VIJFLINDENKAPEL
Adres: Vijflindenlaan, 9630 Zwalm (Rozebeke)

De zogenaamde Vijflindenkapel of kapel O.-L.-Vrouw ter Linden, is gelegen op het bijna hoogste
punt (90 m) van de gemeente Zwalm. Het werkelijke hoogste punt ligt iets verderop aan de
Hooglaan richting Brakel. Een bezoekje aan de kapel is de moeite waard om één van de mooiste
vergezichten van de Zwalmstreek, met panoramisch uitzicht op het omgevende open
kouterlandschap. Wie geluk heeft kan op klare dagen kijken tot Ronse of de torens van Gent.
Naar de kapel ligt een trap en kasseipad. De kapel is vermoedelijk 18de-eeuws, maar er zijn ook
verschillende oudere vermeldingen. Het is een rechthoekig witgeschilderd bakstenen gebouwtje
onder zadeldak (pannen) met smeedijzeren kruisje. De puntgevel is afgewerkt met vlechtingen,
voorzien van licht getoogde vernieuwde deur. Binnenin een sober interieur met gemetst altaar.
Bij de Vijflindenkapel zijn volgens aloude gewoonte lindebomen aangeplant. Het waren
oorspronkelijk vijf opgaande bomen die echter in 2008 afgestorven zijn. In 2011 werd om
veiligheidsredenen een vergunning verleend om de 5 Hollandse lindes die rondom de kapel staan
te kappen. De wortelstronken werden bewust niet uitgefreesd. Lindes maken immers makkelijk en
veel wortelopslag (scheuten aan de basis van de stam). Vanuit de wortelopslag zal ter plaatse een
nieuwe boom groeien. Tijdens het najaar van 2013 werd er door het Landschapsbeheer Vlaamse
Ardennen (LAVA) een eerste selectie gedaan in de wortelopslag en werd deze al sterk uitgedund.
Uiteindelijk is het de bedoeling om na meerdere selecties 1 scheut per stronk te laten uitgroeien tot
volwaardige boom. Zo zal er binnen enkele jaren op dezelfde plaats een genetisch identiek
exemplaar te bewonderen zijn. Veiligheidshalve wordt door een boomkweker van elke stronk een
aantal scheuten opgekweekt indien er toch iets zou verkeerd lopen met de bomen rond de
vijflindenkapel.
Een mooi voorbeeld van het bewaren van het houtig levend erfgoed voor de toekomstige
generaties!
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