
OPBRAKEL en de Bovenlopen van de ZWALM

Glooiende vergezichten in de Vlaamse Ardennen

Routegegevens
Aantal kilometer:     9,01 km

Parcours: enkele beklimmingen

98% verharde wegen

Troeven: * landbouw 

* natuurreservaat

* bos en beken

Startplaats: Sint-Martinuskerk, Sint-

Martensstraat 6, Opbrakel

Parking: Voldoende aan de kerk of in het

begin van de Sint-Martensstraat  

Signalisatie: RouteYou via QR-code, van 12/02

tot 12/03 oranje pijlen LG

Routebeschrijving
We gaan van start op de hoek van het Sadonespad langs de kerk en de Sint-Martensstraat, waar we de kerk achter ons laten en
meteen links een wegeltje inslaan naar de Holenbroek. Daar gaan we weer links tot op de hoek om rechts de Sint-Franciscusstraat in
te wandelen. Die blijven we volgen tot voorbij de Verrebeekmolen, waar de straatnaam in Verrebeke veranderd is. Blijf deze straat
volgen tot de straatnaam in Wallekouter verandert en op het einde kom je op het kruispunt waar een kapelletje staat. Ga hier rechts
de Livierenstraat in. Op het einde ga je rechts op Tenbergen, waar je verderop in een bocht naar rechts, naar links een stukje trage
weg inwandelt. Dit stukje heet Fransbeke. Hier kan een stukje modder zijn, maar al snel kom je terug op verharde grond. Blijf volgen
tot je op de Leinstraat uitkomt en ga hier een stukje naar rechts om dan aan de overkant naar links de Maaistraat in te wandelen.
Meteen het eerste straatje links brengt je in Pullem. Geniet op je rechtse kant van het zicht over het natuurreservaat en draai
verderop mee naar rechts opnieuw een stukje trage weg in tot je naast een hoeve op de Pieter Hoelmanstraat uitkomt en naar daar
naar rechts gaat. Die volg je tot op het kruispunt met opnieuw de Maaistraat die je weer naar links inwandelt. Steek de grote baan
(Ronsestraat) over en beklim de Kimpestraat tot boven. Ga boven iets voor het einde naar rechts Gauwinkel in en wandel die tot op
het einde. Op het kruispunt met het wegkruis ga je rechts Riebeke in om iets verderop meteen links het J. Sadonespad in te
wandelen. Je steekt opnieuw de grote baan over en komt terug bij de kerk uit.
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Ontdek de route en win !!!
Neem een foto van jou bij een van volgende herkenningspunten langs de route en stuur deze digitaal door naar  
oostvlaanderen@landelijkegilden.be.  Elke maand loten we een winnaar uit voor een pakket hoeve- en streekproducten ter waarde 
van 25 euro.  Eind maart 
verloten we onder alle 
ingezonden foto’s een 
weekendje ‘Logeren in 
Vlaanderen’ ter waarde 
van 250 euro. Opgelet: Wij 
zullen af en toe een foto 
posten op onze 
Facebookpagina. Indien je 
dit niet wilt, gelieve dit 
expliciet te vermelden bij 
het doorsturen van jouw 
foto’s.

Belangrijke richtlijnen!
- Gooi uw afval niet weg en houd uw hond ten allen tijde 

aan de leiband.

- Waterdichte schoenen of een extra paar sokken zijn 

aangewezen. Er zijn twee stukjes trage wegen die 

modderig kunnen zijn.
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Enkele hoogtepunten
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Zin om ook onze andere Beter Buitenwandelingen in Oost-Vlaanderen te ontdekken? Bezoek onze website
https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten of onze Facebookpagina ‘Beter Buitenwandelingen’

1 1. Sint-Martinuskerk
De beschermde Sint-Martinuskerk is een romaanse kerk met rococo-interieur en heeft een 
toren die dateert uit de 13e eeuw. Er zijn al vermeldingen van de kerk in archieven van de 
abdij van Ename in 1098. Ze behoort dan ook tot de oudste kerken van het land en kreeg 
vanaf 1994 een restauratie, die duurde tot 2012. Het resultaat viel zo goed mee dat de kerk 
de prijs voor beste restauratie van 2012 kreeg. Van 1907 tot 1921 was E.H. Jozef Bal pastoor 
in Opbrakel. Hij was de samensteller van het eerste bekende Nederlandstalige 
encyclopedische woordenboek in 1893. (foto: Ingrid Deloose)

2. Verrebeekmolen
Oorspronkelijk gebouwd in 1789 als 
oliemolen en vanaf eind de 19e eeuw 
een graanmolen. De molen moest in 
1996 door diverse bouwtechnische 
redenen afgebroken worden Dankzij 
de steun van de Vlaamse Gemeen-
schap, Provincie Oost-Vlaanderen, 
gemeentebestuur Brakel en de 

eigenaars meneer en mevrouw Frank De Moor- Els Lecluse werd een getrouwe kopie van 
de vroegere molen terug opgebouwd. Wanneer de blauwe wimpel boeven op de molen 
wappert bent u van harte welkom voor een rondleiding met deskundige uitleg door de 
molenaar. Er wordt iedere laatste zondag van de maand tussen 13u en 17u verschillende 
soorten vers gemalen bloem tegen democratische prijzen verkocht. In de huidige 
maatregelen is het wel best om op voorhand te bestellen via hun website.

3. Livierenbos
Het Livierenbos (Bois de la Louvière) is een bos dat deel uitmaakt van de bossengordel op de getuigenheuvels van de streek. Een getuigenheuvel is 
een min of meer geïsoleerde, erosiebestendige heuvel in het landschap. De erosiebestendige grondlaag die zich in de heuvel bevindt is een 
‘getuige’ van een sedimentafzetting die ooit over het hele landschap lag, maar nadien door erosie versnipperd werd. Het bos is bijna volledig 
gelegen in Vloesberg (Flobecq), enkel de uitlopers ervan liggen in Brakel. Het is beschermd als Europees Natura 2000-gebied onder de naam ‘Vallée
de la Rhosnes’. Aan Vlaamse zijde worden de uitlopers van het Livierenbos op de Buistemberg en Tenbergen Europees beschermd als ‘Bossen van 
de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse Bossen.

4.      Natuurreservaat Bovenlopen van de Zwalm
Bovenlopen Zwalm is een erkend natuurreservaat langs de Sassegembeek en de Dorenbosbeek, twee bronbeken van de Zwalm in de Vlaamse 
Ardennen. Het bestaat uit twee deelgebieden, namelijk Sassegembeek, dat gevormd wordt door de noordelijke uitloper van het Brakelbos en 
deelgebied Dorenbosbeek, de noordwestelijke uiloper van het Livierenbos. Het natuurgebied beslaat een totale oppervlakte van ongeveer 30ha en 
is erkend als Europees Natura 2000-gebied. Een deel van de vallei van de Sassegembeek waar je over uitkijkt van op Pullem is beschermd als 
monument.
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