
 

Zomerwandeling langs de kapellen van Meldert 

(Hoegaarden) 
De zomerwandelingen langs de kapellen zijn gebaseerd op de inventaris en website van het project 

‘Kapellekesbaan’. Dit nog lopende project is een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Hoegaarden, 

de vzw Hoegaards Erfgoed en vele vrijwilligers.  Je vindt alle info per kapel op de website 

www.kapellekesbaan.be, die per deelgemeente wordt afgewerkt. 

Als je iets aanvullend over een kapel te vertellen hebt, laat het dan zeker weten aan 

toerisme@gemhoegaarden.be. 

 

 

 

 

Deze zomerwandeling werd voor u ontworpen door het Davidsfonds Hoegaarden. Op volgende bladzijde 

vind je een kaart van Meldert met een luswandeling van 9 km langs de 10 kapellen. Er volgt voor iedere 

kapel een foto en een korte beschrijving, vertrekkende aan de kerk, in tegen uurwijzerzin. De informatie in 

deze gids laat toe ook ergens anders op de route in te pikken, of in te korten. 

Sint-Ermelindiskapel (gelegen links-achter de kerk) 

Is meteen de bekendste en oudste kapel van Meldert. 

Initiatiefnemer voor de bouw  was Jacob d’Oyenbrugge, 

‘heer’ van Meldert.  Onder de kapel ligt het graf van 

patroonheilige Sint-Ermelindis.  Haar verhaal is 

legendarisch.  Ze leefde in de 7de eeuw en kwam uit een 

adellijk geslacht.  Ze weigerde in te gaan op een 

gearrangeerd huwelijk om zich in armoede aan God te 

wijden. 

Ooit was deze kapel een bedevaartsoord.   Het water in 

de bron in de kapel zou geneeskrachtige eigenschappen 

hebben tegen oogziekten.  

 

http://www.kapellekesbaan.be/


 
 

O.L.V. van Scherpenheuvel boomkapel (Molenstraat 27 bij veldweg links naar Babelom. 

Kapel rechts van de weg) 

Deze mooie boomkapel dateert van ergens rond 1920.  De lindeboom zelf is ongeveer 200 jaar oud. 

Ze is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. 

Toen Meldert nog een zelfstandige gemeente was, waren er verschillende 

processies in het dorp.  De 'kleine' processie ging over Babelom, waar er 

aan de Carolushoeve een altaar was en kwam daarna door de veldweg naar 

de Molenstraat.  Alice Barbier, dochter van een toenmalige schepen, wou 

dat de processie ook in de Molenstraat halt hield.  Door dit kapelletje in de 

boom te hangen, kon ze haar wens vervullen. 

De lindeboom werd gesnoeid door de Vlaamse Landmaatschappij.   Het 

kapelletje werd gerestaureerd door kapellenpeter die tegenover de kapel 

woont. 



 

 

O.L.V. van Fatima kapel Babelom (Babelomstraat 6/8 bij Carolushoeve) 

De reden van de oprichting van deze redelijk recente  kapel  ( 20ste eeuw) is ons niet bekend.   Ze staat 

tegenover de geklasseerde Carolushoeve (18de eeuw).   De lindenrij (4 lindes) is erkend als erfgoed. 

Het beeldje stond vroeger in een boomkapel op dezelfde plaats.  

Toen de boomkapel niet meer te herstellen was, heeft de 

moeder van de huidige boer deze pijlerkapel laten bouwen. 

Men zegt dat dit een kapel is waar de vermoeide fietser een 

gebedje schiet.  

Oudere inwoners van Meldert zich herinneren dat er een 

processie voorbijkwam (de zogenaamde ‘kleine’ processie).  in 

de meimaand gingen inwoners te voet naar Babelom om een 

rozenhoedje te bidden. 

 

O.L.V. van Lourdes in Overhem (op kruising van 5 kasseiwegen) 
Deze kapel is redelijk recent (20ste eeuw).  Zij staat bij een oude lindeboom die door Vlaanderen erkend is 

als ‘houtig erfgoed’.  

De kapel werd opgericht op eigendom van de familie 

Cipers. Zij hadden veel kinderen. In die tijd waren er nog 

veel sterfgevallen onder de kinderen ten gevolge van 

kinkhoest. Als dank voor de genezing van één van hun 

kinderen, liet de familie deze kapel bouwen. 

