Wandeling Michelbeke - Sint-MariaOudenhove - Sint-Goriks-Oudenhove
Bij deze wandeling loop je enerzijds op de hoogste punten tussen de beide ‘Oudenhovegemeenten’ en kun je genieten van mooie panorama’s over de Zwalmvallei. Anderzijds zak je via
gehuchtjes als ‘Kapittel’ en ‘Boterhoek’ af naar de vallei van de Zwalm, waar de Boembekemolen
en het Mijnwerkerspad het speerpunt van deze vallei vormen.
Start en parking: St.-Sebastiaanskerk Michelbeke, Kerkweg Michelbeke.
Toegankelijkheid: Goede wandelschoenen, overwegend onverharde wandelwegen.
Afstand: 8 km
Knooppuntenvolgorde: kerk-44-43-38-39-37-P9-36-35-51-X2-W9-54-H1-W7-55-48-47-46-45-43-44kerk
Wandelbeschrijving:
We starten aan de St.-Sebastiaanskerk en volgen de Kerkweg om de kerk tot aan de Groenstraat
waar we naar rechts afslaan. Aan het kruispunt met het mijnwerkerspad (= knooppunt 44)
vervolgen we onze weg tot aan de Zwalmbeek (= knoopppunt 43). Knooppunt 38 wordt ons
volgende doel. De beek leidt ons langs een onverhard, stijgend en bijwijlen slijkerig pad. Het
laatste deel tot knooppunt 38 is enigszins verrassend omdat het tussen twee opritten door op de
straat uitmondt.
Nu volgen we de weg tot knooppunt 39. Deze loopt een tijdje langs de bekende helling
‘Berendries’ en gaat verder op het Grote Routepad langs het gehucht Kapittel. Het unieke aan dit
pad is het deel door de achtertuinen van enkele huizen. Aan knooppunt 39 hebben we aan onze
rechterzijde een mooi panorama met de kerktorens van Nederbrakel en Opbrakel als
herkenningspunten. Ook de masten van het Levierenbos en het D’Hoppebos aan de horizon zijn
bekende oriëntatiepunten.
We gaan nu door tot knooppunt 37, eerst is dit langs de geasfalteerde weg ‘Kapittel’ en verder aan
het kruispunt met de Berendries rechtdoor langs een onverhard breed pad tot aan het kruisbeeld
met de linden en de taxus (= knooppunt 37). We bevinden ons hier op het hoogste punt van onze
tocht (net boven de 100 meter). We slaan rechts af (naar knooppunt 36) en via de Pelgrimsweg en
de Processieweg komen we aan de Oudenhovestraat die we oversteken en naar links volgen. Na
200 m slaan we aan het volgende kruispunt rechts af. We zijn nu in de Spapenkouter. Een paar
honderd meter verder slaan we rechts af. Op het diepste punt op deze wandelweg lopen we over
de bron van de Erwetegembeek. Wat verder hogerop komen we aan knooppunt 36, met vlakbij de
kerk van St.-Maria-Oudenhove.
Bij de weg naar knooppunt 35 lopen we even over een knuppelpad waardoor we van natte voeten
gevrijwaard blijven. Tussen knooppunt 35 en 51 doorkruisen we terug het valleitje van de
Erwetegembeek. Aan onze rechterkant zien we de steile helling van de Steenbergse bossen, waar
het gelijknamig reservaat van Natuurpunt gelegen is (weetje A).
Aan knooppunt 51 gaan we rechtdoor richting knooppunt 53. De onverharde Populierenstraat
weg gaat over in een geasfalteerde weg en mondt uit op het kruispunt met de straat ‘Ten Bosse’ (=
knooppunt X2 op onze kaart). Hier verlaten we de weg naar knooppunt 53 en volgen de straat Ten
Bosse tot aan het huis met nr. 124. Daar steken we de straat over en volgen de voetweg 32 die langs
de akker (links van ons) en het populierenbosje (rechts van ons) loopt. We blijven zo’n 500 meter
altijd rechtdoor wandelen. Ondertussen werpen we ook even een blik aan onze rechterkant. We

hebben een wijds uitzicht op de kerktorens van enkele Zottegemse deelgemeenten. Aan het eind
van deze landweg belanden we op de geasfalteerde St.-Goriksstraat, die we naar rechts volgen.
