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routekaart

woord vooraf

De Zwalm is de belangrijkste bijrivier van de Schelde in de 
regio Vlaamse Ardennen. Samen met de bronbeekjes, die op 
de hoogste toppen van de Vlaamse Ardennen ontspringen, 
overbrugt de rivier op nauwelijks 22 km een hoogteverschil 
van 140 meter Dit is uniek voor Vlaanderen! De zwalmvallei 
vormt de natuurlijke verbinding tussen de getuigenheuvels 
van de Vlaamse Ardennen en de Scheldevallei. De weilanden, 
bosrestanten, kleine landschapselementen, kwelzones 
en bronbeekjes van de vallei zorgen voor een grote 
landschappelijke en biologische diversiteit.

De fietstocht laat je via rustige baantjes kennis maken met 
de Scheldevallei en het glooiende landschap langsheen 
de Zwalmvallei. Vertrekkend aan De Kaaihoeve of het 
archeologisch museum van Velzeke (PAM-Velzeke), krijg je een 
beeld van de grote landschappelijke en natuurlijke diversiteit.

In deze brochure vind je telkens een wegbeschrijving naar 
het volgende aandachtspunt (waypoint) van kruispunt naar 
kruispunt en een bijhorend kaartje. In de brochure zijn 
verschillende QR-codes opgenomen die je de weg wijzen naar 
extra info over een bepaald aandachtspunt. 

Je kan van de fietsroute een gpx bestand voor je GPS  
of smartphone downloaden van onze website  
www.dekaaihoeve.be of door de onderstaande QR-code te 
scannen.

Veel fietsplezier

Jozef Dauwe
gedeputeerde voor leefmilieu



kleilagen vormen  
het landschap

Aan het tweede huis in de Eikstraat zie je bakoventjes van een 
oud pannenfabriekje. Achter het huis, op de helling die nu bebost 
is, vind je oude kleilagen die ongeveer 40 miljoen jaren geleden 
onder invloed van de zee zijn afgezet. Deze zware klei was uiterst 
geschikt voor de productie van dakpannen. 

In de Scheldevallei daarentegen vind je veel recentere kleilagen 
die door de rivier afgezet werden. Die rivierklei werd ondiep 
“uitgebrikt” en diende als grondstof voor bakstenen die ter 
plaatse in veldovens gebakken werd.

Kaaihoeve  waypoint 1

> Oude Scheldestraat richting Dikkelvenne
> links Eikstraat
> rechts Eikstraat tot huis nr. 9  

(tweede huis in de straat)
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knotbomen –  
minibiotopen

In het wegje net achter het huis staan een aantal oude 
knotwilgen.

Doordat op het knothoofd van knotbomen vaak water blijft staan, 
gaat het hout deels rotten. Vogels zorgen vaak voor wat extra 
meststof zodat het rottingsproces nog wat sneller verloopt.  
Zo ontstaat in de knot een minibiotoop waar andere planten en 
ook dieren gretig gebruik van maken. In de holten die op het 
knothoofd ontstaan, vinden allerlei zaden of sporen van planten 
een geschikte plaats om te kiemen.

Kijk eens of je in het knothoofd van deze knotwilgen enkele 
planten of jonge bomen herkent! 

waypoint 1  2

> rechts Beekstraat
> rechts Steenberglos
> rechts Klikhoutestraat
> rechtdoor Paepstraat
> rechts Bareelstraat tot aan de kerk
> links Meilegemstraat
> 2 keer rechts Beekmeers
> links Beekmeers volgen tot huis nr. 20
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gebedskapel  
ter ere van Maria

Overal in de Vlaamse Ardennen vind je tal van kapelletjes. 
Meestal worden ze “beschermd” tegen regen en bliksem 
door lindebomen. Een kaphaag van linde vleit zich als een 
beschermend deken rond deze kapel. De ingang en het altaar zijn 
gebouwd met ter plaatse gedolven breukstenen van zandsteen. 
Sommige stenen vertonen roestige plekken ten gevolge van het 
ijzeroxide dat neersloeg op de stenen.

