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vogelkijkhut

Wandeling vanaf het station
Testelt
12 km

Begin van de wandeling:
station van Testelt

1

2
5

Sinds het ontstaan van het dorp speelde de Demer
een belangrijke rol, zowel recreatief (vissen en
zwemmen) als economisch. Reeds in 1530 werd het
scheepstrekkersambt opgericht. Scheepstrekkers
trokken de boten “van aen den bergh” (nu Hanenberg) tot aan de sluis in het naburige dorp Zichem
(2.500 m ver). Aan de brug moest er tol worden
betaald. 15 stuivers aan doorgangsrecht en 60 stuivers voor de trekkers, waarvan 1/3 diende te worden afgestaan aan de Heren van Aarschot. In die
tijd voeren er bijna 200 schepen per jaar over de
Demer. De achteruitgang kwam er door de aanleg
van de spoorweg.

Stap uit in het station van Testelt. Sta met de rug
naar de deur van het station. Stap naar rechts.
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Sla achter het station links het zandweggetje naar
beneden in (zandweg gaat over in asfalt). Volg deze
weg tot op het einde, Schuurweg.
Bocht van 90° naar links, rechtdoor tot aan de kerk.
Aan je rechterzijde, zie je op de muur van de parochiezaal, een reusachtige vos. Dit meesterwerk is van
de hand van de plaatselijke graffiti-artiest Tuzq en
staat symbool voor de fauna en flora in de Demerbroeken.
Ga binnen de kerkmuur. Ga rechts rond de kerk tot
de uitgang.

De Testeltse kerk
De Testeltse kerk is opgebouwd in Diesterse ijzerzandsteen en is een mooi voorbeeld van Brabantse
Demergotiek. Ze dateert uit de 15de-16de eeuw,
maar werd in de 18de eeuw verbouwd. De vierkante westertoren is 38 m hoog. De oudste klok in de
toren dateert van 1646, enkel de preekstoel en de
biechtstoelen behoren tot het oorspronkelijke meubilair. De kerkhofmuur is laatmiddeleeuws.
De kerk, het kerkhof en de muur rond de kerk zijn
sinds 1958 een beschermd monument.

4

Villa Ter Wolf staat op de
plaats van de vroegere slagmolen en werd gebouwd door
een lid van de rijke familie
Theyskens in het begin van
de 20ste eeuw. De bouwstijl
is Art-Nouveau. Deze stijl was
in die tijd zeer populair bij de
gegoede burgerij en kwam
overgewaaid uit Brussel, Parijs en Wenen. De krullen en
vloeiende lijnen doen denken
aan de natuur (bladeren, ranken en vruchten).
Deze villa draagt bij tot het
dorpsgezicht van Testelt.

6

Ga terug tot aan de straat naast de Demer. Wandel rechtdoor (iets bergop). Ga de bocht door en
vervolg je weg richting dorp. Sla rechtsaf, over de
overweg, Pastoriestraat. Rechtdoor.

7

Daarna de eerste straat rechts, Bergstraat. Rechtdoor (75 m), een bochtje naar rechts en je ziet voor
je de Sint-Jozefskapel. Links voor je het paadje
bergop naar de Voortberg, volg het knooppunt 175,
Merode.

8

Volg dit pad tot boven aan de zendmast. Je hebt
hier een prachtig panoramisch zicht over Testelt.
Wanneer je links kijkt zie je de basiliek van Scherpenheuvel.

9

Rechtdoor, volg knooppunt 175 Merode. Iets verderop zie je rechts een wijngaard (ga gerust een
kijkje nemen).

Ga verder naar links (een paar meter) tot Dorp.
Sla rechtsaf. Rechtdoor en neem daarna de eerste
straat rechts. Op het einde van dit straatje aan je
rechterkant zie je de Watermolen en villa Ter Wolf.

Voorheen was hier een ophaalbrug die dateerde van 1893.
De brug werd zowel in 1914 als
in 1945 opgeblazen door het
Belgische leger voor strategische doeleinden. De huidige
brug dateert van 1970 waarvan men in 1980 het ophaalmechanisme definitief heeft
verwijderd.

De Sint-Jozefskapel werd in
1830 gebouwd aan de voet
van de Voortberg op de plaats
waar ooit een ijzeren kruis
stond, op de kruising van vier
dorpswegen. Ze is gewijd aan
Sint-Jozef. Jaarlijks op 19
maart trekt de Sint-Jozefsprocessie uit en wordt het
kapelletje in de bloemetjes
gezet

Voortberg
De Voortberg is een vrijliggende getuigenheuvel
van ijzerzandsteen. De vorm van de heuvel is een
“getuige”, een aanduiding, van hoe het landschap
er in vroegere tijden uitzag. Het is een plateau dat
versnipperd is door de erosie van een rivier. De
ijzerzandsteen diende als bouwmateriaal voor heel
wat historische gebouwen uit de streek.

