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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 9,90 km  2.30 uur  31 m  105 m 
 

Ten noorden van de stad Diest ligt het bedevaartsoord Averbode. Tijdens deze gemakkelijke wandeling, 
wandelt u eerst naar de Koningskapel en dan bezoekt u de prachtige Abdij van Averbode waar een mooie 
spiegelvijver te zien is. Via leuke bospaadjes loopt u naar het op de heide gelegen Eikenbosven en even 
later passeert u het ven Laat Poeltje. Na weer een stuk door de bossen komt u bij het prachtige Langven 
waar een zitbank staat om te pauzeren.  U struint geruime tijd over de veelal beschermde heide langs o.a. 
de Kromme Elleboog vijver, de Conventsvijver en de Rietvijver. Via het Mariapark waar u tal van prachtige 
beelden passeert en een mooie Lourdesgrot, loopt u via o. a. een mooie bosweg  en  ’t Zwart Kapelleke   
terug naar de taverne, waar een leuk terras is . U kunt ook starten bij een wandelparkeerplaats aan het 
Langven en dan halverwege pauzeren/lunchen bij de taverne. Start dan bij punt 4. 
 
 

 
 

Startadres: Tearoom ’t Ven, Prins de Merodelaan 21,  Averbode (Scherpenheuvel-Zichem).  Tel: 0032-
13305522. Geopend: Dagelijks vanaf 11.00 uur, woensdag en donderdag gesloten.  (Navigatie: De ingang 
en parkeerplaats ligt aan het Sint Jansplein in Averbode).  
 

Startadres: Wandelparkeerplaats Grensstraat 26, Scherpenheuvel-Zichem (Bij het Langven). Rij aan de  
3-sprong bij Grensstraat 26 RD met rechts de Pater de Grootstraat 31 en links de straat Veerle-Heide. Voor 
de  afsluitpaaltjes kunt langs de weg parkeren. Start dan bij punt 4. 
 

 
 

1676. AVERBODE 9,9 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de taverne gaat 
u RD de trap omlaag en ga dan op het Sint 
Jansplein L.  
 

(Hier aan het Sint Jansplein ziet u rechts aan de 
doorgaande weg het mooie voormalige 
gemeentehuis (1932) van de voormalige gemeente 
Averbode).  
 

Bij oorlogsmonument (zie infobordje) en kerk 
gaat u R de asfaltweg omlaag. Vlak daarna aan de 
kruising gaat u L (wit-rood/Judocus Pauwelslaan)  
omhoog. Vlak daarna, tegenover huisnr. 3, gaat u 
bij verbodsbord schuin L (wit-rood)  het bospad 
omhoog. Na  50 m gaat u boven bij de zandvlakte 
L (wit-rood) richting de twee zitbanken en loop 
rechts van de zitbanken RD (wit-rood) de bosweg 
omhoog richting Kroningskapel.  Boven loopt u 
bij infobord “Hoornven” en bij de  Kroningskapel 
(1912/zie infobordje beneden bij trappenpad) RD 
het brede trappenpad, met leuning, omlaag.  
Beneden aan de brede trap, bij infobord en 
zitbank, volgt u RD de bosweg.  Vlak daarna aan 
de 4-sprong, met links de H. Kruiskapel waar u 
straks nog langs komt,  gaat u R het (holle) 
zandpad, gelegen tussen paaltjes, omhoog. 
Negeer zijpaden.  Beneden aan de 4-sprong, bij 
wandelknooppunt (wkp) 90, gaat u L (100) de 
asfaltweg/eikenlaan omhoog.  
 

(Het einde van  de asfaltweg, waar veel zitbanken 
staan, wordt ook wel de Lekdreef genoemd omdat 
hier in de zomer veel ijsverkopers staan). 

Steek boven bij wkp 100 via zebrapad de 
doorgaande weg over, loop RD en u via het 
poortgebouw loopt u de binnenplaats van de 
Abdij van Averbode binnen. 
 

(De abdij, die gelegen is op de grens van de 
provincies Vlaams Brabant en Limburg,  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. 
 

U kunt hier een rondje over het binnenplein lopen. Ga 
dan meteen na het poortgebouw L over het 
klinkerpad.  
 

De route volgend passeert u meteen  links de 
pastorie (zie infobordje). 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 (1713-
1732), de zetel van de administratie van het 
abdijdomein.   
 

Rechts ligt de spiegelvijver, die wanneer er geen 
water in staat, een plein is.  

https://www.tven.be/
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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 via het poortgebouw het binnenterrein 
en steek via zebrapad de doorgaande weg weer 
over.  
 

(Als u hier aan de doorgaande weg L omlaag gaat, 
komt u na 50 m links bij de ingang van het kerkhof 
van de kloostergemeenschap). 
 