Van welk dier is de fossiele afdruk in één van de zandstenen van 
het altaar?
Tegenwoordig is de linde een zeldzame verschijning in onze 
loofbossen. Nochtans vestigde de linde zich ongeveer 7.500 jaren 
geleden terug in de loofbossen, vlak na de laatste IJstijd. Maar 
net als iep verdween de soort zo’n 3.500 jaar later opnieuw vrij 
snel uit onze loofbossen. De mens heeft hierin waarschijnlijk een 
belangrijke rol gespeeld.

waypoint 2  3

> rechtdoor Beekmeers
> links Langemuntstraat
> links Langemuntstraat
> links Langemunte
> schuin links Hemelrijk
> rechtdoor Hemelrijk
> rechts Hemelrijk
> links Paulatemstraat
> rechts Kapellestraat tot aan kapelletje
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typische kapvormen van 
bomen in de regio

In deze houtkant zie je meerdere kapvormen naast elkaar: lage en 
hoge hakhoutstoven, lage en hoge knotbomen, waaronder een 
knoteik met een stamomtrek van enkele meters.
Veel houtkanten in de Vlaamse Ardennen komen voor op taluds. 
Het bodemfixerend vermogen is een belangrijke reden om ze 
nog altijd in stand te houden. Vaak maakten ze deel uit van een 
bosrestant, waardoor je er tal van bossoorten in kan aantreffen, 
zoals hazelaar, gladde iep, haagbeuk, zwarte els, zomereik en es.
Hakhout bestaat uit bomen of struiken waarvan de slaapknoppen 
op de lage overblijvende stronk na het kappen spontaan uitlopen. 

De stronk wordt (hakhout)stoof of stobbe 
genoemd, terwijl de opgaande loten rijsen, 
rijsers of het rijshout zijn. Hakhout werd als 
kapvorm reeds in de Gallo-Romeinse periode (en 
misschien zelfs vroeger) veelvuldig toegepast.

waypoint 3  4

> Kapellestraat
> rechts Latemdreef (N46)
> na 130 m links Hembeke  

tot net voor het volgende kruispunt
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open kouters  
paradijs voor windmolens

De open kouters op de flanken van de Zwalmvallei zijn uiterst 
geschikt voor windmolens. Zelfs op windluwe dagen zorgt de 
opstijgende warme lucht langs de flanken vaak voor voldoende 
wind om de windmolens te laten draaien. Aan de overkant 
van de vallei (schuin links) zie je de Vinkemolen die recent 
heropgebouwd werd op de Franskouter. 

Hij stond oorspronkelijk in Oosterzele waar hij in 1985 
omverwaaide. Hij werd te Wijlegem heropgebouwd, ongeveer op 
de plaats waar tot na WO II de Franskoutermolen stond.

waypoint 4  5

> rechts Hembeke 
> rechts tot halverwege de Steenstraat
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het Gaverbos

Het Gaverbos is één van de talrijke kleine bossen op de steile 
valleiranden van de Vlaamse Ardennen. Het bovenste deel (links) 
is een essen-eikenbos. Lager op de helling (rechts) is het veel 
vochtiger en verandert het bos in een essen-elzenbos. Het is 
ondanks de geringe oppervlakte een zeer bloemen- en dierenrijk 
bosje en dus een belangrijke schakel in het behoud van de 
biodiversiteit in de streek! Ook de typische middelhoutstructuur 
van het bos is nagenoeg ongeschonden. Enkele typische 
lentebloeiers die je naast de wilde hyacinth in het essen-
eikenbos aantreft, zijn bosanemoon, slanke sleutelbloem, en 
kleine maagdenpalm.

Omdat het bos hier op een zuid gerichte helling staat, heerst 
er een iets warmer microklimaat, waardoor je op de lichtrijke 
plekken van het bos ook de warmteminnende spaanse aak (een 
inheemse esdoorn) ziet groeien.

waypoint 5  6

> links Steenstraat 
> links Gaverbosdreef tot aan het Gaverbos
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kaphagen

In de Vlaamse Ardennen waren veel hofsteden, huisweiden en 
boomgaarden omringd door een “trunckhaeghe” of kaphaag. 
Deze bestond uit dicht bij elkaar geplante, lage knotbomen van 
es of haagbeuk. Kaphagen ontstonden in de 18de eeuw door 
de stijgende behoefte aan hout en aan bijkomend veevoeder. 
Het voederen van loof aan geiten en schapen was tot rond 1950 
bij (keuter)boeren een gangbare praktijk. Beide boomsoorten 
leverden ook zeer sterk, maar soepel geriefhout en goed 
brandhout. Essenhout kan zelfs bijna nat gestookt worden.  
Het malse en eiwitrijke loof van es en haagbeuk kon het tekort 
aan veevoeder bij kleine boeren gedeeltelijk compenseren.
Het voederen van geiten en schapen met loof was nog tot in de 
eerste helft van de 19 de eeuw bij keuterboeren een gangbare 
praktijk.

