	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

7 km wandelen in het Hof Van Belsele,
Gouden Leeuw, Bezenkoek en Kouter
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Beschrijving wandeling:
• We starten via de Pastorijwegel in Belseledorp
Info: de kerk, de pomp, het gemeentehuis, de oudste woning, de
Pastorij en de Pastorijwegel
• We volgen de Belselebeek vanaf het sluizeke tot de Kasteeldreef
Info: Hof Van Belsele, Bisschoppelijk domein, Belselebeek
• Links naar de Vijverstraat richting Koutermolenstraat
Info: Wereldwinkel, ’t Ey, De koutersite, Eindestraat, cafés in
Belsele
• Via de Kleemstraat richting Barbarakapel
Info: De kapel
• Aan de Barbarahoeve links de Kuilstraat inslaan
Info: De Kuilstraat
• In de Kuilstraat de veldwegel links en deze volgen tot de manege
“De Gouden Leeuw”
Info: Atlaswegel, feitelijke wegels
• We slaan links de Gouden Leeuwstraat in tot de Drei schouwwegel
Info: Café Drei schouwen, de haag, Reynaertpad
• Deze wegel links ingaan en volgen tot de Burmstraat en deze
blijven volgen tot de Boskapel
Info: Boskapel, de Ransbeek
• In de omgeving van de Boskapel de Belselewegel richting Sinaai
volgen tot het brugje over de Belselebeek
Info: de Sinaaiwegel, de Belselewegel, de Ransbeekwegel, de
Burmstraat, joggingtraject
• Aan het brugje links de Belselebeekwegel volgen tot de
Kouterstraat
Info: Loopgravengebied 14-18, unieke Olm
• De Kouterstraat links in en volg deze richting slagboom
Info: Cauterwegel, slagboom, heksenkring, Ransbeek
• Ga de Cauterwegel rechts in en volg deze tot de
Koutermolenstraat
Info: De Kuil, reeën
• Ga hier links en neem aan het Yvonnekeplein de Kouterwegel links
Info: Kouterwegel, Koutermolen, Kouterdreef, Kouterstraat,
Houtackerswegel
• Ga richting spooroverweg en steek deze over richting wereldwinkel
‘tEy
Info: Vallei van de Belselebeek, ophoging naar spoor
• Begeef je na een bezoek aan de wereldwinkel via de Eindestraat
richting dorp.
Eindestraat, Groenhof
Wandeling zie:	
  http://nl.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9463137
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Belsele:
Vanwege diverse bodemvondsten uit
de Late IJzertijd en de Gallo-Romeinse
periode wordt Belsele als één van de
oudste Wase nederzettingen bestempeld.
Fundamenten van een Romeinse villa in de
wijk Steenwerk ondersteunen het
vermoeden dat de dorpskom ontstond langs de baan Antwerpen-Gent-Rijsel.
De benaming Belsele komt al voor in documenten uit de negende eeuw. Het
achtervoegsel -sele verwijst naar een Frankische oorsprong. In de tweede helft van
het eerste millennium was er wellicht een kleine Frankische landbouwgemeenschap
gevestigd op de Belseelse heide (de Mierennest)
In 1217werd Belsele een autonome parochie.
(link naar Ferrariskaart 1770)
http://belgica.kbr.be/nl/coll/cp/cpFerrarisCarte_nl.html	
  