We wandelen het ontmoetingscentrum (= knooppunt W9 op onze kaart) voorbij tot knooppunt
54.
We slaan links af (richting knooppunt 55) en volgen het Grote Routepad tot knooppunt 55.
Onderweg hiernaartoe hebben we aan knooppunt H1 een mooi voorbeeld van een voetweg die
dwars door de akker loopt (richting W8) en kunnen we aan knooppunt W7 op de rustbank nabij
het veldkruis even uitrusten en genieten van het weidse uitzicht op de Zwalmvallei.
Aan het GR-kruispunt (= knooppunt 55) slaan we links af en volgen de GR tot knooppunt 48 en
vervolgens 47 en 46 (we doorkruisen het valleitje van de Strijmeersbeek, een zijbeekje van de
Zwalm). Aan knooppunt 46 slaan we links af tot knooppunt 45. Een paar honderd meter voor
knooppunt 45 is de weg modderig en aan onze rechterkant bevindt zich het reservaat de
Boterhoek van Natuurpunt. De Reuzenpaardestaart langs de weg verraadt dat we in een
bronnengebied zitten.
Aan knooppunt 45 buigen we mee linksaf en volgen de Zwalm tot knooppunt 43 waar we rechts
afslaan en de Groenstraat volgen tot knooppunt 44 en de kerk.
TIP: Je kan deze wandeling uitbreiden tot 9,5 km door een ommetje via de Boembekemolen te
maken. Vooral interessant van april tot eind oktober. Zie ook weetje B.
Je volgt dan deze knooppunenvolgorde:
kerk-44-43-38-39-37-P9-36-35-51-X2-W9-54-H1-W7-55-56-57-58-59-58-47-46-45-43-44-kerk
Mogelijke rustpunten voor een drankgelegenheid vind je onderweg op volgende plaatsen:
 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.
 Café ‘Huys te Oudenhove’, alle dagen (behalve dinsdag) open vanaf 10u.
 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 herbergt een bezoekerscentrum en is open 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.
Weetjes:
A. De Steenbergse bossen
De Steenbergse bossen vormen een prachtig gemengd heuvellandschap van bossen, weiden,
akkers, kleine landschapselementen, bronbeken en kwelgebieden. De gevarieerde ondergrond
van de Steenbergse bossen, met meer dan 26 verschillende bodemtypes, zorgt ervoor dat veel
verschillende plantensoorten er een thuis vinden. Hoewel het bos momenteel grotendeels uit
populierenaanplant bestaat, wijst de kruid- en struikvegetatie erop dat het gebied al heel lang
bebost is. Enkele indicatoren daarvan zijn slanke sleutelbloem, bosanemoon en valse salie.
Wat de Steenbergse bossen zo bijzonder maakt, zijn de talrijke bronnen en kwelzones die kalk of
ijzer uit de bodem naar boven brengen, waardoor je er ook kwelsoorten als Eenbes,
Reuzenpaardenstaart en Dotterbloem kan vinden.
Het vele bronwater komt samen in de Karnemelkbeek en de Erwetegembeek. De kleine
bronbeekjes die het kwel- en bronwater naar de grotere beken voeren zijn vanwege hun
superieure waterkwaliteit ideale leefgebieden voor allerlei waterdiertjes. Larven van kokerjuffers,

steenvliegen en haften hebben heel zuiver water nodig en komen dus nog massaal voor in de
Steenbergse bossen. Deze larven zijn het voedsel van een bijzondere vis, de Rivierdonderpad, die
in de grotere stroompjes zit.
B. De Boembekemolen
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. Het verdwijnen 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
Filip Keirse, oktober 2017

