BOEMBEKEMOLEN
Contact:
info@boembeke.be
09 361 03 00 (Jan François)

Adres: Boembeke 18, 9660 Brakel
Ere wie ere toekomt, de voordeur en hoofdingang van de Boembekemolen liggen in Michelbeke (Brakel).
Een aanzienlijk deel van het molenterrein ligt echter ook op het grondgebied van de gemeente Zwalm,
vandaar deze kleine toeristische annexatie 
Openingsuren
De Boembekemolen is elke zondag van april tot oktober en van 14 tot 18 u. open.
Permanente expo: Sporen in de tijd
In de Boembekemolen is o.a. een permanente tentoonstelling te bekijken over het wel en wee op en rond
het mijnwerkersspoor. Dat bevindt zich op enkele tientallen meters van de molen en is het vertrekpount
van de Boembekewandelingen. De spoorlijn Aalst-Zottegem-Ronse, werd ingereden in 1875. De spoorlijn
verbond de Vlaamse Ardennen met de steenkoolmijnen van de Borinage en kreeg al snel een belangrijke
economische betekenis. Duizenden "fostmannen" uit de verarmde regio maakten er gebruik van om in hun
levensonderhoud te voorzien. Het station aan de molen zorgde ervoor dat het gehucht
Boembeke een bescheiden centrumfunctie verwierf. Toen de spoorweg met haar halte in 1963 werd
afgeschaft verdween ook de ermee verbonden bedrijvigheid terug.
Begeleide natuurwandelingen voor groepen:
Vraag via de bovenstaande contactgegevens naar een natuurgids voor een begeleide natuurwandeling in
het natuurgebied Zwalmvallei in de omgeving van de Boembekemolen.
TIP: proef hier het lekkere en unieke streekbier Boembeke Luiwerk, een frisse dorstlesser waarin ook
appeltjes van de eigen boomgaard zijn verwerkt.

De Boembekemolen verschijnt voor het eerst in de bronnen in 1548. Die eerste vermelding van de
Boembekemolen zegt slechts weinig over de werkelijke ouderdom van de molen. Mogelijk dateert de oprichting
van de molen al uit een aanzienlijk vroegere periode. De oudste historische gegevens over het bestaan van
watermolens in de streek gaan terug tot de 9 de eeuw.
Op nauwelijks een halve eeuw tijd was de Boembekemolen geëvolueerd van een klassieke watermolen tot een
kleinschalige industriële maalderij.
Het doek viel in 1967. De laatste molenaar, Leon De Poorter, kwam om in schermutselingen
met de rijkswacht op een landbouwersbetoging te Oudenaarde. Het bedrijf werd stilgelegd en de Boembekemolen
viel ten prooi aan de natuurelementen. Ook zonder dit spijtige voorval zou de molen wellicht niet veel langer aan
dit lot ontkomen zijn. De talrijke gelijkaardige maalderijtjes werden geleidelijk aan verdrongen door industriële
reuzen.

Restauratie
De Boembekemolen werd aangekocht en gerestaureerd door Natuurpunt. Zij maakten er ook een bezoekerscentrum
van. De Boembekemolen heeft een belangrijke historische waarde die Natuurpunt Zwalmvallei zeer appreciëert en
welke zij graag willen veiligstellen voor de toekomst. De Boembekemolen is bovendien een inhoudelijke
meerwaarde voor het natuurgebied.
De molen ligt in het natuurgebied Middenloop Zwalm en langs de mooiste oevers van de Zwalm. Hier kan je mooie
wandelingen maken in het reliëfrijke landschap van de Vlaamse Ardennen. Het bezoekerscentrum Boembekemolen
is een van de vijf watermolens op de Zwalm en ligt midden in het natuurgebied. De omgeving is een gaaf natuur- en
cultuurlandschap dat gevormd werd door de rivier en een oude spoorwegbedding, het Mijnwerkerspad. De
Boembekemolen ligt precies op de plaats waar het Mijnwerkerspad en de Zwalm elkaar kruisen. Je kan er terecht
voor informatie en een lekker drankje op het prachtige terras.

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

