Boembeke

Contact en boekingen
Gidsen Gidsen Vlaamse Ardennen Extra

Ontdek de Zwalmvallei

De gidsen van Vlaamse Ardennen Extra willen stapstenen
leggen tussen de opwindende, cultuurhistorische stadjes in
de regio en de vele nog onverkende plekjes in de plooien van
Vlaanderens mooiste landschap. Ze bieden professionele en
verrassende rondleidingen langs getuigenheuvels, molens,
natuurgebieden en rococokastelen en vertellen boeiende
verhalen over geuzen, wandtapijten, mythische figuren,
mattentaarten, de Ronde van Vlaanderen en zoveel meer.
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Natuurpunt!
Natuurpunt beschermt planten, dieren en hun natuurlijke
omgeving in Vlaanderen. Zodat we nu én in de toekomst van
de natuur kunnen genieten. Met jouw steun kunnen we méér
natuur beschermen!
Als nieuw lid krijg je onze fraaie Fiets- en Wandelgids met
66 uitgestippelde wandelingen en fietstochten in de mooiste
natuurgebieden van België. Je ontvangt vier keer per jaar
Natuur.blad met informatie over de natuur in Vlaanderen
en geniet dankzij je lidkaart 10% korting in de Natuurpunt
Winkel (op verrekijkers, boeken, nestkasten …) en bij
onze partners (7% bij A.S. Adventure en 10%
bij Torfs Schoenen.) Kijk voor de voorwaarden en meer voordelen op
www.natuurpunt.be/korting.
Meer informatie vind je op 015-77 01 73 of

www.natuurpunt.be/lidworden
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Contacteer ons en laat weten wat jouw wensen zijn.
We werken dan met plezier een arrangement uit:
www.gidsenvlaamseardennen.be,
info@gidsenvlaamseardennen of 0476-56 78 40.

Grote gele kwikstaart

Welkom!
Ardennen ligt de Zwalmvallei. Een
gevarieerd natuurgebied met
enkele bijzondere troeven: de
Zwalm, de Boembekemolen, het
Mijnwerkerspad en de eerste grillen
Vuursalamander

van het Vlaamse Wielerland.

Door zijn unieke ligging is de Zwalmvallei een langgerekt
kruispunt tussen natuur en cultuur. Ontdek de kracht van de
Zwalmvallei via deze arrangementen!

Te voet (Ook voor rolstoelgebruikers!)
1. Landschapswandeling
Maak kennis met de Zwalmvallei in alle mogelijke vormen.
Van molen tot vistrap, van bron tot helling, van luiwerk tot
bier. (max 5km)
2. Boembeke binnenstebuiten
Boembeke is meer dan een molen alleen. Het draagt een
geschiedenis, een verhaal. Leer de molen en haar verhalen
kennen.

Muziekbos met wilde hyacinten

Ten oosten van de Vlaamse

Met de fiets
3. Molentocht
Naast watermolens staan er in de streek nog de rosmolen en
windmolen. Een ervaren molenaar leert ze je alle drie
kennen. (30km)
4. Natuurlijk fietsen!
Met de fiets de laatste natuurparels van de Zwalmvallei
ontdekken is een echte aanrader. Geniet van het glooiende
landschap, het vlakke Mijnwerkerspad en al het moois dat de
streek te bieden heeft. (33km)
Er kan gezorgd worden voor de huur van een (elektrische) fiets.

Met de bus

Zwalmvallei

5. Vlaamse Ardennentocht
De Zwalmvallei is maar één van de unieke stukken natuur in
de Vlaamse Ardennen. Laat je op sleeptouw nemen naar de
meest fabelachtige natuurlijke plekjes langs heroïsche wielerhellingen.

De arrangementen duren een halve dag en zijn perfect met
elkaar te combineren. De Boembekemolen staat ter beschikking om een drankje te nuttigen tijdens de picknick. De
kostprijs voor een arrangement is 30 euro per uur (groepen
tot 20 personen). Fiets, bus en drank zijn niet inbegrepen.

