WANDELEN
IN
SINAAI

LANGS TRAGE WEGEN

13,5 KM | 16 KM
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T

oen Sinaai 800 jaar geleden een zelfstandige parochie
werd, strekten wouden en wildernis, moerassen en heide
gronden zich uit over Sinaai.

© Particuliere Collectie - Walter Vermeiren

Behalve vossen en wolven, trok dit ongerepte landschap ook
kluizenaarsgroepen aan die zich tot kloostergemeenschap
pen organiseerden. Veel veranderde toen gravin Johanna
van Constantinopel in 1219 een stuk grond schonk aan de pas
gestichte plaatselijke parochie. Zo werd de transformatie tot
een afwisselend cultuurlandschap ingezet. In de daaropvol
gende jaren en eeuwen zou de ontwikkeling van landbouw en
handel eerder moeizaam verlopen. Oorzaak waren de vele
overstromingen waaraan Sinaai ten prooi viel...

“Die enkele meers chen waarvan men eenige opbrengst had
verhoopt, zijn in vollen hooitijd overstroomd met het gevolg
dat al dat hooi er is in vergaan en dat de boeren er nog hun
nen arbeid bij hebben ingeschoten. Sedert september staan
ongeveer 900 hectare binnen de groote watering van Sinay
onder water; de hooge waters van half november hebben de
overstroomde oppervlakte tot 1.000 hectare gebracht. De
aldus geteisterde gronden waren 40 jaar geleden goede en
vruchtbare meerschen; thans zijn het waardeloze moerassen geworden.”
Uit een brief van een landbouwer aan
de minister van Openbare Werken, omstreeks 1930.
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Niet toevallig wordt vermoed dat de naam ‘Sinaai’ een samen
stelling is van de Germaanse termen ‘swin’ (inham) of ‘sin’
(loop, bedding) en ‘aa’ (waterloop). Als antwoord op de watersnood werden de landbouwers van het Land van Waas mees
ters in het graven van grachten en beken en in het ophogen
van gronden tot de typische ‘bolle akkers’. Vanaf de 20ste
eeuw helpen pompgemalen hen de wateroverlast te beperken.
Welkom in Sinaai, een gemeente met een waterrijk heden en
verleden!

PRAKTISCH
Afstand
Moeilijkheidsgraad

Vertrekpunt
Parkeren

13,5 km (16 km met extra lus)
Makkelijk, bepaalde delen
ontoegankelijk voor buggy’s en
rolstoelen. Toegankelijk voor de meer
avontuurlijk fietsers.
Station van Sinaai, Stationswegel 1.
Parkeren kan op de ruime, gratis
parking naast het station.

SINAAI
Sint-Niklaas

Kruibeke
Temse

Waasmunster
Bornem
Hamme
Puurs

Zele
Laarne

Melle

Wetteren

Berlare

Wichelen

SintAmands
Dendermonde

Buggenhout

Lebbeke

Aalst

Sinaai ligt binnen het werkingsgebied van Regionaal Landschap
Schelde-Durme. Hier werken diverse partners aan een mooi
landschap. Ook jij kan meedoen! Info: www.rlsd.be
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IN SINAAI

1 DUIZEND APPELS
We starten onze wandeling aan het station van Sinaai. Vroe
ger stond hier de herberg ‘In de Duysendt Appelkens’, ver
noemd naar een uitzonderlijk vruchtbare appelaar. De her
berg lag pal op de grens tussen Waasmunster, Sinaai en
Belsele, de laatste twee zijn deelgemeenten van Sint-Ni
klaas. Handelaars die deze grens passeerden, moesten tol
betalen aan de ambtenaren die in de herberg verpoosden.
In 1847 werd de herberg vervangen door het treinstation,
dat de naam Milles Pommes overnam. Vijftig jaar later moest
het station zelf plaats ruimen voor het huidige stationsge
bouw. Dit is het enige nog bestaande station van de privé
maatschappij ‘Pays de Waes’, dat de volksmond verbasterde
tot het ludiekere ‘Pietje Waes’. De naam Milles Pommes ver
dween van het gebouw, maar de wijk bleef onder de noemer
Duizend Appels gekend als een ideale stopplaats. In 1914
telde het dan ook niet minder dan 29 drankgelegenheden.

