
De Ronde Put
De Ronde Put? Da’s ruim 165 ha ongerepte natuur op de grens tussen 
Mol en Retie. Europese top! Je ontdekt er een fotogenieke plas, omringd 
door moerassen, rietvelden, bossen en graslanden. Geniet van de heerlijke 
stilte en duik zeker een van de twee vogelkijkhutten in. Neem je verrekijker 
mee en spot zeldzame water- en roofvogels. Van de kleine ijsvogel tot 
indrukwekkende valken. Je wandelt ook door de Kommiezenheide en langs 
de Postelse Bossen.  

Extra wandeltips en toeristische info op 
www.visitmol.be en www.kempen.be.
Meer details over de natuurgebieden op 
www.natuurenbos.be.

gemeente / Mol

vertrek en parking / parking abdij van Postel, Abdijlaan 10, 2400 Mol

afstand / 10 km

bewegwijzering / rechthoekige rood-witte bordjes met knooppuntnummers

landschap / open water, rietland, moeras, heide, gemengd bos, hooilanden en 
drijftillen

ondergrond / afwisselend verhard en onverhard

horeca / De Lindedreef, Abdijlaan 11; Gasthof De Beiaard, Abdijlaan 28; De 
Klothoeve, Eerselseweg 1; De frietstraat, Abdijlaan 16 en De Kaasboerin, 
Eerselseweg 99

Check vooraf of de horeca open is en zo ja, respecteer ter plaatse alle 
geldende veiligheidsmaatregelen.

picknickhut  / tussen knooppunt 1 en kanaal

fijn extraatje / Maak een ommetje langs de abdij van Postel. 2021 is een 
jubileumjaar voor de norbertijnen want hun orde bestaat precies 900 jaar. In het 
poortgebouw vind je de abdijwinkel met o.a. brood, kaas en bier op de planken. 
Rondleiding met gids elke zaterdag in juli en augustus (14-16 uur).

www.visitmol.be

Stem op www.wandelingvanhetjaar.be
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