
De Zwalmvallei

Praktische gegevens

LENGTE: 14 km
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 30 (1:50.000) of 30/1-2 (1:25.000)

VERTREKPUNT: op het Sint-Hubertusplein in Sint-Maria-Oudenhove.

De Zwalm is een tamelijk snelstromend riviertje met een zeer kronkelende loop dat ontspringt in het Brakelbos. Langs de

Zwalm vindt men nog verschillende oude watermolens. Op deze wandeling kan je de Boembekemolen bekijken, een molen
van het bovenslagtype uit de zestiende eeuw. In 2002 werd de molen gekocht door Natuurpunt en dit haalde de molen uit het
verval. De stichting vzw Boembeke werd opgericht om de molen te laten heropleven.

De wandeling biedt vele weidse vergezichten, je loopt hier namelijk door uitgestrekte velden op bijna honderd meter boven
de zeespiegel. De tocht verloopt over veldwegen en af en toe zeer smalle paden tussen weiden en akkers, hier en daar een
kort eindje door dichte begroeiing. Een stukje loop je over het Mijnwerkerspad, een oude spoorlijn waarlangs mijnwerkers uit

de streek naar de Borinage reden. De lijn werd tot recreatief fietspad omgevormd en trekt nog steeds als een groen lint door
de Zwalmvallei.
Onderweg  biedt  het  dorp  Sint-Goriks-Oudenhove  de  mogelijkheid  tot  verpozen:  ‘senteguurens’  telt  namelijk  een

fietsenwinkel, een bloemenwinkel en vijf café's. Ook bij aankomst in Sint-Martens-Oudenhove kan je nog wat blijven hangen.
Voor of na de wandeling kan je er de koffiebranderij bezoeken.

Beschrijving

Sla rechtsaf naar de kerk. Links van de kerk ga je een overgroeide kasseiweg op. Wat verder sla je rechtsaf, in een graspad
dat langs het kerkhof loopt. Het pad brengt je bij huizen waar je bij nummer 6 onmiddellijk linksaf slaat, een asfaltpaadje.

Het  pad eindigt  op Ten  Ede.  Deze  straat  steek  je  over  en  je  gaat  de  Faliestraat  in.  Tegenover  74  kies je  rechts een
asfaltpaadje tussen huizen en tuinen. Op het einde rechtsaf op asfalt en naast nummer 11 linksaf, een volgend asfaltpaadje.
Bij het einde van de huizen loopt het pad over een akker verder. Bij het einde van de akker laat je een zijpad rechts liggen

en je gaat rechtdoor, tussen huizen. Je steekt een straatje over en gaat rechtdoor een kiezelpad op, de ‘Doorschietweg’. Bij
het einde van dit pad steek je een volgend straatje over en je gaat de Vageweg in. Dit straatje daalt. Beneden bij het laatste
huis kies je rechts een smal paadje dat je klimmend weer naar de huizen brengt. Je komt uit de Pinkweg en je slaat linksaf op

de Lilarestraat. Bij het kruispunt steek je over en je gaat de Processieweg op. Wat verder sla je linksaf in de Pelgrimsweg,
een doodlopend asfaltwegje. Bij het einde van de huizen kan je verder over een graspad tussen afsluitingen. Verder loopt het
pad even over een akker en brengt je bij enkele linden met een kruis en bankjes.

Rechtsaf  over  de  brede  veldweg.  Na  een  tijdje  wordt  de  weg  geasfalteerd  en  je  loopt  door  tot  bij  de  kapel  in  de
Boterhoekstraat. Steek deze straat over en ga de veldweg op. Schuinlinks zie je een gsm-mast, daar moet je naartoe. Sla dus
op het volgende kruispunt linksaf. Je loopt langs grote betonnen gebouwen en links wordt het uitzicht steeds grandiozer. Bij

het einde van de gebouwen loopt het paadje nog even tussen akkers verder. Het eindigt op een asfaltweg. Linksaf hier. Na
350 meter, net voor een oprit van een huis, sla je rechtsaf een bosweg in.
(Alhoewel het bos privé is, denken we dat de toegang voor wandelaars hier toegelaten is wegens de regel van de principiële

toegankelijkheid in het Bosdecreet. De weg wordt trouwens duidelijk gebruikt door recreanten. Op het bijgaand kaartje wordt
toch  een  alternatief  voorzien  om aan  de  andere  kant  van  het  bos  te  geraken:  rechtsomkeer  maken  en  de  kiezelweg
Keizerskets volgen tot op de Langendries, linksaf volgen langs het voetbalveld, Kortendries rechts laten liggen en wat verder

linksaf de Klapaardlos ingaan, rechts van de gebouwen daalt een paadje af naar de visvijver).
De weg daalt langs de bosrand en brengt je bij een visvijver. Als er geen belet is, kan je op de bankjes bij het water even
uitrusten, bij het begin van de omheining is er een toegang. Bij het einde van de omheining rond de vijver sla je linksaf een

pad in. Dat pad daalt langs de bosrand naar het valleitje van de Strijmeersbeek. Het pad klimt aan de andere kant weer
omhoog en brengt je in het gehucht Boterhoek. Linksaf en stijgen. Bij een boerderij sla je rechtsaf een klein asfaltwegje in.
Bij een huis verdwijnt het asfalt en loop je door een klein bosje. Uit het bosje ga je rechtdoor over een begroeid kasseipaadje.

