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1. Situering 

 

De Vlaamse Ardennen is een uitgestrekte regio die een groot deel van zuidelijk Oost-

Vlaanderen omvat. Een heuvelland dat zich uitstrekt tussen Schelde en Dender en verweven 

zit rond talrijke getuigenheuvels van ijzerzandsteen. Open kouters met oneindige 

vergezichten en bron- en bosrijke valleien wisselen er elkaar af. Binnen dit veelzijdige en 

gevarieerde landschap vind je een veelheid van prachtige natuurgebieden waarvan vele 

beheerd worden door Natuurpunt. Ruim dertig natuurreservaten zijn het bindmiddel voor 

een gediversifieerde en hoogwaardige natuurstructuur die zich tussen west en oost uitstrekt 

en langsheen de taalgrens versmelt met het al even mooie landschap van Pays des Collines. 

 

Het Bezoekerscentrum Vlaamse Ardennen - Boembekemolen ligt centraal in de Vlaamse 

Ardennen en situeert zich te midden van de Zwalmvallei. Je kan van hieruit mooie 

wandelingen maken in zowel de vlakke vallei, als in het reliëfrijk landschap dat de rivier 

omgeeft. Het bezoekerscentrum is gehuisvest in één van de vijf overblijvende watermolens 

op de Zwalm. Het ligt te midden van een historisch natuur- en cultuurlandschap dat enerzijds 

door de Zwalmrivier en anderzijds door een oude spoorwegbedding - het Mijnwerkerspad - 

wordt begrensd. De Boembekemolen ligt precies op de plaats waar Mijnwerkerspad en de 

Zwalm elkaar kruisen. Daar waar het “Fost-treintje” voorheen mijnwerkers naar de Borinage 

bracht, wordt het vandaag gebruikt om heerlijk te fietsen en te wandelen. 

 

Met de opwaardering van de Boembekemolen tot bezoekerscentrum creëert Natuurpunt 

een eerste onthaalpoort tot de Vlaamse Ardennen. Een uitvalsbasis én ontmoetingsplaats 

voor elkeen die de streek wil ontdekken en exploreren. Een plek van waaruit je alle kanten uit 

kunt gaan en die het vertrekpunt vormt van een lange of korte verkenningstocht. Een plek 

waar je voor het eerst verliefd wordt op de streek en die je telkens teruglokt voor meer. Een 

warme ontmoetingsplaats waar een gemoedelijke babbel gemeengoed is en enkel een 

streekdrankje en -hapje in het praatcafé je kortstondig het zwijgen oplegt. Je leert er allerlei 

dingen over moeilijke en gemakkelijke onderwerpen: van streekeigen natuur tot 
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wereldklimaat. En wie wil, neemt naast een mooie natuurervaring ook een kleinood uit de 

Natuurpuntwinkel mee. 

Het bezoekerscentrum wordt bijna volledig gedragen door vrijwilligers van Natuurpunt. Zij 

komen uit verschillende Natuurpuntafdelingen en uit Natuurpunt Zwalmvallei in het 

bijzonder. 

De Vlaamse Ardennen, zoals we die willen dekken en zoals hieronder op kaart, omvat 14 

gemeenten met daarin 8 Natuurpuntafdelingen. Die afdelingen werken samen binnen 2 

regio-verbanden, Natuurpunt Vlaamse Ardennen plus en Natuurpunt Denderstreek. Beide 

regio’s maken maar deels deel uit van de Vlaamse Ardennen. Elke regio heeft zijn eigen 

werkingsvelden en een eigen tijdschrift, respectievelijk Meander en Dendriet. 

 

 

 

Hieronder het werkingsgebied van het Bezoekerscentrum Vlaamse Ardennen – Boembekemolen. Zie de 

Boembekemolen als de rode stip in zowat het midden van de kaart. 
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2. Missie  

 

Het Bezoekerscentrum Vlaamse Ardennen - Boembekemolen wil in de eerste plaats iedereen 

fan maken van de Vlaamse Ardennen. Het is een infopunt voor alle natuurgebieden van de 

Vlaamse Ardennen. Het maakt promotie en communiceert over de gehele werking omtrent 

natuur in de Vlaamse Ardennen. Natuurpunt is een ledenorganisatie en via het 

bezoekerscentrum wordt ingezet om steeds meer gezinnen lid te maken om de natuur te 

beschermen. 

 

Het bezoekerscentrum komt op voor natuur en biodiversiteit en het recht hierop voor alle 

mensen in hun buurt. Het ijvert voor de bescherming van de open ruimte en de kwaliteit van 

het leefmilieu. Het zet zich in voor de bescherming van het landschap en het erfgoed dat 

daarin aanwezig is. 

