
De favoriete
fietstochten van 

norbertijn Eric

Averbode - Dwars door het groen
30 km
Door het groen langs kapellen, pastorijen en kerken
Deze fietstocht voert je langs prachtige landelijke 
natuurgebieden zoals Elsschot, Varendonk, 
Trichelhoek en Gerhagen. Je passeert ook knap 
religieus erfgoed zoals de Sint-Bavokapel van de 
Trichelhoek en de kapel OLV Zeven Weeën van de 
Ham beiden te Eindhout. Zo je wil, kan je even tot 
het centrum rijden om er de Sint-Lambertuskerk en 
de historische norbertijnenpastorie te bewonderen. 
In Groot-Vorst kom je langs de (door de abdij 
gebouwde) 17de eeuwse pastorij en de 
monumentale Sint-Gertrudiskerk. In natuurgebied 
Gerhagen kan je het bosmuseum bezoeken, de 
uitkijktoren beklimmen en tot rust komen op het 
stiltepad.
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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
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Dwars door
het groen

30 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.
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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


