
 
 

 

Waterwandeling “Elzendamme – Stavele” (6,3 km) 

De recente overstromingen tonen duidelijk aan dat de IJzervallei zowel schoonheid als 
gevaar in zich heeft. Voor veel bewoners gebeurde begin december ’21 het ondenkbare: hun 
woningen liepen onder. Toch zijn die overstromingen van de IJzerbroeken een (zowat) 
jaarlijks terugkerend en volkomen natuurlijk fenomeen. Het omliggende landschap is hierop 
voorzien en normaal gezien speelt dit zich dus af zonder veel erg.   
 
Met de Waterwandelingen willen we je aanmoedigen om van ons prachtige, overstroomde 
landschap in de Westhoek te genieten, maar wees dus ook alert! Het water kan zéér snel 
stijgen en op enkele uren kan je verrast worden! Paden zijn vaak niet meer volledig 
begaanbaar. Om deze reden zijn deze Waterwandelingen géén lussen, ze tonen je echter wél 
het prachtige waterlandschap van de IJzervallei. Zo, geniet dus van deze wandeltip van Anja 
Goudeseune, maar doe dit met gezond verstand. O ja, je had het wellicht al door, maar 
waterdicht schoeisel of laarzen zijn een absolute must! 

 
Start : Elzendamme (Vleteren) ter hoogte van de houten ophaalbrug  (enkel voor fietsers en 

wandelaars) richting Stavele 

29 > 13 > 12 > 13 > 29  
         0 km       1,8km       3,1km      4,5km     6,3km 
 

(Parkeermogelijkheden vind je in de buurt van Elzendamme in Vleteren of in de 

Veurnesteenweg in Lo-Reninge, afhankelijk van de kant van de 

IJzer). 

- Het pad dat je neemt, is het jaagpad. Hier werden vroeger de 

schepen met touwen vooruit getrokken door mankracht of 

paardenkracht. Schepen trekken = 

schepen jagen.  

- Tussen WKP 29 en 13 zie je 
op je  linkerkant (aan de boord 

van de IJzer) een lang wit huis, Ter 

Backe genaamd. Dit is het 

voormalige overzethuisje uit 1629 

waar de ‘bak’ lag om de IJzer over 

te steken. Door de aanleg van de 

Stavelestraat in 1878 verbond 

men Elzendamme met de 

Poperingevaart. Daardoor werd de overzet overbodig en verdween de ‘bak’.  



 
 

 

- de eerste hoeve op de linkerkant staat op de site van de Abdij van Eversam, deze werd 

gebouwd in 1091 en verdween door een brand tijdens de Franse Revolutie in 1794. Tijdens 

droogteperiodes tekenen de funderingen nog uit in het grasland achter de hoeve. Op het 

gehucht Eversam bleven enkel Hoeve 't Kleen Eversam en overzethuisje Ter Backe overeind 

na de Franse plunderingen.  

- Bij WKP 13 kun je genieten 

van een fantastisch 

uitzichtpunt vanop de houten  

Eversambrug.  In ver 

vervlogen tijden was hier ook 

een overzet met bak en stond 

het overzethuis 'Eversam Ter 

Overvaert' op je rechterkant. 

Dit huis kun je nog gaan 

bezichtigen in Bokrijk.  

Extra tip   : Bij laag water kun je knooppunt 31 volgen om het Eversambos te verkennen. Bij 

overstromingen zeker niet doen! Het water staat hier dan behoorlijk hoog. 

 En, hopelijk heb je genoten van deze winterlandeling! 

Zin in meer wandelplezier?  

Surf dan naar www.rlwesthoek.be/wandelfiets 

Je vindt er info over de speurtochten en Verhalen voor Onderweg van het Regionaal 

Landschap Westhoek én je kan er onze gratis Westhoektrails en Westhoektoer downloaden.  

Deel ons je ervaringen op onze facebookpagina of volg ons op Instagram. Wil je graag onze 

nieuwsbrief boordevol Westhoektips? Laat dit ons weten via www.rlwesthoek.be/contact 

 

http://www.rlwesthoek.be/wandelfiets
http://www.rlwesthoek.be/contact

