
De favoriete
fietstochten van 

norbertijn Eric

Averbode - Het land van de Witte 
verkennen - 15 km
Dit parcours voert je eerst dwars doorheen 
Averbode-bos. Je rijdt doorheen Testelt: een 
beschermd cultuur-historisch landschap. Je ontdekt 
er de 15de eeuwse Sint-Pieterskerk omgeven door 
een mooie kerkhofmuur en schaduwrijke bomen. 
Hou aan de Demer zeker ook even halt bij de 
watermolen die de abdij bouwde en in 1608 in 
gebruik nam. Daarna bereik je Zichem dat ook heel 
wat erfgoed te bieden heeft: de Sint-Eustachiuskerk 
die tussen 1300 en 1500 werd opgetrokken in 
Demergotiek, de restanten van het Elzenklooster dat 
teruggaat op een 14de eeuws Begijnhof en de 
imposante Maagdentoren (een versterkte donjon uit 
de 14de eeuw). Deze fietstocht eindigt met een klim 
naar de abdij die je voert doorheen de legendarische 
'lekdreef'.

Het Moment

Abdijstraat 1 | 3271 Averbode
Navigatie-adres voor inkom en parking: 

Herseltsebaan 2 | 3271 Averbode

T 013 69 99 34
info@averbodemoment.be
www.averbodemoment.be
@averbodemoment 

Deze wandeling kwam tot stand in samenwerking 
met de Abdij van Averbode, in het bijzonder met 

norbertijn Eric Seghers.

In de binnenkant van deze folder kan je een grotere 
kaart terugvinden. Of gebruik de fietsknooppunten 
hieronder. 

Veel fietsplezier gewenst! 

Fietsknooppunten

18 - 56 - 81 - 57 - 59 - 58 - 83 - 25

15 km



Het land van 
de Witte 

verkennen

15 km

Welkom in Het Moment! 
Dorst of honger na het fietsen? Kom op adem in het Abdijcafé!

Ons terras biedt het mooiste zicht in de hele streek: de Abdij van 
Averbode in volle glorie. Je moet het zien om het te geloven.

Fietsbeleving in Het Moment
Dorst? Averbode-drinkbus verkrijbaar in de Abdijwinkel.

Platte batterij? Gebruik de twee laadpunten voor 
elektrische fietsen aan de fietsenstalling.

Platte band? Geen slot? Leen een fietspomp of slot in de 
Abdijwinkel. Je kan er zelfs een nieuwe binnenband kopen.

Picknicken onderweg?
Dorst of honger tijdens het fietsen? Haal uw picknickmand in de 

Abdijwinkel en geniet onderweg van Het Moment!
Meer info over de picknickmanden vind je op: 

www.averbodemoment.be/beleving
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