blz 1 van 5

1160. TESSENDERLO 15,2 km
www.wandelgidslimburg.com

blz 2 van 5
Net ten noordwesten van Hasselt ligt de stad Tessenderlo. Doel van deze flinke maar gemakkelijke
boswandeling is de prachtig Abdij van Averbode met o. a. de schitterende abdijkerk. Vanaf de mooi
gelegen brasserie loopt u door de bossen van Gerhagen en de Averbodeheide, waar u vogelspotters kunt
tegenkomen, naar de abdij van Averbode met de prachtige abdijkerk. Bij de abdij kunt u pauzeren bij het
abdijcafé waar ook het bezoekerscentrum en de abdijwinkel ligt. Via de “lekdreef” loopt u via o.a. brede
dreven door bossen en heide terug. Op de terugweg passeert u o.a. een vogeluitkijkhut met schitterend
uitzicht en de visvijver Gerhagen. Aan het eind komt u weer bij de landelijk gelegen brasserie, het trefpunt
van wandelaars en fietsers, waar het binnen of op het ruime terras goed toeven is. Onderweg staan
zitbanken. In de zomer is het een heerlijke schaduwrijke wandeling en in de herfst is het één
kleurenpracht. Eigenlijk het hele jaar door is het een prachtige natuurwandeling met een snuifje cultuur.
Maak er mooie dagtocht van en u zult er beslist geen spijt van hebben.
Startadres: Parkeerplaats Brasserie De Bosrand, Zavelberg 12A, Tessenderlo. (Attentie! Navigatie stuurt u
een doodlopende weg in, dat is fout! Voer navigatie in: Jagersweg 4, Tessenderlo. Vanaf de provinciale weg
(N174) gaat u bij Gulf tankstation de Jagersweg in. Aan de T-splitsing gaat u R en volg de weg die naar links buigt.
Na 150 m, meteen voorbij hotel de Lindehoeve, komt u rechts bij de brasserie waar u op de parkeerplaats mag
parkeren).
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

15,17 km

3.30 uur

30 m

129 m

1160. TESSENDERLO 15,2 km
1. Met uw rug naar de brasserie en parkeerplaats
gaat u R over de smalle asfaltweg. (U kunt de
wandeling natuurlijk ook beginnen met o.a. een
lekkere tas (kopje) koffie). Waar de smalle
asfaltweg na 100 m bij wandelknooppunt (wkp)
305 naar rechts buigt, gaat u RD (112) over het
paadje richting visvijver en volg meteen daarna
RD de smalle asfaltweg. Na 40 m gaat u aan de Ysplitsing bij zitbank R over het brede zandbospad. Aan de kruising gaat u RD (ruiterroute
(rr) 53). Aan de smalle asfaltweg (fietspad) en
betonnen pad (voetpad) gaat u L. Negeer
zijpaden. Na bijna 600 m, waar betonnen pad bij
infobord naar links buigt, gaat u aan de kruising
bij wkp 301 R (193) over de bosweg. Negeer
zijpaden. Na 250 m buigt de zandweg naar links
door de heide. Negeer zijpaden en een eindje
verder loopt u weer het bos in. Aan de 3-sprong
gaat u RD (193). Boven aan de ongelijke 4-sprong
bij 3 zitbanken en wkp 193 gaat u L (320).
2. Aan de kruising, aan het einde van het rechts
gelegen grote weiland, gaat u RD (rr 45) over het
bospad dat later een breed zand- bospad wordt.
Aan de 3-sprong RD. Aan de volgende 3-sprong
RD. Aan de 3-sprong, waar het bospad weer een
smaller bospad is geworden, gaat u R (rr 45). Na
100 m gaat u aan de kruising bij zitbank en wkp
69 RD (70). Steek voorzichtig de doorgaande weg
over en loop bij afsluitboom RD (70) over het
zandpad. (Na 100 m ziet u links een groot ven.
Straks bij punt 5 heeft u via vogeluitkijkhut
schitterend uitzicht over dit ven). Aan de 4sprong bij infobord en picknickbank gaat u RD
verder door de heide.
(Als u na 10 m links even omhoog loopt, dan heeft u
mooi zicht over het historisch ven Munninxsgoor, dat

