ZWALMBEEK
Loopt door Rozebeke, Roborst, Munkzwalm, Sint-Maria-Latem en Nederzwalm.
is immers een onbevaarbare waterloop. Voor meer
info wend je tot www.vlaanderen.be/nl/natuur-enmilieu/water/vissen-en-hengelen

Mag je varen op de Zwalmbeek?

De Zwalm, slagader van de Vlaamse Ardennen, is
samen met de Rhosnes en de Hene de voornaamste
rechter bijrivier van de Middenloop van de Schelde.
De totale lengte vanaf de bron bedraagt 21.750 m en
vanaf haar ontstaan in Brakel ongeveer 14 km. Haar
bekken beslaat een oppervlakte van 144 km² en
omvat grote gedeelten van de fusiegemeenten Brakel,
Zottegem en Zwalm.
De Zwalm wordt gevormd in Brakel, aan de voet van
de Toep (86 m), door de samenvloeiing van de
Molenbeek en de Dorenbosbeek. Deze beide beken
worden zelf gevormd door de samenvloeiing van
verschillende beekjes, die elk hun eigen bron hebben,
ergens op de noordelijke hellingen van de heuvels van
de Vlaamse Ardennen, op hoogten die variëren van 80
tot 120 m. Voor de Molenbeek liggen deze bronnen
vooral in het Brakelbos en in het Bezotsebos, voor de
Dorenbosbeek in het Livierenbos. Daardoor kan men
de bron van de Zwalm niet situeren: de Zwalm heeft
verscheidene bronnen.
Waar de Zwalm begint, bedraagt de hoogte 32 m. De
Zwalm vloeit dan noordwaarts voort door Michelbeke,
Rozebeke tot Roborst. Daar buigt hij af naar het
westen, komt door Munkzwalm, Sint-Maria-Latem en
mondt uit in de Schelde op 10 m hoogte te
Nederzwalm, 10 km ten noorden van Oudenaarde. Het
verval bedraagt dus ongeveer 1,5 m per km. Van dit
verval heeft men nuttig gebruik gemaakt voor het
bouwen van watermolens op de rivier. In Zwalm tref je
langs de oever van de Zwalmbeek maar liefst 5
watermolens aan (Boembekemolen, Bostmolen,
Zwalmmolen, Ijzerkotmolen en Biestmolen). Dit is een
unicum in Vlaanderen, zelfs in de wereld.
Zoals de meeste rivieren en beken in Vlaanderen
stroomt de Zwalm in een asymmetrische vallei, de
oostelijke of noordelijke valleihelling is twee tot
driemaal steiler dan de zachte westelijke of zuidelijke
helling. De diepe insnijding van de Zwalm en zijn
bijrivieren zorgt voor het typische landschap van de
Zwalmstreek, waarbij bomenrijen in valleien tussen
heuvels, het kronkelend verloop van de beken
weergeven.

Mag je vissen op de Zwalmbeek?
Vissen op de Zwalmbeek is toegelaten, de Zwalmbeek

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is bevoegd
voor het beheer van de onbevaarbare waterlopen van
1e categorie, waartoe de Zwalmbeek behoort. De
algemene richtlijn van de VMM raadt recreatie af in
onbevaarbare waterlopen. Deze richtlijn is gebaseerd
op verschillende argumenten:
- De onbevaarbare waterlopen zijn niet ingericht om
te bevaren.
- Er kunnen zich tal van gevaarsituaties voordoen ter
hoogte van pompgemalen en stuwen en ook bij
perioden van hoogwater of bij onderhoudswerken.
- Het betreden van ecologisch kostbare oeverzones
kan voor grote schade zorgen.
- Je houdt best rekening met de mogelijke
aanwezigheid van schadelijke bacteriën in het water.
Toch is een evenement organiseren op het water,
varen of zwemmen ook niet onmogelijk. Denken we
maar aan de verschillende edities van ‘The Big Jump’.
Vooraleer je aan je organisatie begint, dien je wel
eerst contact op te nemen met de Vlaamse
Milieumaatschappij om aan een aantal voorwaarden te
kunnen voldoen en om afspraken te maken.
Meer info en contact: Vlaamse Milieumaatschappij –
Koen Van Driessen - 09 243 68 23 - 0499 94 90 11 k.vandriessen@vmm.be

Hoe zit het met de waterkwaliteit?
Je vraagt je misschien af, die Zwalmbeek is die nu vuil
of proper. Wel, de Zwalmbeek komt van ver. Ze heeft
zwaar geleden onder de maatschappij in de jaren 70
en 80. En ook vandaag nog tonen bemonsteringen aan
dat het visbestand ‘matig’ of zelfs ‘ontoereikend’ is.
Maar het sterke verval van de beek zorgt voor extra
zuurstof en nu de waterkwaliteit langzaam verbetert
door meer gescheiden riolering en meer
milieubewustzijn komen heel wat vissoorten hier
terug voor. De driedoornige stekelbaars, baars,
bermpje, blankvoorn, blauwbandgrondel, giebel,
kopvoorn, paling, riviergrondel en vetje hebben de
weg naar de Zwalmbeek, al is het nog niet massaal,
teruggevonden. Er is dus wel degelijk nog wat werk
aan de winkel. Maar zwemmen in de Zwalm is alvast
niet schadelijk.

