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Met de fiets rond de Abdij van Villers-la-Ville
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> Villers-la-Ville ---> Mellery
Tijdens dit ongeveer 2 uur durende
fietstochtje zult u kunnen kennismaken
met het platteland rond de abdij van
Villers-la-Ville. U rijdt voornamelijk
langs veldwegen waar weinig verkeer
is,
rustige
verkavelingswegen,
een ideale omgeving voor een
familiefietstoch … maar met een toch
wel gemiddelde moeilijkheidsgraad! U
zult ook verschillende indrukwekkende
bomen te zien krijgen: bij de
plaats genaamd ‘de 4 eiken (‘les
4 chênes’), het rondpunt van de
‘rechtvaardigheidsboom’ (‘arbre de
la justice’) of de boom ‘van de mooie
alliantie’ (l’arbre de la belle alliance)
die werd geplant in 1906, op de
huwelijksdag van graaf Félix Goblet

Meer info?
Maison du Tourisme du Pays de Villers
en Brabant wallon
+32 71 88 09 90 – www.paysdevillers-tourisme.be

23,3 km

Départ

30

3,2km

29

3,8km

Op het parcours

28
4,6km

34

0,6km

33

1,4km

31

0,8km

32

Abdij van Villers-la-Ville

> Abdij van Villers-la-Ville

De abdij van Villers-la-Ville behoort tot het
uitzonderlijke erfgoed van Wallonië en werd
opgericht in 1146. Het is één van de meest
prestigieuze getuigenissen van het leven van de
monniken van de orde van de cisterciënzers. In
het gebouw zijn verschillende opeenvolgende
architecturale stijlen te zien uit onze contreien.
Ga er de prachtige tuinen bewonderen (Jardin
des Simples, Jardin des Moines, Jardin de la
Pharmacie en Jardin de l’Abbé) en woon eens
een van de talrijke evenementen bij die de
ruïnes doen herleven!
Avenue G. Speeckaert – 1495 Villers-la-Ville
www.villers.be
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d’Alviella van het kasteel van Court-SaintEtienne en barones Ernestine Boël van het
kasteel van Chenoy. Vergeet tijdens het
terugkeren ook niet om tijdens uw verblijf
in de streek een bezoek te brengen aan
de abdij van Villers-la-Ville, en bewonder
de architectuur, de ontzettend prachtige
tuinen en de dieren!
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PN 30
Kasteelkapel Notre-Dame

Arbre de la Justic
e

> Kasteelkapel Notre-Dame

Deze kapel werd gebouwd op een heuvel
beplant met dennen, de eerste kapel
verbonden aan een kasteel zou dateren uit
de 16de eeuw. Voor sommigen is dat de kapel
Notre-Dame en voor anderen de kapel SaintAntoine (heremiet). De site en het bebost
perceel zijn sinds 1975 geklasseerd. De kapel
werd gerestaureerd in 1986.
Rue de la Chapelle

Entre le PN 38 et 36
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> Arbre de la Justice

Tot in 1940 stond een prachtige, eenzame linde op deze plek, die
de hoogste vorm van rechtshandhaving symboliseert die wordt
toegekend aan de heer van Sart in 1559. De site vertegenwoordigt
vandaag een mooi massief van negen linden, die opnieuw werden
geplant volgens de wens van gravin Boël.
Rondpunt dat de rue de l’arbre de la justice en de rue du 43ème
Régiment d’Infanterie verbindt.

Entre le PN 34 et 36
Verantwoordelijke uitgever: Annick Noël, Algemeen directeur - Place du Brabant wallon 1 - 1300 Wavre
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