waypoint 6  7

> rechtdoor Gaverbosdreef
> rechts volgen Gaverbosdreef
> links Bruul omhoog
> rechts bruul tot aan Zuidlaan (N 415)
> Zuidlaan oversteken en Krekelstraat volgen  

tot aan beekdalletje na volgend kruispunt
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Pedes molentje

Dit pittoreske 17de eeuws watermolentje is een echt juweeltje. Deze 
kleine watermolen uit 1664 heeft een autonoom molengebouw en is 
van een type dat in Vlaanderen zelden voorkomt. Het molentje werd 
aangedreven door een zeer klein bovenslagrad dat gevoed werd 
door een beekje van nauwelijks 1 meter breed. Achteraan is er een 
kleine deur die door het niveauverschil van de helling rechtstreeks 
toegang geeft tot de bovenverdieping. De deur ligt naast de stuw, 
zodat de molenaar van hieruit het sluiswerk kon bedienen.
Door het geringe debiet van het beekje, moest de molenaar eerst 
water opstuwen tot er genoeg water was om enkele uren te malen.

De oude lindebomen moesten het waterrad 
beschermen voor het zonlicht en zijn onlangs 
beschermd als “monument van het houtig erfgoed”. 
De film “Golden Ophelia” naar het boek van Ward 
Ruyslinck zou hier gedeeltelijk gedraaid zijn.

waypoint 7  8

> rechtdoor Krekelstraat volgen tot einde
> T splitsing rechts Zwalmstraat tot aan het brugje
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akkers en vogels

De Molenkouter is een laat middeleeuws akkercomplex. De kouters 
zijn het uitverkoren biotoop voor allerlei akkervogels, zoals de 
veldleeuwerik. Hoewel? De laatste decennia hebben deze vogels 
het aartsmoeilijk om zich te handhaven door een gebrek aan 
velden met zomergranen en de daarbij horende winterstoppel. Ook 
pesticiden en het verdwijnen van hagen en houtkanten spelen de 
akkervogels parten. 
De laatste jaren is de kans dat je het bruidslied van de 
veldleeuwerik te horen krijgt weer iets groter geworden. Al zingend 
fladdert de vogel naar grote hoogte, daar soms tot een halfuur lang 

al zingend rondvliegt om dan plots in stilte weer 
neder te dalen.
Op deze plaats is de kans groot dat je de 
kapriolen te zien krijgt van een zwart-witte vogel 
met afgeronde vleugels, die roept met een heel 
opvallend “kiewie”. Vandaar zijn naam Kievit.

waypoint 8  9

> Krekelstraat omhoog
> rechts Ruddershovestraat
> links Molenweg
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Schaliënhof – een historische 
vierkantshoeve

Het Schaliënhof is één van de weinige echte vierkantshoeves in 
de streek. De bakstenen hoevegebouwen bevatten zandsteen 
speklagen en liggen rondom een rechthoekig gekasseid erf. 
De toegangspoort is “bekroond” met een cartouche met het 
jaartal 1661. De stallingen zijn nog opgetrokken in traditionele 
zandsteen, die gebruikt werd in de periode voordat het metsen 
met bakstenen algemeen werd.

Een beetje verderop vind je het archeologisch museum en de 
dorpskom van Velzeke. Tijd voor een rustpauze? Het museum 
begeleid je doorheen 300.000 jaar geschiedenis en informeert je 
over 5 decennia archeologisch onderzoek in Oost-Vlaanderen.

waypoint 9  10

> Molenweg
> rechts Wijngaardshaag
> links Paddestraat tot aan de grote vierkantshoeve 

(nr. 26)
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een Romeinse heirbaan

Je reed zonet deels over en langs een historische Romeinse weg 
tussen Velzeke en Bavay (Noord-Frankrijk). Het was ooit één van de 
belangrijkste verbindingen in het noorden van Gallië. De verharde 
Romeinse wegen werden meestal door soldaten aangelegd om de 
troepen snel te verplaatsen en het veroverde gebied makkelijker te 
beheersen en te besturen.
Een typisch kenmerk van deze Romeinse wegen was hun 
rechtlijnigheid. Ze werden aangelegd in een uitgegraven bedding 
die soms meer dan een meter diep was. Ze werden soms aangelegd 
over oudere Keltische wegen en verhard met kasseien of plaveien.