DE VLASSCHUUR VAN VLAANDEREN
Meer nog dan stopplaats voor dorstige lieden, stond de wijk
van de Duizend Appels doorheen de 17de, 18 de en 19de eeuw
gekend om zijn vlas. Het geteelde vlas kreeg in deze regio
enkel een eerste ruwe bewerking of werd verwerkt tot een
gesponnen draad. Nadien werd het naar de nijverheids
gewesten vervoerd, zoals de streek rond Eeklo, Gent, Tielt,
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WELKOM

Roeselare, Kortrijk, Oudenaarde en Aalst. Daar werd het
vlas geweven.
Vlas bood een aardige cent aan de landbouwers, van wie
het bedrijfje vaak te klein was om enkel van de landbouwop
brengsten te kunnen leven. De teelt en verwerking van vlas
waren bijzonder arbeidsintensief. Vlasverwerking en spin
nen gebeurden meestal tijdens de wintermaanden, wanneer
er minder werk was buiten.
Tip: Wil je meer weten over de boeiende geschiedenis van het
vlas in het Waasland? Ga dan ook eens in Nieuwkerken wandelen
met de brochure ‘Het landschap vertelt: Stille getuigen’.

OVER KOUTERS EN MEERSEN
Met het station in onze rug slaan we rechts de Hooimanstraat
in. We volgen de Hooimanstraat tot het tweede kruispunt en
slaan daar rechts de Kouterstraat in. De Kouterstraat vol
gen we zo’n 700 meter tot bij de start van het bos.

© Filip De Smet – PiXeL

Kouter is afgeleid van het Latijnse ‘cultura’ en verwees in de
middeleeuwen naar ‘bewerkt land’. Een kouter is een grote
open en intensief gebruikte akker in een gebied dat niet vol
ledig in cultuur is gebracht. In de buurt van rivieren zijn het
vaak de iets hoger, en dus droger gelegen gebieden. De
lager gelegen, nattere percelen worden aangeduid met het
toponiem ‘meers’. De naam ‘Kouterstraat’ doet dan ook ver
moeden dat zich hier in het verleden een grote open vlakte
bevond. Toch toont een oude kaart uit 1670 aan dat de kouter
toen al opgedeeld was in kleinere, met begroeiing omgeven
percelen.
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We slaan links de Houtakkerswegel in en volgen de wegel tot
aan de eerste kruising.
Links van deze wegel vinden we na ongeveer 40 meter
afstand een zeldzaamheid: één van de allerlaatste gezonde
oude iepen in België die niet door de iepenziekte geveld werd.
Amper 10 % van alle iepen overleefde deze verwelkings
ziekte, veroorzaakt door
twee exotische schimmel
soorten. Typisch voor de
iep is de assymetrische
bladvoet (de beide blad
helften beginnen niet op
dezelfde plaats aan het
bladsteeltje).

© KU Leuven

2 ZELDZAAM

BEEK
3  VAN
NAAR BEEK
Even verderop loop je links van de Belselebeek. De Belsele
beek ontspringt in Waasmunster en stroomt door Belsele en
Sinaai. De Belselebeek ligt vrij diep ten opzichte van het wan
delpad. Ze schuurt zich een weg doorheen de stuifzandrug
die gedurende duizenden jaren opgebouwd werd door opstui
ving van fijn zand, meegevoerd door de wind. Van hieruit krijg
je een open landschap te zien tot Sinaaidorp.

© Filip De Smet – PiXeL

Aan de eerste kruising slaan we links de Belselewegel in.

