg 105
5026 RB Tilburg
www.ibis-tilburg.nl 

B&B Tilburg Gust van Dijk
Tivolistraat 22
5017 HP Tilburg
www.bedandbreakfasttilburg.nl

B&B Maarle
Maarle 14
2382 Poppel - België
www.bbmaarle.com

Landgoed de Rosep 
Oirschotsebaan 15
5062 TE Oisterwijk
www.rosep.com

Eet- en Drinkerij De Roovertsche Leij
Gorps Baantje 1
5051 PX Goirle
www.roovertscheleij.nl 

Café Zaal Terras Welkom
Stationstraat 57
5131 BM Alphen
www.cafezaalwelkom.nl 

Weetjes:
De abdijwinkel van Abdij OLV Koningshoeven is per seizoen op verschillende dagen en 
openingstijden geopend. Kijk voor actuele informatie op de website www.koningshoeven.nl.

Bij Museum De Pont komt kunst tot leven, waar in de diepte en niet in de breedte 
verzameld wordt en waar soloartiesten de kans krijgen om exposities te organiseren.

Breng een bezoek aan het TextielMuseum. Een museum met een collectie die bestaat uit 
textieltechniek, industriële cultuur, textielvormgeving en beeldende kunst.
Het dwaalgebied in Tilburg is waar je, als je goed kijkt, verborgen pareltjes en bijzondere 
verhalen zult vinden!

In het hart van Tilburg ligt de Spoorzone, tot voor kort een besloten stuk stad van tientallen 
hectares groot. Tussen dit industrieel erfgoed en de nieuwe architectuur krijgen evenemen-
ten, ondernemerschap en vernieuwing de ruimte.
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3 Deelroute 3: Ontdek de wereld van La Trappe



4 Deelroute 4: Zoek de grens op in de Brabantse Kempen 

Abdij Maria Toevlucht 
Rucphenseweg 38
4882 KC Zundert
www.abdijmariatoevlucht.nl of
www.zunderttrappist.nl

Trappistbrouwerij de Kievit
Rucphenseweg 38
4882 KC Klein Zundert
www.zunderttrappist.nl

Van GoghHuis Zundert/
VVV Zundert en Brasserie Van Gogh
Markt 26 en 27
4881 CN Zundert
www.vangoghhuis.com

Hotel De Roskam
Molenstraat 1
4881 CP Zundert
www.hotel-de-roskam.nl

B&B Op den Vossenberg
Vossenbergstraat 3
4882 JG Klein Zundert
www.opdenvossenberg.nl

Camping Internationaal Priem/
Rustpunt De Kieviet
Rucphenseweg 51
4882 KB Klein Zundert
www.internationaalpriem.nl/
www.rustpuntdekieviet.nl 

Camping De Ossewei
Nieuwmoerseweg 18a
4885 KK Achtmaal
www.campingdeossewei.nl

Sint-Benedictusabdij De Achelse Kluis
(Achel Hermitage)
De Kluis 1
3930 Hamont-Achel  - België
www.achelsekluis.org

Natuurpoort De Achelse Kluis
Abdijweg 50
5556 VE Valkenswaard

Brouwerij Vessem – De Gouden Leeuw
Jan Smuldersstraat 24,
5512 AZ Vessem
www.brouwerijvessem.nl 

Museumbrouwerij De Roos
Sint Sebastiaanstraat 4
5081 ZG Hilvarenbeek
www.museumbrouwerij.nl 

VVV Land van de Hilver
Paardenstraat 1
5081 CG Hilvarenbeek
www.vvvlandvandehilver.nl

VVV Brabantse Kempen
www.vvvdebrabantsekempen.nl 

VVV de Groote Heide
www.vvvdegrooteheide.nl 

VVV Valkenswaard
Markt 19
5554 CA Valkenswaard
www.vvvvalkenswaard.nl
 

Boerderij herberg In den Anker
Rucphenseweg 35 
4882 KB Klein Zundert
www.indenanker.nl
 
Herberg ‘t Pannehûske
Roosendaalsebaan 4 
4885 JK Achtmaal
www.pannehuske.nl 

Restaurant en Proeverij De Ruyterhof 
Hogestraat 22-A
4891 CB Rijsbergen
www.deruyterhof.nl

Bier- en Eetcafé Den Hoek 
Rucphenseweg 14
4882 KC Zundert
www.den-hoek.com 

Taverne ’t Dorp
Dorpsstraat 111 
2990 Wuustwezel-België 
www.tdorp.be

Nouws Tweewielcentrum en fietsverhuur
Achtmaalseweg 10
4881 VL Zundert
www.nouwstweewielcentrum.nl

