Waasland
Sinaai, 27 km
Situering
Provincie Oost-Vlaanderen op het grondgebied van Sint-Niklaas (Sinaai), Belsele en Stekene.
Kaart NGI 14/ 3-4 en 14/7-8
Sinaai
De betekenis van de naam Sinaai is vooralsnog onduidelijk. Negentiende-eeuwse historici legden een
onwaarschijnlijke link naar de legende van patroonheilige Catharina van Alexandrië, van wie een kruisvaarder relikwieën zou meegebracht hebben vanop de Sinaïberg. Recent werd een geloofwaardiger
hypothese gelanceerd: sin zou
verwant zijn aan zwin (een
natuurlijke geul of kreek in buitendijkse gronden) en aai aan aa
of ee (rivier). Sinaai zou dan
zoveel betekenen als waterrijk
gehucht.
Waarschijnlijk ontstond Sinaai als
een Frankisch driesdorp in de
periode 400 - 800. Het eerste
geschreven document over Sinaaidorp is een oorkonde uit 1217,
waarin de Doornikse bisschop
Gosuinus Sinaai en Sint-Niklaas
loskoppelde van het geestelijk
gebied van Waasmunster. In 1219
begiftigde Gravin Johanna van
Constantinopel beide jonge parochies met zes bunders land ten
Het Waasland zoals het kan bekoren en rust geven.
behoeve van de priesters. De schenking aan Sinaai behelsde een rechthoekige strook grond, die overeenkomt met de terreinen van de huidige Dries, gemeentehuis, kerk en kerkhof. Van 1234 tot de Franse tijd was Sinaai bestuurlijk verenigd
met Belsele in een vierschaar, die afhing van de Keure van Waas.

Landschap
Oost-Vlaamse Zandstreek. Gesloten landschap met bolle akkers en knotwilgen. Agrarisch gebied met
akkers en weiden. Langs de Stekense Vaart en de Moervaart geniet je van de meersen. Vooral op de
stuifzandruggen in Belsele en Stekene vind je bosvegetatie. Het Waasland is op zijn mooist wanneer de
oranje zon om zes uur ’s morgens aan de horizon verschijnt met voor zich de weilanden omzoomd met
knotbomen en populieren in een nevel gehuld.
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Waasland
Het Waasland is een weinig gekende streek met een lange geschiedenis. Ontsproten uit een groot woud
groeide het Waasland uit tot een bloeiende landbouwstreek en later kende de textielindustrie hier ook
gouden tijden. Ooit maakte Reynaert de Vos hier de mensen het leven zuur.

Wegen
Zowel verharde als onverharde wegen. Asfalt wordt zo veel mogelijk afgewisseld met grind en onverharde wandelpaden. Op sommige plekken kan het modderig zijn.

Start
Station Sinaai. Klokvaste treinen vanuit Sint-Niklaas en Lokeren.
Info te Sint-Niklaas op tel. 03 776 41 16 en 03 776 73 64 of www.nmbs.be
Ruime parking naast het stationsgebouw.

Tochtbeschrijving
0 km - Station Sinaai
Wanneer je met je rug naar het stationsgebouw staat, volg je het fietspad langs de sporen op je rechterkant.
Bolle akkers
Al onmiddellijk merk je een typisch fenomeen van het Waasland. Dit fietspad gaat wat op en neer
omdat het de glooiingen van de bolle akkers volgt. Deze akkers werden vroeger vaak afgezoomd met
knotwilgen, waarvan je er hier een aantal terugvindt.

Aan de eerstvolgende overweg sla je links af en laat het pleintje met twee linden links liggen. Volg de
weg tot je een pleintje met drie berken passeert. Iets verder, net aan het begin van de bossen, sla je
rechts de Cauterwegel in. Volg het pad links langs de bosrand en ga rechtdoor tot je aan een asfaltweg
komt.
Ga rechts en sla iets verder aan de slagboom links af richting Boskapel.
1

1,8 km - Boskapel en altaar
Tegenover de Boskapel vind je een kruisweg met midden in de bossen een altaar. Tijdens de zomermaanden wordt hier elke woensdag en wanner het weer het toelaat, in open lucht nog een eucharistieviering opgedragen. De sfeer die daarmee gepaard gaat, is zeer bijzonder.