De SINT-ANDREAS EN SINT-GHISLENUSKERK
De prachtige parochiekerk, toegewijd aan Sint-Andreas en SintGhislenus, is een van de weinige beschermde monumenten in
Belsele (1936). Oorspronkelijk was het een Romaanse constructie.
De kerk heeft een typische toren met een zware bijna burchtachtige
onderbouw. Wellicht fungeerde hij eens als uitkijktoren en
verschansing. De muren zijn aan de basis 2,10 m en 1,30 m dik.
De huidige kerk, in Balegemse steen, gaat terug tot de gotische
periode. Ook zijn er nog sporen te vinden van Romaanse en
Romaans-Gotische overgangsstijl. Uiterlijk is deze kerk een vrij eenvoudige
verschijning die talrijke verbouwingen en uitbreidingen kende van het begin van de
15de tot en met de 18de eeuw.
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In 1956 werd naar ontwerp van architekt J. De Somme- Servais van Sint-Niklaas ten
zuiden van het koor een sacristie gebouwd.
Bij het binnenkomen valt onmiddellijk de gotische binnenruimte op. Het kerkmeubilair
is rijk aan houtsnijwerk. Zeer merkwaardig zijn de preekstoel (1682), de beelden van
de twee beschermheiligen Sint-Andreas en Sint-Ghislenus aan de biechtstoelen, het
beschotwerk in het hoogkoor (1655 – 1657). Ook de gotische hardstenen doopvont
(begin 15de eeuw) met koperen deksel verdient uw aandacht.
De koorruimte is een schatkamer van kunstig houtsnijwerk. Het orgel is van Pieter
van Peteghem en dateert van 1784. De kerk bezit enkele kunstvolle 17de eeuwse
schilderijen.
Als curiosum kan nog de oude koffer met 4 sloten uit 1557 vermeld worden die
tijdens herstellingswerken uit de toren naar beneden werd gehaald. De koffer staat
nu in de kerk tentoon gesteld.

	
  

4	
  

De klokkenlapper:
Op 14 juni 2009 werd hier het beeld van de
Klokkenlapper ingehuldigd.
Belselenaren kregen de naam Klokkenlappers:
de legende gaat over de gebarsten klok in de
kerk en de beetgenomen inwoners van Belsele.
Het beeld is een kunstwerk van Koen Rossaert
een geboren Belselenaar.
De schelm , de klokkenlapper kreeg het gezicht
van een andere bekende Belseelse figuur nl.
Arnold Vandermeulen, destijds animator van het
Klokkenlappersfestival dat KWB jaren
organiseerde en mede oprichter van de
Toneelgroep “ De Klokkenlappers “ van KWB.
In de klok achteraan bemerken we het gezicht
van Bert Rossaert , de vader van de kunstenaar
die ooit bij de BRT als radiotechnieker aan de
slag was. Het vogeltje verwijst naar de
nachtegaal, de zang werd opgenomen en in een
plaat verwerkt van het Maastricht Salonorkest in de Serenade van Tocelli. Nog tal
van attributen op het beeld verwijzen enigszins naar gebruiken of verhalen uit
Belsele.

De Reynaertbank
‘Ende quam in Waas, int soete land’, zo staat in het 13de eeuwse verhaal van Willem
die Madocke maakte te lezen. De Waaslanders beschouwen Reynaert een beetje als
hun vos, plaatsten tal van Reynaertbanken en Reynaertbeelden en noemden straten
en pleinen naar hem.
Door de goede zorgen van de Wase Vossenjagers werd in 1955 een Reynaertpad
ingehuldigd dat vertrok aan het Reynaertmonument te Hulst en eindigde in
Destelbergen. Op verscheidene plaatsen, die als toponiemen in het verhaal
voorkomen werden toen banken geplaatst.
De Reynaertbank staat sinds de herinrichting van het dorpsplein in 2005 niet langer
onder een boom op het dorpsplein maar een beetje ongelukkig tegen de haag naast
de kerk. Een deel van de tekst uit het Reynaertepos is erop geschilderd ‘Daer na
quamic an Isengrime, bi Belcele onder eenen boom’.
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De Dorpspomp
De dorpspomp dateert van 1858 en voorzag vroeger de mensen van Belsele van het
nodige drinkbaar water. Het was ook dé ontmoetingsplaats voor vele vrouwen, die
van de gelegenheid gebruik maakten om een praatje te slaan.
Nadat de huizen voorzien waren van leidingwater, verloor de dorpspomp haar functie
en bleef ze als herinnering aan vroegere tijden staan in het midden van het
dorpsplein.
Bij de vernieuwingswerken van het dorpsplein in 2005 werd de historische waterput
in alle stilte volgestort. De gemetselde put bleek vijftien meter diep met een diameter
van anderhalve meter.Deze is uitgevoerd in baksteen en bevatte nog heel wat water.
De oude dorpspomp zal nooit meer water leveren, wat zij voor vele generaties
Belselenaren heeft gedaan.
Bij de dorpspomp werd op 14 juni 2009 de beeldengroep ‘wassende vrouwen’ Van
Dora De Coninck officieel Ingehuldigd.
Het beeld verwijst hoe belangrijk water was en is. Het is een rustpunt aan het
gemeentehuis met levend en stromend water!

