Ertvelde Rieme:
gelegen tussen haven en industrie
+ begeleid bezoek aan ‘Zonneberg’
Zondag 20/10/2019
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‘Zonneberg’

Stoepekapel

Vandaag neemt onze wandelvriendin Isabel ons mee naar Etvelde Rieme gelegen tussen de haven en
de industrie maar waar de natuur nooit veraf is.
De wandeling start met een begeleid bezoek aan ‘Zonneberg’ , het grootste aaneensluitende park
voor zonne-energie in de Benelux (± 2u) en voert ons in de namiddag langs trage
wegen o.a. langs de kapel van Stoepe (± 10 Km).
‘Zonneberg’
‘In juni 2010 werd de gipsberg en de voormalige Kuhlmannsite overgekocht door een consortium van
verschillende bedrijven. Het gebied werd omgedoopt in ‘Terranova’, nieuwe aarde. De naam kon niet
toepasselijker zijn…
Het consortium, bestaande uit DEC, DEME, Jan De Nul en Envisan, ging meteen aan de slag. De gipsberg
werd afgedekt en is intussen volledig begroeid, er werd 500 000 m³ afvalwater gezuiverd, er werd 3 ha
bos aangeplant, het bedrijventerrein werd gesaneerd en herontwikkeld,… De berg werd omgedoopt in
de Zonneberg. Er blinken nu 55000 zonnepanelen, ofwel het grootste aaneensluitende park voor zonneenergie in de Benelux. Deze panelen voorzien 4000 gezinnen van groene stroom.
Op de berg heeft u een uniek uitzicht over de Gentse haven! Laat u niet verrassen door de schapen en
buizerds die er een nieuwe thuis vonden.
(http://www.gandante.be/terranova-zelzate )’
Kapel van Stoepe
‘De kapel Onze-Lieve-Vrouw van Stoepe te Ertvelde is een bedevaartskapel ter ere van Onze-LieveVrouw van Stoepe. Er is een ommegang met 15 kapelletjes waarin er in één van de kapelletjes een obus
is gemetseld uit de eerste wereldoorlog van 1914-1918. Deze kapellen zijn geschonken door de heer J.
Van Kerckvoorde na een miraculeuze genezing. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Onze-LieveVrouw_van_Stoepe )’
Start : Samenkomst om 10u in de Callemansputtestraat 80, 9940 Evergem
(aan de Vleescentrale ‘Dameat’). Onze zelf meegebrachte picknick gebruiken we na de
rondleiding ‘Zonneberg’.
Afstand wandeling : 10 km langs trage wegen.
Kostprijs wandeling : de gebruikelijke 2 € per persoon +? € voor de gids ‘Zonneberg’ (de gids
kost 90,00 € dus de bijdrage is afhankelijk van het aantal deelnemers).
Wie wil kan, en zoals steeds zonder enige verplichting, na de wandeling iets mee gaan eten in
restaurant Bavo te Ertvelde (http://restaurant-feestzaal-bavo.be/index.html ).
Méér info volgt in het geheugensteuntje.
Inlichtingen : Isabel Vanderstraete (ivdstraete@gmail.com )

