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Startpunt: Bistro De Vijvers, Judocus Pauwelslaan, Averbode. Tel: 0032-13523775. Geopend: Dagelijks
vanaf 10.00 uur. Dinsdag en woensdag gesloten. Volg de borden Colette Vijvers en rij rechts via de
slagboom de grote parkeerplaats op. Links ligt de bistro. Betaald parkeren € 5,00 voor de hele dag.
Startpunt: Grensstraat 24, Scherpenheuvel. Parkeer langs de straatkant. Loop RD en meteen daarna aan
de 3-sprong, met rechts de Pater de Grootstraat 29, gaat u RD (25). Meteen daarna aan de volgende
3-sprong, bij wkp 25 gaat u R (81). Ga dan verder bij punt 5.
In de Pater de Grootstraat, die alleen toegankelijk is voor bestemmingsverkeer, kunt ook parkeren op de
ruime parkeerplaats tegenover huisnr. 16. U bent dan op uw bestemming.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

12,43 km

2.50 uur

37 m

102 m

Een echte topper uit deze wandelgids met bos, heide, vennen, abdij met kloostertuin en een fraai terras.
Ten oosten van Averbode ligt Bistro De Vijvers. Tijdens deze zeer afwisselende wandeling bezoekt u eerst
de prachtige Abdij Averbode met spiegelvijver en de mooie kerk moet u zeker bekijken. Dan wandelt u door
de kloostertuin langs een Mariagrot en Calvarieberg. U wandelt door de bossen naar de fraaie Rietvijver en
een stuk verder langs de Conventsvijver. U passeert het schitterende Langven (kan in de zomer droog
staan) en dan struint u over de prachtige heide langs nog enkele vennen. Via een pad wandelt u langs het
domein terug naar de bistro met prachtig tuinterras aan de achterzijde. In aug/sept. bloeit de paarse heide.
Tip! U kunt ook starten op de parkeerstrook (gratis parkeren) bij punt 5 en dan fijn pauzeren bij de bistro.

1559. AVERBODE 12,4 km
1. Met uw rug naar de ingang gaat u R. Negeer
zijwegen en loop RD (90).
(Na 300 m ziet u links boven de Kroningskapel).
Na 500 m, aan de 4-sprong bij wandelknooppunt
(wkp) 90 en met rechts de Luiksedreef, gaat u L
(295) het bospad omhoog. Na 100 m gaat u boven
aan de 4-sprong R. (U verlaat 295)
(Als u hier aan de 4-sprong L gaat, 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 RD (295) omlaag loopt,
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).
Negeer zijpaden en volg RD het grind-/bospad
waaraan zitbanken staan.
(Na ruim 100 m passeert u rechts een aan boom
hangend O.L. Vrouwkapelletje (1950)).
Na 300 m steekt u via zebrapad de doorgaande
weg over en loopt u via het poortgebouw, dat op
de grens van de provincies Vlaams Brabant en
Limburg ligt, RD de mooie binnenplaats van de
Abdij Averbode/Nobertijnen abdij binnen.

