
Wandelen	te	Michelbeke		
vanaf	de	Boembekemolen	

	
Wandeling	 vanaf	 de	Boembekemolen	 langs	 de	 oostelijke	 flank	 van	 de	 Zwalmvallei.	 Hierbij	
passeren	 we	 langs	 of	 lopen	 we	 door	 enkele	 mooie	 reservaatpercelen	 van	 Natuurpunt	
Zwalmvallei	(natte	hooilanden	en	hoogstamboomgaarden).	De	nieuwe	wandelwegen	vind	je	
terug	op	de	updatekaart	 ‘2.	Michelbeke’	 en	heb	 je	nodig	om	deze	wandeling	 te	 kunnen	
volgen.		
	
Start	en	parking:	Boembekemolen,	Boembeke	18	te	Michelbeke	(Brakel).		
Toegankelijkheid:	Goede	wandelschoenen,	overwegend	onverhande	wandelwegen.		
Afstand:	ongeveer8,5	km	
Knooppuntenvolgorde:	 59-W3-57-A1-60-56-55-48-49-37-39-A6-A7-A5-A4-46-45-A3-A2-58-
59	
Mogelijke	rustpunten	voor	een	drankgelegenheid	vind	je	onderweg	op	volgende	plaatsen:	

• Café	‘In	de	zavelput’,	Langendries	1.		
• herberg	‘De	Stappers	Alm’,	Berendries	30.	Je	kan	er	terecht	voor	een	drankje,	een	ijsje	

of	een	croque	(binnen	of	buiten	op	het	terras).	Tel.	055/609790.	Vr-zat-zo	open	vanaf	
10u30.	Donderdag	en	maandag	open	vanaf	14u.	

• De	Boembekemolen	is	één	van	de	vijf	watermolens	op	de	Zwalm	en	ligt	centraal	in	de	
Zwalmvallei.	Bovendien	ligt	de	molen	op	een	steenworp	van	het	Mijnwerkerspad,	een	
oude	spoorwegbedding.	De	molen	en	bezoekerscentrum	is	geopend,	elke	zondag	van	
april	tot	eind	oktober,	telkens	van	14u	tot	18u.	Je	kan	er	terecht	voor	informatie	en	
een	 lekker	 drankje	 op	 het	 terras.	 De	 tentoonstelling	 'Sporen	 in	 de	 Tijd'	 over	 de	
nabijgelegen	voormalige	spoorweg	kreeg	in	de	Boembekemolen	zijn	vaste	stek.	

	
Wandelbeschrijving:		
We	 starten	 onze	 wandeling	 aan	 de	 Boembekemolen	 (weetje	 A).	 Hier	 starten	 ook	 de	
bewegwijzerde	wandelingen	van	Natuurpunt	(Wolvenhoekpad	en	Boterhoekpad,	zie	infobord	
aan	 de	 Boembekemolen).	 Vanaf	 knooppunt	 59	 volgen	 we	 de	 rode	 vierkantjes	 langs	 het	
mijnwerkerspad	(weetje	B).	Een	200	m	verder	op	dit	pad,	aan	knooppunt	W3,	slaan	we	rechts	
af.	Dit	stijgend	modderig	onverhard	wegeltje	brengt	ons	tot	knooppunt	57.	Aan	dit	knooppunt	
slaan	we	LINKS	af	en	volgen	dus	de	toegangsweg	naast	huis	met	nummer	5.	Na	ongeveer	100	
m,	juist	voorbij	de	2	hokken,	slaan	we	het	wandelpad	links	in.	Dit	pad	kronkelt	zich	doorheen	
een	 nat	 reservaat	 van	 Natuurpunt.	 Door	 spontane	 bosvorming	 moet	 dit	 op	 termijn	 een	
nieuwe	bosje	worden	op	de	oostelijke	flank	van	de	Zwalmvallei.		Nadat	we	over	twee	houten	
brugjes	gewandeld	zijn	(en	eventueel	ook	genoten	te	hebben	van	op	de	houten	rustbank),	
komen	we	op	een	bredere	onverharde	 landbouwtoegangsweg.	Aan	het	einde	van	deze	 los	
(=knooppunt	A1)	slaan	we	rechts	af	(richting	knooppunt	60).	We	lopen	over	een	half	verharde	
weg	 en	 200	 m	 verder,	 aan	 een	 Y-splitsing	 slaan	 we	 rechts	 af	 tot	 knooppunt	 60.	 Aan	 dit	
knooppunt	slaan	we	rechtsaf	(richting	knooppunt	56).	Het	wordt	nog	eventjes	stijgen	maar	
onze	inspanningen	worden	even	verder	beloond	met	een	mooi	uitzicht.	Aan	onze	rechterkant	
zien	we	de	uitkijktoren	van	Brakel	en	de	kerken	van	Elst	en	Rozebeke.	Links	achter	ons	kunnen	
we	nog	de	kerktoren	van	Strijpen	herkennen.	Aan	knooppunt	56	slaan	we	links	af	en	100	m	
verder	zijn	we	reeds	aan	knooppunt	55.	Dit	is	tevens	een	knooppunt	van	verschillende	GR-