Op de rechterkant zien we na 200 meter de monding van de
Armentruyenbeek in de Belselebeek. De stuw van de Armen
truyenbeek werd geopend in in 2005 en betekende het einde
van veel wateroverlast.
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Langs de oever van de Armentruyenbeek groeien enkele
mooie kruiden zoals moerasspirea, echte valeriaan en
waterweegbree. Planten en dieren gebruiken dit soort
natuurvriendelijke oevers als verbinding van het ene ecologisch gebied naar het andere. Natuurvriendelijke oevers en
zuiver water zijn daarom niet alleen belangrijk voor de over
levingskansen van de soorten die er leven, maar ook van
soorten die deze oevers als ‘snelweg’ gebruiken.

4  MONUMENTALE
DRIES
We kruisen de Hooimanstraat en blijven de Belselewegel
volgen, tussen de huisnummers 70 en 72 door. Eens voorbij
de sportvelden gaat de Belselewegel over in de Vleeshou
werstraat. Blijf de wegel rechtdoor volgen tot aan de Dries.
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Toen gravin Johanna van Constantinopel in 1219 een stuk
grond schonk aan de plaatselijke parochie, verrezen hier
geleidelijk aan de kerk, het kerkhof en het gemeentehuis. Je
kan deze monumenten vandaag nog steeds bewonderen. Een
groot deel van het terrein bleef open, vermoedelijk omdat het
werd gebruikt voor het gezamenlijk verzamelen van het vee
of voor bijeenkomsten, feesten en markten. Net als in vele
andere dorpen en gehuchten kreeg dit gemeenschappelijke,
open plein de naam ‘dries’ mee.

OP JACHT

MET DE KONING
Tot het begin van de 13de eeuw
bevond zich in het Land van
Waas het Koningsforeest. Dit uitgestrekte woud genoot
bescherming van de vorst, die er vaak kwam jagen met zijn
gevolg. Vanaf de 12de eeuw startten systematische ontgin
ningswerken, vaak van hogerhand geleid door onder andere
de abdij van Boudelo. De ontginning resulteerde in een per
celleringspatroon dat kenmerkend is voor de streek. Dit
patroon bestaat uit lange regelmatige stroken, loodrecht op
de weg en opgedeeld in kleinere percelen. Vermoedelijk wer
den deze lange stroken als één geheel ontgonnen in het bos
rijke gebied. Van het oorspronkelijke Koningsforeest bleef
snel niets meer over. Op kaarten uit de 17de en 18de eeuw is er
nog amper bos te zien in het Land van Waas.

5 EDGAR TINEL
Loop rechts langs de Dries en sla net voor de kerk rechtsaf in
de Katharinastraat, neem na een 100-tal meter links de wegel
tot aan de Edgar Tinelstraat, en volg deze
straat naar rechts.
De Edgar Tinelstraat is vernoemd
naar een van de belangrijkste Vlaamse
romantische componisten. Edgar Tinel
(1854-1912) werd geboren in het school
huis in de Tinelstraat, als zoon van de
dorpsonderwijzer, die ook koster en
organist was van de plaatselijke kerk. In
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Vandaag kan je er niet naast de monumentale eik kijken.
Men schat dat hij kiemde tussen 1775 en 1800! Tot aan de
Eerste Wereldoorlog was de dries omgeven door olmen
(iepen). Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog werden de
bomen echter gerooid om de bevolking brandhout te schen
ken. De olmen werden later vervangen door platanen.

dit huis kreeg Tinel zijn eerste muzieklessen van zijn vader.
Vandaag is het oude schoolhuis heringericht als het Edgar
Tinelmuseum. Je vindt er de authentieke meubels en origi
nele composities terug.

6  ONMISBARE
KNOTBOMEN
Volg even verderop in de Edgar Tinelstraat aan de linkerkant
de borden richting begraafplaats. Vanaf de begraafplaats
volg je de Bockwegel.