gelegen is in het Natuurreservaat Averbode Bos &
Heide, dat deel uitmaakt het natuurgebied Merode,
één van de grootste aaneengesloten natuurgebieden
van Natuurpunt.
De vrijwilligers van Natuurpunt brengen elk jaar de
broedvogels, de planten, de insecten en de
zoogdieren in kaart. Ook de vogeltrek wordt er zo
goed
mogelijk
opgevolgd
van
op
een
vogeltrektelpost.
Voor doortrekkende vogels vormen de vennen in de
herfst een perfecte tussenhalte om bij te tanken op
weg van hun broedgebied in het noorden naar hun
winterverblijf in het zuiden. Er passeren grote
zilverreigers, tureluurs, lepelaars en wilde zwanen
maar ook de Middelste jager, Baardmannetje, Kleine
zilverreiger, Kleine jager, Steltkluut, Kanoet,
Dwergmeeuw en de Zwarte ooievaar zijn
gesignaleerd.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat u met name in
de broedtijd en de vogeltrektijd rond de vennen
vogelspotters met grote lenzen tegenkomt. Dit
(broed)gebied is ook geliefd bij roofvogels).
Aan de 4-sprong bij zitbank en wkp 70 gaat u L
(73) over het brede zandpad met rechts de
bosrand. Aan de 4-sprong bij wkp 73 en aan
alleenstaande boomstam hangend tandpijn
kapelletje/H. Apollonia gaat u L (274) met links
afrastering van de Averbode Heide.
(Na ruim 300 m passeert u links een uitkijkpunt
waarop een zitbank staat en waar u mooi uitzicht heeft
over het ven Nooit Gedacht. Dit is een zeer geliefde
plek bij vogelspotters).
Na 500 m gaat u aan de 5-sprong bij wkp 274
over het eerste pad R (75). (Dus niet 76).

Na 50 m gaat u aan de T-splitsing R door het
dennenbos (Corsicaanes dennen) tussen de vele
varens omhoog. Aan de schuine T-splitsing gaat
u L (75) over de bosweg. Meteen daarna gaat u
aan de 3-sprong R (75) over het bospaadje verder
door het dennenbos.
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uitgang, ga R en loop dan meteen R (96) de
asfaltweg/fietspad omlaag met rechts de gebouwen
van de voormalige abdijhoeve.

3. Aan de 4-sprong gaat u RD (75). Aan de
kruising gaat u RD (75). Aan de 3-sprong gaat u
R (75). Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing bij
wkp 75 L (86) omlaag en u passeert meteen links
een picknickbank. Aan de kruising bij wkp 86
gaat u R (85). Aan de kruising bij wkp 85 en
infobord gaat u L (100). Meteen daarna gaat u
aan de volgende kruising RD (100) door de
eikenlaan omhoog.

(U kunt hier ook via het Mariapark naar het abdijcafé
lopen. Ga dan meteen bij infobord L (98) het bospad
door het Mariapark omhoog. Boven aan de 3-sprong
bij zitbank en beeld van O. L. Vrouw Sterre der Zee
gaat u RD (98) omlaag. Meteen daarna aan de 3sprong R langs de Lourdesgrot. Aan de T-splitsing
gaat u L het bospad omlaag. Negeer zijpad rechts.
Meteen daarna gaat u beneden aan de 3-sprong R
en u passeert meteen rechts kruiswegstatie VII
“Jezus begraven”. Even verder passeert u
kruiswegstatie VI “Jezus aan het kruis”. Een eindje
verder gaat u R het trappenpad omlaag.

(Even verder ziet u schuin rechts voor u al de
abdijmuur).

(Als u hier RD loopt, dan komt u meteen bij
kruiswegstatie V, de Calvarieberg met 3 kruisen).

Na bijna 400 m loopt het paadje even vlak langs
de doorgaande weg. U komt bij breed zebrapad
en paaltjes aan de 3-sprong voor de
hoofdingang/poortgebouw van de abdij, die
gelegen is op de grens van de provincies Vlaams
Brabant en Limburg.

