
Wandelen in Nederbrakel 

 
Start en parking: Stationsplein, Spoorwegstraat te Brakel. Hier stoppen bussen uit en naar 
Oudenaarde, Ronse, Zottegem en Geraardsbergen. Er is ook genoeg parkeerplaats voor de auto. 

Afstand:  

 Volledige wandeling: 8,5 km  

 Verkorte wandeling: 7,5 km  
Knooppuntenvolgorde: 

 Volledige wandeling: start-20-T8-23-22-21-16-15-14-13-17-18-19-start 

 Verkorte wandeling: start-20-T8-23-22-21-16-15-14-18-19-start 
 

Wandelbeschrijving: 
Vanaf de startplaats steken we de ringweg over en komen we op de alom bekende Tenbossestraat 
(voor wielerliefhebbers, erkend als helling in 1997), dit is een klim van 8%. We gaan verder in deze 
straat tot aan nr. 55. Daar slaan we links af, het Zavelpad in, dus richting knooppunt 20 volgend. 
Vanaf het Zavelpad hebben we een mooi zicht op de Sint-Pieters-Bandenkerk van Brakel, 
gebouwd in gotische stijl. We volgen het Zavelpad tot op de straat genaamd De Warande. Deze 
straat steken we over, gaan 20 m naar rechts om dan links de Toepweg te nemen. Aan knooppunt 
20 rechtdoor blijven wandelen en de weg naar knooppunt 23 volgen: aan de Toepkapelstraat (= T8 
op onze kaart) worden we beloond met het zicht op de prachtige Toepkapel (weetje A). We steken 
de Toepkapelstraat over en volgen het Scoutspad. Na 50 m steken we het grasland (of akker) over 
zodat we op het Scoutspad langs de achterkant van de Toepkapel komen. Dit blijven we rechtdoor 
volgen en na zo’n 400 m verlaten we het bos en slaan we links af. De weg naast de akker brengt 
ons 100 m verder tot bij de Kokerbergstraat (= knooppunt 23) die we naar rechts volgen, richting 
knooppunt 22. 100 m verder, bij een kapelletje, rechts afslaan (Vossenbroekstraat). We laten een 
doodlopende zijstraat rechts liggen, om vervolgens even verder, aan knooppunt 22 het Vossenpad 
naar rechts in te slaan. Dit geasfalteerd paadje brengt ons tot op Holderbeke (= knooppunt 21). 
Aan dit knooppunt volgen we de weg tot knooppunt 16: we gaan eerst naar rechts en daarna 
onmiddellijk linksom zodat we een beetje verder terug uitkomen op de bredere straat 
‘Lierenhoek’. Hier steken we de straat over en gaan we onmiddellijk het ‘Vijverdal’ rechts in. We 
volgen het Vijverdal verder (let op: beneden kan het heel nat worden en loopt het grondwater over 
de weg; hier ligt tevens het brongebied van de Vagebeek) tot aan het voetbalterrein. Hier slaan we 
links af. Voorbij de bocht naar rechts hebben we een mooi zicht op Parike enerzijds (links) en op de 
Toepberg anderzijds (rechts). We zetten onze tocht verder tot aan de Stokstraat (= knooppunt 16). 
Hier slaan we rechts af (= richting knooppunt 20). Aan het volgende kruispunt nemen we links de 
Hoevestraat, vervolgens rechtdoor in de Olifantstraat tot aan de Geraardsbergsestraat (we volgen 
ondertussen de weg naar knooppunt 15). We steken deze voorzichtig over, slaan links af en volgen 
het fietspad. Na 100 m slaan we het onverhard pad ‘Wolfsputte’ rechts in. We volgen dit tot de 
Termergelstraat (= knooppunt 15) die we naar rechts volgen (richting knooppunt 14). 100 m verder, 
in de bocht, blijf je rechtdoor wandelen en belanden we in de Evensveldstraat.  

Na 100 m, juist voor huisnummer 8, aan knooppunt 14, kunnen we kiezen voor de verkorte route 
door de weg tot knooppunt 18 te volgen. Zie *  



Wie de volledige wandeling volgt, neemt de route naar knooppunt 13: we blijven de 
Evensveldstraat ca. 1 km volgen tot aan ‘Doensberg’. Deze gaan we rechtsaf in en na een bocht 
naar links komen we aan knooppunt 13 waar we rechts de Verrebeek inslaan (richting knooppunt 
17). Van hier hebben we reeds een mooi zicht op de Verrebeekmolen (weetje B). Aan knooppunt 
17, net voor de Verrebeekmolen, slaan we rechts af (richting knooppunt 18), de oude 
spoorwegbedding op. We volgen deze bedding tot knooppunt 18 en 19: we stappen ca. 1,3 km tot 
de Geraardsbergsestraat (links zie je het bedrijventerrein van Brakel liggen). We steken deze 
voorzichtig over en volgen de Rondweg. 100 m verder slaan we rechts af (Hoge Zavel) om aan 
knooppunt 19 direct links af te slaan (richting knooppunt 20) en de Katsijnenhoek te volgen tot 
aan de Tenbossestraat, die we naar links volgen tot het beginpunt van de wandeling.  

* Wegbschrijving verkorte wandeling: We volgen deze onverharde weg tot aan de Vunkstraat die 
we naar links inslaan. Aan de kapel (100 m verder) de Driestenbroekstraat naar rechts nemen. 200 
m verder, voor de bocht, het geasfalteerde paadje links volgen. Na een bocht naar rechts volgen 
we ‘Baneike’ rechtdoor tot aan de brug van het spoorwegpad (=knooppunt 18). We volgen dit pad 
naar rechts (richting knooppunt 19) tot op aan de Geraardsbergsestraat. We steken deze 
voorzichtig over en volgen de Rondweg. 100 m verder slaan we rechts af (Hoge Zavel) om aan 
knooppunt 19 direct links af te slaan (richting knooppunt 20) en de Katsijnenhoek te volgen tot 
aan de Tenbossestraat die we naar links volgen tot het beginpunt van de wandeling. 

Weetjes: 
Weetje A. Toepkapel, gebouwd in 1924 als dank voor de bescherming tegen de Duitsers door het 
aanroepen van Sint Jozef. De kapel wordt ook wel ‘Onze Lieve Vrouw van de vrede’ genoemd. De 
inwoners van Nederbrakel hadden een belofte aan de heilige Jozef gedaan om een kapel te 
bouwen als ze aan de gruwelen van WO I zouden ontsnappen. Begin november 1918 zag het er 
inderdaad benard uit toen de Duitsers zich terugplooiden in de Scheldestreek van de Vlaamse 
Ardennen. Tijdens de aftocht liet de vijand immers een spoor van vernieling achter. Zover kwam 
het in Nederbrakel gelukkig niet want op 11 november capituleerden de Duitsers.  

Tijdens de maand mei is deze kapel open voor het publiek. Hier zit je tevens op het hoogste punt 
van Brakel (ca. 86 m), daarom ook ‘Toep’ genoemd en tevens de waterscheidingslijn tussen de 
Zwalm- en Dendervallei. Ten westen van deze heuvel vloeit het water naar de Zwalm, ten oosten 
naar de Dender.  

Weetje B. Verrebeekmolen. Deze molen, gebouwd in 1996, is een getrouwe kopie van de vroegere 
molen, die om diverse bouwtechnische redenen moest worden afgebroken en weer opgebouwd. 
Hij is open op elke laatste zondag van de maand van 14u tot 17u.  

© Marleen Vandemaele – Filip Keirse, 2016 

 


