
   A: In Averbode Bos & Heide zijn enkele
    jaren geleden heel wat historische vijvers
    hersteld. Zo behoort dit 'Langven' tot een
    groot netwerk van vijvers en vennen dat de
    paters van Averbode vroeger gebruikten
    voor viskweek. Sinds de start van de
    natuurinrichtingswerken zijn langs deze 
    vennen al 45 libellensoorten waargenomen
    waaronder de hier vrij makkelijk waar te
    nemen tengere en tangpantserjuffer. 
   
   B: Het iets of wat verhoogde pad dat je nu
    betreed is de  historische Vischpoelse
    Vondel, o.a. beschreven is enkele
    Middeleeuwse kaarten. Deze
    verhoogde vondel zorgde voor een droge
    doorgang tussen de Abdij en gehucht
   'Vispoel'.
   
    C: De afwisseling tussen droge en natte
    heide, meer grazige en bloemrijke
    vegetaties, duintjes met pioniersvegetatie
    en de bosranden wordt nu in stand 
    gehouden door begrazing met schapen
    en koeien. Hier voelen boomleeuweriken
    zich thuis. Op de paden zie je regelmatig
    zandloopkevers jagen en
    blauwvleugelsprinkhanen zonnen. Zelfs het
    heideblauwtje heeft zich hier recent terug
    gevestigd.

   D: Deze wandelweg loopt
    over de bedding van het
    vroegere tramspoor tussen 
    Zichem en Turnhout. Dit
    gedeelte heeft bijgevolg een 
    heel eigen ecologie van 
    hakhoutbeheer. Tijdens de hete zomer van 
    2018 kon men hier een spectaculair fenomeen ontdekken. 
    Honderden eikenpages zochten hier verkoeling in de 
    schaduw van de reusachtige eiken. 
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     E: Rechts zien we de weilanden en de Abdij van de 
      Norbertijnen van Averbode. Deze Abdij is omstreeks
      1130 gesticht en heeft een heel rijk verleden. Momenteel 
      telt de gemeenschap nog 70 leden van wie de meesten 
      in de abdij wonen.

                             F: We doorkruisen nu één van de oudste
                                   bossen in het gebied. Dit eiken-
                                   beukenbos kan je zelfs nog terugvinden
                                   op de Ferrariskaarten, opgesteld ca. 1750.
                                   De biodiversiteit in deze bossen is enorm. 
                                   Misschien hoor je wel een zwarte specht
                                   of zie je een ree. Onderaan de                      
                                   eikenbomen, bijna tussen de wortels
                                   vindt je met wat speurwerk soms
                                   slapende nachtvlinders zoals een
                                   typische bewoner voor dit boscomplex
                                   het rood weeskind.

                                   G: Vanaf het bankje heb je een mooi
                                   zicht op de heide en vennen. Let zeker
                                   op rondvliegende roofvogels. 
                                   Hier wordt regelmatig wespendief en
                                   boom- en slechtvalk gezien. Het
                                   landschap zal hier de komende jaren
                                   nog wat veranderen. Je ziet de
                                   afgestorven bomen. Deze zijn gestorven
                                   door de hoge waterstanden in 2016. 
                                   Door het rottende hout krijg je een
                                   stikstofverrijking in het ven. Dit is
                                   schadelijk voor het waterleven. Deze
                                   bomen zullen dus verwijderd worden en
                                   het ven rond het Tandpijnkappelletje
                                   wordt geplagd.
             
                                   H: De stuifzandrug rond het laat poeltje
                                   is een zeldzaam restant van een 
                                   landduin. Typische bewoners van de
                                   duinen zijn graafwespen, zandbijen en
                                   zandloopkevers. Vanaf het eerste
                                   lenteweer zie je overal in het zand een
                                   heleboel gaatjes en zandhoopjes.
                                   Zandbijen slepen stuifmeel in de
                                   ondergrondse gangen en leggen daar
     hun eitjes in. Ook graafwespen maken hier hun nesten.
     In 2018 werd hier de zeer zeldzame harkwesp 
     gefotografeerd. Hopelijk vindt deze een geschikte
     nestplaats in Averbode Bos en Heide.