© Klaus De Pillecyn – PiXeL

Langs de gracht zie je hier enkele mooie knotwilgen staan,
die zo typisch zijn voor ons landschap. Knotbomen waren
vroeger van groot economisch belang, zeker in ontboste
gebieden zoals deze. Bovendien was het schaarse bos door
gaans in handen van grootgrondbezitters. Eigenaars en
pachters plantten daarom knotbomen aan om zelf regelma
tig hout te kunnen oogsten, dat onontbeerlijk was in het
dagelijkse leven. Er bestaan verschillende soorten knotbo
men: knotessen, knoteiken, knotlindes. In waterrijke gebie
den zoals deze werden vooral knotwilgen aangeplant, omdat
wilgen zeer goed groeien in natte omstandigheden.
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SSST … HIER WOONT EEN BOOMMARTER

De Ettingstraat kruist de brede Fondatiebeek. Deze beek
loopt even verder het natuurgebied ‘de Fondatie van Boudelo’ binnen: één van de meest waardevolle natuurgebieden
van het Waasland en één van de laatste stiltegebieden. Als
een van de weinige grote open ruimtes die kleinschalig zijn
gebleven, wordt het uitzicht van dit natuurgebied bepaald
door vochtige graslanden, hakhoutbossen, gemengde loof
bossen, hooilanden, een hoogstammige boomgaard, poelen,
sloten en grachten, veldwegels en knotbomen. Een tiental
kunstmatige vijvers werd de afgelopen jaren omgezet naar
natuurlijke waterpartijen. Al gauw ontwikkelden ze zich tot
paradijsjes voor heel wat waterplanten, zoals gekroesd fon
teinkruid, fijne waterrannonkel en kikkerbeet. Ook libellen
hebben het er naar hun zin. Je kan er maar liefst 28 verschil
lende soorten spotten! Wist je dat ook de zeer zeldzame
boommarter hier woont en zich er zelfs voortplant? Er zijn al
regelmatig boommarters gespot die de Moervaart over
zwemmen.
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Volg de Bockwegel tot aan de Neerstraat en sla rechtsaf. Op
de volgende splitsing gaan we links de Ettingstraat in.

© Rijksarchief te Gent

DE FONDATIE
VAN BOUDELO
De naam van het natuurgebied is afgeleid van de Abdij van
Boudelo. Toen deze abdij zo’n 800 jaar geleden werd opge
richt, hoorden deze gronden bij de schenking voor de op
richting (‘Fondatie’) van de abdij. Opvallend zijn de kaars
rechte dreven en de regelmatige, rechthoekige percelen.
Het waren lager gelegen, natte gronden, waar in de middel
eeuwen vermoedelijk turf werd gestoken op vraag van de
abdij van Boudelo. In een latere fase exploiteerde de abdij
deze gronden voornamelijk als graasweiden en hier en daar
als kleinere boscomplexen.

7  OPGEPAST,
ZEBRAPAD!
We volgen de Ettingstraat tot aan het hoekhuis, het vroegere
café ‘Het Snepke’ . Sla aan Het Snepke de dreef links in. Wie
met de fiets, rolstoel of buggy op pad is, gaat bij het eerste
kruispunt rechtdoor tot aan de Weimanstraat. Verplaats je je
zonder fiets, rolstoel of buggy, sla dan bij het eerste kruis
punt linksaf, de dreef met Canadapopulieren in. Aan het eind
ga je naar rechts. Volg de wegel tot aan de Weimanstraat.
In de dreef met canadapopulueren kruis je een beek met een
mooie rietkraag. Deze beek is een kleine, natuurlijke oase
tussen de landbouwgronden. Ze vormt een groene corridor,
een zebrapad als het ware, waarlangs planten en dieren zich
kunnen verplaatsen van het ene natuurgebied naar het
andere. Deze corridors zijn van levensbelang voor het over
leven van de soorten: vaak is de populatie van een bepaalde
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soort in een natuurgebied te klein om te kunnen overleven,
dus moeten jonge dieren kunnen wegtrekken naar andere
gebieden.
Naast corridors heb je ook stapstenen. Stapstenen zijn
kleine stukjes natuur zoals poelen of bomen,die een geschikte
habitat vormen voor een bepaalde soort. Op de stapstenen
kunnen dieren rusten en zich voeden of voortplanten. Ze
maken de afstanden tussen verschillende natuurgebieden
overbrugbaar.

