Foeksenbospad_folder

03-01-2006

08:42

Pagina 1

1

2

3

5

6

Voorpagina: de gotische Sint-Stefanuskerk van
Brussegem staat ook vandaag nog altijd als een
baken in het landschap.
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De legende vertelt dat de Sint-Annakapel in het
gehucht Vijlst werd gebouwd als herinnering aan het
feit dat eeuwen geleden op deze plaats een pestepidemie werd tegengehouden door Onze-LieveVrouw en de heilige Anna.
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In de buurt van het Wolvendaelkasteel.
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Het Sint-Jan-de-Doperkerk van Ossel is een stemmig
dorpskerkje, nog omringd door het kerkhof. Op de
feestdag van Sint-Jan, elk jaar op de laatste zondag
van juni, bruist het hier van de feestelijke en culturele
activiteiten.
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Het gedicht aan de pastorij (achter de kerk van
Brussegem) is één van de blikvangers van de Keure-

route, een 37 km-lange toeristische fietsroute langs
de mooiste plekjes van onze gemeente.
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Het Torenhof heeft een bepalende rol gespeeld in de
groei van de dorpskern van Brussegem. Dit beschermde monument is nu eigendom van de familie
De Ryck, die er een fruitteeltbedrijf uitbaat.
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Het Foeksenbospad leidt je doorheen prachtige,
intact gebleven landschappen met enkele schitterende vergezichten.
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Het Foeksenbos vormt een aaneengesloten natuurgebied samen met het kasteelpark Wolvendael en de
kasteelparken van Ossel (de Warande en het
Hagenkasteel), en met een kleiner bosje Wolvendaal.
De grote oppervlakte en de aanwezigheid van oude
bomen maken dit gebied belangrijk voor het
vogelbestand. Een zestigtal verschillende soorten
broedvogels werden er waargenomen.
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Merchtem
Foeksenbospad

7,5 km
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Foeksenbospad
Merchtem ligt in de noordwestelijke
hoek van Vlaams-Brabant, in het
centrum van de driehoek BrusselDendermonde-Vilvoorde. Hoewel slechts
een boogscheut verwijderd van de hoofdstad, is onze gemeente nog
vrij landelijk gebleven. Merchtem ligt op de grens tussen het
heuvelachtige Pajottenland en de Vlaamse vlakte. In dit
overgangsgebied krijg je dan ook een zeer gevarieerd aanbod aan
boeiende landschappen en prachtige natuurplekjes.
Deze 7,5 km lange wandeling doorkruist het zuiden van de
deelgemeente Brussegem en is opgebouwd uit 2 lussen. De bovenste
lus brengt je van de dorpskern langs de rand van de gehuchten
Bosbeek en Linthout naar het gehucht Vijlst. De onderste lus leidt je
door het gehucht Ossel.
Het wandelpad ligt op de grens tussen het heuvelachtige
Pajottenland en de Vlaamse vlakte. De natuur is er gul en
verscheiden. Ze schenkt je unieke vergezichten en vormt een
uitgelezen decor voor de pittoreske monumenten.
De naam van het wandelpad is ontleend aan die van het Foeksenbos.
Het pad sluit langs de zuidkant aan op het Amelgempad (gemeente
Meise – 12 km), langs de westkant op het Steenbergpad (8,5 km) en
langs de noordkant op het Callarispad (7 km). Zo kan je makkelijk zelf
je eigen wandelmenu samenstellen.
Je bepaalt zelf waar je start en stopt op de gesloten lussen. Aan de
kerk in Brussegem en aan de kerk in Ossel vind je een overzichtsbord.
Beide mogelijke startplaatsen zijn heel goed bereikbaar met de
lijnbus. In de buurt kan je je wagen of fiets kwijt (op het plannetje
aangeduid met de letter P). In de nabijgelegen herbergen zijn folders
beschikbaar.
Niet alle paadjes zijn even vlot bewandelbaar, aangepast schoeisel
aantrekken is een goed idee, zeker na regenval.
De wandeling is bewegwijzerd met zeshoekige bordjes.
Toeristische informatie en folders met fiets- en wandelroutes
zijn te verkrijgen op de gemeentelijke cultuurdienst,
Nieuwstraat 1, 1785 Merchem en in de bibliotheek.
De wandelroute werd uitgestippeld door de Werkgroep
Wandelpaden o.l.v. Kris De Pauw, secretaris vzw Brabantse
Kouters (Erik Crombé, Johan Buys, Herman De Coninck, Roel
Lombaert, Agnès Wambacq).
Deze folder is een uitgave van het gemeentebestuur
Merchtem.
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