
Wandeling Everbeek 
 

Mooie wandeling langs overwegend onverharde trage wegen. Het tracé van de voormalige 
spoorwegbedding in het Levierenbos (K5K7) vraagt soms wat zoekwerk, maar verhoogt het avontuurlijk 
gehalte van deze wandeling. Alternatief is verkorte wandeling.  
 
Start en parking: Kerk Everbeek, ‘Muiterij’ te Everbeek-Boven 
Toegankelijkheid: Deze wandeling bestaat voor minimaal 90% uit onverharde trage wegen. Er zijn soms 
modderige stroken. Waterdicht schoeisel is dus aangeraden. 
Afstand:  

 Volledige wandeling: 12 km 

 Verkorte wandeling: 9 km 
Knooppuntenvolgorde:  

 Volledige wandeling: N1-D9-M6-96-95-G7-98-97-29-27-26-K4-K5-K7-K8-85-87-U1-86-K9-3-K1-
K2-4-N2-N1 

 Verkorte wandeling: N1-D9-M6-M7-99-36-35-K3-K7-K8-85-87-U1-86-K9-3-K1-K2-4-N2-N1 
 
Wandelbeschrijving volledige wandeling:  
We starten aan de kerk van Everbeek-Boven (N1 op onze kaart). We steken de straat over en slaan 
de Maandagstraat naar rechts in. We volgen de weg naar knooppunt 96: voor het lokaal van WTC 
slaan we links af en volgen zo voetweg 95. Deze voetweg slingert zich zigzaggend tussen de 
weidepalen door. Waar we de weide verlaten komen we aan twee akkerpercelen. Ongeveer 100 m 
verder komen we op de geasfalteerde Ooistraat (= D9) die we naar rechts volgen. Terug 100 m 
verder komen we aan huisnummer 11 (= M6, hier moeten we kiezen voor de volledige of verkorte 
wandeling). 
 
Hier slaan we links af en volgen we buurtweg 50 die zich naar rechts en links naar beneden 
slingert. Waar deze geasfalteerde weg eindigt op een akker slaan we rechts af. We volgen zo de 
anti-erosiestrook van deze akker (voetweg 50) die na 100 m een haakse bocht naar links maakt. 
Eenzelfde afstand verder (aan het einde van de erosiestrook) steken we het brugje (2 planken) 
over naar rechts. We volgen nu voetweg 106 rondom de rand van het bosje en die verder naar 
rechts afbuigt tussen de twee weidepercelen tot aan de straat Lobe (= knooppunt 96). We 
vervolgen onze weg naar knooppunt 95: we slaan links af en een 20 m verder al direct naar rechts. 
Dit straatje (dat uit twee asfaltstrookjes bestaat en ook wel ‘route du paradis’ genoemd wordt) 
leidt ons naar beneden tot voor de Terkleppebeek in het Trimpontbos (= knooppunt 95). 
Knooppunt 98 is onze volgende bestemming: we gaan rechtdoor, steken de brug over dit 
klaterend beekje over en klimmen tot aan de kapel aan de straat ‘Trimpont’ (= G7). We slaan rechts 
af en volgen het rustige baantje ongeveer 200 m tot aan een veldkruis aan onze linkerkant (= 
knooppunt 98). Hier slaan we links af (richting knooppunt 97) en volgen het pad (voetweg 151) 
langs de rand van het ‘Kapellenbos’. Aan het einde van dit pad (= knooppunt 97) slaan we rechts af 
en volgen het soms modderige bospad naar knooppunt 29 (naar de andere westelijke kant van dit 
bos). We slaan hier rechts af (richting knooppunt 27) en volgen de veldweg die ons doorheen de 
vallei van de Terkleppebeek loodst. Aan het einde van deze veldweg komen we aan de 
tweevaksweg Motte. We steken de straat over (let op!) en volgen die naar links. Ongeveer 50 m 
verder verlaten we ze door rechts af te slaan en kiezen we voor het rechts gelegen bospad. 100 m 
verder zien we aan onze rechterkant in de weide een mooi voorbeeld van een boogdal. Het bospad 