De gemeentehuis
De Sint-Niklase architect Henri Derre ontwierp het neogotische gemeentehuis.
Op zondag 20 augustus 1899 werd het gemeentehuis ingehuldigd met een groot
festival. Tussen het gemeentehuis en Pastorijwegel bevond zich de herberg "Het oud
gemeentehuis", waar vroeger de politieke beslissingen werden voorbereid en daarna
erover nagekaart. In de traphal bevindt zich een brandglasraam van de V.T.B. (1968)
van Sint-Niklase glazenier Staf Pijl, opgedragen aan de Vos Reynaert.
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Het gemeentehuis is een rechthoekig gebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen
onder een zadeldak bedekt met leien.
De twee vroegere dienstpoorten zijn
vervangen door een raam en de dubbele deur van de plaatselijke bibliotheek.
De rechtervleugel wordt gebruikt als deelgemeentehuis.
De raadszaal van het
gemeentehuis biedt plaats aan 50 personen. Bij het stadsbestuur van Sint-Niklaas
kunnen verenigingen de raadzaal huren.
Neogotiek: bouwstijl in de 18e en 19e eeuw.
Travee: dit is het doorlopend vlak in de gevel waarin een boogvenster en/of poort is
verwerkt. Als je goed naar de foto of de gevel kijkt kan je de 5 traveeën tellen.
Zadeldak: het eenvoudigste type dak, het bestaat uit twee vlakken die schuin tegen
elkaar zijn geplaatst.

De ovale plek is de plaats van de historische waterput.

Oudste woning (1660)
Nr. 96. Hoekhuis, aan de koorzijde van de
kerk. Huidige voorgevel beraapt, met drie
trav. en twee bouwl. onder zadeldak
(leien), uit XIXb-c. Rechth. vensters met
houten rolluikkasten. Deur in omlijsting
van arduin met gestrekte tussendorpel en
waterlijst op volnutconsoles. Houten
kroonlijst met tanden en klossen.
R.zijgevel toont echter oudere kern van
1665 (cartouche). Elementen uit die
periode zijn de muurvlechtingen en de
behouden klooster- en kruiskozijnen, l.g.
in haaks aanbouwsel van twee trav. onder
afzonderlijk zadeldak (Vlaamse pannen).
https://geo.onroerenderfgoed.be
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De Pastorij
Nummer 90. Pastorie, op het einde van een dreefje en voorafgegaan door een
ommuurde, gekasseide koer. Alleenstaand dubbelhuis van 1851, naar ontwerp van
architect J. De Somme-Servais (Sint-Niklaas); vijf traveeën en twee bouwlagen onder
schilddak (nok parallel met de straat, leien) met klokje op de nok. Gedecapeerde
bakstenen lijstgevel op arduinen plint. Beluikte rechthoekige benedenvensters met
arduinen lekdrempels; rondboogvensters met verdiepte borstwering op de
bovenverdieping. Rechthoekige vleugeldeur in neoclassicistische omlijsting van
arduin met rechte waterlijst, uitlopend in een gekorniste kordonband. Gevel
beëindigd op een architraafje en een houten kroonlijst met tanden en klossen. Links
en rechts risalietvormende aanbouwseltjes van één bouwlaag en één travee, op de
voorgevel uitspringend. Hoeken gemarkeerd door bossagewerk.

De Pastorijwegel
De Pastorijwegel is een officiële kerkwegel volgens de
Atlas der buurtwegen.
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De wegel loopt vanuit het centrum tot het Watersschoot.
Via deze link kan u de Pastorijwegel bekijken:
http://www.deraaklijn.be/trage_wegen/Belsele%20Voetweg%20351.HTM

“Wandel je wijs in de Mierennest”
Deze wandelbrochure van De Raaklijn vzw geeft nog meer info over het centrum van
Belsele.
Ook te bekijken via: www.belsele.be
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Het hof Van Belsele


