MIJNWERKERSPAD
+ PERMANENTE TENTOONSTELLING ‘SPOREN IN DE TIJD’
Ter hoogte van Boembeke 18

Hierdoor verdween ook de dominante positie van
de spoorlijn in het landschap.

De aanleg van de spoorlijn Aalst-Zottegem-Ronse,
die werd ingereden in 1875, betekende de eerste
en enige zware ingreep in het grotendeels
middeleeuwse landschap van de middenloop van
de Zwalmbeek. Om grotere niveauverschillen in
het traject te vermijden werden ook in de buurt
van de Boembekemolen (grens tussen Rozebeke
(Zwalm) en Michelbeke (Brakel) grondwerken
uitgevoerd. De spoorlijn verbond de Vlaamse
Ardennen met de steenkoolmijnen (ZottegemZwalm-Brakel-Flobecq-Ellezelles-Ronse) van de
Borinage en kreeg al snel een belangrijke
economische betekenis.
Duizenden "fostmannen" uit de verarmde regio
maakten er gebruik van om in hun
levensonderhoud te voorzien. Het station aan de
molen zorgde ervoor dat het gehucht Boembeke
een bescheiden centrumfunctie verwierf. Naast de
treinhalte en de molen waren er in de
onmiddellijke omgeving 3 cafés, een buurtwinkel
en een schoenmaker. Toen de spoorweg met haar
halte in 1963 werd afgeschaft verdween ook de
ermee verbonden bedrijvigheid terug. Het traject
in de nabijheid van de molen werd naderhand
ingericht als een fiets- en wandelpad onder de
toepasselijke benaming "Mijnwerkerspad".

De bermen van het Mijnwerkerspad zijn
opgenomen in het natuurgebied Middenloop
Zwalm. Het deel ten zuiden daarvan maakt deel
uit van het natuurgebied Bovenlopen Zwalm. In
het natuurgebied langs het Mijnwerkerspad ligt de
Boembekemolen.
De bermen van het Mijnwerkerspad zijn door hun
grote variatie aan abiotische kenmerken een
bijzonder geschikte biotoop voor heel wat
zeldzame planten. Soms worden de bermen
gekenmerkt door hun schrale bodem, soms is die
bodem zeer droog, op andere plaatsen is hij dan
weer zeer nat.
Over het wel en wee op en naast de spoorlijn en
over natuurexploratie in het gebied kan je in de
Boembekemolen een permanente tentoonstelling
‘Sporen in de tijd’ bekijken.
Openingsuren
De Boembekemolen is elke zondag van april tot
oktober en van 14 tot 18 u. open.
Contact:
info@boembeke.be
09 361 03 00 (Jan François)
Bron: vzw Boembeke

Rekegemstraat 26 – 9630 Zwalm (Munkzwalm)
toerisme@zwalm.be