© Klaus De Pillecyn – PiXeL

Sla de Weimanstraat links in, tot aan het kruispunt met de
Zwaanaardestraat. Voor de extra lus ga je naar rechts, voor
de basislus naar links.

14

EXTRA LUS

IN

SINAAI

Wie nu nog lang niet moe is, draait de Zwaanaardestraat
naar rechts in en begint zo aan de extra lus van deze wande
ling. Wie geen nood heeft aan extra kilometers, slaat de
Zwaanaardestraat naar links in en mag meteen doorblade
ren naar het hoofdstukje ‘De luitentuit’ (p.19).

8 DE SCHAAPHERDER

© Nathalie De Saegher – PiXeL

Op de hoek van de Zwaan
aardestraat, Leebrugstraat,
Keizerstraat en Weiman
straat zie je het standbeeld
‘De Schaapherder’ van
beeldhouwer Frans Heirbaut. Die vereeuwigde zo
zijn buurman Jef Smekens.
Een jaar voor het beeld
werd ingehuldigd overleed
Jef. De hele buurt had voor
het beeld samengelegd via
tal van acties door het wijk
comité. De inhuldiging ging
gepaard met een groot
volksf eest.

9 DE TURFSNELWEG
De extra lus voert je naar de Sinaaibrug over de Moervaart,
een deels gekanaliseerde waterloop die in het verleden een
belangrijke rol speelde in het transport van turf. Platte
schepen vol turf uit Wachtebeke, Moerbeke, Stekene en
zelfs Zeeuws-Vlaanderen voeren in de middeleeuwen langs
hier naar de bloeiende stad Gent. De Sinaaise abdij van Bou
delo had een flinke vinger in de pap van de turfhandel, want
op haar domeinen werd veel turf gestoken. Vermoedelijk was
het dan ook onder haar impuls dat de Moervaart geoptimali
seerd werd als transportroute.
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Langs de Moervaart vind je de Moervaartmeersen,
smalle stroken vochtig gebied van gemiddeld 200 meter
breed en 1 kilometer lang. Typisch voor dit gebied zijn ook de
dottergraslanden, die in de lente vol met bloemen staan.
Dotterbloem, koekoeksbloem en pinksterbloem kleuren het
gebied dan geel en paars. Talrijke vogelsoorten komen hier
broeden of gebruiken het als doortrek- en overwinteringsge
bied. Ook zeldzame insecten als oranjetipje, koevinkje, moe
rassprinkhaan, dertienstippelig lieveheersbeestje en ver
schillende nachtvlindersoorten houden van de gevarieerde
vegetatie. Voor het maai- en begrazingsbeheer wordt samen
gewerkt met lokale landbouwers. Omwille van hun historische en wetenschappelijke waarde zijn de Moervaartmeer
sen erkend als Beschermd Landschap.
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Leebeek © Filip De Smet – PiXeL

DE SLAAPPLAATS VAN KEIZER KAREL

De toponiemen Leebeek, Ledebeek en Lysdonklede verwij
zen allemaal naar dezelfde waterloop, die vermoedelijk in
de 12de en 13de eeuw werd gekanaliseerd tijdens de ontgin
ning van dit waterrijke gebied. Na klachten over overstro
mingen door de inwoners van Sinaai en naburige dorpen,
moest de waterloop soms opnieuw uitgegraven worden.
De Lysdonklede creëerde een rechtstreekse verbinding
tussen de abdij van Boudelo en het Lysdonkhof. Dat laatste
hof was een belangrijk
centrum van de abdij, en
bestond uit een kasteel en
een boerderij. Na de mid
deleeuwen gebruikten de
abten het kasteel als bui
tenverblijf en nodigden ze
er prominente gasten uit.
Zelfs Keizer Karel zou er
tijdens reizen onderdak
verkregen hebben.
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We stappen de Sinaaibrug niet over, maar slaan vlak voor de
brug links de wegel in en lopen langs de Moervaart tot aan de
monding van de Leebeek. Daar slaan we linksaf en steken
het houten brugje met trapjes over. Opgelet, dit brugje is niet
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Daarna volgen we het
Leebrugpad langs de Leebeek.