In mei en in augustus werd er te voet gewandeld naar het 

kapelletje om  een rozenhoedje te bidden.  Ook werd er 

op bedevaart gegaan naar deze kapel voor een goede 

oogst. De kapel zal in het kader van de ruilverkaveling in 

de loop van 2021-22 gerenoveerd worden. 
 

Sint-Quirinuskapel (Gaatstraat 28-29 op T-kruising) 
De kapel werd gebouwd in 1766 door Vander Noot de Duras, heer 

van Meldert. 

Sint-Quirinus werd aanbeden tegen o.a. botbreuken, been- en 

voetkwalen en…paardenziekten. 

Het beeld van Sint-Quirinus werd gestolen. 

De (vroegere) harmonie van Meldert heette ook Quirinus. Tot het 

begin van deze eeuw vond er op Paasmaandag een soort van 

kerkelijke viering plaats die opgevrolijkt werd door de harmonie.  

Er hoorde ook een kermis bij. 



 
 

O.L.V. gevelkapel Gaatstraat (Gaatstraat 4 op   T-

kruising met keulenstraat) 

 

In een gevelnis van de boerderij staat een mooi 

mariabeeldje met kind. 

Je moet opletten dat je er niet voorbij bent zonder het 

gezien te hebben.    

 

 

 

Sint-Rochuskapel (waar de keulenstraat in een veldweg overgaat) 

Middeleeuwse veldkapel toegewijd aan de heilige Rochus, 

aanbeden voor de pest en andere besmettelijke ziekten. 

In de kapel stond een mooi middeleeuws houten beeld 

van Sint-Rochus, momenteel in veiligheid gebracht in de 

kerk van Meldert, nadat het beeld uit de Sint- 

Quirinuskapel was verdwenen. 

De kapel is vervallen maar vrijwilligers uit de 

onmiddellijke omgeving hebben zich geëngageerd om 

deze kapel op te knappen.  

De Vlaamse Landmaatschappij zal in het kader van de 

ruilverkaveling de omgeving er rond opknappen.  

 

 

Gevelkapel Meerstraat - O.L.V. van de onbevlekte 

ontvangenis (huisnummer 6 bij vroeger kloosterschooltje ‘de 

boskabouters’) 

 

Tot 1960 woonden hier zusters Annutiaten die het aangrenzend 

kloosterschooltje hadden opgericht en er ook onderwezen.  

Momenteel is het een woonhuis. 

 In de vensters zie je ‘S M’ (Sancta Maria). 

 

 



 

Kapel Sint-Janscollege (Waversesteenweg 1  (voormalige) orangerie van kasteel : Sint-

Janscollege) 

 

Dit is oorspronkelijk geen kapel en is het nu ook niet 

meer (het is nu een multifunctionele ruimte). Dit is 

eigenlijk het tuinpaviljoen of orangerie van het kasteel 

van Meldert.  Gebouwd in de tweede helft van de 19de 

eeuw.  Neogotisch en geklasseerd als monument net als 

het kasteel zelf.   

Toen de Aalmoezeniers van de Arbeid het domein in 

1957 hebben aangekocht, hebben ze het gebouw 

uitgebreid met biechtstoelen en twee sacristieën en 

werd het een kapel.  

Bij de recente restauratie is het altaar letterlijk aan de kant gezet en is het weer een multifunctionele 

ruimte geworden. 

 

In de toren van het kasteel is de huiskapel verwerkt die Adrien d’Oultremont na een zware brand in 1879 

heeft laten verbouwen. Met voorsprong de mooiste ruimte maar helaas niet toegankelijk.  

 

O.L.V. van de Bijstand kapel Bosberg (bij kruising van Waversesteenweg met Bosberg) 

 

Deze kapel werd in 1936 gebouwd door de 

Boerinnenbond van Meldert ter gelegenheid van 

hun 25-jarig bestaan.   Ze is opgedragen aan Maria 

maar ook wel ter nagedachtenis van Burggraaf De 

Lantsheere, die in het kasteel woonde en 22 jaar 

burgemeester van Meldert is geweest.  

De tweede kleine processie kwam langs deze kapel. 

 