(met soms wat modderige stroken) leidt ons tot het centrale GR-pad door het Levierenbos (= 
knooppunt 27). Aan dit pad slaan we links af tot aan de ingang van dit bos (= knooppunt 26). Hier 
slaan we rechtsaf (richting knooppunt 43) en volgen zo het GR-pad. Na ongeveer 500 m, waar dit 
GR-pad naar links afbuigt (= K5 op onze kaart), blijven we rechtdoor wandelen. Het pad buigt 50 
m verder naar links af en nog eens 50 m verder komen we aan de ingang van een weide. Hier slaan 
we rechts af en volgen 100 m de perceelsgrens tussen de weide (aan onze linkerzijde) en de akker 
(aan onze rechterzijde). Zo belanden we aan het Levierenbos. We gaan rechtdoor in het bos en 
slaan direct rechts af (volg de beuken met een fluogroen bolletje) en volgen de rand van het bos 
over ongeveer 100 m. Nu slaan we links af en volgen het bospad (beuken met een fluogroen 
bolletje) dat ons ongeveer 500 m verder tot aan het oude spoorwegtracé brengt. We slaan hier 
rechts af. De oude bedding ligt een paar meter hoger dan het bos. Lager ligt het brongebied van de 
Dorenbosbeek. Af en toe moeten we over een omgevallen boom stappen. Ca. 1 km verder komen 
we aan de noordelijke uit-/ingang van het Levierenbos (draaimolen). We zoeken het droge pad 
aan de zijkant op en komen zo op de Thijsweg terecht. 100 m verder komen we aan een kruispunt 
(= K7, bemerk het oude stationsgebouw aan de rechterkant; het is omgebouwd tot een woonhuis, 
weetje A). We slaan hier links af en na 100 m rechts af (= K8, richting knooppunt 85). 
 
Hier sluit de verkorte wandeling weer aan. Het einde van deze voetweg 71 komt overeen met 
knooppunt 85. We slaan rechts af en volgen de weg tot knooppunt 87. Daar slaan we links af 
(richting knooppunt 86). Onderweg daar naartoe lopen we langs en over de Verrebeek (weetje B) 
en na een steile klim in het Haeyesbos komen we aan knooppunt 86. Hier volgen we de weg naar 
knooppunt 3: we volgen het GR-pad tot aan de Kroonstraat, we slaan rechts af en 50 m verder (= 
K9, tussen huisnummer 4 en 6) doen we dit nog eens. We volgen zo voetweg 85 tot we 200 m 
verder aan de bosrand komen. We slaan links af en volgen voetweg 85; dit is de perceelsgrens 
tussen de akker aan onze linkerzijde en het bos aan onze rechterzijde. Op het einde van de akker 
gaan we rechtdoor en volgen de veldweg (buurtweg 85). 100 m verder (= knooppunt 3) slaan we 
links af (richting knooppunt 4) en volgen voetweg 88 (tevens ruiterparcours) ongeveer 500 m tot 
aan de Kroonstraat. We slaan links af, steken de straat over en ca. 100 m verder (= K1) slaan we 
rechts af. 100 m verder (= K2) slaan we rechts af en volgen het GR-pad. Na ongeveer 200 m (= 
knooppunt 4) steken we het rustig baantje over (richting knnooppunt 2) en naast huisnummer 41 
ligt het vervolg van onze voetweg verscholen. Even verder komen we op een knuppelpad terecht 
waardoor we aan het eind (=N2) met droge voeten de weg naar de kerk van Everbeek-Boven 
kunnen aanvatten. 
 
Verkorte wandeling (9 km) 
Begin: zie boven. 
Aan M6 gaan we rechtsaf en direct linksaf en wandelen op de voetweg die de perceelsgrens vormt 
tussen de twee akkerpercelen. Aan het einde van deze voetweg (200 m verder = M7 op onze kaart) 
slaan we rechts af en volgen de straat Pevenage. 100 m verder, aan knooppunt 99, gaan we 
rechtdoor en volgen dus de weg naar knooppunt 36. Het kruispunt met de Maandagstraat gaan 
we rechtsaf en direct terug links zodat we de veldweg volgen. Deze veldweg maakt een haakse 
bocht naar links en rechts. Even verder komen we dan aan de rand van het bos (knooppunt 36). We 
gaan rechtdoor, richting knooppunt 35, en voor het bos slaan we links af en betreden zo de 
veldweg die de rand van het bos volgt. Ongeveer 500 m verder slaat onze wandelweg naar rechts 
af zodat we de weg door het Levierenbos volgen. Dit soms modderig maar mooi tracé brengt ons 
tot het centrale GR-pad van het Levierenbos (= knooppunt 35). We slaan links af en volgen dit 
breed GR-pad ongeveer 100 m verder tot de volgende afslag (= K3 op onze kaart). Hier slaan we 
rechts af en ongeveer 200 m verder terug rechts af. Nu volgen we het mooie bospad tot op het 