1200-2007

Heel ver terug in de tijd waren grote welgestelde families
met lijfeigenen de eerste groep inwijkelingen te Belsele.
Zij vestigden zich op gronden van goede kwaliteit en
ontgonnen die zonder hulp van anderen. Soms groeiden
die onroerende bezittingen later uit tot heerlijkheden. De
eigenaar van een heerlijkheid bezat de rechten op de
gronden van zijn domein, de zogeheten heerlijke rechten.
De voornaamste heerlijkheid was het hof van Belsele.
Het hof ressorteerde onder de graaf van Vlaanderen en
lag ten westen van het dorp, in de wijken Waterschoot en
Puivelde.
De heren van Belsele bouwden op hun domein een
prestigieus omwald kasteel. De oudste gekende eigenaar
was Willem van Belsele, wiens naam voor het eerst
vermeld werd in 1230.
Door erfenis kwam de heerlijkheid eind veertiende eeuw
in handen van het adellijke geslacht van Steelant. Zij
bewoonden het hof van Belsele tot 1627.
Vanaf 1627 kwam de zeer voorname familie van der Gracht zich er vestigen.
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In de achttiende eeuw behoorde het hof van Belsele toe aan het geslacht van der
Noot.
Eind 1700 werd de “heerlijkheid hof van Belsele” door de Franse republiek
afgeschaft.
Guillelmus Josephus van Malcote werd door het nieuwe regime benoemd tot
kantoncommissaris van Belsele en nam zijn intrek in het kasteel.
Na Van Malcotes verhuizing naar de Nieuwstraat te Sint-Niklaas werd het kasteel
tussen 1809 en 1872 ingericht als jongenskostschool.

Vijf jaar na de sluiting van jongenskostschool werd het kasteel verkocht aan fabrikant
Pieter Van Haute-Denis uit Sint-Niklaas. Hij verkocht het domein in 1901 aan het
Bisdom Gent. Het kasteel werd ingericht als rusthuis voor priesters tot eind 2004.
Het Bisdom heeft toen het hele domein verkocht aan familie Deprez.


Van verkaveling tot parkzone

De parkzone is gelegen tussen de Kasteeldreef, de Lange Dreef en de N70.
Ze wordt begrensd door de waterloop nr. 1235 of de Belselebeek, de hovingen
langsheen de N70 en de Lange Dreef.
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In augustus 1988 maakten bouwpromotoren hun verkavelingplannen via een
openbaar onderzoek bekend. Er werden vijf verkavelingen aangevraagd.

De bewoners van het centrum reageerden spontaan om deze plannen te stoppen.
Om de verkavelingen te ontsluiten, zou er veel verdwijnen: de kleinschalige en
historische Kasteeldreef met de bijhorende omwalling, de lange dreef en lager
gelegen meersen in dit gebied.
Vanuit de groep bewoners werd de vereniging De Raaklijn opgericht. In september
1988 verzamelde deze vereniging 1030 bezwaarschriften tegen de plannen van het
openbaar onderzoek.
In 1989 beloofde men Belsele een parkzone, maar door de gebiedsbestemming in
het gewestplan bleek dit niet haalbaar.
De verkavelaars kwamen met een minder drastisch verkavelingplan naar voor en er
volgde een tweede openbaar onderzoek eind december 1993. Hierop werden 800
bezwaarschriften neergelegd.
Eind 1995 overstroomde het gebied.

De
verkavelaar werd gedwongen om met dit aspect rekening te houden en nog meer
percelen te gebruiken als buffering.
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De gewijzigde plannen werden in een derde openbaar onderzoek in januari 1997
voorgelegd. Hierop werden door De Raaklijn 1154 bezwaarschriften verzameld.
De plannen werden onder de druk van de publieke opinie weer aangepast en in
maart 1998 van de tafel geveegd door 1350 bezwaarschriften.
Hierop besliste de gouverneur dat er niet meer mocht verkaveld worden zonder de
aanleg van een overstromingsgebied.