 

Het bezoekerscentrum engageert zich om een actieve en kritische plaats in te nemen in het 

debat van de bescherming van onze natuur en het klimaat. Anderzijds gaat het 

bezoekerscentrum regelmatig bezoekers actief informeren en oproepen om échte duurzame 

ontwikkeling te ondersteunen. Het bezoekerscentrum duidt het onderscheid met 

“greenwashing”-praktijken. Het bepleit dat duurzame ontwikkeling toegankelijk moet zijn voor 

mensen in kwetsbare financiële situaties en dat het ook haalbaar moet zijn voor het Zuiden. 

 

De aanwezigheid van de molen en de ligging van het Mijnwerkerspad ademt een rijke 

geschiedenis uit die het bezoekerscentrum graag linkt aan erfgoed en toerisme. Ooit was de 

Boembekemolen van essentieel belang voor de voedselvoorziening van de streek en het 

Mijnwerkerspad straalt nog steeds de warmte uit van de ontgonnen kolen waar het spoor 

aan bijdroeg.  
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Het bezoekerscentrum is een warme ontmoetingsplaats voor het brede publiek. Zowel voor 

iedereen die begaan is met natuurbeleving, - behoud, - betrokkenheid en -ontwikkeling als 

voor wie nog geen band heeft met de natuur, maar er wel voor warm te maken is. Deze 

onthaalpoort staat open voor iedereen, ze schrijft aan een inclusief diversiteitsverhaal. 
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3. Visie 

 

A. Betrokkenheid op de natuur in de Vlaamse Ardennen 

 

Natuur- en landschapsbeleving 

De Vlaamse Ardennen is een gedroomde plek om natuur te beleven; de aantrekkingskracht 

van de streek spreekt voor zich. Met haar uitgebreid netwerk van wandel- en 

fietsknooppunten en het herstel van trage wegen komen spontaan veel mensen in de streek. 

Het Bezoekerscentrum Vlaamse Ardennen – Boembekemolen is erkend als “Infopunt 

Toerisme Vlaamse Ardennen”. Je vindt ter plaatse dan ook allerlei infobrochures, wandel- en 

fietskaarten, enz. 

 

De Vlaamse Ardennen zit boordevol kansen om topnatuur te ervaren. Het bezoekerscentrum 

nodigt iedereen uit om deze ontdekking en ervaringen aan te gaan. Het zet de sterke en 

veelzijdige “natuur”-kalender met activiteiten, lezingen, workshops, … in de kijker. Het 

ontwikkelt initiatieven die natuur en landschap in de Vlaamse Ardennen promoten. Het 

neemt deel aan initiatieven van partners en andere organisaties, zoals de Vlaamse 

Ardennendag en projecten zoals ‘Landschapsbeleving’ om mensen het (belang van het) 

landschap te laten ontdekken en ervaren.  

 

Binnen natuurbeleving heeft het bezoekerscentrum bijzondere aandacht voor 

natuurbetrokkenheid bij kinderen onder de twaalf jaar. De kloof tussen het kind en directe 

natuur wordt steeds groter, want er wordt steeds meer tijd binnenshuis doorgebracht . Dit 

zorgt ervoor dat kinderen stilaan vervreemden van de natuur.  Onderzoeken wijzen uit dat in 

de natuur spelen bijdraagt aan een gezonder kind, het de creativiteit en ondernemingszin 

stimuleert en meer inzichten verschaft. Bovendien vergroten mooie natuurervaringen de 

kans aanzienlijk dat kinderen op latere leeftijd zorg zullen dragen voor de natuur.  
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Het is de visie van het bezoekerscentrum om hier sterk op in te zetten. Daarom wordt in de 

nabije buurt van de molen een natuurspeelzone en belevingspad aangelegd. Het 

bezoekerscentrum zet ook allerlei initiatieven op om indrukmakend en beklijvend speel- en 

ontdekkingsplezier aan te bieden. Binnen dit luik is de Jeugdbond voor Natuur en Milieu 

(ook gekend als de JNM) partner bij uitstek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educatie en studie 

Het Bezoekerscentrum Vlaamse Ardennen - Boembekemolen is een actief natuur- en 

milieueducatiecentrum. Op regelmatige basis organiseert het educatieve activiteiten zoals 

cursussen, workshops, lezingen en geleide wandelingen. Zowel op een laagdrempelig niveau 

voor een breed publiek, als voor een meer gespecialiseerd publiek. Binnen dit luik werkt het 

bezoekerscentrum nauw samen met de interne vormingsinstelling Natuurpunt CVN.  
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Naast educatie ondersteunt het bezoekerscentrum de natuurstudie binnen de Vlaamse 

Ardennen, met Natuurpunt Studie als partner. Het geeft ruimte aan regionale 

natuurstudiegroepen, promoot diverse initiatieven en neemt deel aan het provinciaal overleg 

omtrent Natuur- en Milieueducatie. We werken samen met de Kaaihoeve en de Helix. 

