Wandelen ‘Van heuvel tot vallei’
Wandelen in Roborst en Rozebeke
Praktisch
Deze wandeling van ongeveer 12 km leidt ons vanuit het
oostelijke deel van de Zwalmvallei naar het hoogste plateau
van Zwalm om dan terug te keren naar het schilderachtige
en lager gelegen Roborst. Ondanks de lengte van deze
wandeling, zijn er voldoende rustmogelijkheden onderweg.
Er zijn verschillende mogelijkheden om te starten, zoals het
kerkplein van Rozebeke, het dorsplein van Roborst of de
omgeving van de Bostmolen.
De wandeling is volledig verhard.
Er zijn verschillende horeca-mogelijkheden: streekbiertjes,
hoeve-producten, restaurants,… (Bostmolen, Landshoeve,
Bakkerij Pede, Zwalmmolen)
Bezienswaardig
De Bostmolen draagt in de ankering het jaartal 1630, maar
de molen moet ouder zijn. In de penningkohieren van 1571
wordt hij reeds vermeld als zowel graan- als oliemolen. Het
oliemalen werd gestaakt in 1933 en rond 1965 werden ook
de graanmaalactiviteiten gestaakt.
Op het Rozebekeplein staat de majestueuze O.L.V. Kerk van
Rozebeke. Weinig gebouwen bevatten zoveel sporen van
verschillende bouwstijlen en periodes als deze
“kathedraal“ van de Zwalm(streek) die ook een van de
oudste bedevaartskerken van ons gewest is. In 1164 schonk
de Gentse Sint-Pietersabdij aan de kerk een Onze-LieveVrouwebeeld waaraan nadien nogal gauw miraculeuze
eigenschappen werden toegeschreven. Het beeld bevindt
zich nog steeds in de kerk. Deze kerk met het kerkhof en de
omheiningmuur is een beschermd monument sinds 1938.
Merkwaardig verder is de toren met twee kruisen. Een enige
verklaring die daarvoor te vinden is, is het feit dat de toeren
eindigt op een lijn in plaats van op een punt, zodat er twee
kruisen ontstaan. Waarom dat zo is, blijft een raadsel..
De tweede zondag van juli is er in Rozebeke de zegening
van ruiters en de traditionele paardenommegang. Na een
rondrit door Zwalm rijdt elke ruiter dan drie rondjes om de
kerk. Aan deze ommegang is dit beeld ‘De
ruitersommegang’ gewijd.
De bakkerij en de B&B kloosterhoeve aan het
Rozebekeplein nr. 11 bevinden zich in het vroegere
klooster met de erachter aangebouwde lagere school van
drie klaslokalen. Gebouwd door de zusters van O.-L.-Vrouw
van VII Weeën uit het naburige Sint-Maria-Oudenhove in
1916. In 1976 verlieten de laatste zusters het klooster.
Gelegen op een aanzienlijke hoogte met panoramisch zicht
ligt de Vijflindenkapel, een idyllisch landelijk plaatsje. De
kapel in haar huidige staat is vermoedelijk 18de-eeuws,
maar was reeds vroeger vermeld.
Zwalm is bekend om zijn watermolens (maar liefst 8), maar
heeft/had ook drie windmolens waaronder deze
Rozebeekse ‘koutermolen’ uit 1772. De molen werd
ingericht als graan- en oliemolen. De olieslagerij werd
buiten gebruik gesteld in 1894. De molen maalt tot 1955
en raakt dan in verval. In 1975 wordt heringericht als
woning.
De Zwalmbeek heeft in tegenstellingen tot vele andere
beken in de regio slechts één bronbekken. Dat bekken ligt
in de bossen van Flobecq. Ter hoogte van Nederbrakel
convergeren al deze beken in één vallei, de vallei van de
Zwalmbeek. De Zwalm stroomt door Opbrakel, Michelbeke,
Rozebeke, Roborst, Munkzwalm en mondt in Nederzwalm

uit in de Schelde. In Michelbeke en Rozebeke zijn de
heuvelruggen en de dalbodem van de vallei steiler en
dieper. Ter hoogte van Roborst zwenkt de Zwalmbeek in
een brede bocht naar het westen en wordt de vallei
asymmetrisch. Deze toestand stamt reeds uit de ijstijd: een
door minder zonlicht, warmte, dooi en erosie zachte
zuidelijke valleiwand (de kouters waar je nu op loopt) en
een meer steile westelijke helling aan de noordkant door
meer zonlicht, warmte, dooi en erosie.
De Zwalmmolen of Molen Ten Berge is zeker ouder dan het
jaar 1040, want in dat jaar wordt hij geschonken aan de
Gentse Sint-Pietersabdij van Gent. Naast de oorspronkelijke
functie, het malen van koren en lijnzaad, werd de molen
door de jaren heen ook gebruikt voor het malen van
cichorei, maïs, rijst en tabak.
In 1962 verloor hij zijn economisch belang en stopte hij met
malen, maar in de decennia daarna verhoogden zijn
erfgoed- en toeristische waarde systematisch. Deze molen
is een echt uithangbord geworden voor de industriële en
economische geschiedenis en toeristische mogelijkheden
van de streek.
De molen behoort is onderwerp geweest van grondig
archeologisch onderzoek en werd in 2010 in zijn volle
glorie gerestaureerd. De molen produceert nu ook groene
stroom door toevoeging van een kleine
waterkrachtcentrale.
Even vóór het dorp van Roborst komen we voorbij gekende
waterkersgrachten. Waterkers is een moeilijk te kweken
groente, waarbij de kwaliteit van het water een grote rol
speelt. Het water van een bron dat door de grachten van
Roborst stroomt, is van een uitstekende kwaliteit.
Waterkers is rijk aan vitaminen en wordt geneeskundige
krachten toegekend.
Roborst: Sint-Dyonisuskerk
Geen typische spitse, maar een barokke klokvormige toren
die je doet denken aan Duitse of Oostenrijkse kerkjes. De
eerste datum die over deze kerk opduikt, is 1040. Hier moet
toen een romaans kerkje hebben gestaan. Door de eeuwen
heen en volgens de smaak van de tijden werd de kerk
verbouwd, uitgebreid en aangepast. De kerk zoals ze er nu
uitziet, dateert uit 1767. In 1945 werd deze kerk
geklasseerd als beschermd monument. Het kerkplein en de
kerkhofmuur maken deel uit van het geklasseerd
dorpszicht. De kasseien van de Borstekouterstraat zijn ook
beschermd als monument. Geniet ook van het beeldje van
de waterkersplukster op het dorpspleintje.
Kasteel ‘La Bagatelle’. Rechts van het Oude Gemeentehuis
(Borstekouter nr. 60) zie je de toegangspoort van het 5 ha
groot kasteeldomein van Roborst. Al rond 1100 moet er hier
een kasteel zijn geweest. In de 16de eeuw werd bovenop de
ruïnes een tweede kasteel gebouwd. Het huidige kasteel is
gebouwd in 1799. Het gebouw is geïnspireerd op het
lusthuis "La Bagatelle" bij Parijs. Het kasteelpark werd
heraangelegd op het eind van de 19de eeuw.
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