Ondertussen werden er drie verkavelingen uitgevoerd. Zij waren gelegen aan de
N70, de Kasteeldreef en Lange Dreef.
Wanneer eind 2005 het overstromingsgebied in het Waterschoot voltooid werd, kon
niks de twee resterende verkavelingen nog tegenhouden.
De vereniging De Raaklijn is toen gaan praten met de familie Deprez om het gebied
op te kopen en dit in te richten als parkzone met een half openbaar karakter.
In juni 2006 ging de investeerder over tot de aankoop van het hele gebied van 4,5
ha.
Het hele gebied is deels openbaar park- en wandelgebied en buffert veel water. Op
deze manier wordt er veel waterellende in Belsele voorkomen.
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In het Hof Van Belsele (vroeger was dit een aaneengesloten meersengebied, over de
N70, tot in het Waterschoot) treffen we 5 aaneengesloten buffergebieden.
Volgens het overzichtskaartje delen we deze gebieden op:

Zone 1: Dit is het oud Bisschoppelijk domein met haar wallen en vijver,
ze lozen het gebufferde water in de Belselebeek t.h.v. Belseledorp en de
Vijverstraat
Zone 2: Dit is een herstelde rootput en nieuw aangelegde vijver die
beiden overlopen in de Belselebeek
Zone 3: Dit is een relict van de oude meersen in het Hof Van Belsele. Het
is de Belselebeek die hier overstroomt. Aansluitend een herstelde rootput
in de parkzone die afwatert op de Belselebeek.
Zone 4: Dit is een relict van de oude meersen in het Hof Van Belsele. De
Belselebeek treed hier uit haar oevers op haar rechter en linkeroever.
De rechteroever zijn de tuinen van de fam. De Belie en de pastorie met
de vijver.

Zone 5: Dit zijn twee nieuwe buffergebieden om de opgehoogde meersen
te compenseren. De grootste buffer vormt de aangelegde
waterpartij/vijver. De andere is een overstromingsgebiedje dat ophoging
van Katara compenseert. Dit gebiedje is het meest ecologisch waardevol.
Herbergt twee soorten salamanders, kikkers, er broeden watervogels en
er zwemmen visjes rond.
Dit gebiedje krijgt het hemelwater vanuit de “Paradijsbeek”. Deze heeft
haar brongebied in en rond “den akker” die De Raaklijn beheert.
Zie hiervoor de presentatie die beschikbaar is bij De Raaklijn

Bij hevig onweer begint de wateroverlast vanaf zone 5 richting zone 1.
Door deze belangrijke en waardevolle buffers te behouden is Belsele
centrum beschermd tegen wateroverlast. Vooral zone 3 zal daar een grote
rol spelen.

Dit dossier is beschikbaar gesteld aan het stadsbestuur.
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De Belselebeek
De Belselebeek bevindt zich in het Waasland. De beek ontspringt in
Waasmunster, loopt door Belsele en Water- schoot en Sinaai, en mondt
uit in de Moervaart. Aan de hand van talrijke cultuurhistorische
elementen kunnen we tot duizenden jaren terug de geschiedenis
schetsen.

Uittreksel uit de kaart van het Land van Waas van 1656 door Peter
Verbist. Verz. Bibliotheca Wasiana.
In de dorpskern van Belsele heeft de Belselebeek echt haar stempel
gedrukt. Rond _200 werden ‘heerlijkheden’ gevormd. De voornaamste
‘heerlijkheid’ in Belsele was het hof van Belsele. Men bouwde er een
omwald kasteel (kasteeldreef).
Het brongebied van de Belselebeek ligt in Waasmunster. In dit
brongebied stromen de beekjes alleen in natte periodes: bij regen dringt
het water er onmiddellijk de bodem in. Het water vanop de cuesta van
het Waasland ligt 35m boven de zeespiegel en wordt door de
Belselebeek voor een ruim deel afgewaterd.
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De cuesta van het Waasland (35meter) het brongebied van de
Belselebeek.
De loop of oorsprong van de Belselebeek ligt aan het John Van
Eyckpark in Waasmunster.
Vanaf haar oorsprong stroomt het water richting Belsele-centrum. In het
Waterschoot ontvangt de beek het water van meerdere secundaire
beekjes die afkomstig zijn van de hoogte van Sombeke, de stuifzandrug
van Waasmunster, het Paradijs en de Mierennest in Belsele. Daar wordt
de beek gevuld met regenwater na regenbuien, maar in droge periodes
ontvangt ze er het kwelwater uit de bodem.
In het Waterschoot is er een kunstmatig overstromingsgebied aangelegd
om het centrum van Belsele tegen overstroming te vrijwaren.
In het centrum stroomt de beek door het park “Hof Van Belsele”, daar
wordt ze meteen geflankeerd door een ruime goed bewandelbare wegel,
een trendbreuk in moderne urbanisatie..
Ze ontvangt er ook het water van de Molenwijk, uit het brongebied van
de Ransbeek die er eerder naar Puivelde stroomde.
Voorbij het centrum kiest de beek de richting naar Sinaai.
Op de Kouter ontvangt ze het water van de Schoonhoudtbeek.
Aan de Bezekoek passeert de beek voorbij een overstort naar de
Armentruyenbeek.die wateroverlast in het centrum moet voorkomen.
Aan de Hooimanstraat in Sinaai is de oorspronkelijke loop van de
Belselebeek afgedamd en omgeleid om het centrum van Sinaai te
beschermen tegen wateroverlast.
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De omgeleide beek werd omgeleid langs de Ruyselaerbeek , de
Berkelaerbeek, de Bundersgracht naar de Lee.
Waar de Omgeleide Belselebeek haar water in de Lee stort vloeit ze
verder richting Leebrug vanwaar ze geflankeerd wordt door een mooie
wandelweg tot waar ze uitmondt in de Moervaart aan Keizershof.
De Cuesta van het Waasland (35meter) het
brongebied van de Belselebeek