De Natuurpuntwinkel van het bezoekerscentrum geeft een aanbod om mensen op weg te 

helpen bij hun natuurervaringen en voedt hun behoefte om bij te leren.  

 

Verbreding 

Betrokkenheid op natuur als bron van leven, geldt ook voor alle doelgroepen. Iedereen kan 

zich engageren voor natuur en dit binnen ieders individuele mogelijkheden. Voor sommige 

mensen voelt de afstand naar de vereniging en het bezoekerscentrum groot. Dit om 

verschillende redenen zoals andere talenkennis, fysieke, mentale of zintuiglijke beperkingen, 

kwetsbare financiële situatie, … Het Bezoekerscentrum Vlaamse Ardennen – 

Boembekemolen wil die kloof kleiner maken en de toegankelijkheid vergroten. Het zet hier 

gerichte initiatieven voorop, zorgt voor een vernieuwend aanbod en voorziet infrastructuur, 

zoals vergaderzalen en educatieve ruimtes, om nieuw en divers publiek te bereiken.  

 

Het bezoekerscentrum stelt zich ook als doel om mensen met een grote afstand tot natuur, 

een eerste positieve ervaring aan te bieden. Via verschillende invalshoeken probeert het deze 

mensen te bereiken. Het blijft laagdrempelig en zorgt voor een gratis basisaanbod van onder 

meer activiteiten en wandelkaarten.  

 

Natuurpunt versterken 

Natuurpunt is een onafhankelijke leden- en vrijwilligersvereniging die zorgt voor de 

bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. Om deze doelstelling uit te 

voeren dient het Bezoekerscentrum Vlaamse Ardennen - Boembekemolen te sensibiliseren 

en steun te verwerven via ledenwerving, giften en donaties. Het roept op om mee te helpen 

bij het beheer van natuurgebieden. Verschillende vrijwilligers nemen deel aan 
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beleidsvoorbereidende vergaderingen, zoals milieu-, natuur- en klimaatraden en 

Gemeentelijke Commissies voor Ruimtelijke Ordening (GECORO’s). 

 

Het bezoekerscentrum werkt aan verdienmodellen om de mate van zelfbedruipend zijn te 

verhogen. Het Natuurpuntcafé en de Natuurpuntwinkel zijn hier twee belangrijke onderdelen 

van, maar andere (pop-up) initiatieven kunnen ook. 

 

Samenwerken 

Het Bezoekerscentrum Vlaamse Ardennen – Boembeke valideert ‘samen de handen in elkaar 

slaan’. Om de betrokkenheid op natuur, milieu en klimaat te verhogen staat het open voor 

samenwerkingsverbanden met verschillende actoren. En dit binnen alle onderdelen van zijn 

missie en visie. Het bezoekerscentrum gaat actief op zoek naar samenwerkingsverbanden, 

zowel project- en doelmatig, als structureel. Het richt zich zowel tot overheidsinstanties, 

middenveld als burgerinitiatieven.  
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B. Bezoekerscentrum als ontmoetingsplek 

 

Het Bezoekerscentrum Vlaamse Ardennen - Boembekemolen is een combinatie van passie 

voor de natuur met de gezelligheid en sfeer van een stamcafé, omhuld in een 

erfgoedkarakter. Het maakt daardoor het bezoekerscentrum een laagdrempelige 

ontmoetingsplaats. Bezoekers worden er warm onthaald en komen persoonlijk in contact 

met gepassioneerde vrijwilligers die zich engageren voor de natuur van de Vlaamse 

Ardennen. In deze unieke sfeer en beleving zijn de vrijwilligers het aanspreekpunt en gezicht 

van de Vlaamse Ardennen. Zij verwelkomen bezoekers en delen hun enthousiasme met leuke 

verhalen, weetjes en waarnemingen. De vrijwilligers verschaffen bezoekers en toevallige 

passanten met veel plezier allerlei informatie over wat er te doen en te beleven valt in de 

Vlaamse Ardennen, zoals wandel- en fietsroutes, erfgoed, bezienswaardigheden en 

tentoonstellingen.  