Beneden aan de 4-sprong bij zitbanken loopt u RD
met links de grote parkeerplaats en u komt o. a bij
het abdijcafé) .

(U kunt hier via het brede zebrapad en poortgebouw
R naar de mooie binnenplaats van de abdij lopen.
Op de binnenplaats gaat u meteen
poortgebouw L over het klinkerpad.

na

het

(De abdij is in 1135 gesticht op initiatief van Anrnold
II, graaf van Loon. Het was oorspronkelijk een
dubbelklooster waar tot begin van de 13e eeuw zowel
mannen en vrouwen leefden. Het is een abdij van de
Premonstratenzers, ook Nobertijnen of Witheren
genoemd. Het gotisch poortgebouw gebouwd in de
2e helft van de 14e eeuw is het oudste nog bestaande
deel.
De route volgend passeert u meteen de pastorie (zie
infobordje). In de hoek komt u langs toiletten. Loop
nu verder om de binnenplaats heen en bij de twee
grote hekken heeft u links mooi uitzicht op de
gebouwen van de voormalige abdijhoeve, waar nu
o.a. een bezinningscentrum, het abdijcafé. de
abdijwinkel en bakkerij is gehuisvest.
In de volgende hoek gaat u R en u passeert links het
grote gebouw genaamd het Prelaatskwartier (17131732), de zetel van de administratie van het
abdijdomein.
Rechts ligt hier de spiegelvijver, die wanneer er geen
water in staat, een plein is.
Dan komt u bij de mooie abdijkerk (1664-1672/zie
infobordje) met het prachtige barokke interieur.
Als u meteen voorbij de kerk bij het kunstwerk “de
éénvleugelige” L gaat, dan komt u bij de O. L V. van
het H. Hartkapel waar u een kaarsje kunt aansteken.
Links van de uitgang/abdijpoort passeert u de
poortzalen Antwerpen – Limburg - Brabant, die zijn
gehuisvest in de voormalige paardenstallen voor de
bezoekers (16e eeuw/zie infobordje)).
Als u ook naar het leuke grote abdijcafé en
bezoekerscentrum wilt lopen, ga dan terug naar de

Beneden gaat u R over de kasseienweg en u komt bij
het café met terras. Als u het terrein oploopt passeert
u meteen links grote stervormige infoborden waar u
meer te weten komt over het leven op de abdij waar
bijvoorbeeld de abdijbewoners geen water dronken
maar bier. Meteen rechts is het gebouw waar de
abdijkaas wordt gerijpt, dan passeert rechts de
bakkerij en de abdijwinkel en vervolgens komt u bij
de ingang van het abdijcafé).
4. Tegenover de hoofdingang van de abdij bij
breed zebrapad gaat u L over het grindpad
waaraan veel zitbanken staan
(Als u hier L gaat, dan komt u meteen bij wkp 100 en
de Abdijstraat. Het eerste gedeelte van de Abdijstraat
staat regionaal bekend als de “lekdreef”. In deze
brede dreef met de vele zitbanken staan in de zomer
meestal ijsverkopers.
Negeer zijpaden.
(Na 150 m passeert links een aan boom hangend
O.L. Vrouwkapelletje (1950)).
Na 300 m gaat u aan de 4-sprong L (90) het
bospad omlaag.
(Als u hier aan de 4-sprong RD gaat, dan komt u
meteen bij de mooie Kroningkapel (1912), die boven
aan de brede trap staat. Via beneden staand infobord
komt u meer te weten over de kapel.
Als u hier aan de 4-sprong R (295) omlaag loopt, dan
komt u meteen bij de H. Kruiskapel (1824) ook wel
het Zwart kapelleke genoemd. Via rechts staand
infobord komt u meer te weten over de kapel).
Beneden aan de 4-sprong bij wkp 90 gaat u RD
(Luiksedreef/87) door de brede dreef waarin een
smalle asfaltweg/fietspad is gelegen.
(O.a. de Luikerdreef vormt de verbinding tussen de
Abdij van Averbode en het natuurgebied/visvijver
Gerhagen).

