
Ontdek de
Achelse Kluis ...
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In de herberg van de abdij 
kan je proeven van ...
De Achelse Kluis brouwt vier verschillende trappisten-
bieren. De Achel Blond 8 en Achel Bruin 8 worden
afgevuld op 33cl fl esjes; de Achel Blond Extra 9.5 en 
Achel Bruin Extra 9.5 worden afgevuld op 75cl fl essen. 
De vier trappistenbieren van Achel kunnen ter plaatse 
gedegusteerd worden in de herberg maar worden ook 
verkocht in de abdijwinkel. Ook in de betere dranken-
handel zijn de vier bieren verkrijgbaar in binnen -en 
buitenland. In de herberg worden de Achel Blond 8 en 
Achel Bruin 8 ook aangeboden van het vat. Beide bieren
verschillen van het gelijknamige fl essenbier door de 
afwezigheid van een hergisting op fl es maar ook door 
toevoeging van een aantal extra ingrediënten om de 
smaakbeleving van het vatenbier naar een hoger niveau 
te tillen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Sint Benedictusabdij / 
De Achelse Kluis 
De Kluis 1
3930 Hamont-Achel
Tel.  +32 (0) 11 23 91 00
abdij@achelsekluis.org
www.achelsekluis.org

VVV-kantoor
Gen. Dempseylaan 1
3930 Hamont-Achel
Tel. 011 64 60 70
info@toerisme-hamont-achel.be
www.toerisme-hamont-achel.be

UiTpunt Hamont-Achel
Wal 26, 3930 Hamont-Achel
Tel. 011 51 05 02          
uitpunt@hamont-achel.be          

www.hamont-achel.be

Hamont-Achel telt verschillende trappisten-
wandelroutes, allen genaamd naar een 
trappist, die zowel het groene Achel als 
het stedelijke Hamont doorkruisen.  

Vanuit de abdij ‘De Kluis’ vertrekken 
de routes ‘Achel’ en ‘La Trappe’.

De wandelkaart met deze routes is te koop 
in de abdijwinkel, het VVV-kantoor en het 
UiTpunt te Hamont-Achel.

OPENINGSTIJDEN 

Herberg: 10:00 - 20:00 u
Abdijwinkel: 10.00 - 18.00 u
Hoogseizoen (jul-aug): 7/7
Tussenseizoen (mei-jun & sep-okt): 6/7, maandag gesloten
Laagseizoen (nov-dec-jan-feb-mar-apr): 
5/7, maandag & dinsdag gesloten

Een rondleiding met gids in de abdijgebouwen voor 
groepen van minimum 10 personen is ook mogelijk. 
Op de website kan men de verschillende formules terug-
vinden en de contactgegevens om hiervoor een afspraak 
te maken.
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De monnikengemeenschap van 

de Sint-Benedictusabdij behoort tot 

de ‘Orde van de Cisterciënzers van de 

Strikte Observantie’, in de volksmond 

‘trappisten’ genoemd.
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De oude Achelse Kluis
De Achelse Kluis heeft een lange geschiedenis. 
Omstreeks 1650 trokken katholieken uit Valkenswaard 
omwille van de godsdienstoorlogen naar deze verlaten 
plek in Achel en bouwden er een grenskapel. De pas-
toor van Valkenswaard trok er een bescheiden pastorij 
op, precies op de plaats waar vandaag het poortge-
bouw van de Achelse Kluis staat.

In 1686 stichtte Eindhovenaar Peter van Eynatten
in deze pastorij, die inmiddels verlaten was, een 
kleine gemeenschap van kluizenaars of eremieten: 
de Achelse Kluis. 

De eerste kluizenaars verbleven in deze abdij met 
maximaal 13 broeders. Ze leefden in gebed en 
deden aan landbouw in de directe omgeving. 
Ook gaven ze onderwijs en vingen ze oude of zorgbe-
hoevende priesters op.hoevende priesters op.

Een nieuwe ‘kluis’: 
trappistenklooster
Nadat de Franse Revolutie in 1798 het klooster had gesloten 
en de gebouwen in verval geraakten, lieten de paters 
trappisten van Westmalle in 1846 hun oog vallen op deze 
unieke plek, ideaal voor de vestiging van een nieuw klooster 
van een strenge gesloten orde. Zo zetten ze als het ware de 
traditie van de kluizenaars verder en bleef de naam van de 
‘Achelse Kluis’ bewaard.

De Achelse Kluis was sindsdien een bloeiend trappistenkloos-
ter met een grote landbouwuitbating. Zij legden zich echter 
ook toe op andere economische activiteiten, die zorgen voor 
tewerkstelling in de omgeving: de verkoop van gespeciali-
seerde producten zoals was, groenten en fruit, vee en zuivel-
producten, koperproducten waaronder de merkwaardige 
brandspuiten, drukwerk, boenwas, … 

De bekende brouwerij met haar Achelse trappist is opgestart 
in 1850. 

Oorlogsleed
Het trappistenklooster werd een strijdtoneel in WO I en 
WO II. Generaal De Schepper, die zich in 1914 met een klein 
legertje vrijwilligers in de Kluis had verschanst, veroorzaakte 
een beschieting van de Kluis door het Duitse leger. Tijdens 
de eerste wereldoorlog,  werden de brouwketels weggehaald 
door de Duitsers. De Achelse Kluis werd in 1916 langs de 
noordzijde hermetisch afgesloten door een elektrische 
draadversperring, die deel uitmaakte van een militaire 
grensafsluiting van het drielandenpunt tot aan de zee.
In 1942 werd de Kluis nogmaals door de Duitse bezetter 
volledig ontruimd en ernstig beschadigd. 

Al in 1925 werden plannen gemaakt om de Achelse Kluis 
volledig her op te bouwen. Dit lukte echter niet en de zaak 
werd pas in de periode 1946-1949 defi nitief aangepakt. Ook 
toen kon slechts een beperkt gedeelte van het bouwplan 
gerealiseerd worden, zodat de huidige Achelse Kluis een 
merkwaardige bouwgeschiedenis presenteert, gaande 
van oude 18e-eeuwse constructies uit de kluisperiode en 
gebouwen uit de hele geschiedenis van de trappistentijd 
(1846-1950). De Achelse Kluis beschikt eveneens over (1846-1950). De Achelse Kluis beschikt eveneens over 
een parel van monument: de neogotische kloosterkerk van 
architect Pierre Cuypers uit 1885.

De oude kluizenaarskapel, ten westen van de kerk, werd 
gebouwd in 1736 en is één van de oudste monumenten 
uit de streek.
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Trappistenbier
In 1998 werd na meer dan 80 jaar het brouwen van de 
Achelse Trappist hernomen. Vandaag worden 4 Achelse 
trappistenbieren gebrouwen binnen de abdijmuren. 

De brouwerij grenst aan een cafetaria waar men een 
zicht heeft op de brouwinstallatie en enkele gistingsvaten. 
Op regelmatige basis kan de bezoeker ook zien hoe de 
brouwer aan het werk is in deze brouwerij. 

Men kan ook terecht in de abdijwinkel waar een 
breed assortiment aan trappistenbieren en andere 
trappistenproducten verkrijgbaar zijn van over de hele 
wereld. Hiernaast is er ook een ruim monastiek aanbod 
in de vorm van boeken, kaarsen, kaarten en vele andere 
artikelen.