Bij wkp 100 gaat u L (85)  het grindpad omlaag 
met rechts afrastering en links mooi zicht op de 
abdijkerk.   
 

2.  Na  300 m buigt het pad boven naar rechts (85) 
en volg het pad RD door de bosrand  met links 
een weiland.   Aan de 4-sprong gaat u RD (85) en 
meteen daarna aan de 4-sprong, bij wkp 85, gaat 
u RD de bosweg omhoog. Boven aan de ongelijke 
4-sprong, bij infobord, gaat u L (73) het bospad 
omlaag.  Steek na bijna 300 m de bosweg over en 
loop RD (206) over het smalle pad, dat in het 
begin (kort stukje) erg drassig kan zijn.  Aan de  
4-sprong bij wkp 206 gaat u RD (205).  Negeer 
zijpad rechts en volg RD (73/205) het bospad door 
de heide omhoog. Boven passeert u een zitbank, 
een genietplekje met mooi uitzicht op het rechts 
gelegen ven Tweede Groten/Eikenven. Vlak 
daarna, aan de 4-sprong bij wkp 205 gaat u L (79).  
Let op! Na 50 m gaat u R over het smalle paadje 
en vlak daarna voor het ven genaamd  Laat 
Poeltje, gaat u L vlak langs het water.  Circa 10 m, 
voor het einde van het ven, gaat u L het paadje 
omhoog en aan de T-splitsing R.   
 

3. Meteen daarna aan de 4-sprong bij infobord 
“landduinen” gaat u L (79) over de zand- bosweg.  
Aan de 3-sprong gaat u RD (79).  Steek de 
doorgaande weg (N165) over en loop bij infobord 
RD (79).  
 

(Hier aan de doorgaande weg ziet u links de 
abdijkerk in Averbode).  
 

Na 300 m gaat u aan de 4-sprong bij zitbank, 
infobord  en wkp 79 RD (81). Aan de T-splitsing 
gaat u R (81) en na 50 m, bij afsluiting, gaat u R 
door het klaphek en volg verder het bospad, met 
na 100 m rechts prachtig beschermd heide- 
gebied.    
 

(Na 100 m passeert u rechts een picknickplekje met 
zitboomstoelen, gelegen aan de rand van het 
beschermd heidegebied). 
 

Na 500 m gaat u, aan de 4-sprong bij afsluitboom, 
infobord en wkp 81, R (271) over het smalle pad 
door de heide en na 200 m wandelt u langs het 
links gelegen prachtige grote Langven en even 
verder passeert u de rechts gelegen 

Geerkesvijver. Na 300 m, voorbij klaphek en 
bruggetje, gaat u aan de 3-sprong RD (251) over 
het smalle bospad, met links het Langven.  200 m 
verder passeert u nog een klaphek en loop verder 
RD langs het ven. Aan het einde van het grote 
ven passeert u bij infobord een zitbank, een 
genietplekje na 5,3 km lopen.  Voorbij klaphek 
gaat u L (Veerle-Heide) over de asfaltweg. Meteen 
daarna aan de T-splitsing, bij picknickbank en 
wkp 251, gaat u L (273) over de doodlopende 
asfaltweg en u passeert rechts een bijzonder huis 
(moskee?)  (alternatief startpunt).   
 

4. Loop bij verbodsbord RD tussen de paaltjes 
door en na 30 m, waar rechts de houten 
afrastering ophoudt, gaat u R over het bospad 
met rechts afrastering. (U verlaat 273).  Na 300 m 
steekt u voorzichtig de doorgaande weg 
(Herseltsebaan/N212) over en gaat u R over het 
fietspad.  Na 50 m gaat u bij bruggetje en bij 
afsluitboom L over het bos- graspad.  Aan de  
4-sprong gaat u RD, met links grasland en rechts 
de bosrand.  Aan het einde van het grasland loopt 
u in de rechter hoek RD over het smalle bospad.   
Aan de T-splitsing, met voor u de vijver genaamd 
Kromme Elleboog, gaat u L (81) met rechts de 
afrastering van rust- en broedgebied. Houd 
rechts aan. Na bijna 400 m gaat u aan de 
ongelijke 4-sprong, bij wkp 281, L (101) over het 
bruggetje en u loopt verder langs het rust- en 
broedgebied. Na 200 m, voorbij zitbank, gaat u 
aan de 4-sprong, bij infobord “Historische 
boswal” en wkp 101, R (102).  
 

(Dit pad is in het broedseizoen tot 15 juni afgesloten. 
Is dit zo, loop dan hier bij wkp 101 RD  (285). Negeer 
zijpaden. Aan de T-splitsing gaat u R (285). Vlak 
daarna aan de 4-sprong, bij wkp 285, gaat u via 
klaphek L 286/wit-rood) over het pad. Ga nu verder 
bij **** in punt 5).    
 