58

Waasland
Laat de Boskapel en de riante villa links en de kruisweg rechts liggen en volg over zo’n vijfhonderd
meter het brede pad rechtdoor tot aan het volgende T-kruispunt.
Hier ga je rechts en volg je de Dryschouwwegel tot op de volgende asfaltweg.
Wanneer je de asfaltweg naar rechts volgt, sla je iets verder links de Weduwe Voswegel in.
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Volg de grindweg langs de bosrand. De weg dwarst enkele weiden en draait dan naar rechts.
Aan de volgende splitsing volg je het pad aan je linkse zijde en ga je het bos in.
Volg dit pad steeds rechtdoor (twee bochten en een grindweg oversteken langs het bord: verboden voor
moto’s).
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Na nog een bocht naar rechts, een S-bocht over de gracht en een bocht naar links, kom je op een dreef
aan een hek. Volg het pad aan de overkant van de dreef. Ga dus langs het bord: verboden voor moto’s.
Na vierhonderd meter kom je aan de kerk van Puyvelde.
4,4 km - Kerk van Puyvelde
Ga rond de kerk en sla de Kemzekestraat in. Volg deze weg tot aan een kapelletje aan je linkerzijde. Sla
hier links de Palinggatstraat in. Volg deze weg tot over een kanaaltje en sla rechts af. Je volgt nu de
Waterstraat.
2

6,0 km - Brug over kanaal
Aan de volgende brug ga je links (aan de overzijde van het kanaaltje heb je een picknickplaats) en volg
je de zuidelijke (linkse) oever van het kanaal.
Je passeert een betonnen bruggetje. Laat dit rechts liggen en ga rechtdoor.
Gesloten landschap
Hier kan je duidelijk merken dat het Waasland gekenmerkt wordt door een redelijk gesloten landschap.
De vlakte van akkers en weiden wordt regelmatig onderbroken door opgaande groenelementen. Jammer
genoeg is het aantal knotwilgen reeds sterk afgenomen. Het arbeidsintensieve snoeiwerk zal wellicht
mede aan de oorzaak liggen.

Na vierhonderd vijftig meter sla je rechts af over de brug met balustrades de Damstraat in.
Volg deze weg tot aan een T-kruispunt en ga dan links. De weg draait wat verder naar rechts. Aan het
einde van de Meersstraat sla je links af in de Bormtestraat. Na driehonderd zestig meter sla je ter hoogte van Kastelenhof rechts in de Steenovenstraat.
10,3 km - Kastelenhof met Brasserie ‘t Steenbakkershuis
Steenbakkershuis
Aan het Kastelenhof kun je in de Brasserie ’t Steenbakkershuis even stoppen voor een verfrissing of een
lekkere knabbel. Je kunt er verscheidene oude foto’s bewonderen van de tijd dat er nog een steenbakke-
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rij stond aan de gelaagputten van Stekene (zie verder op de tocht) en andere zichten van hoe het vroeger
was.
Openingsuren: van oktober tot en met april op woensdag-, donderdag- en vrijdagavond; zaterdag en
zondag van 12.00 tot 22.30 - van mei tot oktober: alle dagen van 12.00 tot 22.30 (ma. en di. gesloten)
De echte natuurliefhebbers onder ons eten natuurlijk hun boterhammen op in de rust van het natuurreservaat iets verder op deze tocht of aan het oude stationsgebouw. Daar staat ook een bank om te picknicken.

