
 
Persbericht 
 
De bron van de Tridaine en het trappistenbier van Rochefort bedreigd 
 
 
Rochefort, 18 juni 2013 - De Onze-Lieve-Vrouwabdij van Saint-Remy, waar de 
trappist van Rochefort wordt gebrouwen, wil de Waalse overheid en de bevolking 
waarschuwen. Het uitbreidingsproject van de steengroeve van Lhoist vormt een 
risico vormt voor de Tridaine-bron, waaruit de abdij zuiver water put voor de 
brouwerij. De haalbaarheidsstudie, waarvan de resultaten onlangs bekend 
werden gemaakt, toont immers aan dat de bron van de Tridaine zal opdrogen 
indien de groeve-uitbater zijn project mag uitvoeren. Een rechtstreeks gevolg 
daarvan zou zijn dat zowel de brouwerij als de stad Rochefort hun water van 
uitzonderlijke kwaliteit zouden verliezen. Bovendien zou ook een volledig 
ecosysteem vernield worden, en dat allemaal om de steengroeve zowat 20 jaar 
langer in bedrijf te houden. 
 
Industrieel Lhoist wil de exploitatie van zijn kalksteengroeve op het Plateau de Gerny, in 
het gehucht “La Boverie” te Rochefort voortzetten tot op een niveau van 220 m boven de 
zeespiegel. Door tot dit niveau hoogte te graven zou de bron van de Tridaine echter 
vernield worden. Deze bevindt zich op 210 m hoogte en daalt verder af tot 160 m 
hoogte. 
 
De Onze-Lieve-Vrouw-abdij van Saint-Remy protesteert tegen dit project, omdat 
daardoor de bron van de Tridaine, die sinds 1833 in haar bezit is, definitief zou 
opdrogen. Dit bronwater is zo zuiver dat het niet eens behandeld hoeft te worden. Het is 
een onmisbaar ingrediënt voor de drie trappistsoorten van Rochefort die in de Abdij 
gebrouwen worden. Bovendien zou de stad Rochefort zelf niet meer bevoorraad worden 
met dit hoogwaardig water. Al sinds 1892 levert de Abdij jaarlijks ongeveer 400.000 m3 

gratis aan de stad. 
 
Door de steengroeve dieper uit te graven, zou de industrieel Lhoist ook een 
overeenkomst van 1984 met de Abdij verbreken. Daarin verbindt het bedrijf zich ertoe 
om niet lager dan 220 meter te dalen om de Tridaine-bron te beschermen! 
 
Om dit bronwater te vervangen, wil de uitbater van de steengroeve water oppompen 
enerzijds van de Membre du Lion en de Membre de l’Arche en anderzijds grondwater 
vanuit Gerny om zo het kwantitatief en/of kwalitatief tekort voor de stad Rochefort en 
de Abdij Saint-Remy op te vangen. Dit water zou echter van minder goede kwaliteit zijn 
en zou moeten worden behandeld om het drinkbaar te maken. Het water zou veel 
minder zuiver zijn dan die van het huidige bronwater, dat geen enkele chemische of 
fysische behandeling vereist! 
 
De Abdij van Saint-Remy maakt zich zorgen over de gevolgen voor haar trappistenbier. 
De smaak en de kwaliteit ervan zijn bedreigd. Indien het trappistenbier van Rochefort 
niet meer kan worden gebrouwen in die omstandigheden waaraan het zijn typische 
kenmerken dankt, dan is de kernactiviteit van de brouwerij in gevaar. En daarmee ook 
de 30 rechtstreekse banen en de honderden onrechtstreekse banen die ervan afhangen. 
De Abdij en de brouwerij verbruiken jaarlijks ongeveer 100.000 m3 water. De brouwerij 



 
produceert 35.000 hl trappist per jaar, en de productie zal de komende jaren worden 
opgevoerd naar 50.000 hl. 
 
Bovendien zou heel de streek van Rochefort de vernieling van een uitzonderlijk 
ecosysteem betreuren. Dit ecosysteem hangt samen met dit bronwater voor het floreren 
van ondermeer vleermuizen en grotdieren en houdt het natuurlijk evenwicht in stand. 
 
In dit stadium van het project moet Lhoist eerst een milieuvergunning verkrijgen om de 
pomptesten mogen uit te voeren. De onderneming moet vervolgens een milieueffecten-
onderzoek laten uitvoeren, waarna de aanvraag tot exploitatievergunning zal worden 
ingediend. De uitbater van de steengroeve kan momenteel geen garanties geven over de 
waterkwaliteit tijdens de extractie. Evenmin kan hij garanties geven dat er voldoende 
water zal zijn voor de Abdij of de stad Rochefort en haar inwoners.  
 
Bovendien zijn er voor de abdij en de stad astronomische bedragen gemoeid met het 
oppompen van het water en het tegengaan van poelvorming onderin de steengroeve, 
meer bepaald voor elektriciteit, pompinstallaties, onderhoud enz. De elektriciteitskosten 
voor het oppompen alleen al lopen op tot 50 cent per kubieke meter. Voor 800.000 m3 

per jaar is dat dus ongeveer 400.000 euro per jaar. En dit gedurende heel de 
exploitatieperiode en uiteraard ook daarna. Deze kosten bestaan vandaag niet, omdat 
het water gewoon door de zwaartekracht naar de abdij stroomt. 
 
De Onze-Lieve-Vrouw-abdij van Saint-Remy vraagt de Waalse overheid met aandrang 
om bij de behandeling van het dossier rekening te houden met de impact van de werken: 
het opdrogen van een unieke bron, de verhoging van de waterdistributiekosten voor de 
Abdij en voor de stad Rochefort en de aantasting van een ambachtelijk bier met 
wereldfaam.  
 
Bovendien wil de Abdij dat het Waals gewest de preventiezone verbonden aan de 
waterwinningsvergunning van de Abdij erkent. Het dossier werd in januari 2012 aan de 
bevoegde administratie overgemaakt en is sindsdien vastgelopen. Een handtekening van 
de minister zou de uitdieping van de steengroeve vermijden, die zich middenin de 
preventiezone bevindt, en dit zou de bron van de Tridaine voor opdroging behoeden. 
 
In afwachting bereidt de Abdij informatie- en steunacties voor (petitie en 
commentaarbrieven) via de website www.tridaine.be en de Facebook-pagina “Sauvez 
la Tridaine” (Red de Tridaine). 
 
Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met: 
 
Christophe De Doncker     Melissa Bernard 
ESHER Milieu        CC Strategies 
Woordvoerder van de Abdij van Rochefort  0479/46.33.94 
0498/43.69.09      02/704.46.90   
Christophe@esher.be      mbernard@ccstrategies.be  
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