(Als u, voordat u oversteekt, R gaat, 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).
Op de binnenplaats gaat u meteen, na het
poortgebouw, L over het klinkerpad.
(De abdij is in 1135 gesticht op initiatief van Arnold II,
graaf van Loon. Het was oorspronkelijk een
dubbelklooster waar tot begin van de 13e eeuw zowel
mannen als 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, 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)).
U verlaat het binnenterrein via het poortgebouw.
Aan de doorgaande weg gaat u R. Meteen daarna
gaat u, bij bord “fietsroute 18”, R over de
asfaltweg. Ga nu meteen L (98) het bospad door
het Mariapark omhoog.
(Het Mariapark, een devotiepark is opgebouwd als
een processieparcours langs de zeven Weeën of
Smarten van Onze-Lieve-Vrouw. De 'staties' zijn
uitgevoerd in de zogenaamde cementrustieke stijl.
De bouw (1936) van het Mariapark was het initiatief
van de Aartsbroederschap van O. L-Vrouw van het
Heilig Hart (1835), gevestigd in de abdij).
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 3-sprong 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.
(Als u hier RD loopt, komt u meteen bij kruiswegstatie
V, de Calvarieberg met 3 kruisen).
Beneden aan de 4-sprong bij zitbanken gaat u L
(96) over de kasseien-/asfaltweg met rechts de
grote parkeerplaats.
(Wilt u het bezoekerscentrum (toeristisch - educatief
belevingscentrum) van de abdij bezoeken, loop hier
dan RD over de kasseienweg. Op de binnenplaats
waar o.a. de abdijwinkel en bakkerij is gevestigd
heeft u mooi zicht op de hooggelegen abdijkerk).
2.
Via zebrapad steekt u de fietspaden en
doorgaande weg over, loop RD het bos in en ga
dan meteen L het bospad omhoog richting heuvel.
Aan de Y-splitsing gaat u R de heuvel omhoog.
Boven gaat u RD omlaag. Negeer zijpaden. Na
bijna 150 m gaat u aan de 4-sprong bij infobord
“Speelbos Weefberg” RD het steile bospad
omhoog.
(Hier aan de bosweg ziet u links een sportveld. U kunt
hier ook R over de bosweg gaan. Vlak daarna gaat u L
(292) omhoog. Ga nu verder bij **** in dit punt).
Na 50 m gaat u, bijna boven, aan de Y-splitsing R.
Meteen daarna **** aan de 6-sprong gaat u RD
(292) over het bospad, dat u geruime tijd RD volgt.
Na 500 m, aan de 5-sprong bij wkp 292, neemt u
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het tweede smalle pad R (144) omlaag. Aan de
4-sprong gaat u R het brede zandpad omlaag. (U
verlaat 144). Steek bij kasseienstrook het fietspad
over en loop bij afsluitboom RD over het bospad.
Aan de 3-sprong bij infobord gaat u via klaphek
RD over het pad met rechts de prachtige
Rietvijver. Aan de Y-splitsing bij infobord
“Vennen” gaat u L (194). Na 50 m gaat u aan de
4-sprong bij wkp 104 R (91). Negeer vlak daarna
zijpad links omhoog en loop RD over het
zandpad/eikenlaan met rechts de Rietvijver.
3. Voorbij het grote ven gaat u aan de omgekeerde
Y-splitsing bij wkp 91 scherp L (101), het brede
(zand)pad omhoog. Boven aan de 3-sprong bij
zitbank gaat u via klaphek RD (101) over het
bospad. Omlaag lopend gaat u na 200 m aan de
4-sprong L over het bospad. (U verlaat 101).
Negeer zijpaden. Na 200 m gaat u aan de 4-sprong
bij wkp 285 en links een klaphek R (102) over het
pad door de heide. Aan de volgende 4-sprong gaat
u RD (102). Na 50 m gaat u aan de 4-sprong bij
wkp 102 RD (101) met rechts de Conventsvijver.
(Als het pad, 150 m verder voorbij bruggetje, erg
drassig is, loop dan links over het smalle pad door het
bos of rechts over het smalle pad door de heide en u
komt even verder weer op het pad).
Aan de T-splitsing bij infozuil gaat u R (101) en na
100 m loopt u tussen twee vennen/vijvers door, die
het rust en broedgebied van vogels zijn.
4. Na 400 m gaat u aan de 4-sprong, bij wkp 101, L
(281) langs een zitbank en volg het smalle pad
over de historisch bos-/aardewal (zie infobord) RD.
200 m verder bij bruggetje gaat u aan de 3-sprong
bij wkp 281 RD (322).
(Als het brede pad onder water staat, loop dan even
over het links gelegen paadje door de heide en u komt
weer op het pad).
Na bijna 100 m steekt u een “bruggetje” over. Let
op! Waar na 300 m bij wandelmarkeringspaal het
pad naar links buigt, gaat u R over het bospaadje.
(U verlaat dus 322. Links ziet u het grote ven Kromme
Elleboog. Dit punt is 100 m voor asfaltweg/woningen)
100 m verder bij grasland loopt u RD met links de
bosrand. (Is het hier drassig, loop dan links door de
bosrand). Aan het einde van het grasland gaat u
aan de 4-sprong RD over het bospad. Steek de
doorgaande weg over en ga R over het fietspad.
Na 50 m, meteen voorbij huisnr. 4, gaat u L over
het gras-/bospad met links afrastering. Na 300 m
gaat u aan de T-splitsing L (251) over de smalle
asfaltweg/fietspad en u passeert afsluitpaaltjes.
5. Aan de 3-sprong bij wkp 251 en picknickbank
gaat u R (81).
(Hier ziet u links het terrein van Huize Levensruimte,
waar kinderen en jongeren (<18/25 jaar) en hun gezin
die kampen met opvoedingsproblemen tijdelijk
verblijven).