Volg na zestig meter de Steenovenstraat naar rechts. De weg draait naar links en na tweehonderd meter
kom je uit op de Cedronbeekstraat. Hier ga je rechts door het houten hek het bos in. Je bent nu in het
natuurreservaat Het Steengelaag.
Natuurreservaat Het Steengelaag
Het reservaat heeft een oppervlakte van 31 hectare en bestaat uit kleiputten, jong elzenbos, populieren,
open water en hooiland. Het wordt beheerd door de vzw Natuurpunt. Vanaf 1880 werd hier aan kleiwinning gedaan voor de baksteenproductie. Eind jaren zeventig werd deze activiteit echter stopgezet om
economische redenen.

Volg het pad en sla aan de eerste kruising rechts af. Het pad gaat wat verder naar beneden.
Op dit pad heb je een mooi zicht op de oude kleiputten die nu een prachtige vijver vormen.

Plots gaat het pad steil omhoog. Sla
boven links af en volg het pad evenwijdig met de asfaltweg. Je wandelt
nu volledig rond het natuurreservaat.
Bij de volgende splitsing ga je
rechts, richting oude spoorwegbedding. Dit is nu een druk bereden
fietspad van Sint-Gilis-Waas naar
Moerbeke.
Je wandelt nog even parallel met het
fietspad en steekt dan een bruggetje
over zodat je op de oude spoorwegbedding terechtkomt.
Hier kun je kiezen voor nog een kleine uitbreiding of om de fietsroute te
blijven volgen.

Vandaag: prachtige vijvers. Eertijds: kleiputen!
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Met uitbreiding van 1 km naar de dorpskern van Stekene
Ga daarvoor langs het stationsgebouw en neem de Stadionstraat rechttegenover het oude stationsgebouw. Aan het einde van deze straat kom je in de dorpskern. Links vind je het mooie gemeentehuis
met bijhorende klokkentoren, en rechts op het middenpleintje het mooie Reynaertbeeld en dan zijn er
natuurlijk de cafeetjes. Neem dezelfde weg terug tot aan het stationsgebouw.
Zonder uitbreiding: de fietsroute blijven volgen

Ga links en laat het voormalig stationsgebouw rechts liggen. Zet je weg verder over het fietspad tot je over de brug over de Stekense Vaart komt. Je hebt ondertussen de Bormtestraat
opnieuw gekruist.
13,0 km - Brug Stekense Vaart

Net over de brug volg je de Tragelstraat naar links. Aan het waterzuiveringsstation volg je de
noordelijke oever (laat de vaart aan je linkse zijde).
Volg de dijk steeds rechtdoor. Je komt voorbij de houten Frans Coppensbrug.
Na de Stekense Vaart ongeveer drie
km gevolgd te hebben, kom je aan
een zitbank met een pad dat van de
dijk rechts over een betonnen koker
door de velden loopt naar enkele
bossen. 4
Volg dit pad door het bos tot op een
T-kruising. Hier ga je links en laat je
de weekendhuisjes links liggen. Volg
de Heimeersstraat rechtdoor. Aan het
volgend kruispunt met een asfaltweg
volg je links de Koebrugstraat.
Na 100 m vind je aan je rechterzijde
de Boudelohoeve.
Reynaertbeeld in Stekene dorp.

De Stekense Vaart.
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17 km - Boudelohoeve
5
Boudelohoeve en -abdij
Eind jaren 1100 vestigde zich de monnikengemeenschap van Boudelo een zestal kilometer van de
Sinaaise woonkern te Klein-Sinaai. Ze verdeelden hun tijd tussen gebed en handenarbeid en ontpopten zich als meesters in het droogleggen van moerassen, het rooien van bossen, het irrigeren, vruchtbaar maken en bebouwen van
akkerland. Mede door de gulheid
van de graven van Vlaanderen, de
clerus en de Wase adel slaagde de
abdij van Boudelo erin een
indrukwekkend grondbezit op te
bouwen, vooral in de streek van
Hulst en Axel en in het Waasland.
In 1578 werd het klooster verwoest door Gentse Calvinisten.
Vanaf 1584 tot aan hun opheffing
tijdens het Franse bewind woonde
de Boudelogemeenschap in haar Resten van de Baudelo-abdij gekoesterd in de omgeving van de Baudelohoeve.
refugiehuis te Gent.

