
De favoriete
wandelingen van 

Abt Marc

Ontdek de grote vennen
8 Km

Door het mooie bospad kom je aan Den Eik. Dan 
wandel je naar de grote vennen, die vroeger door de 
Abdij gebruikt werden voor viskweek. Wanneer je de 
baan naar Veerle hebt overgestoken kom je in een 
gebied met mooie landduinen en veel heide. Wat 
verder kom je aan het zgn. Tandijn kapelletje, 
toegewijd aan de H Apollonia. Het ligt er hier nu nog 
desolaat bij, omdat men hier nog bezig is met 
natuurherinrichtingswerken. Als je doorgaat zie je 
links de grote vennen.

Het parcours gaat verder naar de beboste heuvel. 
Boven heb je een prachtig uitzicht op de vennen. 
Wat verder kom je aan de weides rond de Abdij. Eens 
de baan naar Veerle  terug overgestoken heb je een 
mooi zicht op de Abdij en de Abdijhoeve. Verderop 
kom je terug aan Den Eik en keer je terug via het 
voetpad naast het fietspad. 

Het Moment

Abdijstraat 1 | 3271 Averbode
Navigatie-adres voor inkom en parking: 

Herseltsebaan 2 | 3271 Averbode

T 013 69 99 34
info@averbodemoment.be
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: 96 - 294  - 279 - 
273 - 251 - 81 - 79 - 205 - 73 - 70 - 73 -  274 - 75 - 86 - 85 
- 100

8 km



Ontdek de grote
vennen

8 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 de picknickmanden vind je op: 
www.averbodemoment.be/beleving