paden.	Ook	kunnen	we	hier	evt.	even	halt	houden	in	het	landelijke	cafeetje	‘In	de	zavelput’.	
We	vervolgen	langs	de	tweevaksweg	‘Langendries’,	richting	knooppunt	48,	langs	het	GR-pad	
dat	ons	door	de	vallei	van	de	Strijmeersbeek	(zijbeekje	van	de	Zwalm)	loodst.	Aan	knooppunt	
48	gaan	we	rechtdoor	(richting	49).	Op	weg	naar	dit	knooppunt	maken	we	een	ommetje	langs	

een	klein	bosje	(met	veel	bosanemonen	in	de	
maand	april,	weetje	C).	Voorbij	het	bosje	blijft	
het	stijgen	tot	knooppunt	49	en	verder	tot	37.	
Aan	het	kruisbeeld	van	dit	knooppunt	37	zijn	
we	op	het	hoogste	punt	van	onze	wandeling	
beland	 (ruim	 100	 meter).	 Hier	 kunnen	 we	
even	 verpozen	 op	 de	 rustbank	 onder	 de	
Lindebomen	en	de	Taxus.	Onze	weg	leidt	ons	
verder	 naar	 knooppunt	 39.	Op	weg	 naar	 dit	
knooppunt	 steken	 we	 de	 bekende	
‘Berendries’	over	en	lopen	we	langs	de	straat	
‘Kapittel’.	Aan	knooppunt	39	moeten	we	eens	

naar	onze	linkerkant	kijken	want	we	hebben	een	mooi	uitzicht	op	de	Zwalmvallei	met	de	kerk	
van	Nederbrakel	in	het	dal	en	Opbrakel	eventjes	hogerop.	Aan	de	horizon	zien	we	de	mast	van	
het	Levierenbos.	Op	de	weg	naar	knoopunt	38	loodst	een	overwelfde	haag	ons	door	een	tuin	
(zie	 foto).	 Even	 verder	 belanden	 we	 terug	 op	 de	 Berendries.	 We	 volgen	 de	 weg	 richting	
knooppunt	38,	maar	aan	het	kruispunt	met	Kuiterlos	(=knooppunt	A6)	slaan	we	rechts	deze	
straat	in.	Deze	geasfalteerde	weg	volgen	we	tot	huis	met	nummer	7	(=knooppunt	A7).	Hier	
slaan	we	het	wegje	links	in,	tussen	de	huizen	met	nummer	7	en	9.	Na	enkele	meters	belanden	
we	 op	 een	 mooi	 bospaadje.	 100	 m	 verder,	 aan	 het	 kruispunt	 =	 knooppunt	 A5,	 gaan	 we	
rechtdoor.	Aan	onze	linkerkant	zien	we	de	mooie	hoogstamboomgaard	voor	eikelmuizen	van	
Natuurpunt	(weetje	D)	waar	we	omheen	naar	beneden	door	dit	bosje	lopen.	Ongeveer	200	m	
verder,	aan	het	kruispunt	van	twee	boswegen	=	knooppunt	A4,	slaan	we	rechts	af	en	volgen	
dit	GR-pad	tot	knooppunt	46.	Hier	links	afslaan	en	afdalen	tot	knooppunt	45.	De	laatste	100	
meter	 van	 de	 modderige	 weg	 kunnen	 we	 via	 het	 aangelegde	 knuppelpad	 door	 het	
natuurreservaat	afleggen.	(weetje	E).	Aan	knooppunt	45	slaan	we	rechts	af	en	volgen	het	pad	
langs	de	Zwalmbeek.	Ongeveer	300	m	verder	komen	we	aan	het	brugje	(=knooppunt	A3).	Hier	
slaan	we	 rechts	 af.	 Even	 verder	 loodst	 een	 knuppelpad	 ons	 door	 de	 drassige	weide	 door	
(weetje	F).	We	wandelen	diagonaal	verder	door	dit	weiland,	stappen	over	het	beekje	in	een	
volgende	weide	 die	 we	 ook	 diagonaal	 volgen	 tot	 aan	 de	 rustbank	 bij	 de	 uitgang	 van	 het	
reservaat	‘De	Boterhoek’	(=knooppunt	A2).	De	Lindeboom	bij	de	rustbank	werd	er	geplant	als	
eerbetoon	aan	Joris	Otte	(°1938	+2015)	die	conservator	was	van	dit	natuurgebied	en	tevens	
meewerkte	aan	de	restauratie	van	de	Boembekemolen	en	dito	kapel.	We	slaan	 links	af	en	
volgen	de	onverharde	Boterhoekweg	tot	knooppunt	58.	Juist	voor	dit	knooppunt	passeren	we	
aan	 onze	 linkerkant	 een	 andere	mooie	 hoogstamboomgaard	 van	Natuurpunt	 Zwalmvallei.	
Vanaf	knooppunt	58	is	het	nog	een	200	m	tot	aan	de	Boembekemolen	(knooppunt	59).	Juist	
ervoor	passeren	we	nog	de	mooi	gerestaureerde	Boembekekapel	(weetje	G).	
	