Begin van het stroomgebied van de Belselebeek
aan het John Van Eyckpark.

De Belselbeek ter hoogte van het
Waterschoot.

De Belselebeek kronkelt doorheen
het park “Hof Van Belsele”

De Belselebeek ter hoogte van het Kasteel in
de Kasteeldreef richting Vijverstraat.
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De Belselebeek in de Koutervallei (gaat onder het spoor) en ter hoogte van den Bezenkoek

De Belselebeek wordt door de sluis voor een deel
afgeleid in de Armentruyenbeek.

De omgeleide Belselebeek in de
Ruyselaerbeek

De omgeleide Belselebeek in de Berkelaerebeek

De omgeleide Belselebeek
Bundersgracht in de Lee.

komt

via

de

De monding van de omgeleide Belselebeek in de
Moervaart aan de Keizersbrug.
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Site “De Kouter”
De site “De Kouter” is na een rijk verleden uitgegroeid tot een sociaalculturele ontmoetingsplek.
In het verleden was op deze site de gemeenteschool gevestigd.
Oudere Belselenaars spreken nog van de “jongensschool”.
Op de speelplaats van de vroegere gemeenteschool zijn de 6 oude
klaslokalen omgebouwd. Deze drie ruimtes bieden onderdak aan een
sportvereniging en aan de Kunstacademie afd. beeldende kunsten. De
derde ruimte wordt door de stad ter beschikking gesteld als een
polyvalente zaal.
De gebouwen aan de Koutermolenstraat werden tijdens de tweede
oorlog door de bezetter gebouwd. Zij dienden als badplaats en
onderzoekscentrum voor soldaten die naar het front trokken. Na de
oorlog werden de gebouwen bij de gemeenteschool gevoegd.

We vinden er nu de muziekclub ’t Ey.
Deze club werd in 1991 opgericht onder
de naam ’t Eynde. In 2000 moest de vzw
haar pand op de hoek van de Eindestraat
verlaten. Ze vond dus onderdak in de
gewezen basisschool van Belsele.
't Ey organiseert hier kleinschalige
concerten in een steeds groeiende
infrastructuur en met een niet aflatend
streven naar kwaliteit.

Tegelijk met ’t Ey kreeg Oxfam Wereldwinkel
een deel van de oude school in erfpacht van het
stadsbestuur. Het gebouw werd gerenoveerd en
omgebouwd tot winkel met erboven een
vergaderzaal.
De bouwdatum “1925” is aangebracht in de gevel.
De wereldwinkel werd in 2000 officieel geopend.
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Wanneer de gemeenteschool verhuisde
naar de Gavermolenstraat, kreeg de
vroegere directeurswoning een private
bestemming. Dit gebouw vormt samen met
‘t Ey, de wereldwinkel, de oude klaslokalen
en de oude speelplaats een mooie
herinnering aan de vroegere
gemeenteschool.