einde van het bos. We komen op de weg Ten Bergen terecht. Aan het kruispunt met de Thijsweg (= 
K7 op onze kaart) gaan we rechtdoor en na 100 m rechts af (= K8, richting knooppunt 85). 
 
Vanaf hier pikken we weer in op de lange wandeling (zie boven). 
 
Weetjes 
Weetje A: De verdwenen spoorweg van Zottegem tot Ronse 
De vroegere spoorlijn Zottegem - Brakel - Ronse is sinds 1963 niet meer in gebruik. Ooit bracht het 
‘Fostetreintje’ via dit traject mijnwerkers van Zottegem en omstreken via Ronse naar de Borinage 
(Henegouwse steenkoolmijnen) en later landbouwers naar Noord-Frankrijk voor de 
seizoensarbeid. 
Het traject van deze voormalige spoorlijn heeft vandaag naast een recreatieve waarde ook een 
belangrijke cultuurhistorische en landschappelijke waarde en is tegelijk grotendeels beschermd 
als natuurgebied. Momenteel is een groot deel van het tracé ontwikkeld als recreatieve route. Het 
fietspad/voetpad valt echter uiteen in twee delen omwille van een niet-ontsloten stuk in Flobecq. 
De huidige situatie van het traject 
Vandaag valt het traject uiteen in drie delen: 
Het eerste deel (A), van Sint-Goriks-Oudenhove tot Opbrakel, is als recreatieve weg ter 
beschikking gesteld van wandelaars en fietsers. Dit pad kreeg de naam ‘Mijnwerkerspad’. 
Het tweede deel (B), tussen Opbrakel en Ellezelles is versnipperd in private eigendommen, onder 
bos, weiland, en stukjes verharde en onverharde weg. Deel A en B vormen het traject van spoorlijn 
82. 

 
 
Het derde deel (D), valt samen met een oude spoorwegbedding tussen Flobecq en Ronse 
(spoorlijn 87). Dit traject is vandaag eveneens verhard en toegankelijk voor wandelaars en fietsers, 



het maakt deel uit van het RAVeL-netwerk (Réseau Autonome des Voies Lentes) van het Waalse 
Gewest. 
Om vandaag van deel A naar deel D te gaan per fiets of te voet bestaat er een vrij rustige baan die 
als alternatieve verbinding kan gebruikt worden (C). Dit traject is momenteel echter niet speciaal 
voor trage weggebruikers ingericht en de route is niet aangeduid met bordjes of andere 
markeringen.  
 
Weetje B: de vallei van de Zwalmbeek 
De Verrebeek en de Dorenbosbeek ontspringen beide in het Levierenbos. Samen met de 
Sassegembeek (die in het Brakelbos zijn oorsprong vindt) en verder de Molenbeek, de 
Vaanbuikbeek, de Roosmoorbeek, de Slijpkotbeek en de Kouterbeek vormen deze beken de 
bovenloop van de 
Zwalmbeek. Als deze 
beekjes komen t.h.v. 
Nederbrakel samen en 
vormen dan de eigenlijke 
Zwalmbeek. Tussen 
Nederbrakel en Rozebeke 
is het verdere verloop 
noord-noordwest gericht, 
om bij Roborst naar het 
westen toe af te buigen en 
in Nederzwalm de 
Schelde te vervoegen. De 
Zwalmbeek heeft ook nog 
een belangrijke zijtak: de 
Peerdestokbeek. Deze 
zijtak vindt zijn oorsprong 
t.h.v. Zegelsem in de 
Perlinckbeek. Verder 
noordwaarts vindt deze 
beek een vervolg in de 
Moldergembeek die in 
St.-Denijs-Boekel 
overgaat in de 
Peerdestokbeek. 
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