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Callarispad

7km

Op vele plaatsen zijn de kleine landschaps-
elementen nog intact. Samen met de niet al te
intensieve landbouw zorgen zij voor
interessante natuurwaarden.
Neem rustig de tijd om te genieten van de
mooie vergezichten.

Het Hof te Lovegem – ook wel ‘De Preekstoel‘
geheten naar de vorm van de haagbeuk – werd
gebouwd in 1296.

In deze poel, beheerd door Natuurpunt
Merchtem, komen groene en bruine kikker, pad,
alpenwatersalamander, kleine- en vinpoot-
salamander voor.

Een zeer gevarieerd aanbod aan boeiende
landschappen en prachtige natuurplekjes.

Wist je dat het grootste gedeelte van Ossel en
Brussegem op de landschapsatlas Vlaanderen
ingekleurd staat als ‘relictzone’? 
Dit betekent dat het hier om één van de gaafst
bewaarde landschappen van Vlaanderen gaat.

In de Linthoutstraat huist een vrij belangrijke
kolonie van huiszwaluwen. (foto Willy Ceulemans)

Callarispad

654

321

1

2

3

4

5

6

Calarispad_folder  29-09-2005  13:40  Pagina 1



Callarispad

Deze 7 km – lange wandeling
leidt je doorheen het lichtjes
glooiend landschap van de deelgemeente Brussegem,
en wel de noord-oostelijke gehuchten Bosbeek en
Linthout. Hier kan je nog ongestoord wandelen en
volop genieten van de natuur. Dit wandelpad voert je
doorheen uitgestrekte landerijen met hier en daar een
oud boerderijtje en grazige weiden met gulzige
beesten. Het brengt je naar de noordelijke uitlopers
van de golvende Brabantse leemstreek. Neem rustig de
tijd om te genieten van de mooie vergezichten.

Het pad is lusvormig en fungeert als draaischijfpad
tussen het Steenbergpad, het Banmolenpad en het
Foeksenbospad en laat je toe zelf naar believen je
wandeling samen te stellen.

De naam van dit wandelpad werd ontleend aan die van
het Callarisbos. Dit bos is echter niet toegankelijk en
bestemd voor het natuurbehoud.

Je bepaalt zelf waar je start en stopt op het gesloten
circuit. Aan de twee cafés (op het plannetje aangeduid
met de letter P) vind je parkeergelegenheid en een
overzichtsbord. 
Hoewel niet alle wegen verhard zijn, is het pad zeer
goed bewandelbaar. Toch is het verstandig voor
aangepast schoeisel te zorgen wanneer de aardewegen
er drassig bij liggen.

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.

Foto’s: Guido Breckx
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