De Watermolen
De Watermolen bestond uit een slag- en een
graanmolen en werd gebouwd in de 12de eeuw.
In 1598 werd de molen verwoest door Spaanse troepen. In de noordelijke zijgevel vind je het jaartal
1608 en het metselaarsteken. In dat jaar werd de
watermolen heropgebouwd. De molenrechten behoorden aan de Abdij van Averbode. Boven de toegangsdeur prijkt nog steeds het wapenschild van de
abt van Averbode, Servaas Vaes. In het begin van de
19de eeuw werd de watermolen eigendom van de
voorname familie Theyskens uit Testelt.

Volg de weg tot aan de brug. Vanop de brug heb je
een mooi zicht op Testelt.

De abdij verhuurde de molen
telkens voor 3 jaar. Dit gebeurde in een herberg. Diegene die
het laatste bod deed, diende
een som te betalen die dan
door de aanwezigen werd opgedronken.

10

Boven op de top vind je twee opvallend grote stenen in ijzerzandsteen. Dit is het ideale rustpunt
voor een pauze en van hieruit heb je een fantastisch
zicht op het dorp en de “rut” zoals de spoorweg in
de volksmond wordt genoemd.

Tot de 16de eeuw verbouwde
de abdij van Averbode op de
Voortberg wijn. Daarom werd
de berg ook wel Wijnberg
genoemd. Op de heuvelrug
werd de Hagelandse witte
wijn, de Testeleer, geproduceerd. Deze wijn behoorde tot
de betere wijn in de streek.
Momenteel wordt er nog op
één perceel aan wijnbouw
gedaan.
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Vervolg je wandeling. Kom terug en volg steeds
knooppunt 175 Merode. Je komt op een kruispunt
aan een open plaats. Kies rechts naar beneden en
volg verder knooppunt 175 Merode. Je eindigt onderaan de berg, Wijngaardstraat. Je ziet voor jou,
de Demerbroeken.

12

Ga naar rechts (50 m) om een magnifiek zicht te
hebben op de Demerbroeken. Met wat geluk zie je
in de verte de Galloways grazen.

De Demerbroeken
zijn ontstaan in het stroomgebied van de rivier De
Demer. Vroeger werden de Demerbroeken bewerkt
door hooiende boeren en turfstekers. In de 18de
en de 19de eeuw werd er veen gewonnen en sprak
men ook van het Vierkensbroek.

13

Ga terug en volg nu knooppunt 57 Merode (230 m).
Neem de eerste straat rechts, Wilgendriesdijk.
Rechtdoor (90 m). Pad rechts richting vogelkijkhut.
Ga rechtdoor (225 m) tot je bij de vogelkijkhut bent.

Vogelkijkhut
Hier kan je ongestoord zeldzame watervogels (en
ook de meer voorkomende soorten) observeren.
Om er maar enkele te noemen: futen, zilverreigers,
aalscholvers, ijsvogels, blauwborstjes, rietgorzen
en tal van eenden.

14

Ga terug tot de splitsing en sla rechtsaf, volg wandelknooppunt 57 Merode. Rechtdoor en dan paadje
rechts, wandelknooppunt 58 Merode. Volg dit pad
tot het einde (rechts zie je visvijvers).

15

Wandel naar links, Elzenstraat. Rechtdoor (150 m).
Sla rechtsaf Testeltsesteenweg. Rechtdoor (440 m)
tot de eerste straat linksaf, Weefbergstraat.

16

Wandel helemaal tot boven (185 m). Weefbergstraat gaat over in Langedreef. Sla rechtsaf. Rechtdoor (650 m) tot aan de splitsing.

17

Sla linksaf, Testeltsesteenweg. Rechtdoor tot aan
het kruispunt. Steek het kruispunt recht over, Abdijstraat.

18

Rechtdoor tot links, ingang Mariapark. Wandel
rond het park en kom terug via uitgang Abdijstraat.
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Steek de weg over en wandel de meest linkse weg
in, Abdijstraat (Lekdreef). Steek nadien de straat
opnieuw over en breng een bezoekje aan de abdijkerk.

De abdij en de abdijkerk
De abdij van Averbode werd in 1134 gebouwd op
vraag van Arnold II, graaf van Loon. De priesters,
paters en broeders zijn Norbertijnen of witheren,
genoemd naar hun witte habijt. Vroeger leefden er
zowel broeders als zusters. In het begin van de 13de
eeuw verlaten de zusters de abdij.
De abdij kende woelige tijden en werd zelfs volledig verwoest door een brand als gevolg van een
blikseminslag. Het oudste bestaande deel is het gotische poortgebouw waar je binnenwandelt en dateert van de 14de eeuw (momenteel in restauratie).

De vijver bij de vogelkijkhut
zijn de voormalige turfputten, door de inwoners van de
streek wordt hij ook wel de
Kuilen genoemd.