VVV Cranendonck
Schepenhuis Budel
Markt 28
6021 CE Budel
www.vvvcranendonck.nl 

Hotel de Kroon 
Rijkesluisstraat 6
5688 ED Oirschot
www.hoteldekroon.nl

Herberg De Schutskuil 
Oude Grintweg 100
5688 MB Oirschot
www.schutskuil.nl

Restaurant De Hofkaemer
Hof 18,
5571 CC Bergeijk
www.hofkaemer.nl

Fiets- en tandemverhuur van der Mierden
Akkerweg 2
5531 NT Bladel
www.fietsverhuurbrabant.nl
 
Fietsen met Streken  
www.fietsenmetstreken.nl

Weetjes:
De abdijwinkel van de ‘Achelse Kluis’  is van dinsdag t/m zaterdag geopend tussen 09.00 
uur-12.00 uur en van 13.00 uur-17.00 uur.

In Hilvarenbeek ligt het mooie landgoed Gorp en Roovert vlak langs de Belgische grens.
De kern van het landgoed wordt gevormd door de twee zeer oude buurtschappen “Gorp” en 
“Roovert”. Tegenwoordig bestaat het historische gedeelte van Gorp uit vier oude boerderij-
en (gebouwd in 1925). De kern van Roovert bestaat uit drie oude langgevelboerderijen.

Het dorp Diessen heeft een zeer oude geschiedenis. Al vóór de jaartelling was het gebied 
bewoond en reeds vanaf de achtste eeuw dateren de banden met Sint Willibrord. Vandaar 
dat het meest markante gebouw, de vijftiende-eeuwse kerk, aan deze heilige is gewijd. 

Haghorst is een pittoresk ontginningsdorp met een geweldige natuur. Met haar Wilhelmina-
kanaal is het plaatsje ideaal voor fietstochten en picknicks aan de sluis. In de zomermaan-
den passeren tientallen boten deze sluis, waar je dan ook kunt genieten van het schutten 
van de boten en de jachten, een echte bezienswaardigheid!

Beerze Brouwerij de Gouden Leeuw in Vessem is van oudsher een brouwerij. De brouwerij 
heeft haar eigen biermerk namelijk Beerze. Ook is er de mogelijkheid om hier te overnach-
ten in het bijbehorende hotel of kom een hapje eten in het restaurant met uitgebreid terras. 

Weetjes:
De abdijwinkel van Abdij Maria Toevlucht is geopend van dinsdag tot en met zaterdag: 14.15 
uur tot 16.45 uur. Zondag: 11.00 uur tot 11.50 uur en op maandag gesloten.

Al sinds 1900 werken de monniken van Abdij Maria Toevlucht volgens ‘ora et labora, bid en 
werk’ de regel van Sint-Benedictus.

Op de plek van het geboortehuis van Van Gogh staat nu het Vincent van GoghHuis. Het is 
een huis vol verhalen en beleving. Ontdek ook de Van GoghGalerie. Een plek voor de kunst 
van de toekomst. Ook vind je in Zundert de voormalig Hervormde Kerk (1805). Vincent van 
Gogh werd in deze kerk gedoopt en ging ‘s zondags mee naar de kerk en luisterde naar de 
preek van zijn vader.

Een mooie nabijgelegen stad om te ontdekken is Nassaustad Breda. Er is veel te zien en te 
beleven in Breda. Naast het gezellige winkelcentrum is er ook op het gebied van de Nassaus 
veel te zien. Zoals de Grote Kerk, waar de eerste Prins van Oranje en
9 Nassaus begraven liggen en het Kasteel van Breda wat nu de Koninklijke Militaire 
Academie is. 
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4 Deelroute 4: Zoek de grens op in de Brabantse Kempen 



5 Deelroute 5: Geniet van de groene omgeving naar de stille Kempen

Toerisme Mol
Markt 1
2400 Mol
toerisme.gemeentemol.be 

Norbertijnenabdij Postel
Abdijlaan 16
2400 Mol
www.abdijpostel.be 

Kasteel van de Hertogen van Brabant
Kasteelplein 1
2300 Turnhout

Taxandriamuseum
Begijnenstraat 28
2300 Turnhout
www.taxandriamuseum.be 

Priorij Corsendonk Hotel
Corsendonk 5
2360 Oud-Turnhout
www.priorij-corsendonk.be

Brouwerij Het Nest
www.brouwerijhetnest.be

Den Spytighen Duvel
Otterstraat 99
2300 Turnhout
www.spytighenduvel.be 

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer
Zilvermeerlaan 2
2400 Mol
www.zilvermeer.be
  
Café De Penge   
Lindekensstraat 45
2300 Turnhout
www.depenge.be
  
Corsendonk Hotel Viane Korte 
Vianenstraat 2
2300 Turnhout  
www.corsendonkviane.be 

Sunpark Kempse Meren 
Postelsesteenweg 100
2400 Mol  
www.sunparks.com 

De Klothoeve 
Eerselseweg 1 
2400 Mol 
www.deklothoeve.be 

Café Kor
Markt 19 
2470 Retie

Toerisme Turnhout
Grote Markt 44
2300 Turnhout
www.toerismeturnhout.be

Weetjes:
Sinds 1140 woont er een groepje kloosterlingen in de abdij van Postel. Zij worden norbertijnen 
genoemd, naar hun stichter de heilige Norbertus.

