
De favoriete
wandelingen van 

Abt Marc

Naar de VVV-toren 
12 Km

Een klassieke wandeling, deels op een asfaltpad. 
Eerst loop je door de Luikse dreef (tot eind 18de eeuw 
lag de Abdij op het prinsbisdom Luik). Vanuit deze 
dreef heb je een mooi zicht op de Abdij en op het 
domein van de Vijvers. Eens de Turnhoutsebaan 
overgestoken kom je in het stiltegebied van 
Tessenderlo. Aan het einde van de wandeling bereik 
je de uitkijktoren. Vanop deze toren heb je een 
prachtig uitzicht op de streek. Dan merk je pas 
hoeveel bos er is. Boven de bossen heb je een uniek 
zicht op de Abdijkerk. Bij de uitkijktoren kun je ook 
het interessante bosmuseum bezoeken. Je keert 
terug, deels langs andere wegen (Gerhagen), deels 
langs dezelfde weg. Op het einde wandel je aan een 
stuk door het bos en kom je terug aan de Abdij. 

Het Moment

Abdijstraat 1 | 3271 Averbode
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Herseltsebaan 2 | 3271 Averbode

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

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

Abt Marc Fierens.

In de binnenkant van deze folder vind je een grotere 
kaart. Of gebruik de wandelknooppunten hieronder. 

Veel wandelplezier gewenst! 

Wandelknooppunten

Vertrek: Herseltsebaan oversteken: 100 - 90 - 87 - 76 
- 99 - 110 - 320 - 321 - 112 - 305 - 304 - 303 - 301 - 193 - 
320 - 110 - 274 - 75 - 85 - 100 

12 km



Naar de VVV-
toren

12 km

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

Het Abdijcafé van Het Moment is een bijzondere plek: op een 
historisch belangrijke plaats geniet je van ons menu.

In het Abdijcafé staat onze imposante huisbrouwerij: de plek waar 
verschillende Averbode-bieren worden gebrouwen, die je alleen hier 

kan drinken. Ze worden namelijk niet gebotteld. 

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.

Picknicken onderweg?
Dorst of honger tijdens het wandelen? Koop uw picknickmand in de 

Abdijwinkel en geniet onderweg van Het Moment!

Meer info over de picknickmanden vind je op: 
www.averbodemoment.be/beleving