Het 3 ha grote Mariapark ligt
in de schaduw van de abdij en
werd aangelegd in 1935 op initiatief van de abdij. De statige
beelden in het park stellen de
7 staties voor van O.L.V. van
Smarten. In het midden van
het park bevindt zich een grote
Lourdesgrot. Op de vele banken in het park kan je even tot
rust komen.

De lekdreef, is een brede laan
in de bossen van Averbode
waar verscheidene ijsventers
hun ijsjes verkopen. Geniet
van een lekker ijsje van één
van de ijskarretjes.
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Bij de uitgang van de abdijpoort, sla rechtsaf en
dan het straatje rechts naar beneden. Rechtdoor
(225 m) tot aan je rechterzijde Het Moment.

Het Moment
Aan de Westpoort van de abdij, situeert zich het
gastvrije beleveniscentrum Het Moment. Het is
ondergebracht in de oude dienstgebouwen van de
abdij en omvat een huisbrouwerij, een kaasrijperij,
een bakkerij en een abdijwinkel. Via grote infoborden maak je kennis met het abdijleven. Proef van
het lekkere zelfgebakken brood (Momentum) of
van een stukje kaas, gerijpt in de rijperij, gelegen
op het domein van de abdij. Voor een fris biertje
moet je in het abdijcafé zijn. Hier zie je hoe het bier
wordt gebrouwen terwijl je het degusteert. Je kan
er ook van een heerlijke lunch genieten.
https://averbodemoment.be/nl/belevingscentrum/

21

Wandel nadien rechts, knooppunt 96 Merode, tot
aan de Herseltsebaan. Steek deze over en neem
recht voor je de Boonstraat (wandelknooppunt 16
Merode). Volg deze weg steeds rechtdoor tot ongeveer je aan je linkerzijde een zandberg ziet (ervoor is ook een rustbank).

22

Iets verderop een klein zandweggetje naar omhoog
(knooppunt 144). Bovenaan zie je een mooie vijver.
Hier kan je even verpozen. Steek de houten brug
over en volg knooppunt 13. Dan neem je rechts, een
smal paadje (150 m) tot in de Nieuwstraat (rechtover café De Weefberg).

De abdijkerk staat op het drie
provinciënpunt en kijkt uit op
de provincies Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant.
Momenteel telt de abdij 66
Norbertijnen waarvan er 43
in de abdij leven en werken.
Hun leeftijd schommelt tussen 19 en 97 jaar. De abdij
heeft een gastenkwartier, een
streekproductenwinkel (Het
Moment) en is een centrum
voor bezinning. Ze is ook de
thuisbasis van de Uitgeverij Averbode, marktleider in
educatieve tijdschriften. De
abdij wordt ook gezien als de
poort naar het wandelgebied
De Merode. Je kan de abdij
bezoeken op afspraak, maar
ook virtueel via de website
htt ps://sites.google.com/
view/onthaal-abdij/welkom
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Ga links en daarna eerste straat rechts, Sportstraat.
Rechtdoor (200 m) tot aan de splitsing.

24

Rechts Nieuwland. Rechtdoor, kruispunt over,
rechtdoor (185 m) tot in Lange Eiken. Rechts (40 m)
en dan links een onverhard paadje. Volg dit tot einde (450 m), Voort. Sla rechtsaf.

25

Wandel verder voorbij de Carrefour en het kruispunt. Na het kruispunt rechtdoor tot aan Hengelsport De Kock, rechtsaf (naar rustoord) (110 m).

26

Op het einde naar links 40 m, schuins voor je een
smal zandweggetje (over gazon). Rechtdoor tot
einde (150 m), Teekbroek (aan je rechterzijde,
Gemeentelijke Basisschool).

27

Sla linksaf en daarna rechtsaf, Hulst. Rechtdoor
(375 m), tot de hoek van 90°. Daar ga je rechts,
Hulst. Steeds rechtdoor tot op de T-splitsing.

28

Daarna linksaf, Stationswijk. Rechtdoor, stap over
de overweg en neem achter de overweg de straat
rechts. Aan je linkerzijde achter de overweg zie je
het café In ’t Statiehuis.

De naam Testelt duikt voor het
eerst op in 1147 in geschiedenisdocumenten. De oudste
schrijfwijze verschilt niet van
de huidige. De naam Testelt
zou afkomstig zijn van “distel”.
Verwijst naar een streek met
doornige struiken.

Dit was eertijds het stamcafé van Louis Verheyden,
alias “De Witte” uit het gelijknamige boek van
Ernest Claes.
Je bent terug aan het station.
Testelt ligt aan de spoorweg Leuven – Hasselt. Deze
lijn werd aangelegd in 1865 en bracht het dorp zowel sociaal als economisch tot bloei.
Het oude stationsgebouw dateerde van 1870 maar
werd afgebroken en ingenomen in 1981 door het
huidige gebouw.

Een laatste tip:
Plan je reis en koop je ticket waar en wanneer je wil via de NMBS-app of op nmbs.be.

