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Trendy Trappistenroute

Bierroutes om Vlaanderen met
de fiets te verkennen zijn trendy.
Zo is net een grensoverschrij-
dend fietstraject gelanceerd dat
door de Vlaamse provincies Ant-
werpen en Limburg en door het
Nederlandse Noord-Brabant
loopt. Thema is ‘Proef de 5 trap-
pisten’, want de langeafstands-
route passeert langs de abdijen
van Westmalle, Zundert, Brecht,
Berkel-Enschot en Achel. Dit ini-
tiatief richt zich vooral tot fiet-
sers die een paar dagen in de re-
gio willen doorbrengen, want de
trajecten lopen wel langs de fiets-
knooppunten maar vormen geen
lussen. Bedoeling is om van de
ene bestemming naar de andere
te rijden. Wie de zes deelroutes
aflegt, krijgt 334 km onder de
wielen geschoven. 

TWEE FIETSLUSSEN
Wij gaan voor de klassieker: de

Trappistenroute van de Ant-
werpse toeristische diensten.
Die is geknipt voor een daguit-
stap. De folder met kaart kun-
nen we downloaden via de Kem-
pen-website. Het traject is 44
km lang en loopt voor een stuk
langs het fietsknooppuntennet-
werk. Op sommige plekken
moeten we dan weer de zeshoe-
kige bordjes met de routenaam
volgen. Een verkorting is moge-
lijk en zo worden twee lussen
gecreëerd. Voor wie slechts een
kleine 25 km wil afmalen, raden
we de zuidelijke lus aan via Mal-
le en Zoersel. Dat is op land-
schappelijk vlak het mooiste tra-
ject.
De wagen laten we achter op

de parking van café Trappisten
aan de Antwerpsesteenweg 487
in Westmalle. Wij gaan voor het
volledige parcours en zijn na
een tiental kilometer al twee
trappistenmonumenten gepas-
seerd: bij het vertrekpunt de ab-
dij O.L.V. van het Heilig Hart
van de trappisten en de abdij
O.L.V. van Nazareth in de
Brechtse heide. Hier maken de
trappistinnen onder andere eco-
logische zeepproducten, te koop
in de kleine abdijwinkel.

KOETSHUIS
De tocht loopt dan een stukje

langs het kanaal en door een in-
dustrieterrein, maar daarna
worden we weer getrakteerd op
mooiere stukken. Opgelet aan
wandelknooppunt 17. Daar zegt
de fietsaanduiding dat we
schuin links moeten, terwijl de
route eigenlijk rechtdoor gaat. 
Ook in de buurt van het domein
de Renesse in Oostmalle is ver-
warring mogelijk. Uitzonderlijk
staat de richtingaanduiding 
(naar links) daar achter een
kruispunt in plaats van ervoor.
De groene oase met het kasteel

van de graven de Renesse vormt
een mooi rustpunt en is op de
zonnige lentedag die we hebben
uitgekozen voor onze tocht, een
fotogeniek decor voor commu-
nicantenkiekjes. Op zondag en
maandag is het kasteelcafé Het 
Binnenhof met ridderzaal en
terras in de namiddag open.
Maar het is woensdag. Wij laten
ons verleiden door de zon op het
terras van het Koetshuis van de
Renesse – een geschikt alterna-
tief – en rijden dan door velden
en bossen via Zoersel terug naar
het vertrekpunt. Daar genieten
we als afsluiter van een trappist,
gebrouwen in de abdij aan de
overkant van de baan. Een wel-
verdiende traktatie.
KRIS LECOMTE

i www.domeinderenesse.be, 
www.tastesofabbeys.com, 
www.kempen.be

Precies 180 jaar geleden – in 
1836 – kregen de monniken van 
het Cisterciënzerklooster in 
Westmalle de toestemming om 
bier te drinken bij hun 
middagmaal.  Ze bouwden 
meteen een brouwerij, mochten 
zich vanaf dan trappisten 
noemen en produceerden in 
december van dat jaar de eerste 
liters gerstenat. 

BOOM
ZO 08/05

Kunstenaars
in De Schorre
In het provinciaal recreatiedo
mein De Schorre is zondag de 
kunstenaarsmarkt aan haar 
derde editie toe. Zo’n honderd 
schilders, grafici, beeldhou
wers en keramisten stellen 
van 12 tot 17u hun creaties 
voor. De marktlocatie bevindt 
zich aan fietsknooppunt 26. 
Handig om het bezoek te com
bineren met een tochtje in de 
regio. (kl)
i  www.deschorre.be

MOL
ZO 08/05

Wielerfeest
aan Zilvermeer
Het Zilvermeer vormt zondag 
de start en aankomstplaats 
voor het Sus Luyten Wieler
feest. De bewegwijzerde par
coursen richten zich tot recre
atieve fietsers, gezinnen met 
kinderen en wielertoeristen. 
Vertrekken kan individueel of 
in groep van 7 tot 11u voor 
deelnemers aan de 85 en 125 
km en van 7 tot 13u voor wie 
25 of 55 km wil afmalen. (kl)
i  www.zilvermeer.be

ANTWERPEN
TOT 29/05

Cadixroute
op Eilandje
De Cadixroute is een jaarlijks 
parcours op het Eilandje langs 
uitvergrote reproducties van 
kunstwerken. Voor deze editie 
gingen de kunstenaars aan de 
slag met het thema ‘Tussen 
stad en haven’. Het plannetje 
met het wandeltraject (2 km) 
is tot 29 mei verkrijgbaar bij 
het MAS Havenpaviljoen, Han
zestedenplaats 13, en Info Cul
tuur, Grote Markt 11. (kl)
i  www.portofantwerp.com

KLUISBERGEN
ZA 07/05  ZO 08/05 

Naar Vlaamse
Ardennen
Dit weekend staat in de 
Vlaamse Ardennen de Om
loop Kluisbergen op de spor
tieve agenda. De vertrekplaats 
is gelegen aan Brugzavel 25a 
in Berchem (Kluisbergen). De 
parcoursen van 6, 12, 18, 25 
en 50 km hebben het heuvel
achtige hart van de regio als 
decor. Starten kan zaterdag 
tussen 6.30 en 10u en zondag 
tussen 6.30 en 15u. (kl)
i  www.wandelen.be

LIMBURG
NIEUW

Fiets eens
door water
Op zoek naar een aparte en 
coole fietservaring? Daarvoor 
kunt u sinds kort terecht in 
Limburg. U peddelt er met de 
tweewieler dwars door de vij
vers van De Wijers in domein 
Bokrijk, bij knooppunt 91. Dat 
gebeurt via een nieuw aange
legd fietspad van 212m lang 
en 3m breed, met het water 
aan weerszijden op ooghoog
te. (kl)
i  www.toerismelimburg.be

BUITEN

De Trappistenroute van de Antwerpse toeristische dien
sten is geknipt voor een daguitstapje. FOTO'S RR