Weetjes	
Weetje	A.	De	vzw	Boembeke	ontstond	rond	een	project	om	één	van	de	vijf	watermolens	op	
de	 Zwalm,	 de	 Boembekemolen	 (Brakel,	 Michelbeke),	 te	 klasseren	 en	 te	 restaureren.	 De	
omgeving	van	de	watermolen	is	een	vrij	gaaf	natuur-	en	cultuurlandschap	in	de	Zwalmvallei.	
Dit	 landschap	 is	gevormd	en	sterk	bepaald	door	de	Zwalm	en	een	oude	spoorwegbedding,	



thans	het	Mijnwerkerspad.	De	Boembekemolen	ligt	net	daar	waar	Mijnwerkerspad	en	Zwalm	
elkaar	kruisen.	De	verdwijning	van	de	Boembekemolen	zou	een	zware	verarming	betekenen	
voor	de	omgeving.	
De	watermolen	 ligt	centraal	 in	het	natuurreservaatproject	Middenloop	Zwalm.	Het	project	
Middenloop-Zwalm	en	de	Boembekemolen	vormen	samen	een	monument	van	de	plaatselijke	
landelijke	cultuur.	Samen	kunnen	ze	in	de	omgeving	een	impuls	geven	aan	zowel	de	zachte	
recreatie	als	aan	de	natuurontwikkeling,	-beleving	en	-educatie.	
Natuurgebieden	 in	 de	 Zwalmvallei	 kun	 je	 steunen	 met	 een	 gift.	 Zie	
http://www.natuurpuntzwalmvallei.be/natuurgebieden.html	
Het	ganse	dossier	van	de	Boembekemolen	kun	je	lezen	via	
https://www.natuurpuntzwalmvallei.be/boe_boembekemolen.html	

	
Weetje	B.	
Het	Mijnwerkerspad	volgt	de	bedding	van	de	oude	spoorlijn	82,	die	van	Zottegem	tot	Ronse	
liep.	De	Fossetrein	bracht	de	mijnwerkers	(“Fossemannen”)	van	Zottegem	en	omstreken	naar	
de	 Borinage	 van	 1883	 tot	 1963.	 Deze	 “spoorlijn	 82”	 stopte	 o.a.	 te	 Strijpen,	 Rozebeke,	
Michelbeke,	 Nederbrakel,	 Opbrakel,	 Flobecq-bois,	 Queneau-Boudinghien,	 Rigaudrye	
Ellezelles	 en	 Ronse.	 Van	 Ronse	 spoorde	 de	 trein	 naar	 Flobecq	 tot	 Blaton	 en	 verder	 tot	

Bernissart	via	spoorlijn	87.		
Vandaag	 leeft	 deze	 vroegere	 spoorweg	
verder	 als	 fiets-	 en	 wandelpad.	 Een	
verbinding	 tussen	 gisteren	 en	 vandaag,	
tussen	 pendelende	 mijnwerkers	 en	
elektrische	fietsen.		
Van	 Strijpen	 tot	 Opbrakel	 is	 dit	 een	
verhard	 fiets-	 en	 wandelpad.	 Tussen	
Opbrakel	en	Ellezelles,	op	het	grondgebied	
van	Flobecq,	is	de	oude	spoorwegbedding	
verkocht	 aan	 particulieren.	 Het	 fiets-	 en	
wandelpad	is	hier	onderbroken.	
Verder	 in	 Ellezelles	 kan	 men	 terug	
aansluiten	op	het	fiets-	en	wandelpad	op	
de	oude	 spoorlijn	87.	De	 lijnen	82	en	87	
liepen	 tussen	 Ellezelles	 en	 Ronse	 over	
hetzelfde	spoor.	
	