De Eindestraat
Vanuit de Eindestraat richting dorp kan je in
één lijn tot het gemeentehuis kijken. Het
vormde toen de hoofdas met het dorp.
Op de plaats waar vroeger het park van de
familie Geerts gelegen was, werd de
gemeenteschool opgericht.
Men ziet op de hoek het café “in d’Einde”
met daaraan gekoppeld het “Schutterspaleis”.
Van de Eindestraat tot voorbij de Kouter kon
men terecht in:
	
  

café de Drie linden
café de Handboog
café de Scheerschool
café de Grote pint
café de Reynaert
café het Vosken
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- café de Zwarte gracht
- café den Bezenkoek
- café de Drei schouwen
Sommige cafés waren niet groter dan een huiskamer. Men tapte er het
plaatselijke gebrouwen bier (Wielemans) of een “druppel”; dit kon een
jenever of een eigen distillaat zijn van een of andere vrucht…
Elk café en/of uitbater had zijn specialiteit. De stamgast zocht ze op,
omdat men er kon kaarten, zingen, eten, kletsen of men in den hof kon
bollen, men er kon schieten op een liggende of staande wip enz. …
Elke wijkkermis of burenfeest speelde zich daar dan ook af.
De Kuildreef, Barbara-kapel
De kapel dateert van de eerste helft van de 19e
eeuw.
Zij werd uit dank neergezet.
De Kuilstraat is een officiële wegel uit de atlas der
buurtwegen onder het nr. 66

We volgen deze wegel via een
feitelijke wegel en komen uit in
manege “De Gouden Leeuw”
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Veel meer info kan je vinden in de brochure
“ wandel je wijs in den Bezenkoek” ( www.deraaklijn.be )

WANDEL JE WIJS
IN ...
DE BEZENKOEK
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Met deze brochure kan je een wandeling maken in de
Bezenkoek en omgeving.
Deze wandeling start aan de ‘Drie Linden”.

De Bezenkoek is een begrip in Belsele.
Het kan verklaard worden als de locatie “de bezenkoek” en
de omgeving “de bezenkoek”.
Wanneer we de locatie “de bezenkoek” bekijken, is dit de
plaatsbepaling van een vroegere herberg of afspanning.
Wanneer we de omgeving “de bezenkoek” bekijken, dan
bedoelen we een ruimer bos- en veldgebied met talrijke
wandelwegen.
Dit gebied ligt op een stuifzandrug.
Op deze stuifzandrug ontwikkelde zich een heidegebied. Het
gebied stond niet direct bekend om zijn vruchtbaarheid.
Vlasakkers waren er wel. De vele bolle akkers werden beplant
met voornamelijk naaldbomen en vormden de monotone
dennenbossen.
Het hout van deze bomen was bestemd voor de mijnbouw.
Deze monotone bossen worden de laatste jaren geleidelijk
omgevormd tot gevarieerde, streekeigen loofbossen.
Toch zijn nog veel zaken uit het verleden herkenbaar.
Daarbij is deze brochure een leidraad.
De wandelroute kan je vinden in het midden van dit boekje.
Je wandelt langs plaatsen die in deze brochure besproken zijn.
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De Boskapel
Deze kapel wordt reeds vernoemd in de 18e eeuw. Zij is toegewijd aan
Onze Lieve Vrouw van Bijstand.

In 1789, onrustige tijden, ook in het Waasland, werd een kapel gebouwd
ter vervanging van het simpele ‘Kloosterboomkapelletje’ onder de
lindeboom.
De gewone belangstelling voor de kapel groeide, tijdens en na de eerste
wereldoorlog, uit tot een ware toeloop van de omwonenden.
Na het einde van wereldoorlog I werd geijverd voor de nieuwbouw van
een neogothische kapel, en in 1920 werd onder dezelfde oude linde de
huidige kapel gerealiseerd.
Op de gedenksteen lezen we
letterlijk:

	
  

