
De favoriete
fietstochten van 

norbertijn Eric

Heuvels en valleien in de grensstreek 
van Limburg en Vlaams-Brabant - 60 km
Deze fietstocht laat je klimmen en dalen. Vanuit 
Gerhagen beklim je de Houterenberg om 
Engsbergen te bereiken. Dan geniet je van de ruime 
vallei van de drie beken. Via Fort Leopold arriveer je 
in de historische oranjestad Diest met zijn vele 
erfgoedparels opgetrokken in de typische 
ijzerzandsteen 'Diestiaan'. Je kan er het voormalige 
refugehuis van de abdij van Averbode ontdekken, en 
ook het Begijnhof en de Sint-Sulpitiuskerk zijn een 
bezoek waard. Terug op de fiets voert de route je via 
landelijke wegen tot in bedevaartplaats 
Scherpenheuvel. De laatste etappe voert je door een 
prachtig stuk Hageland via de dorpskernen van 
Zichem en Testelt.

Het Moment

Abdijstraat 1 | 3271 Averbode
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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

18 - 25 - 334 - 331 - 333 - 332 - 330 - 329 - 36 - 30 - 
31 - 32 - 33 - 88 - 34 - 38 - 91 - 92 - 93 - 59 - 57 - 81 - 
56 - 18

60 km
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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


