Wandeling te Rozebeke (2 of 5 km)
Een ommetje te Rozebeke (2 km)
De dorpskern van Rozebeke is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht sedert 23-01-2017
(zie https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/302300).
Startplaats en parking: kerk Rozebeke, Rozebekeplein
Bereikbaarheid: Raadpleeg www.delijn.be voor de concrete diensturen.
Toegankelijkheid: laarzen of goed schoeisel zijn aangeraden
Afstand: 2 km
Knooppuntenvolgorde: Bekijk vooraf ook de updatekaart ‘1. Rozebeke-Boembeke’ op de site
van Milieufront Omer Wattez: http://www.milieufrontomerwattez.be/wandelkaart/
Knooppuntenvolgorde: K6-K7-K8-L1-K2-L2-K5-K4-K6
Wandelbeschrijving:
We starten onze wandeling aan het Rozebekeplein (weetje A) (knooppunt K6). We nemen de weg tussen
de huizen met nummer 7 en 9. Na 100 m staan we voor
een weide. We betreden deze weide echter niet maar
volgen de Meulandweg naar links, tussen de betonnen
tuinafsluiting (links) en de weideafsluiting (rechts). Na
een bocht naar links en 50 m verder naar rechts, volgen
we deze voetweg rechtdoor langs de weideafsluiting.
Na 200 m komen we aan de beek. Een nieuw
aangelegd brugje verschaft ons de toegang tot de
akker aan de overkant. We slaan rechtsaf, volgen de
rand van de akker langs de beek. Aan onze rechterkant
zien we de kerktoren van Rozebeke. Na 100 m moeten
we linksaf en volgen we verder de rand van de akker.
200 m verder komen we aan een brede onverharde
weg (K7). Deze volgen we naar links. Ongeveer 300 m
verder moeten we terug links afslaan (K8). Op deze
plaats staat een bord dat ons de naam van de weg
(Caesemanweg) en de richting aangeeft. We steken
terug de beek over en we blijven rechtdoor wandelen.
100 m verder, links van de tuinafsluiting lopen en na
30 m volgen we het pad rechtdoor, tussen de twee
tuinen, tot aan de Boembeekstraat (L1)(tussen huizen
met nummer 20 en 22). Aan deze straat links afslaan
en na 100 m (K2) rechts de Kamperstraat volgen. Deze
straat maakt na 100 m een bocht naar links. Ongeveer
200 m verder (L2) moeten we de Fonteynweg links inslaan (dit is tussen de huizen met nummer 23 en 25,
tegenover hoeve Den Berg). Deze onverharde landbouwweg, Fonteynweg genaamd, rechtdoor volgen.
Waar de akker eindigt, blijven we rechtdoor naast de tuin wandelen. 50 m verder maakt deze weg een

bocht van 90° naar links. We volgen de Molenweg tussen en langs de tuinen 100 m. Dan slaan we de
Kerkweg naar rechts in. Deze voetweg werd in het verleden als lijkweg gebruikt. Een lijkweg is de weg die
men gebruikte om een dode naar zijn laatste rustplaats te brengen. We volgen de tuinmuur van de
voormalige pastorie zo’n 100 m. Let op de Taxusboom. En zo belanden we op de Sint-Annastraat (K4). We
slaan linksaf en enkele meters verder zijn we terug aan de kerk van Rozebeke.