“De	
  kapel	
  is	
  herbauwd	
  door	
  
de	
  inwoners	
  der	
  gemeente	
  
Sinay,	
  Belcele	
  en	
  Puivelde	
  
ter	
  nagedachtenis	
  der	
  be-‐	
  
vrijding	
  van	
  den	
  oorlog	
  
1914-‐1918	
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Tijdens godvruchtige bezoeken werd de offerblok niet vergeten. Dat dit
gul gebeurde, kan men afleiden uit de naijver die bestond tussen de
diverse parochies over het recht de offerblok te ledigen.
Feit is dat de kapel op grondgebied Belsele staat, en dat parochie
Puivelde het offerblokrecht heeft.
Na het vellen van de oude linde, waaraan steeds de offerblok hing, heeft
de pastoor van Puivelde de offerblok aan de andere kant van de wegel
geplaatst. Einde van de naijver.
De kapel is omrand met gekandelaberde lindebomen. Overal in Belsele
(en het Waasland) zijn talrijke kapellen en gebouwen te zien met Linden
ervoor of er rond.
De lindeboom werd bij de Kelten en de Germanen gezien als heilige
boom: hij bood bescherming tegen heksen en geesten.
Bedeweg

Na een schenking in 1971 werd een nieuwe Bedeweg (8.000 m² bos)
aangelegd. Bij de kerk van Puivelde lag eertijds het vertrekpunt van de
bedevaarders naar de boskapel, waar Mariavereerders van Puivelde,
Belsele en Sinaai ieder jaar op 8 september samenkwamen.
De mensen volgden de kerkwegels : Vanuit Puivelde de Weduwe
Voswegel, vanuit Belsele de Cauterwegel, en vanuit Sinaai de
Belselewegel. Deze kerkwegels bestaan nog steeds.

Zij zijn te bekijken op de website www.deraaklijn.be
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Joggen vanuit Sinaai naar Puivelde en terug:
In de zomer van 2014 werd het jogging-looptraject officieel open gesteld.
In dit traject zijn twee nieuwe wegels opgenomen: de Kruiswegel en de
Ransbeekwegel.

Het parcours doet volgende wegels aan in deze volgorde:
Belselewegel, Burmstraat, Drei Schouwwegel, Weduwe Voswegel,
Kruiswegel, Kruistraat, Weduwe Voswegel, Gouden Leeuwstraat,
Kouterstraat, Ransbeekwegel, Sinaaiwegel, Kouterwegel,
Koutermolenstraat, Belselebeekwegel en de Belselewegel.
Afspanning “In den Bezenkoek”

	
  
Door de aard van de bodem, droge en arme zandgrond, en door de
ligging tussen de verschillende dorpen, is deze omgeving steeds arm
geweest aan bewoning. De benutting van de grond is steeds gebeurd
vanuit de omliggende woonkernen.
Op de plaats van de riante villa stond hier vanouds het café
“In den Bezenkoek”. Gekend als pleisterplaats tijdens een wandeling,
bedevaart of een andere gelegenheid. Tijdens de week was het er
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uiteraard rustig, maar op zaterdag en zondag kon het er gezellig druk
zijn rond de kaarters en de bolders.
Buren die het café nog gekend hebben vertellen erover :
“De waard had om de verlichtingsproblemen op te lossen een windmolen
met dynamo. Bij windstilte werd er wel eens gesakkerd.”
“In het café werd er geoefend met het luchtgeweer. De schietschijf hing
boven het fornuis aan de schouw. Zelfs boven het hoofd van de waardin
aan de kookpot werd verder geschoten.”
Herkomst volkse benaming Bezenkoek :
- Bij de opening van de herberg kreeg iedere klant een “bezenkoek”
(krentenkoek)
- De naam zou ook afkomstig kunnen zijn van “Bezemhoek” : zoals
de streek hier werd genoemd.
Denk aan de bezems van brem.
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De Raaklijn vzw
INFO
De Raaklijn vzw
Vereniging voor de kwaliteit van de omgeving te
Belsele.
De Raaklijn vzw ijvert al sinds haar bestaan (1988) voor de leefomgeving
van Belsele.
U kan steeds terecht op de website.
De Raaklijn organiseert regelmatig unieke wandelingen doorheen de
historische tuinen. Leden kunnen hier aan deel nemen.

secretariaat : Kleemstraat 89, 9111 Belsele
telefoon: 03 722 07 62
firmin.de.beleyr@telenet.be
lidmaatschap €10
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

IBAN BE31 0001 5279 9955

Website:

www.deraaklijn.be
	
  

De Raaklijn vzw werkt onder koepel van ABBLO en coördineert de
werkgroepen Trage wegen, verkeer en water in de dorpsraad.

De Raaklijn vzw is vertegenwoordigd in de stedelijke milieuraad
STRAMIN
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