De roodborsttapuit is een typische heidevogel die terugkeerde na het herstel.
Foto: Kevin Feytons

Tot diep in de herfst kleurt de heide dieppaars. Foto: Vilda/Jeroen Mentens

Tussen bos en hei:

dagtrippen zonder grenzen in Averbode
Uitgestrekte bossen in de fraaiste herfsttinten, pimpelpaarse heide en oogverblindende
vennen boordevol vogels: nergens is de herfst zo indrukwekkend als in Averbode Bos &
Heide. In de schaduw van de beroemde abdij komt elke dagtripper aan z’n trekken.
Tekst: Hendrik Moeremans
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Boven: Mooi voorbeeld van een heringericht ven. Foto: Vilda/Jeroen Mentens
Onder: Op de Weefberg zont de levendbarende hagedis. Foto: Kevin Feytons
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Naar buiten
elke dag een tint meer richting oker en bordeaux. In het bos
schieten gigantische vliegenzwammen uit de grond. Het magisch
kleurenspektakel is compleet.
Hoe ongerept het landschap er vandaag ook uitziet, het is het
resultaat van hard labeur. “Vanaf 2006 hebben we in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij grote stukken van de
Corsicaanse dennenplantage gekapt, verlande vennen opengemaakt
en heide hersteld“, legt Ronny uit. Intussen is het grondwater in het
gebied een halve meter gestegen. “Typische heidevogels als roodborsttapuit, boomleeuwerik en boompieper zijn teruggekeerd, we

Op stap met de ezel
De natuur in drie provincies verkennen
in één weekend? De omgeving van
Averbode Bos & Heide leent zich daar
uitstekend voor. Wil je eens op een
originele manier wandelen door die
prachtige omgeving? Daarvoor kan je
terecht bij Natuurboerderij Het Bolhuis.

hebben intussen 45 soorten libellen en wie weet mogen we stilaan
dromen van een terugkeer van de das.”
Voor wie hier meteen na de werken kwam, was het wel even
schrikken. “Het landschap had de aanblik van een werf: er waren
bomen gekapt en de bovenlaag met dennennaalden werd afgegraven om de heidezaden weer te laten ontkiemen. Maar het enige dat
de natuur nodig had, was een portie geduld”, legt Ronny uit. Na het
duwtje in de rug deed de natuur de rest. “Elk jaar duiken hier
nieuwe soorten op. De teller staat ondertussen op bijna 3500,
waaronder vele uniek zijn voor Vlaanderen.”
Het zijn tekenen dat de natuur erop vooruitgaat. En het mooist van

Met een ezel erbij is je wandeling helemaal anders! Een
ezel is de ideale wandelkameraad. De jongste stappertjes
kunnen de tocht beleven van op de rug van de ezel.
Je bagage stop je in de tassen van het pakzadel en
uitgerust met picknick en wandelkaart trek je eropuit. Je
kan één of meer ezels huren voor een kleine wandeling,
een dagtocht of een meerdaagse trektocht. Je wandelt
door de mooie natuur van het De Merodegebied met
Natuurpuntgebieden Averbode Bos & Heide, Catstelt,
Demerbroeken, Dassenaarde ... Bij de tweedaagse
of driedaagse trektocht kan je overnachten in een
safaritent midden in de natuur!

over de werkzaamheden, zeggen me nu hoe mooi het hier geworden

Meer info en reservaties:
Natuurboerderij Het Bolhuis
Asdonkstraat 49, Molenstede, 0473-94 79 08,
info@bolhuis.be

is”, zegt Ronny. En de aantrekkingskracht reikt ook verder:

www.bolhuis.be

al: we zitten nog maar aan het begin van een evolutie die nog
eeuwen zal voortgaan. “Buurtbewoners die eerst erg kritisch waren

knooppunt 100 vlak voor de abdij is het populairste wandelknooppunt van Vlaanderen.

Explosie van een vliegend fort
Wanneer we terugwandelen richting de abdij, lopen we in de
voetsporen van de monniken. De middeleeuwse wandelweg loodst
ons feilloos over de drogere stukken in het moerasgebied. Vlak voor
ons rijst de Weefberg op, een ijzerzandsteenheuvel, trots in de
herfstzon. Een levendbarende hagedis maakt zich haastig uit de
voeten over het omhooglopende zandpad. Naast de weg verschijnen
kraters. “Veroorzaakt door de brokstukken van een B-17, een Brits
vliegend fort dat hier in augustus 1943 neergehaald werd door de
Duitsers”, weet Ronny.
Op een kam boven het landschap lopen we terug richting de abdij,
met vergezichten op de basiliek van Scherpenheuvel en met de
overweldigende natuur aan onze voeten. Haast hemels.

WIN!
Win een tweedaagse tocht met een
ezel. “Hoeveel soorten voelen zich
ondertussen thuis in Averbode Bos &
Heide”. Geef een antwoord op de vraag
en wie weet ga jij binnenkort op stap
met een ezel.
www.natuurpunt.be/win
Niet gewonnen?
Leden van Natuurpunt krijgen 5% korting op vertoon
van een geldige lidkaart.
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