
De favoriete
wandelingen van 

Abt Marc

Op en rond de Weefberg
5 Km

Je wandelt eerst over de beboste heuvel van 
ijzerzandsteen, met enkele steile paden. 
Bovengekomen zie je in de verte de toppen van de 
aaneengesloten heuvels van het Hageland. Op deze 
heuvels werden enkele prehistorische vondsten 
gedaan. In 1943 stortte hier een Amerikaanse 
bommenwerper neer, nadat hij door de Duitsers was 
geraakt.

Na de afdaling van de heuvel loop je langs grote 
landduinen. Daarna wandel je langs de rand van het 
natuurgebied o.m. voorbij de schaapskooi van 
Natuurpunt. De schapen worden ingezet voor het 
begrazen van het gebied. 

Je keert terug langs een schilderachtig bospad.

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 - 293 - 292 - 
107 - 384 - 144 - 286 - 285 - 101 - 281 - 294 - 96

5 km



Op en rond
de Weefberg

5 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.

Maak deze wandeling interactief! 
Op zoek naar de ideale daguitstap voor het hele gezin? Zoek niet 
langer verder. Je kan deze wandeling van 5km ook volgen op een 

interactieve manier. Koop in de Abdijwinkel je pakket en ga aan de 
slag met de QR-codes en de opdrachten. Veel spelplezier!

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

Abdijwinkel en geniet onderweg van Het Moment!

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


