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De Zwalmvallei - De Zwalmbronnen 
 
Opbrakel is gelegen aan de rand van een reusachtige dalketel . Vier beken komen er samen 
en vormen de Zwalm. De wandelroute doet alle vier deze dalletjes aan. Het wordt dus 
klimmen en dalen in dit golvende landschap van uitgestrekte akkers, van weiden, hier en 
daar een bospartijtje, maar vooral met wisselende uitzichten. 
 
1. Aan de kerk leidt het Sadonespad je over de N48. Op het einde volg je de asfaltweg naar 
rechts. 
De 13de-eeuwse Sint-Martinuskerk ligt hoog boven de vallei van de Zwalm. Het 
Sadonespad steekt bij de N48 de Molenbeek over en wat verderop de Vaanbuikbeek. 
Bomenrijen begeleiden beide beken. Enkele honderden meters naar rechts zie je ze 
samenkomen en de Zwalm vormen. 
 
2. Op het kruispunt sla je links Gauwinkel in tot de markering je rechts over nauwelijks 
zichtbare kasseien leidt. Waar die haaks links afbuigen, zoek je je weg rechtdoor tussen haag 
en weideafsluiting. Op het einde sla je rechts de asfaltweg in. 
Voorbij het pad volg je de Romeinse heirweg van Bavay naar Gent. De straatnaam Riebeke 
verwijst naar de voormalige hoeve van de familie Van der Riebeke waarvan Jan van Riebeeck 
waarschijnlijk de Kaapkolonie stichtte in 1652. Via het open akkerlandschap van Gauwinkel 
en de kasseien van de Trekweg bereik je de beekbegeleidende weilanden langs de 
Rosmeerbeek. 
 
3. Je volgt de Kanakkendries naar links. Bij enkele hoeven daal je links de Wolvenweg af. Op 
het laagste punt zoek je links een bospad. Na een stevige afdaling en klim volg je de asfaltweg 
naar rechts. 
De Kanakkendries leidt je bergop hoog boven de Rosmeerbeek. In de Wolvenweg is het 
uitkijken naar het paadje naar de andere oever. Op het einde ligt rechts de kleine depressie 
met ruige weilanden waar de beek ontspringt.  
 
4. Aan een voetbalveld volg je de hoofdweg naar links om onmiddellijk rechts de Weistraat op 
te zoeken. Aan de eerste hoeve ruil je die voor de IJskelderweg. Asfalt maakt plaats voor een 
stenige weg. 
Aan het voetbalveld bereik je het plateau tussen Zwalm en Scheldevallei. Het stenige deel van 
de IJskelderweg brengt je naar de Vaanbuikbeek. 
 
5. Aan Hof te Wolfskerke volg je de betonweg rechtdoor en aan het eerste huis zoek je rechts 
het asfaltpad langs de sierheesters. In de daaropvolgende straat ga je rechts en voorbij 
huisnummer 27 neem je links het asfaltpad dat overgaat in een aardepad. 
Hof te Wolfskerke is een kasteelhoeve. Asfaltpaden en -straten met verspreide bewoning 
leiden je naar de Molenbeek. 
 
6. Je dwarst de N48 naar de Landuitweg. Aan een kruispunt stap je rechtdoor door Pullem. 
Bij de Y-splitsing volg je schuin links het aardepad. Voorbij de beek neem je de asfaltweg 
rechts. Aan de Koningsweg vervolg je naar links. 
Voorbij de N48 steek je een tweede tak van de Molenbeek over. Rechts ligt het Brakelbos. 
Aan de Koningsweg overschouw je de hele dalkom. 
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7. Op het einde van Pullem ga je rechts en op het einde van de Maaistraat volg je de 
betonweg naar rechts. Je neemt de eerste afslag (Fransbekestraat). Na een bocht naar links 
wordt het een aardeweg. Op het einde vervolg je de asfaltweg rechtdoor. Aan de Leinstraat 
ga je rechts en de Sint-Martensstraat brengt je naar het uitgangspunt. 
De betonweg maakt deel uit van de Romeinse heirweg. In de Fransbekestraat overschouw je 
de vallei van de Dorenbosbeek. Bij een mooi veldkapelletje heb je zicht op een windmolen. 
 
PRAKTISCH 
Afstand: 9 km 
Bewegwijzering: zeshoekige borden met opschrift ‘Zwalmbronnen wandelroute’ 
Vertrekpunt: kerk van Opbrakel 
Aard van de weg: verharde wegen (asfalt en kasseien) en onverharde paden. Na regenval 
glibberig en modderig (degelijk schoeisel aanbevolen) 
Kinderwagens: Deze wandeling is niet geschikt voor kinderwagens. 
Moeilijkheidsgraad: Gemakkelijke wandeling 
 
ANDERE WANDELIDEEEN 
Bij de V.V.V. zijn brochures verkrijgbaar (telkens 0,75 euro) met acht wandelingen op het 
grondgebied van de gemeente, evenals een brochure met zeven taalgrenswandelingen (2 
euro). Ook op de gemeentelijke website vind je beschrijvingen en kaartjes van deze 
wandelingen. 
 
INFO 
V.V.V. Toerisme Brakel, Marktplein 1, 9660 Brakel 
Tel 055 43 17 63 
Fax 055 42 62 36 
toerisme@brakel.be 
www.brakel.be 
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