ZWALMVALLEI
Vertrekpunt van de wandelingen: Boembeke 18 –
9660 Brakel (Michelbeke)
Het natuurgebied Zwalmvallei situeert zich langs
de prachtige oevers van de Zwalm. In dit
natuurgebied, met zijn sympathiek riviertje, kan je
mooie wandelingen maken in het reliëfrijke
landschap van de Vlaamse Ardennen. Ontdek de
verschillende deelgebieden met de fiets of te
voet!
Toerisme Zwalm wil je vooral laten kennismaken
met het deel van het natuurgebied in de omgeving
van de Boembekemolen en het Mijnwerkerspad.

Hoogtepunten op de wandelroutes
In het reliëfrijke landschap van de Vlaamse
Ardennen kronkelt de Zwalmbeek. De bronnen
van de Zwalm liggen dicht bij de grens met
Henegouwen. Het riviertje baant zich verder een
weg en het mondt uit in de Bovenschelde. Over de
gehele loop wordt ze gevoed door verschillende,
vaak kalkrijke, bronbeken die ontspringen op de
valleiflanken.

Naast de Zwalm ligt het natuurgebied ook langs
het Mijnwerkerspad, een oud spoorwegtracé dat
in het begin van de 20e eeuw de Vlaamse
Ardennen verbond met de mijnen in de Borinage.
Het pad is de ideale manier om het natuurgebied
te verkennen en het leidt je zowel langs de Zwalm
als langs de valleiflanken.
De Zwalmvallei situeert zich in de ruimere regio
van 'de bossen van de Vlaamse Ardennen'. De
vallei is assymetrisch, met een sterk hellende
oostelijke flank en een minder hellende
westelijke flank. De sterke hellingen bieden voor
fietsliefhebbers enkele klassieke 'kuitenbijters'.

Centraal in het gebied ligt de Boembekemolen,
een cultuurhistorisch erg waardevolle erfenis. De
watermolen werd door Natuurpunt gerenoveerd
en maalvaardig gemaakt en is opengesteld als
bezoekerscentrum. Naast de molen, zijn ook de
kapel en de hoogstamboomgaard
cultuurhistorische bezienswaardigheden.

Dieren en planten
De grote gele kwikstaart houdt zich graag op in de
buurt van water en watermolens. Hij wordt dan
ook regelmatig opgemerkt ter hoogte van de
Boembekemolen. Langs de oevers en op stenen in
het water zoeken deze vogels naar insecten.
Daarbij wippen ze voortdurend de staart op en
neer.
De bronbeken in de historische boskernen zijn het
leefgebied van de uiterst zeldzame
rivierdonderpad. De kleine bronbeekjes die het
kwel- en bronwater naar de grotere beken voeren
zijn vanwege hun superieure waterkwaliteit ideale
habitats voor allerlei waterdiertjes zoals
kokerjuffers, steenvliegen en haften die heel
zuiver water nodig hebben. De larven van deze
waterdiertjes zijn het voedsel van de
rivierdonderpad, die in de grotere stroompjes zit.
De vuursalamander is sterk gebonden aan oude,
vochtige eiken- en beukenbossen met heldere
bronbeekjes, bospoelen en veel dood hout. Een
dikke humuslaag van traag verterende bladeren
waarin hij zich kan ingraven, is ideaal. De soort
komt enkel nog voor in Oost-Vlaanderen en
Vlaams-Brabant (o.a. in de bossen van de Vlaamse
Ardennen).

begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek
dan een afspraak via de Boembekemolen.

Op de flanken van de vallei komen verschillende
soorten bos voor, met typische voorjaarsflora als
boshyacint, bosanemoon en paarse schubwortel.
Paarse schubwortel is een plant die in Vlaanderen
bijna uitsluitend groeit in de Vlaamse
Ardennen. Het is een parasiet die op de wortels
van o.a. populier en wilg groeit. De plant is in het
voorjaar te herkennen aan de mooie paarse
bloemen die aan de top van ondergrondse
stengels groeien. Voor de rest van het jaar leeft de
plant verscholen onder de grond.
De bosanemoon is een van de meest
karakteristieke voorjaarsbloeiers en kan makkelijk
herkend worden aan de witte bloemen en de diep
ingesneden bladeren.
De wilde hyacint, een prachtige voorjaarsplant, is
met zijn donkerblauwe, klokvormige bloemen
onmiskenbaar. De wilde hyacint kan in sommige
bossen de bodem letterlijk blauw kleuren.
De eikelmuis of “fruitratje” is met haar schattig
snoetje, zwart zorro-masker en lange pluizige
staart zonder twijfel een van de meest herkenbare
en aaibare knaagdieren. Als leefgebied verkiest zij
vooral loofbossen en hoogstamboomgaarden. De
voorliefde voor fruit en de gewoonte om de
winter al slapend door te brengen op beschutte
plaatsen bracht de eikelmuis in de woonomgeving
van de mens.

Contact
Boembeke 18, 9660 Brakel (Michelbeke)
info@boembeke.be
09 361 03 00 (Jan François)
Open
Elke zondag van april tot oktober en van 14 tot
18u00 open.
Zelf wandelen
Het hele jaar vrij toegankelijk op de paden.
Laarzen of stevige wandelschoenen aangeraden.
Honden welkom, aan de leiband.
In de omgeving van de Boembekemolen heeft
Natuurpunt 3 schitterende wandelingen
uitgewerkt. Je vindt ze op de pagina ‘wandelen’
van deze website.
Bron: www.natuurpunt.be

Rekegemstraat 26 – 9630 Zwalm (Munkzwalm)
toerisme@zwalm.be

Natuurbeheer
Natuurpunt doet er alles aan om de vallei van de
Zwalm, als natuur- en cultuurader van de Vlaamse
Ardennen, te bewaren en te herstellen. Dankzij de
inspanningen van Natuurpunt is er reeds 15
hectare extra bos beschermd.
Op stap met een ervaren wandelgids
Wie het hart van het gebied wenst te bezoeken,
kan een wandeling met een natuurgids aanvragen.
Wil je de Zwalmvallei verkennen onder