Dat slingert langs jong bos en daalt zacht af naar de vallei van de Zwalm.
Als je bij het riviertje aankomt, met recht voor jou grote schoolgebouwen van Michelbeke, ga je rechts de weide in en je loopt
langs de oever. Je komt voorbij een alleenstaand huis op de andere oever. Honderdvijftig meter voorbij het huis kom je bij

een betonnen brugje. Je steekt de Zwalm niet over maar drie meter voor het brugje sla je rechtsaf in een weinig gebruikt
spoor. Door de dichte begroeiing zoek je de weg naar een ingang voor voetgangers naar een weide. Steek de weide diagonaal
naar links over. Bij het einde van de bomenrij aan de linkerkant van de weide loop je lichtjes naar rechts verder. Enkele

meters voorbij een poel loop je schuinlinks verder door de weide, in de richting van een rij van negen knotwilgen. Je loopt
verder langs deze rij. Bij de laatste knotwilg moet je in de verte de uitgang van de weide zien te herkennen in de omheining.
Daar ga je naartoe en je verlaat er de weide. Hier loop je een paar meters door dichte begroeiing. Je komt bij een brede

veldweg maar je moet nog door de prikkeldraad zien te geraken. Enkele meters naar links vind je de uitgang.
Volg de berijdbare veldweg, Boterhoek, naar links tot op de straat Langendries. De wandeling gaat hier naar rechts, maar
voor  een  bezoekje  aan  de  Boembekemolen  moet  je  even  naar  links  gaan  over  de  Langendries  en  dan  op  je  passen

terugkeren. Na een bezoek aan de Boembekemolen laat je dus de veldweg Boterhoek rechts liggen en je volgt nog even
Langendries. Na een bocht  naar  links sla je  linksaf in  Kraaienest. Dit  straatje wordt  een  mooi  pad dat afdaalt  naar  het
Mijnwerkerspad naast de Zwalm. Je volgt dit fietspad naar rechts. Na een goede halve kilometer, bij Wolvenhoek, verlaat je

het fietspad en je neemt rechts een brede kiezelweg. Deze stijgt weg uit de vallei en wordt boven een asfaltweg. Je laat een
zijstraat links liggen en je blijft rechtdoor gaan. Bij een boerderij ga je rechtdoor het veld in over een brede veldweg. Het
uitzicht wordt steeds grootser. Voorbij het hoogste punt eindigt de veldweg op de Verrendries. Voor café Bloemfontein met

oud Zottegems bier ga je rechts en wat verder een voetwegje links, maar de wandeling slaat op de Verrendries linksaf. Even
verder, waar de Verrendries op de Langendries uitkomt, ga je een veldweg in, links naast café De Zavelput. De veldweg stijgt
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nog steeds en brengt je op een asfaltwegje bij een kruis met bankje en grandioos uitzicht. Steek het asfaltwegje over en stijg
nog verder. Aan een kruispunt in het veld ga je rechtdoor over een smaller pad dat op een berm loopt. Je ziet de kerk van

Sint-Goriks-Oudenhove en  het  Kruiswaterplein  met café  Huys te  Oudenhove al  van  ver  liggen. Het  pad komt uit  in  de
dorpskern.
Je steekt de weg schuinlinks over en je gaat langs de muur van een grote oude hoeve. Aan het einde van de hoeve maakt het

smalle pad een haakse bocht naar rechts. Het pad loopt verder afsluitingen en nadien langs de rand van een akker. Even
moet je naar links, en dan weer naar rechts, over een berm, in dezelfde richting verder. Voorbij een bron kom je op een
bredere weg, deze neem je naar links. Aan een kapel steek je Ten Bosse over en ga je in de Populierenstraat. Deze maakt

twee bochten  en  wordt  een  veldweg. Je  laat  een  zijweg rechts liggen. Na een  tijd begint  de weg te  klimmen en  wordt
geasfalteerd. Bij het eerste huis aan de rechterkant sla je rechtsaf, over de oprit. Een prachtige wandelweg brengt je weer
naar Sint-Maria-Oudenhove.
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