Het kasteel verdween onder de sloophamer rond 1800. De
restanten van de hoevegebouwen, met onder meer een bak
kershuis, kunnen we nog steeds bewonderen op het einde
van de Leestraat. Ze liggen evenwel niet langs deze route.

HET WAAROM VAN ONZE KAPELLETJES

© Klaus De Pillecyn – PiXeL

We volgen de Leebeek tot aan de Leebrugstraat en slaan
linksaf over de brede maar korte brug.

Juist voorbij het bruggetje, tegenover huisnummer 79, vinden
we een kapelletje. Maar waar komen al die Mariakapelletjes
langs onze wegen eigenlijk vandaan? E.H. Ferdinant Mariën
(°1908-1979) was ervan overtuigd dat het christendom een
nieuwe impuls kon krijgen via Maria. Hij organiseerde in
1954 een reizende Mariatentoonstelling en bood gelovigen er
de mogelijkheid een kastkapelletje te bestellen. Er werden
120.000 kapelletjes vervaardigd en met de hand beschil
derd, met een metalen ‘M’ bovenaan en een plastieken of
gipsen beeldje van ‘Maria met Kind’. De kapelletjes kon je
gratis krijgen, al werd een vrije bijdrage van 160 Belgische
Frank (of 4 euro) wel aangemoedigd.
Na 150 meter slaan we links tegenover de school de Keizers
hofwegel in. Sla even verderop rechts het smalle pad in. Blijf
het pad volgen (ook nadat het verhard is). Op het einde van de
wegel kiezen we rechts de Keizerstraat. Die gaat over in de
Zwaanaardestraat, waar je kan inpikken op de basislus door
rechtsaf te slaan in de Hellestraat.
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ZELDZAME
AKKERVOGEL
In het Waasland noemen ze een leeuwerik een’luitentuit’.
Vermoedelijk kwam het vogeltje hier vroeger vaak voor, want
het gaf zijn naam aan de straat en het café. Tegenwoordig zijn
akkervogels zoals de leeuwerik zeldzaam geworden. Om hen
terug te krijgen, moeten de randen van de akkers minder
intensief bewerkt worden. Wist je dat er landbouwers zijn die
daarom bewust enkele akkerranden niet bewerken zodat die
voedsel-, schuil- en nestplekken vormen?

We duiken na 500 meter rechts de Helle
straat in.
Ook in waterrijke gebieden als in Sinaai kon
de droogte toeslaan. Droogte vormde (en
vormt nog altijd) een grote bedreiging voor
de boeren. Tijdens periodes van droogte en
andere nood in hoeve en huis, kwamen
gelovigen op bedevaart naar de O.-L.Vrouw Tenhemelopnemingkapel, die we
aantreffen in de Hellestraat op nummer 4.

© Nathalie De Saegher – PiXeL

DE LUITENTUIT

Volg de Hellestraat tot aan de Hulstbaan,
volg die heel even naar rechts en ga dan
meteen links de Luitentuitstraat in.
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Lange tijd vormde de Hulstbaan de hoofdverbinding tussen
Gent en Hulst. Het was dan ook de belangrijkste weg door
Sinaai, en zelfs een van de belangrijkste van het Waasland.
In de 17de eeuw sprak men over ‘den heirwegh van Gent naar
Hulst’. Veel van de 17de-eeuwse wegen bestaan vandaag nog,
een deel zijn nu trage wegen. Op deze wegjes is het fijn vertoe
ven, want enkel wandelaars, fietsers, ruiters en landbouwers
zijn hier welkom.