De oorsprong van de Priorij van Corsendonk gaat terug tot de 14de eeuw. Het gerestaureerde 
klooster, met zijn monumentale kapittelzaal, gotische keldergewelven en renaissancepark, is nu 
een hotel en conferentiecenter.

Het Provinciaal Domein Zilvermeer is een bekende toeristische trekpleister. Al sinds 1959 
komen elke zomer duizenden toeristen uit binnen- en buitenland van de zon genieten op het 
hagelwitte strand. Het recreatiedomein is gelegen in een mooie, bosrijke omgeving.
Naast een strand met een zwemmeer beschikt het domein over een uitgebreide buitenspeeltuin 
voor alle leeftijden. Je kan er ook overnachten op de camping.
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5 Deelroute 5: Geniet van de groene omgeving naar de stille Kempen



6 Deelroute 6: De smaak en mystiek van het kloosterleven

Toerisme Malle
Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
www.toerisme-malle.be

Abdij OLV van het Heilig Hart
Antwerpsesteenweg 496
2390 Westmalle 
www.trappistwestmalle.be

Café Trappisten
Antwerpsesteenweg 487 
2390 Westmalle
www.trappisten.be

B&B Noodrust
Jagersweg 51
2390 Westmalle  
www.noodrust.be 

Bezoekerscentrum van de Landloperskolonie 
van Merksplas
www.kempenslandschap.be

Weetjes:
De abdijwinkel van de ‘Achelse Kluis’  is van dinsdag t/m zaterdag geopend tussen 09.00 
uur-12.00 uur en van 13.00 uur-17.00 uur.

In Hilvarenbeek ligt het mooie landgoed Gorp en Roovert vlak langs de Belgische grens.
De kern van het landgoed wordt gevormd door de twee zeer oude buurtschappen “Gorp” en 
“Roovert”. Tegenwoordig bestaat het historische gedeelte van Gorp uit vier oude boerderij-
en (gebouwd in 1925). De kern van Roovert bestaat uit drie oude langgevelboerderijen.

Het dorp Diessen heeft een zeer oude geschiedenis. Al vóór de jaartelling was het gebied 
bewoond en reeds vanaf de achtste eeuw dateren de banden met Sint Willibrord. Vandaar 
dat het meest markante gebouw, de vijftiende-eeuwse kerk, aan deze heilige is gewijd. 

Haghorst is een pittoresk ontginningsdorp met een geweldige natuur. Met haar Wilhelmina-
kanaal is het plaatsje ideaal voor fietstochten en picknicks aan de sluis. In de zomermaan-
den passeren tientallen boten deze sluis, waar je dan ook kunt genieten van het schutten 
van de boten en de jachten, een echte bezienswaardigheid!

Beerze Brouwerij de Gouden Leeuw in Vessem is van oudsher een brouwerij. De brouwerij 
heeft haar eigen biermerk namelijk Beerze. Ook is er de mogelijkheid om hier te overnach-
ten in het bijbehorende hotel of kom een hapje eten in het restaurant met uitgebreid terras. 

Weetjes:
De abdijwinkel van OLV van het Heilig Hart is dagelijks geopend, gesloten op gebedstijden en 
op zondag.  

De kruidenierszaak (nu: Café Trappisten) werd destijds gepacht van de Trappisten.
De paters werden betaald met een beperkte som geld, 2 karren mest en één fles jenever.

In Westmalle is er binnen de muren van de abdij een boerderij, een bakkerij, een brouwerij en 
een kaasmakerij. De trappistenkaas van Westmalle is een halfharde, gerijpte kaas die traditiege-
trouw wordt bereid. Hij is verkrijgbaar aan de Poort van de Abdij of in Café Trappisten.

Vergeet bij Café Trappisten niet te proeven van een portie Trappistenkaaskrotten samen met 
een Westmalle Trippel of een Westmalle Dubbel. Of waarom bestel je geen half om half?  
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6 Deelroute 6: De smaak en mystiek van het kloosterleven