Loop RD (102) met links de Conventsvijver.  Na 
400 m gaat u voorbij klaphek meteen scherp L 
(102) over het bospaadje en ga dan R langs de 
afrastering.  Negeer zijpaden. 
 

5. Aan de 4-sprong bij wkp 102  RD (285).  Aan de 
volgende 4-sprong gaat u RD (285) over de heide.  
Aan de 4-sprong bij wkp 285 gaat u via klaphek 
RD (286/wit-rood).   **** Aan de 3-sprong bij  
wkp 286 gaat u RD (104) omhoog. Na 150 m, bij 
(tweede) zitbank, een genietplakje na 7,2 km 
lopen, gaat u R (104) het smalle pad door de  
heide omlaag. Beneden aan de 4-sprong, bij  
wkp 104 gaat u L (91) door de eikenlaan met 
rechts de Rietvijver.  Negeer zijpaadjes. Na 250 m 
gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing bij zitbank 
en wkp 91 RD (96). Vlak daarna voorbij klaphek 
volgt u RD de bosweg.  Aan de 6-sprong bij 
zitbank en wkp 96 gaat u RD (100) verder over de 
bosweg, die aan het einde een kasseienweg 
wordt. Aan de T-splitsing, bij hondenuitlaatplaats, 
gaat u L (100) en via zebrapad steekt u de 
doorgaande weg over en loopt u via ijzeren 
doorgang bij Mariakappelletje RD (wit-rood).  
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Meteen daarna gaat u R  (100) over het brede 
grindpad. 
   
6.   Na 50 m gaat u, aan de 4-sprong bij infobord  
en picknickbanken, R het trappenpad met leuning  
omhoog. Boven aan de T-splitsing in het 
Mariapark gaat u R. 
 

(Het Mariapark bestaat uit een ‘Hof van Olijven’ 
(1937) en zeven, cementrustieke bidstaties over de 
‘zeven Smarten van Onze Lieve Vrouw. De bouw 
(1935-1960) van het Mariapark was het initiatief van 
de Aartsbroederschap van O. L-Vrouw van het Heilig 
Hart (1835), dat gevestigd was in de abdij).  
 

Meteen daarna aan de 3-sprong, met rechts de 
Calvariegroep, gaat u RD het bospad omlaag en u 
passeert driemaal een statie van de zeven Weeën 
of Smarten van Onze-Lieve-Vrouw. Voorbij de 
tempel (statie 3 “zoekraken van Jezus in de 
Tempel”) negeert u zijpad rechts. Meteen daarna  
aan de 4-sprong gaat u R langs de volgende 
statie.  Aan de T-splitsing gaat u R en meteen 
daarna aan de Y-splitsing gaat u R langs de 
volgende statie.  Aan de T-splitsing gaat u R en 
ga dan meteen aan de Y-splitsing L over het pad 
en meteen daarna aan de 3-sprong, bij ronde 
muur en hoge standbeeld van Pius X met 
kinderen, gaat u R. Meteen daarna aan de  
3-sprong, met rechts de ronde uitgangspoort, 
gaat u L omhoog richting Lourdesgrot.  
 

7. Boven bij de grote Lourdesgrot gaat u, bij 
zitbank en afvalbak, schuin R omhoog.  Meteen 
daarna aan de 3-sprong bij zitbank en beeld van 
O. L. Vrouw Sterre der Zee gaat u RD (100).  U 
verlaat het Mariaperk en steek dan bij de ingang 
van de abdij via zebrapad de doorgaande weg 
over. Ga dan bij wegwijzer schuin R over de 
kasseienweg langs de zitbanken en 
fietsenstalling richting Parking 3/Sint Jansplein. 
Omlaag lopend gaat u na 50 m, meteen voorbij  
twee wit/rode plastic paaltjes, L het bos in en 
meteen daarna aan de 3-sprong, met paal in het 
midden, gaat u R/RD over het bospad.   Aan de  
4-sprong bij de Heilige Kruiskapel (1844/zie 
infobord), in de volksmond ’t Zwart Kapelleke 
genoemd, gaat u R het smalle pad omlaag. Na 
bijna 50 m gaat u bij zitbank in Averbode L (295) 
over de klinker- asfaltweg en u passeert meteen 
links een leuke “houten” woning. Aan de  
3-sprong gaat u RD (Prins de Merodelaan) 
omlaag. Na 100 m, vlak voor het Sint Jansplein, 
komt u rechts bij Taverne ’t Ven, de sponsor van 
deze wandeling, waar u binnen of op het terras 
iets kunt eten of drinken. Aan de 
achterkant/zijkant is een groot leuk terras waar 
een oldtimer en een oude benzinepomp staat. De 
vriendelijke uitbater Ward verneemt graag wat u 
van de wandeling vindt. 
 

    
 

 
 

 
 

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.   
  

 