10 PRESTIGIEUZE GRACHT
We nemen de tweede straat links, de
Haneweestraat.

Even verderop kom je langs een mooie
brede gracht, het enige relict van het
ooit imposante ‘Hof van Coolegem’. In
de lente bloeit hier het mooie frêle waterplantje waterviolier.
Over de oorsprong van het ‘Hof van Coolegem’ tasten we
in het duister, maar hoogstwaarschijnlijk fungeerde het als
ontginningscentrum voor het omliggende gebied. De wal
gracht, duidelijk zichtbaar op oude kaarten, bood bescherming voor de bewoners. Ze hield plunderaars, wilde dieren
en andere ongenodigde gasten op een afstand. Bij brand was
bovendien een groot waterreservoir beschikbaar. De gracht
bood ook prestige aan de bewoners, want onderscheidde de
hoeve van de kleinere boerderijen uit de omgeving. Vaak
waren zulke sites in handen van religieuze instellingen of van
rijke stedelijke of adellijke families. Zij lieten de uitbating
over aan een lokale pachtboer, meestal één van de rijkere
dorpsbewoners. Het Hof van Coolegem verdween in de loop
van de 18de eeuw.
Volg de Haneweestraat tot op het einde en sla dan linksaf. Na
ongeveer 350 meter gaan we rechts.
Dit gedeelte van Sinaai is hoger gelegen en had in het verle
den minder last van wateroverlast. De drogere zandgronden
waren echter weinig rendabel en na een aantal eeuwen zo
goed als uitgeput. Om de percelen toch wat te laten opbren
gen, werden ze beplant met bomen, vanaf de 18de eeuw vaak
met naaldbomen. Dit zuidelijke deel van Sinaai, maar ook van
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het naburige Belsele, kreeg daardoor vanaf de 19de eeuw zijn
bosrijk uitzicht.
Volg de wegel tot op het Y-kruispunt ter hoogte van de huizen.
Volg daarna rechts de smalle wegel die achter de tuinen
loopt. De wegel komt uit op de Pater Christophestraat. Volg
die tot je weer bij het station uitkomt.
En daarmee komt onze wandeling ten einde.
We hopen dat je hebt genoten van van deze
trage wegen en dat we je ook eens mogen
verwelkomen in Belsele of Nieuwkerken...

HEB JE

DE SMAAK

TE PAKKEN?
De wandeling in deze brochure voert je langs slechts enkele
van de vele trage wegen die deze streek doorkruisen. Deze
landelijke en verkeersarme wegen zijn ideaal om op een vrije
dag te voet, met de fiets of soms te paard te verkennen. Ver
scholen achter de huizen bieden ze vaak verrassend mooie
uitzichten over het landschap. Ze verbinden ons ook met boeiende stukjes streekgeschiedenis die anders vergeten zouden
worden. Bovendien tref je langs trage wegen in vele gevallen
kleine landschapselementen (KLE’s) aan zoals bomenrijen,
heggen, houtkanten, waterlopen en poelen. Zij vormen in
ons intensief gebruikte landschap vaak de enige en laatste
stukjes ‘wilde’ natuur. Voor onze fauna en flora zijn KLE’s dan
ook uiterst belangrijk. Ze vinden er beschutting, nestplaatsen
en voedsel. Omdat KLE’s zo waardevol zijn, staat Regionaal
Landschap Schelde-Durme (RLSD) je met raad en daad bij als
je er een of meerdere op je perceel wil aanleggen, herstellen
of onderhouden. En het stadsbestuur, die beloont je in vele
gevallen met een premie. Vanwege hun bijzondere rol in het
landschap, spant de stad Sint-Niklaas zich met de steun van
zowel plaatselijke milieu- en wandelverenigingen als RLSD in
om haar tragewegennetwerk te beschermen.
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MEER WETEN?
Stad Sint-Niklaas
www.sint-niklaas.be/vrije-tijd/toerisme
www.sint-niklaas.be/leefomgeving/groen-en-natuur
Regionaal Landschap Schelde-Durme
www.rlsd.be
Dorpsraad Sinaai
www.sinaaileeft.be
Edgar Tinelmuseum, Tinelstraat 33
03 772 39 27 of nelly.maes@skynet.be
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