Meersenlandschap
Meersen zijn laaggelegen natte weilanden die gelegen zijn in een overstromingszone van een rivier.
Oorspronkelijk fungeerden deze weilanden als waterbuffer bij hoge waterstanden, waardoor deze
gronden enkel voor weilandgebruik nuttig waren. Het verbouwen van gewassen is op deze gronden
zo goed als onmogelijk.
Vandaag de dag worden de meeste meersen nog steeds enkel voor weiland gebruikt. Toch zijn er
landbouwers die proberen andere gewassen te kweken in deze waterzieke gronden. Er is trouwens
ook een steeds groter wordende behoefte aan oppervlakte om in orde te kunnen zijn met de mestwetgeving. Door de steeds groter en krachtiger wordende landbouwmachines, kunnen percelen bewerkt
worden die vroeger niet in aanmerking kwamen voor akkerbouw. De boeren die aan akkerbouw doen
in deze meersen hebben toch vaak problemen om hun grond op een verantwoorde manier te exploiteren.

Volg de weg tot over de Stekense Vaart. Je doorkruist een typisch Waaslands meersenlandschap. Na
honderd vijftig meter vind je op je linkerzijde de Hooidreef. Sla deze weg in en aan je rechterzijde vind
je enkele hooiweiden, beheerd door de vzw Durme.
Hier wordt een speciaal maaibeheer toegepast waardoor een grote diversiteit aan wilde bloemen verkregen wordt (vooral zichtbaar in de zomermaanden).

Sla na negenhonderd meter aan een vierarmig kruispunt rechts af in een dreef met eiken.
Aan de volgende kruising ga je rechtdoor. Je komt uit op de Cadzandstraat, een brede betonweg.
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20 km - Cadzandstraat, brede betonweg

Volg de weg naar rechts tot je aan een grote schuifpoort komt op je rechterzijde.
Hier tegenover is aan de linkse kant van de weg een dreef. Volg deze dreef.
Bij de volgende kruising ga je rechtdoor. Het pad is smaller en wat verder steek je een zeer klein betonnen bruggetje over. Op het volgende T-kruispunt ga je rechts.
Na enige tijd kom je terug op een betonweg uit. Ga links.
Aan het volgende kruispunt zie je een pleintje met een standbeeld. Ga links richting Sinaai. Sla na vierhonderd vijftig meter rechts af in de Hellestraat. Na negenhonderd meter kruis je de Ruiselaarbeek.
6

23,9 km - Ruiselaarbeek met infobord
Hier kun je op het infobord iets lezen over de structuur van de landbouwgronden die typisch is voor het
Waasland én belangrijk is voor vele natuurelementen. In deze straat vind je ook nog enkele typische
oude hoevetjes.

Aan het kapelletje aan je linkerzijde rechtdoor gaan tot het volgende kruispunt.
Ga rechts en onmiddellijk links. Je bent nu in de Luitentuitstraat. Neem de tweede straat links
(Haneweestraat). Na een poos gaat deze kasseiweg over in grind. Volg steeds rechtdoor.

Aan de volgende kruising ga
je rechts en onmiddellijk
links, het aarden pad volgend. Het pad draait rechts
en links en gaat dan terug
over in een steenslagweg.
Ga steeds rechtdoor. Aan de
volgende kruising met een
grindweg ga je links.
Een beetje verder kom je
terug aan het station van
Sinaai
27 km - Sinaai
Tochtbeschrijving en foto’s
Pascal Heyse, Verrebroek
September 2001
De Dries van Sinaai
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