(U verlaat hier de route als u aan de Grensstraat bent
gestart).
Meteen daarna gaat u bij infobord R (81) via
klaphek over het pad met rechts het grote fraaie
Langven. 150 m verder voorbij volgend klaphek
volgt u RD het bospaadje met rechts het grote ven.
Na 150 m steekt u het bruggetje over en volg RD
het pad met rechts het Langven en links de
Geerkesvijver. Voorbij de vennen volgt u RD het
pad door de heide. Aan de 4-sprong bij wkp 81 en
infobord gaat u L (79) met rechts de bosrand en
links de heide. Na 400 m loopt u in het bos voorbij
klaphek/afsluitpaal RD (79) over de bosweg. Ruim
50 m verder gaat u L (79) over het bospad. Aan de
4-sprong, bij wkp 79 en infobord, gaat u RD (205).
Steek
de
doorgaande
weg
(Averboodse
Baan/N165) over en loop RD (205) over de bosweg.
(Hier aan de doorgaande weg ziet u rechts de mooie
toren van de abdijkerk).
Aan de 3-sprong gaat u RD (205). Aan de
T-splitsing bij infobord gaat u R (205).
(Als u hier RD loopt, komt u meteen bij het mooie Laat
Poeltje ven).
Aan de 4-sprong, bij wkp 205, gaat u R (206) het
zandpad omhoog en even verder heeft u boven bij
zitbank mooi uitzicht op o.a. het Eikenbosven. Na
250 m gaat aan de 3-sprong bij afsluitboom L (206)
het bospad door het loofbos omhoog. Aan de
4-sprong, bij wkp 206, gaat u L (73) met links de
bosrand en rechts nat heidegebied.
6. Na 400 m gaat u, aan de 4-sprong bij zitbank en
wkp 73, R (274).
(Hier hangt aan de alleenstaande boomstam het
tandpijnkapelletje//H. Apollonia b.v.o.).
(Na heel veel regenval kan het pad hier onder water
staan. Loop dan gedeeltelijk een stuk van de route
terug. Na 400 m gaat u aan de 4-sprong bij wkp 206 R
(205). Aan de 3-sprong bij afsluitboom gaat u R (205).
Na 250 m aan de 4-sprong bij wkp 205 gaat u R (73).
(U verlaat hier de route, die u al gelopen heeft). Na
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200 m aan de 4-sprong bij zitbank en wkp 73 gaat u
RD (274). Ga nu verder bij de volgend zin).
(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, RD
(76) en meteen daarna voor afsluitboom gaat u R
(76) het smalle pad door de heide omhoog.
Negeer meteen boven zijpad rechts. Aan de
4-sprong bij afsluitboom gaat u RD (76) over het
smalle pad door de heide en na 100 m steekt u, via
het vlonderpad en het natte heidegebied, over en
volg dan RD het bospad. Steek bij wkp 76 schuin
R de smalle asfaltweg/fietspad over en loop RD
het bospaadje omlaag. Vlak daarna gaat u
beneden aan de T-splitsing R. Na 300 m gaat u aan
de T-splitsing L met rechts afrastering van het
natuur-/recreatiegebied Domein de Vijvers. Na
500 m, aan de 3-sprong bij ijzeren hek en links een
asfaltweg, gelegen in het dorp Okselaar, gaat u RD
verder langs de afrastering. Negeer bospaden
links en blijf het pad langs de afrastering geruime
tijd RD volgen met een eind verder links
achtertuinen. Na 800 m gaat u aan de 4-sprong bij
wkp 245 R (90/Abdijstraat) door de nauwe
doorgang en volg RD de asfaltweg/dennenlaan
door het recreatiegebied Domein de Vijvers met
even verder links camping de Vijvers. Na 500 m
komt u rechts bij Bistro De Vijvers, de sponsor van
deze wandeling, waar u iets kunt eten of drinken.
U kunt hier de wandeling ook afsluiten met een
heerlijk etentje. Tot 17 uur is er ook een kleine
kaart met o.a. een croque monsieur, croque
madame en soep van de dag
U kunt er natuurlijk ook gewoon iets drinken.
In het eerste gedeelte kunt u kiezen uit de kleine
kaart, het tweede gedeelte is restaurant.
Aan de achterzijde is een prachtig terras met
uitzicht op de vijvers.

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.