Uiteraard werden de wegen ook gretig gebruikt 
door handelaren, koeriers en reizigers. Zo droegen 
de heirbanen in belangrijke mate bij aan de 
economische ontwikkeling van onze gewesten.

waypoint 10  11

> Paddenstraat
> rechts Romeins plein
> rechts Knutsegemstraat 
> rechts Knutsegemstraat
> rechtdoor Knutsegemstraat
> rechts Knutsegemstraat tot aan de beek  

en hoek met kasseiweg
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een zwalpende rivier

De Zwalm slingert zich over een afstand van 22 km doorheen 
het landschap naar de Schelde. ‘Zwalm’ is het streekdialect 
voor ‘zwaluw’. Volgens een legende zou een zwerm zwaluwen 
neergestreken zijn om ‘lafenis’ te vinden. Zij bleven de loop van de 
beek volgen en zouden op die manier hun naam aan de beek gegeven 
hebben. Waarschijnlijker is het verhaal dat de naam een Germaanse 
oorsprong heeft: “schwalmen” betekent zoveel als zwalpen. 
Het brongebied bevindt zich op de hoogste toppen van de Vlaamse 
Ardennen (ongeveer 140 m boven de zeespiegel). Het brongebied is 
uniek in Vlaanderen en herbergt een aantal uitzonderlijke vissoorten 
die je bijna nergens anders meer in Vlaanderen kan aantreffen (oa. 

beekforel). Zowel de kwaliteit van de beekstructuur 
als de nagenoeg perfecte waterkwaliteit maken van 
de bronbeken van deze rivier unieke biotopen met 
een fauna die kenmerkend is voor snelstromende 
beekjes.

waypoint 11  12

> links Paddestraat tot aan de Zwalmbeek
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roborst
dorp van de waterkers

Roborst betekent letterlijk ‘ontgonnen bos op de heuvel’.  
In de volksmond wordt het dorp hier gewoonweg ‘borst’ 
genoemd. De bewoning is in Roborst nog grotendeels 
geconcentreerd rond de kerk. Het dorp is wat men noemt 
een ‘kerngehucht’. Het dorp had vroeger een nationale en 
internationale faam dankzij de waterkerskwekerijen. De grachten 
waarin de ‘cresson’ gekweekt wordt, noemt men hier ‘de beken’. 
De beken worden gevoed door een lokale bron met zuiver, 
kalkrijk water. Vroeger werd het zaad geïmporteerd uit Frankrijk, 
maar vanaf de tweede wereldoorlog werd het zaad uit pure 
noodzaak zelf ter plaatse gekweekt. Tussen maart en april wordt 
de waterkers in de’ zomerbeken’ gezaaid. Daarna worden de 
jonge planten in de ‘winterbeken’ uitgeplant. De waterkers die 
voor consumptie gekweekt wordt is een kruising tussen de echte 
waterkers en de slanke waterkers.

waypoint 12  13

> rechtdoor Paddestraat
> rechtdoor Borstekouterstraat  

tot aan voet steile helling
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molen Ten Berge

‘Munick Swalm’, zoals Munkzwalm vroeger heette, was een 
heerlijkheid die tot ‘des Graven propre dorpen’ behoorde. Het 
dorp stond dus onder het rechtstreekse beheer van de Graaf van 
Vlaanderen.
Munick is het oud-Vlaamse woord voor monnik en Swalm 
verwijst uiteraard naar de zwalmbeek. De Sint-Baafsabdij van 
Gent bezat langs de Zwalm grote vijvers voor viskweek. De abdij 
was ook eigenaar van een imposante watermolen die al in 1040 
operationeel was. Hij diende voor het zwadderen (persen) van 
lijnolie of raapzaadolie, die beiden gebruikt werden als brandstof 

voor olielampen of als grondstof voor olieverf. 
De molen is ondertussen beschermd erfgoed en 
werd maalvaardig gerestaureerd en voorzien van 
een kleine waterkrachtcentrale.