	

Kaart	1:	De	lichtblauwe	lijn=	spoorweg	82	en	87;	de	groene	lijn=	Brunhildeweg	(heerweg).	
	



Weetje	C.	Bosanemoon	(Anemone	nemorosa)	
Wanneer	je	eind	maart,	begin	april	in	onze	Vlaamse	Ardennen	bossen	wandelt	is	de	kans	groot	
dat	 je	deze	 voorjaarsbloeier	 in	 al	 zijn	pracht	 kan	bewonderen.	De	witte	bloemen	 staan	er	

meestal	in	grote	groepen	dicht	bij	elkaar	dat	je	zou	
denken	 dat	 er	 nog	 plakken	 sneeuw	 in	 het	 bos	
liggen.	 De	 reden	 waarom	 ze	 zo	 gegroepeerd	
voorkomen	 moet	 je	 in	 de	 bosbodem	 zoeken.	
Wanneer	 je	 die	 zou	 bloot	 leggen,	 zou	 een	 heel	
netwerk	 aan	 ondergrondse	 wortelstokken	
tevoorschijn	 komen.	 Aan	 die	 wortelstokken	
ontspringen	een	bloeistengel	waarop	aan	de	top	
telkens	 één	 bloem	 en	 daaronder	 drie	
stengelbladeren	te	zien	zijn.		
De	bloemen	zijn	wit	gekleurd.	 In	 feite	 zijn	deze	
witte	 blaadjes	 gekleurde	 kelkbladen,	 die	 door	
hun	kleuring	op	kroonbladen	lijken.	Kroonbladen	
ontbreken	 echter.	 De	 buitenkant	 van	 deze	
bloemblaadjes	 zijn	 vaak	 ook	 radijskleurig	
aangelopen.	 Er	 zijn	 een	 hele	 krans	 aan	
meeldraden	 en	 stampers	 aanwezig.	 De	
meeldraden	 leveren	 het	 stuifmeel	 waar	 de	
insecten	(vooral	solitaire	bijtjes)	op	zoek	naar	zijn	
die	 zo	 al	 passerend	 voor	 de	 bestuiving	 zorgen.	
Het	 grote	 aantal	 meeldraden	 is	 een	 constant	

gegeven	bij	de	leden	van	de	Ranonkelfamilie	waartoe	de	bosanemoon	behoort.		
Bij	mooi	weer	richten	de	bloemen	zich	naar	het	licht	door	hun	steel	te	draaien.	Bij	regenweer	
nemen	de	bloemen	een	slaapstand	in:	ze	hangen	dan	voorover	en	de	witte	bloemdekbladen	
neigen	samen.	Zo	blijft	het	stuifmeel	droog	en	wordt	tevens	een	schuilplaats	voor	insecten	
gecreëerd.		
Bij	het	einde	van	de	bloei	vallen	de	witte	bloemdekbladen	en	de	meeldraden	af	en	buigt	de	
stengel	met	de	dopvruchtjes	naar	beneden.	De	vruchtjes	worden	onder	meer	door	mieren	
verspreid.	 In	 het	 begin	 van	 de	 zomer	 sterft	 het	 bovengrondse	 gedeelte	 van	 de	 plant	 af.	
Ondertussen	worden	 de	 tijdens	 de	 lente	 opgebouwde	 reservestoffen	 in	 de	 ondergrondse	
wortelstok	opgeslagen,	klaar	om	tegen	een	volgende	lente	terug	het	leven	te	geven	aan	een	
nieuw	bloementapijt.		
De	bloeistengels	kunnen	tot	20	cm	lang	worden	waardoor	ze	bij	het	minste	zuchtje	wind	zeer	
beweeglijk	 zijn.	 Iets	 waar	 menig	 fotograaf	 al	 mee	 geworsteld	 zal	 hebben.	 Vandaar	 ook	
volksnamen	als	‘Windbloem’,	‘Windroos’	en	‘Achteromkijkertjes’.	Ook	in	de	buurlanden	zijn	
gelijkaardige	volksnamen	bekend:	‘Windröslein’	in	het	Duits,	‘Windflower’	in	het	Engels.	De	
wetenschappelijke	benaming	van	het	geslacht	‘Anemone’	verwijst	ook	naar	deze	windfactor:	
Het	Griekse	‘Anemos’	betekent	‘wind,	geest’.	‘Nemorosa’	betekent	‘van	de	bossen’	en	verwijst	
dan	naar	de	vindplaats.		
Het	sap	van	de	Bosanemoon	is	giftig	waardoor	veel	dieren	deze	plant	links	laten	liggen.	Bij	
contact	met	de	huid	met	het	sap	ontstaat	een	irriterende	zwelling.	Daarvoor	zijn	de	stoffen	
‘ranunculine’	 en	 ‘protoanemonine’	 voor	 verantwoordelijk.	 Naast	 de	 irriterende	
eigenschappen	 hebben	 deze	 stoffen	 ook	 antibiotische	 kenmerken.	 Vandaar	 dat	 ze	 in	 het	
verleden	 gebruikt	 werden	 voor	 het	 behandelen	 van	 een	 puistachtige	 huidziekte,	 ‘rappe’	



