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Foto voorzijde
Stroomopwaarts de Lindebeek liggen enkele interessante poelen met daarin veel amfibieën, libellen en andere waterinsecten,
waterplanten en kleine waterdiertjes. Ze maken deel uit van het gemeentelijk poelennetwerk van een zestigtal locaties
waar natte biodiversiteit alle kansen krijgt.
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Grote Molenbeek
Op het parcours van het Pakespad vloeien verschillende
waterlopen samen met de Grote Molenbeek: het gaat in
eerste instantie om de Stambeek, de Oude Beek en
de Kwetstenbeek. Verder richting Steenhuffel komt
de Robbeek erbij, nadat die het water van de
Lindebeek heeft ontvangen.

4.

Deze plant is een natuurlijke insectenvanger. Hoe dat in zijn
werk gaat, lees je op het infobord dat je op het Pakespad
ter hoogte van de Tiendenschuur aantreft.
Foto Pieter van Dorsselaer
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3.

Langsgracht
Op de site achter de Tiendenschuur kan je verschillende
langsgrachten zien. Deze monden uit in een dwarsgracht
die op zijn beurt het water afvoert naar de Stambeek.
De moerasvegetatie blijft het hele jaar zichtbaar
op de oevers en in de grachten zelf.

Robbroekhoeve
Deze hoeve – ook wel Hof te Hemelrijk genoemd –
is gelegen tussen de Lindebeek en de Robbeek.
De geschiedenis van dit hof gaat minstens tot de
dertiende eeuw terug.

2. Tiendenschuur
Op deze locatie liet de abdij van Affligem in de dertiende
eeuw een ‘tiendenschuur’ bouwen. De ‘tiendenheffer’
moest ervoor zorgen dat het door de boeren afgestane
graan (tien procent van hun oogst) in goede omstandigheden werd opgeslagen. Het huidige gebouw is uiteraard niet
het oorspronkelijke. Deze site is sinds 1990 beschermd
als monument en dorpsgezicht.

Aronskelk

6.

Omgeving Marselaermolen
Het Pakespad doorkruist een gaaf natuurgebied, deels door
Natuurpunt Londerzeel in beheer. Ontdek de rijke fauna en
flora en geniet van de mooie vergezichten.

7.

Pakespad

Marselaermolen
De huidige watermolen met bijhorende woning dateert uit
de achttiende eeuw. Tot 1930 bleef de molen in volle werking. In 1960 verdween het waterrad, maar het binnenwerk
bleef grotendeels aanwezig. In 1983 kreeg de Marselaermolen het statuut van beschermd monument en zijn omgeving
dat van beschermd dorpsgezicht.

8,5km
MERCHTEM - LONDERZEEL

Het Pakespad is een eerbetoon aan wijlen Kris De Pauw.
Kris was lange tijd voorzitter van Natuurpunt Merchtem
en van 1 januari 2007 tot op zijn sterfdag schepen van
cultuur en milieu. In die bevoegdheden verenigde hij zijn
twee grote passies: liefde voor de natuur en aandacht
voor waardevolle historische gebouwen.
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Overzichtsborden
langs de wandelroute

Pakespad

2.

1.

Marselaermolen

Aan de Tiendenschuur

Pakespad

Kris De Pauw was een begrip in Merchtem en ver daarbuiten. Als schepen werkte hij hard aan een langetermijnvisie die Merchtem een coherent natuurpatrimonium
moest geven. Daarbij toonde hij zich als een gedreven
voorvechter om die natuur alle kansen te geven.
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3.

Langeveldmolen

4. Tussen Lindebeek en Grote Molenbeek

5.

Hij overleed totaal onverwacht op 23 juli 2009, bijna aan
de voordeur van zijn Passerel, de historische banmolen
die hij met veel zorg en respect voor de authenticiteit had
weten te redden van de vergankelijkheid.

Dit wandelpad loopt langs de historische sites van de
Tiendenschuur en de Marselaermolen. Je maakt kennis
met de fauna en flora van de Hoge Wei, het erg mooie
valleigebied van de Grote Molenbeek en enkele zijbeken.
De oude overstromingsgronden zijn doorspekt met
bomenrijen, houtkanten, poelen en kletsnatte graslanden. Geniet van de unieke vergezichten! Dit landschap is zo goed als ongeschonden wat dit immense gebied haast uniek maakt in de regio.
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Het traject is zo’n 8,5 km lang; het is een aanrader voor
elke sportieve en natuurminnende wandelaar.
Een gedeelte ervan loopt over onverharde veldwegen.
Voorzie dus best stevige wandelschoenen en een eerder
sportieve uitrusting. Gezien de soms smalle doorgangen
is het pad niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelgebruikers.
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Startplaats
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De Passerel, Reedijk

Drankgelegenheden

Behalve aan de start- en aankomstplaats in het centrum
van Merchtem zijn er geen bevoorradingsplaatsen; het
is dan ook aangewezen om iets te drinken en/of te eten
mee te nemen.
Veel wandelplezier!