Aan de 3-sprong bij zitbank en bij wkp 87 gaat u L
(86) over het smalle bospad met links van u het
breder ruiterpad. Na 50 m buigt het smalle
bospad naar rechts.
Aan de kruising bij
markeringspaal 86 gaat u R over de bosweg door
de bomenlaan met links een greppel. Negeer
zijpaden en volg de bosweg, die een eind verder
een smal bospad wordt, RD. Aan de 3-sprong
gaat u RD de het brede pad omhoog met rechts
heide en links de bosrand. Negeer bospad links
omhoog.
Aan de 3-sprong, met links
markeringspaal 274, gaat u RD door het
heidegebied. Aan de kruising gaat u RD over het
smalle pad. Aan de 3-sprong gaat u RD (110).
Aan de T-splitsing voor doorgaande weg gaat u L
(320). Aan de 3-sprong bij infobord en reiger
staande op boomstam gaat u L over het smalle
grindpad en na 30 m komt u bij een uitkijkhut
waar u schitterend uitzicht heeft over het grote
ven Munninxsgoor. Loop het zelfde paadje terug
naar de 3-sprong bij infobord en reiger.
5. Steek voorzichtig de doorgaande weg
(Turnhoutsebaan) over en loop RD (110) langs de
parkeerplaats. Aan de 3-sprong bij wkp 110 gaat
u RD (320/fietsroute 334) over de asfalt- bosweg.
Aan de volgende 3-sprong bij wkp 320 gaat u RD
(321) omhoog. Na 250 m gaat u boven aan de 4sprong bij markeringspaal R het bospad omlaag.
Aan de 3-sprong gaat u L (rr 50) over het bospad.
(Een eindje verder ziet u rechts een grasveld/
paardenrenbaan). Negeer zijpaadjes. Aan de
T-splitsing bij ruiterknooppunt 50 gaat u R (rr 52)
omlaag. Aan de 3-sprong bij wkp 321 gaat u L
(112). Let op! Na 120 m gaat u R over het smalle
bospad. Vlak daarna gaat u voor de lange
visvijver Gerhagen L over het gras en u passeert
enkele zitbanken. Via houten brug steekt u de
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visvijver over en ga dan L over het gras met links
de vijver. Aan het eind van de vijver gaat u L en
meteen daarna bij het clubgebouw gaat u R over
het asfaltpad met links de parkeerplaats.
6. Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing R over
de grindweg. Aan de ruime kruising bij wkp 195
gaat u RD (196) richting Jagershuis. Aan de
kruising
bij markeringspaal gaat u
bij
verbodsbord L het bospaadje omhoog. (U gaat
dus niet scherp L). Na 300 m loopt u via klaphek
het heide- begrazingsgebied binnen waar u
mogelijk
schapen
tegenkomt.
Volg
het
zandpaadje RD. Meteen voorbij een prachtige
meerstammige vliegden gaat u R het smalle
(zand)paadje omlaag door de heide. Na 100 m
buigt het zandpaadje rechts omhoog verder door
de heide. Bij breed ijzeren hek verlaat u via
klaphek het heidegebied. Meteen na klaphek gaat
u aan de 3-sprong RD over het bospad. Na 30 m
passeert u een houten doorgang en ga dan
meteen aan de 4-sprong L (199) over het bospad.
Negeer zijpaden.
7. Na 600 m steekt u de asfaltweg over en loop bij
wkp 199
RD (238/Houterenberg) over de
doodlopende veldweg met rechts de bosrand en
links weilanden. Aan de T-splitsing gaat u L (238)
door de brede bomenlaan omlaag, die na 250 m
bij afsluitpaatjes een smalle asfaltweg wordt, die
u RD volgt. Aan de kruising bij wkp 238 gaat u bij
verbodsbord RD (115) over de veldweg. Na 500 m
gaat u L (115) over de smalle asfaltweg. Aan de
T-splitsing bij wkp 115 gaat u R (306). Aan de 3sprong bij wkp 306 gaat u L (305/Zavelberg). Na
150 m meteen voorbij hotel De Lindehoeve, met
de mooie boomhut, komt u weer bij het startpunt.

Auteur: Jos Wlazlo
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd,
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.
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