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1 UUR 
natUUR

Stoepe:  
stap op bedevaart langs  
erfgoed, natuur en industrie

In deze rubriek nodigen we je uit om op pad te gaan. De ProMeet biedt je elke maand een korte wandeling aan in de Meetjeslandse natuur. Een 
frisse neus halen hoeft immers niet lang te duren! Honden moeten wel steeds aan de leiband, uit respect voor de omgeving en je medewan-
delaars. Je kan kiezen voor een lus van een goeie 4 km. Volg het kaartje of download de gps-tracks op www.NPMeetjesland.be/fietsenwandel.
Je kan parkeren in de buurt van Stoepekapel. Niet onbelangrijk voor als de post-coronatijd aanbreekt: je vindt er ook drie tavernes…

In Ervelde is Stoepe een plek waar nogal wat mys-
terie rond hangt, je kan het – wat kort door de bocht 
– het Lourdes van het Meetjesland noemen. In een 
akte van de abdij van Oosteeklo zou Stoepe al in 
1422 genoemd worden.

1 De Stoepekapel
Aan dit historische gebouw is een legende verbon-
den. Een jongeman kon niet spreken en zou door te 
bidden bij het Mariabeeld dat hier in een eik hing, 
op miraculeuze wijze zijn stem teruggekregen heb-
ben. Het gevolg is dat zich op deze plek een leven-
dige devotie ontwikkelde. De oudste vermelding 
van de kapel gaat terug tot 1457. In de daarop vol-
gende eeuwen werd de kapel verschillende keren 
verwoest. In 1613 werd een nieuwe, grotere kapel in-
gewijd. In 1713 schonk J.B. Van Kerckvoorde, even-
eens na een miraculeuze genezing, vijftien om-
megangskapelletjes. Het zat deze site andermaal 
niet mee, want de oorspronkelijke kapelletjes wer-
den vernield tijdens de Franse Revolutie. Ze werden 
vernieuwd in de 19de eeuw. Een oplettende bezoe-
ker vindt in één van de kapelletjes een obus uit de 
Eerste Wereldoorlog ingemetseld, als herinnering 
aan de obus die hier tijdens de oorlog viel (dit keer 
gelukkig zonder schade). Het orgel van de kapel 
is sinds 1980 beschermd als monument, de kapel 
sinds 1994. Het ‘hof’ rondom de kapel zorgt voor een 
oase van groen. Reeds jaren vertoeft er een kerkuil, 
want deze uil heeft nu eenmaal een voorliefde voor 
(religieuze) gebouwen.

2 Dreef + kasteel = Kasteelstraat
Aan je linkerkant zie je hier het Goed Ter Looveren 
(of ter Loven). Het ligt wat verweesd op de grens 
van Evergem, Zelzate en Assenede en ontstond als 
ontginningsdomein in de 13de eeuw. De omgeving 
was toen nog heidegebied. Typisch voor deze peri-
ode was het omzetten van ‘woeste’ gronden naar 
landbouwgrond. Dat gebeurde meestal vanuit één 
centrale hoeve. Vaak gebeurde de ontginning van-
uit een abdij (zie bijv. Drongengoedhoeve), maar 
in dit geval was een leek de grondbezitter. Het voor-
malig ‘Goed Ter Looveren’ bestaat intussen uit twee 
hoeves. De oorspronkelijke omwalling met grach-
ten is gedeeltelijk bewaard. De hoeve met het huis-
nummer 10 is het eigenlijke ‘Goed ter Looveren’, dat 
vanaf de 17de eeuw aangeduid werd als ‘Huys van 
Plaisance’ en later ook ‘’t Kasteelken’. 

De hoeve met huisnummer 12 dateert van 1842. De 
eikendreef waar je nu door wandelt, is een deel van 
de weg die van Stoepe langs het Goed naar de 
Sassevaart in Zelzate liep. Die vaart was de voorlo-
per van het Kanaal Gent-Terneuzen. De eiken wer-
den volgens de Inventaris Onroerend Erfgoed ge-
plant in 1945. In boomleeftijd zijn het amper pubers, 
maar in ons landschap worden bomen met deze 
leeftijd zeldzamer. Koester ze!

3 Gevaar: kinderen bij de hand houden!
Opgelet, want hier ligt het Berenbos. Er wordt ge-
fluisterd dat in dit bosje de laatste beren van het 
Meetjesland zijn gespot. Sporadisch hoort men ’s 
nachts nog steeds ‘beerachtige’ geluiden… Wees 
dus alert en bescherm je kinderen!

4 Panorama op industrie
Op de fietsersbrug over de R4 moet je verder niet 
zijn, maar vanop die brug krijg je wel een goed uit-
zicht op de industrie in de kanaalzone: het stort met 
slib uit kanaal Gent-Terneuzen en de zogenaamde 
Zonneberg (of ‘Terra Nova’ om de inhoud te verbloe-
men) ernaast, met zonnepanelen op het gipsstort 
van chemiebedrijf Kuhlmann. Beide locaties worden 
gesaneerd en heringericht. 

Voorbij de gipsberg ligt trouwens de Zelzaatse tuin-
wijk Klein Rusland, waarvan de woningen uit het be-
gin van de 20ste eeuw als bouwkundig erfgoed zijn 
vastgelegd. De wijk staat symbool voor de toenma-
lige opgang van de industriële bedrijvigheid langs 
het kanaal Gent-Terneuzen.

Nu volgt een vervelend stuk langs de R4, maar je 
geduld wordt beloond als je later rechts de dreef 
richting Kasteelstraat inwandelt en zo terug naar 
Stoepe stapt.

Gaea Rysselaere is coördinator bij 
Natuurpunt en Partners Meetjesland,
de regionale koepel voor de Meetjeslandse 
natuur- en milieuverenigingen.
Lees meer in het tijdschrift ‘Natuur en 
landschap Meetjesland’ en op  
www.NPMeetjesland.be.
> gaea@depromeet.be

 met dank aan Rik Van Herck en Gerrit Schuermans 
(Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem)
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