 

De gezellige en toegankelijke sfeer zorgt er voor dat bezoekers elkaar ontmoeten, en dat het 

een ontmoetingsplaats wordt voor de buurt. Het bezoekerscentrum is een bron van 

allerhande activiteiten waar ontmoetingen tussen mensen in de natuur centraal staan.  
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C. Engagement voor een duurzame samenleving  

 

Het Bezoekerscentrum Vlaamse Ardennen – Boembekemolen zal steeds kiezen om (echte) 

duurzame ontwikkelingen te steunen op het vlak van klimaat, biodiversiteit, natuur, voeding, 

wonen, mobiliteit, ruimtegebruik, waterkwaliteit en biodiversiteit. Anderzijds sensibiliseert en 

activeert het de bezoekers en inwoners van de Vlaamse Ardennen om zich individueel of in 

organisatieverband in te zetten voor échte duurzame evoluties met betrekking tot 

voornoemde thema’s.  

Het centrum ijvert mee voor sociale duurzaamheid. Hier, maar ook in het Zuiden. We werken 

samen met organisaties die deze sociale duurzame ontwikkeling steunen in het Zuiden. 

 

 

Als bezoekerscentrum van Natuurpunt engageren we ons uiteraard voor meer natuur en het 

behoud en herstel van waardevolle biotopen, zoals bossen, graslanden en natte gebieden.  

In de onmiddellijke omgeving is de opwaardering van de Zwalm en haar bijrivieren hierin 

cruciaal. Gerichte soortenbeschermingsacties worden op touw gezet. 
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D. Erfgoed als meerwaarde van de molen 

 

Het Bezoekerscentrum Vlaamse Ardennen - Boembekemolen is het kruispunt van natuur en 

cultuur. De eerste historische verwijzing naar de watermolen gaat terug tot 1302. In 1967 

stierf de laatste molenaar maar in 2001 kocht Natuurpunt de watermolen, een 

sleutelmoment na jarenlang verval. Wat volgde is een lang verhaal om de restauratie van de 

molen rond te krijgen. Natuurpunt wist alvast de bouwkundige restauratie af te ronden en 

een aanzet te geven aan de molentechnische restauratie met het plaatsen van een nieuw 

waterrad en de bijhorende energieopwekking. Bij verdere werken zal steeds in het oog 

worden gehouden een toekomstige maalvaardige restauratie niet in de weg te staan. 

Hiermee wordt de piste open gehouden om de molen in zijn glorie te herstellen en een nog 

rijker verhaal te laten vertellen. 

 

De Boembekemolen, op de kruising tussen de Zwalm en het Mijnwerkerspad, is één van de 

troeven van de Zwalmvallei. Het pad is het verharde gedeelte van de vroegere spoorlijn 

Zottegem-Brakel-Ellezelles. De spoorlijn bracht tot 1963 mijnwerkers van Zottegem en 

omstreken naar de Henegouwse steenkoolmijnen. 

 

  

2001 

2018 
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E. Vrijwilligerswerking als spil van het bezoekerscentrum 

 

De spil van het Bezoekerscentrum Vlaamse Ardennen – Boembekemolen is de 

vrijwilligerswerking. De vrijwilligers zijn het kloppend hart van de molen en de omliggende 

natuur. Er is ruimte voor ieders motivatie en engagement. De werking van het 

bezoekerscentrum is laagdrempelig voor mensen die de stap willen zetten naar 

vrijwilligerswerk en zorgt voor een warme verwelkoming. Natuurpunt opent de deuren voor 

iedereen die wil bijdragen tot het verwezenlijken van zijn doelen. Eenieder kan zijn of haar 

steentje bijdragen. Binnen de vrijwilligerswerking hanteert het bezoekerscentrum een 

diversiteits- en inclusiebeleid en wil het een afspiegeling vormen van de huidige diverse 

maatschappij.  

 

Het bezoekerscentrum is trots op zijn vrijwilligerswerking en draagt dit ook uit in zijn 

communicatie. Het bezoekerscentrum zet het werk van alle Natuurpunt-vrijwilligers van de 

Vlaamse Ardennen in de kijker.  
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Bezoekerscentrum  

Vlaamse Ardennen - Boembekemolen 

Boembeke 18, 9660 Brakel 

info@boembeke.be 

www.boembeke.be 

09 361 03 00 (ten huize Jan FRANCOIS) 

 

Contact 