Van Rozebeke naar de Boembekemolen en terug (5 km)
Startplaats en parking: kerk Rozebeke, Rozebekeplein,
Bereikbaarheid: Raadpleeg www.delijn.be voor de concrete diensturen.
Toegankelijkheid: laarzen of goed schoeisel zijn aangeraden
Afstand: 5 km
Knooppuntenvolgorde: Bekijk vooraf ook de updatekaart ‘1. Rozebeke-Boembeke’ op de site
van Milieufront Omer Wattez: http://www.milieufrontomerwattez.be/wandelkaart/
Knooppuntenvolgorde: K6-K4-K5-L4-70-62-61-A1-57-W3-59-V7-H6-K8-L1-K2-k6
Stopplaats: 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 en het bezoekerscentrum zijn elke zondag van april tot eind oktober
geopend, 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.
Wandelbeschrijving:
We starten onze wandeling aan het Rozebekeplein (weetje A)(knooppunt K6). We gaan in
noordelijke richting, Sint-Annastraat. Na 50 m (K4) slaan we, voor de electriciteitscabine voor de
voormalige pastorie (huis nummer 1), de Kerkweg rechtsaf in. Deze voetweg werd in het verleden
als lijkweg gebruikt. Een lijkweg is de weg die men gebruikte om een dode naar zijn laatste
rustplaats te brengen. We volgen de tuinmuur zo’n 100 m. Let op de Taxusboom. Hier komen we
op het kruispunt van twee voetwegen, aan de hoek van een akker, waar we links afslaan en de
Molenweg (links van de akker) volgen. Na 100 m maakt deze een bocht van 90° naar rechts. Zo zijn
we op de Fonteynweg beland die we zo’n 200 m rechtdoor volgen. Op deze weg, ongeveer 50 m
voor de Kamperstraat, moeten we dan links afslaan en zo de perceelrand van de akker (links van
ons) met de tuin (rechts van ons) zo’n 100 m volgen. We komen uiteindelijk op de Kamperstraat
terecht die we naar links volgen. Na bijna 200 m slaan we rechtsaf (Paardekouter). Vanaf nu
volgen we het traject naar knooppunt 70-62-61. Aan knooppunt 61 (we zijn inmiddels op het
Mijnwerkerspad beland) slaan we linksaf (richting knooppunt 60). Na 200 m (=A1) slaan we
rechtsaf en volgen het onverharde pad door een
stukje natuurreservaat van Natuurpunt. Dit
avontuurlijk paadje brengt ons tot knooppunt 57.
We slaan hier rechtsaf. Het baantje wordt een
onverhard, soms modderig paadje naar beneden
tot aan het Mijnwerkerspad (=W3), waar we links
afslaan. Na 200 m komen we aan knooppunt 59,
waar we een rustpauze kunnen nemen aan de
Boembekemolen (weetje B). Terug op krachten
stappen we richting knooppunt 72, maar na 200 m
(=V7) draaien we rechtsaf en volgen we de
Boembekestraat over een afstand van 300 meter tot H6. Hier slaan we de onverharde weg links in.

Na ruim 200 m komen we aan de ‘Caesemanweg’ (K8, zie paal met plakkaat). Deze slaan we rechts
in en lopen naar de andere paal. We steken de beek over en blijven rechtdoor wandelen. 100 m
verder, lopen we links van de tuinafsluiting en na 30 m volgen we het pad rechtdoor, tussen de
twee tuinen, tot aan de Boembeekstraat (K1)(tussen huizen met nummer 20 en 22). Aan deze
straat links afslaan en deze straat blijven volgen tot aan de kerk van Rozebeke. Bemerk
ondertussen de monumentale Es op het talud aan de linkerkant van de straat (tegenover huis
nummer 7). Volgens de kadastrale percelen weergegeven op de kadasterkaart van P.C. POPP (c.a.
1865) markeert de boom een inmiddels verdwenen perceelgrens. De hoekboom is hier nog de
enige getuige van (zie https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/130287 )

Weetjes:
A. De Onze-Lieve-Vrouwkerk van Rozebeke
De Onze-Lieve-Vrouwkerk van Rozebeke ligt op een kleine verhevenheid in de dorpskern, centraal
gelegen op de valleiwand.
Een eerste kerkje, een romaans éénbeukig zaalkerkje, dateert uit eind 11de of begin 12de eeuw. De
kerk werd immers voor de eerste maal vermeld in een oorkonde van 1108 waarbij bisschop Odo de
schenking bevestigde van de kerk aan de Sint-Pietersabdij. Kruisingstoren en transept werden
heropgebouwd in Scheldegotiek in het laatste kwart van de 13de eeuw. Het polygonaal afgesloten
koor dateert vermoedelijk uit het tweede kwart van de 14de eeuw. Na zware schade tijdens
godsdienstoorlog volgden in de 17de eeuw belangrijke herstellingswerken en uitbreidingen.
Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/45298
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. De verdwijning van de Boembekemolen zou een aderlating zijn 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, november 2019