genaamd.	 De	 volksnaam	 ‘Rappekruid’	 vindt	 hier	 zijn	 oorsprong.	 Ook	 volksnamen	 als	
‘Wertenbloem’,	 ‘Wortenbloem’,	 ‘Wrettenbloem’	 zijn	 gebaseerd	 op	 de	 huidetsende	
eigenschappen	van	de	plant	(‘wert’,	‘wort’	en	‘wret’	betekenen	‘wrat’).		
	
Weetje	D.	

Het	 infopaneel	 over	 de	 eikelmuis	 of	 ‘fruitratje’	
geeft	 je	 al	 een	 eerste	 insteek	 op	 dit	 schattig	
muisje.	Meer	info	over	de	eikelmuis	vind	je	ook	op	
de	 website	 van	 Natuurpunt	 via	 volgende	 link:	
https://www.natuurpunt.be/pagina/eikelmuis	
	
	
	
	
	

Weetje	E.	
In	dit	 stukje	natuurgebied	werden	de	populieren	gekapt	omdat	de	ondergroei	onder	deze	
bomen	 vaak	 heel	 beperkt	 is	 tot	 brandnetels	 en	 bramen.	 Hier	 wil	 Natuurpunt	 terug	 een	
bloemrijk,	 nat	 grasland	 laten	 ontwikkelen	 met	 planten	 als	 kattenstaart,	 moerasspirea,	
engelwortel	en	koninginnekruid.	Deze	trekken	op	hun	beurt	heel	wat	insecten	en	vogels	aan.		
	
Weetje	F.	
Deze	 drassige	 weide	 wordt	 begraasd	 door	 enkele	 grazers	 waardoor	 een	 gevarieerde	
plantengroei	 (kruipend	 zenegroen,	 pinksterbloem,	 kruisbladwalstro)	 blijft	 behouden.	 Een	
aangelegde	poel		geeft	overlevingskansen	aan	heel	wat	kikkers	en	salamanders.		
	
Weetje	G.	
Het	gaat	hier	om	de	kapel	gelegen	aan	de	Langendries	te	Zottegem	(Sint-Goriks-Oudenhove)	
naast	de	'Hostellerie'	en	op	de	hoek	van	een	oude	hoogstamboomgaard.	De	boomgaard	en	
de	 kapel	 horen	 tot	 Natuurpunt.	 De	 kapel	 had	 nood	 aan	 restauratie.	 Het	 was	 vzw	
Boembeke	 die	 hier	 het	 initiatief	 nam	 om	 dit	 bouwkundige	 erfgoed	 te	 bewaren	 voor	 de	
toekomst.	Tussen	2007	en	2009	gebeurden	de	nodige	herstellingswerken.	De	kapel	werd	op	
zondag	28	juni,	ter	gelegenheid	van	de	Boembekefeesten,	heringewijd	door	monseigneur	Luc	
Van	Looy.	Zie	ook:	https://www.natuurpuntzwalmvallei.be/boe_kapel_te_boembeke.html	
	
	
Filip	Keirse,	mei	2019		