waypoint 13  14

> rechtdoor voorbij de kerk
> rechts Fonteinstraat
> rechts naar beneden
> links Herpelstraat
> links veldstraat
> rechts Rekegemstraat
> rechts Rekegemstraat
> rechts Rekegemstraat tot aan de Zwalmmolen
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IJzerkotmolen

Hier zie je welke ingreep een watermolen op het landschap 
kan hebben. Het water wordt reeds enkele honderden meters 
stroomopwaarts opgestuwd. Net voor de molen wordt via een 
kanaaltje een deel afgeleid naar het waterrad (zie het niveau-
verschil tussen de natuurlijke loop en het kanaaltje).
De IJzerkotmolen was oorspronkelijk een korenmolen, maar 
werd in de 16de eeuw omgebouwd tot een papiermolen. De 
deuropening dateert in ieder geval van 1600 Hij zou de oudste 
papiermolen uit de Nederlanden zijn.
Op de zuidelijke gevel van het gebouw bevindt zich nog een 

zonnewijzer in blauwe hardsteen. Sinds 1999 is 
de molen opnieuw maalvaardig en toegankelijk 
voor het publiek.

waypoint 14  15

> Molenpad volgen langs de Zwalm (stroomafwaarts) 
> hoofdweg oversteken naar Gaverbosdreef
> links Zijpgrachtstraat
> rechts Wafelstraat
> rechtdoor Wafelstraat
> volgen Wafelstraat
> links volgen Wafelstraat
> rechts Galerijpad tot IJzerkotmolen
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een erfenis  
uit het Laat-glaciaal

Let op het hoefijzerpatroon die de opeenvolgende weiden hier 
vormen. Midden in de hoefijzervorm liggen de akkers een stuk 
hoger.
Wat je hier ziet is een oude scheldebocht die gevormd werd 
op het einde van de laatste ijstijd, zo’n 14.000 jaar geleden. In 
die periode was de stroming en het volume van de rivier tot 5 
maal groter dan nu. De meanders waren toen heel wat groter en 
mobieler en werden geregeld afgesneden als twee bochten in 
elkaar overliepen (meanderdoorbraak). Als dit gebeurt, wordt 
de meander zelf een ‘dood’ stuk van de rivier en herneemt de 
rivier zelf nagenoeg zijn oude loop. Het dode stuk heeft vaak 
de karakteristieke vorm van een hoefijzer en wordt daarom 
hoefijzermeer genoemd.

waypoint 15  16

> helling omhoog fietsen
> links Gaverbosdreef
> rechtdoor Sylvain Van De Veldestraat
> links Dries
> rechtdoor Dries 
> rechts ruilverkavelingsbaan
> rechtdoor Biestmolenstraat
> Stationstraat oversteken
> Vleesstraat
> rechts Vleestraat
> rechts Ronsen Heerweg
> links Weldenstraat (opgelet! zeer drukke weg)
> rechts Schuisplanklos tot na de bocht
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Kaaimeersen

Net voor De Kaaihoeve zie je links de oude scheldearm die 
ontstaan is door de rechttrekking van de Schelde op het einde 
van de 19de eeuw. In die tijd had je nog jaarlijks tal van winterse 
overstromingen in de “meersen”. Die meersen hadden een 
zeer open karakter zonder veel bomen en opdelingen. Enkel de 
allernatste delen waren bebost. In het voorjaar als het waterpeil 
wat zakte, vonden tal van weidevogels er een geschikte plaats 
om voedsel te zoeken en te broeden. Na de bedijking verdwenen 
de winterse overstromingen en werden de meersen intensief 
gebruikt voor landbouw, industrie en bewoning. Door hier het 
oude meersengebied tijdens de winter terug te laten overstromen, 
proberen we de Kaaimeersen hun oorspronkelijke functie terug te 
geven.

waypoint 16  17

> Schuisplanklos volgen tot boerderij
> rechts aarden wegje
> brugje over zwalmbeek
> rechts verkavelingsbaantje volgen
> links fietspad (straat niet oversteken!)
> na 25m links (aarden pad) tot aan de Schelde 
> onder de brug door en naar rechts
> links Peperstraat
> volgen Peperstraat
> links Groenze
> links Kouterken
> links Oude Scheldestraat tot aan parking  

langs oude Schelde
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