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De enige overblijver van de taxusbomen die de
soldaten van Napoleon plantten.

Niet te verwonderen dat je hier
zoveel brouwerijen vindt
De restanten van de Kapellekoutermolen.

hoger gelegen gehucht Everbeek-Boven verder aan.
Tot in 1963 behoorde de gemeente nog tot Wallonië.
De taalgrens werd toen iets verschoven waardoor Everbeek, ondertussen een deelgemeente van Brakel, bij
Oost-Vlaanderen werd ingelijfd.
We stappen tussen de huizen in de richting van het
open weidelandschap. Links in de verte ligt Geraardsbergen. Aan de voet ervan stroomt de Dender. Al in
het begin van de tocht wordt de toon gezet door
tientallen bronnetjes die uit de grond lijken te borrelen. Niet te verwonderen dat zich in de Vlaamse Ardennen zoveel (bier)brouwerijen hebben gevestigd.

In deze onbekende uithoek van
de Vlaamse Ardennen hadden
we niet verwacht dergelijke
stiltes te mogen ervaren. Onze
lusvormige wandeling rond het
dorpje Everbeek-Boven is er
een van verschillende gezichten. Mooie vergezichten
wisselen verborgen bossen
met diep ingesneden dalen af.
Het nieuwe wandelnetwerk
Bronbossen is een echte parel.

tekst en foto's Marijn Follebout

NAAR DE BRON IN
HET WANDELWALHALLA
Het wandelnetwerk Bronbossen werd vorig jaar samen
met het aansluitende wandelnetwerk Zwalmvallei ingehuldigd. Het werd tijd dat de trage wegen in de
regio Brakel, Lierde, Geraardsbergen en Ninove de erkenning kregen die ze verdienen. Tegelijk herdoopten
de Vlaamse Ardennen zich in wandelwalhalla, een geslaagde marketingtruc. De redenering is dat de wielertoerist de regio al op zijn duimpje kent. Het is nu aan

de wandelaar om het glooiende landschap te ontdekken.
VLAK BIJ DE TAALGRENS
Wij starten onze wandeling aan knooppunt 1, vlak bij
de kerk van Everbeek-Boven. Everbeek is een zogenaamd tweelingdorp. De eerste woonkern is wat nu
Everbeek-Beneden heet. In de 19de eeuw groeide het

SOLDATEN VAN NAPOLEON
De landelijke stilte op de open kouters valt meteen op.
Aan knooppunt 81 staat een prachtige taxusboom te
midden van de velden. Aan de voet vinden we de
fundamenten van wat ooit een kapelletje was. In 1815
bouwden drie Everbeekse soldaten van Napoleon hier
de Pijkskapel omdat ze de desastreuze veldtocht in
Rusland van 1812 hadden overleefd. Pijks staat voor
‘paix’, wat vrede betekent. Elk plantte ook een taxusboom waarvan er nu nog één trots rechtop staat.
We trekken langs modderpaden zigzag door de kouters. Net voorbij paardenmanege De Paardebloem (sic)
bereiken we een eerste van vier Everbeekse Bossen.
Beneden stroomt de Terkleppebeek. De wandeling
krijgt een ander karakter. Deze beukenbossen met hun
grillige dalen zijn elk seizoen een plaatje waard. Vooral in het voorjaar als de wilde hyacinten en de bosanemonen in bloei staan en hun witte en blauwe vleugels
over het bos spreiden. De bossen zijn Europees beschermd dankzij de aanwezigheid van vissen als de
beekprik en de rivierdonderpad. Ook de vuursalamander komt hier veelvuldig voor.

kapel. Aan de uitgang van het bos passeren we een
oude woning. Ze is het enige overblijfsel van een
boskantersgehucht zoals je er hier tot honderd jaar
terug wel vaker vond, gemeenschappen die leefden op
het ritme van de natuur.
Om het wandelnetwerk mogelijk te maken, werden hier
en daar wandelpaden ‘gepimpt’. Het pad tussen knooppunten 4 en 2 is daar een goed voorbeeld van. Dankzij
vlonderpaden worden onze voeten niet nat.
Deze afwisselende landschapswandeling is een absolute parel. Het vraagt wel wat inspanning om je door de
modder te manoeuvreren. In de panoramische bossen
met hun monumentale bomen valt volop zuurstof te
rapen.

Praktisch
Start en gratis parking: kerk
Everbeek-Boven, Muiterijstraat,
Everbeek-Boven (Brakel).

Volg de knooppunten 1 – 90 –
91 – 80 – 81 – 79 – 94 – 92 – 97
– 98 – 99 – 36 – 3 – 86 – 12 – 11
– 8 – 7 – 4 – 2 – 1.

Afstand: 13 km.

Aan religieus erfgoed is er geen gebrek.

Niet geschikt voor rolstoelen
en kinderwagens. Stevig en waterdicht schoeisel is vereist.

De pocket Grensgevallen –
Wandelen op de taalgrens in de
Vlaamse Ardennen kost 6 euro en
is verkrijgbaar op www.tov.be/
webshop.

Wandelclub Everbeekse Wandeltochten organiseert op zondag
29 april de Vlaamse Wandeldag.
Info: www.brakelwandelt2018.be.

GEPIMPTE PADEN
Aan religieus erfgoed geen gebrek op deze wandeling.
Zelfs te midden van het Hayesbos staat een verlaten

Niet te missen in de Vlaamse Ardennen
Verken de Zwalmbeek
De Zwalm kent over zijn 19 km een
verval van 60 m, vandaar de vele watermolens op zijn korte route voor hij
uitmondt in de Schelde. In de Zwalmmolen huist een museum dat je op
afspraak kan bezoeken. Aan de overkant vind je in het voormalige sluiswachtershuisje een toeristisch onthaalpunt. Parkeer achter het restaurant.
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Adres: Rekegemstraat 29, Munkzwalm.

Het Burreken in Brakel is zo’n natuurgebied waar je maar niet op uitgekeken
raakt. Het bevat een lappendeken aan
landschappen en verrast elk seizoen. De
auto wordt er geweerd, daarom parkeer
je best op een van de randparkings. Het
is bovenal een fijn wandelgebied. Onderweg kom je zeker wild of grazers
tegen.

Vlak bij de Boembekemolen dwarst het
Mijnwerkerspad de Zwalmbeek. Dit
fiets- en wandelpad is een voormalige
spoorbedding die tot de jaren 50 mijnwerkers uit de regio Zottegem naar de
Borinage bracht. De Boembekemolen is
een van de zeven watermolens op de
Zwalmbeek. Natuurpunt maakte er een
bezoekerscentrum van.
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De taalgrens volgt de heuvelkam boven
op het Kluisbos. Het 300 hectare grote
beukenbos is vooral bij West-Vlamingen
heel populair. De recreatiezone naast
het bos ligt er voorlopig troosteloos bij,
maar laat dat de pret niet bederven.
Kinderen kunnen ravotten in de speelzone Bosuil, waar takken en stammen
de fantasie op hol doen slaan.

Adres: Sparrendreef, Kluisbergen.

Lappendeken van landschappen

Nieuw bezoekerscentrum in Boembekemolen
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Ravotten in het Kluisbos

Adres: Boembeke 18, Brakel.
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Adres (parking): kerk Zegelsem (Brakel).

