
 
Wandelen in het oud “Bisschoppelijk 

domein” en in het park  
“Hof Van Belsele”. 
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Wandeling doorheen …. 
 

De wandeling is 1,58 km lang. 

 
 

….historische parken in belseledorp 
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Hoogtes en laagtes 
 

Belsele is ten opzichte van Waasmunster vrij hoog gelegen. 
 
Leuk om weten is het volgend gegeven:  
als de haan op de kerk van Waasmunster met zijn voeten in het water 
staat dan loopt het water over “den durpel” van de Kerk Van Belsele. 
30 meter verschil dus. In Belsele zelf, treffen we verschillen in hoogte tot 
15 meter. Zij bevinden zich in de bekkens van de Molenbeek, De 
Ransbeek en de Belselebeek die in Waasmunster ontspringt. 
 
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 Heirbaan 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). Daar is trouwens de  grote 
muntschat gevonden met meer dan 5000 zilveren 
munten daterend uit twee keizertijdperken. 
In 1217werd Belsele een autonome parochie.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Late_IJzertijd
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gallo-Romeinse_periode
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gallo-Romeinse_periode
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waasland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steenwerk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerpen_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gent
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijsel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heide_(vegetatie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/1217
http://nl.wikipedia.org/wiki/Parochie_(kerk)
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‘t Einde van de  Weireld 
 

 

 

We starten onze 
wandeling aan estaminet 
‘De Drie Lindekens’, 
een vroegere afspanning 
waar ooit een grote 
voederbak voor paarden 
voor de deur stond om 
dorstige ruiters en 
koetsiers te lokken.  

 

  

  

 

De Eindestraat  ligt rechts van deze café. Nu is de Eindestraat een zijstraat 
geworden, maar vroeger was dit de hoofdas met het dorp. De 
Eindestraat mag je dus gerust letterlijk lezen als ‘het einde van het dorp’. 
Het is zoals we op oude kaarten kunnen lezen “het einde van de weireld”. 
 

 

(detail uit de Ferrarris-kaart 1770) 
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Drie parkdomeinen in het dorp 

Voor de café de Drie Linden treffen we drie grote parkdomeinen: het 
“Groenhof” en het oud “Bisschoppelijk domein” en het Park “Hof Van 
Belsele”. 

Het Groenhof 

  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Het Groenhof bekeken vanuit Belseledorp en vanuit het park 
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Het Bisschoppelijk domein 
 

 

Historiek 1200 - 2017 
 

 

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 
er zich vestigen. 
 

 
 
In de achttiende eeuw behoorde 
het hof van Belsele toe aan het 
geslacht Van der Noot. 
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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 en nhij 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. Deze 
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 fam. Deprez. 
 
Het domein bevat prachtig gerestaureerde historische gebouwen, 
waaronder het kasteel zelf, de omringende herenhuizen, het koetshuis, de 
kapel, en enkele pruweeltjes. 
 
Centraal in het domein ligt de parkvijver die aangesloten is op de 
omwalling en afvoert naar de Belselebeek. 
 
Rondom deze vijver bevindt zich de uitzonderlijke mooie tuin met oude 
bomen. Via de rode beuk, met een omtrek van meer dan 7 meter,  komen 
we in de parktuin, begrensd door de omwalling, het koetshuis en de kapel. 
 
 



 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het domein krijgt in 2006 zijn aansluiting bij Het Hof Van Belsele 
via de Kasteeldreef.  De omwalling ligt tussen deze twee domeinen. 
 
In de Kasteeldreef  komt de vallei van de Belselebeek volledig tot zijn 
recht en zien we het hoogteverschil richting kerk. 
Het hoogteverschil tussen de kerk van Belsele en de kerk van 
Waasmunster bedraagt 29-30 meter. 
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Het Hof Van Belsele 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In augustus 1988  maakten bouwpromotoren hun verkavelingplannen via een 
openbaar onderzoek bekend.  Er werden in total vijf verkavelingen 
aangevraagd.   
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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. 
 
Er werden vanaf 1988 tot 1998 vier openbare onderzoeken gevoerd. 
De plannen werden onder de druk van de publieke opinie weer aangepast en 
werden in maart 1998 uiteindelijk van de tafel geveegd met behulp van 1350 
bezwaarschriften. 
Hierop besliste de gouverneur dat er niet meer mocht verkaveld worden 
zonder de aanleg van een overstromingsgebied dat nu gerealsieerd is in het 
Waterschoot. 
 
De vereniging De Raaklijn is toen gaan praten met de familie Deprez om het 
gebied te verwerven en het 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. Ondertusen is dit gebied verdubbeld tot achter de Pastorij. 
 

 
 
Het hele gebied is deels openbaar park- en wandelgebied en buffert veel 
water. Op deze manier wordt er veel waterellende in Belsele voorkomen. 
In het Hof Van Belsele treffen we 5 aaneengesloten waterbuffers.  
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De Belselebeek 
 

In de dorpskern van Belsele heeft de Belselebeek echt haar stempel 
gedrukt.  
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 
van op de cuesta van het Waasland ligt 35m boven 
de zeespiegel en wordt door de Belselebeek voor 
een ruim deel afgewaterd. 
 

 

 

Uittreksel uit de kaart van het Land van Waas van 1656 door Peter 
Verbist. Verz. Bibliotheca Wasiana.
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De Pastorijwegel 
 

 

De Pastorijwegel is een officiële kerkwegel volgens de 
Atlas der buurtwegen. 

 

 

De wegel loopt vanuit het centrum tot het Watersschoot. Via deze 
link kan u de Pastorijwegel bekijken: 
http://www.deraaklijn.beg%20351.HTM 

 

 

 

 

De Pastorie 
 

 

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). 

 

 

Deze voor zijn tijd 
representatieve pastorie 
heeft een traditionele 
indeling, de salons zijn 
voorzien van stucplafonds en in het volledige huis bleef het oorspronkelijk 
schrijnwerk bewaard (o.a. fraai beglaasde binnendeuren).  

 

De Pastorie was eigendom van de stad Sint-Niklaas. Dit pand werd 
verkocht in 2014 en omgevormd tot een paramedisch centrum. 

http://www.deraaklijn.be/trage_wegen/Belsele%20Voetweg%20351.HTM
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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. 
 
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! 
 

Het 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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De Reynaertbank 
 

 

‘Ende quam in Waas, int 
soete land’, zo staat in het 
13de eeuwse 
verhaal van Willem die 
Madocke maakte te lezen. 
 
Op verscheidene plaatsen, die 
als toponiemen in het verhaal 
voorkomen werden toen 
banken geplaatst.  
Zo gebeurde ook in Belsele. 
Een deel van de tekst uit het 
Reynaertepos is erop 
geschilderd: 
  

‘Daer na quamic an Isengrime, bi Belcele ondereenen boom” 

    

 

De Klokkenlapper 
 

 

Het standbeeld is van KoenRossaert, geboren te 
Belsele op 15 maart 1959. Het beeld werd 
ingehuldigd op 14 juni 2009.  

 

 

"Klokkenlappers" is de spotnaam in Belsele. 
 
Vele jaren geleden was er te Belsele een klok 
gebarsten; op zekere dag kwam er een 
ketellapper in het dorp die beweerde de klok te 
kunnen maken en hiervoor 'klokspijs van goud en 
zilver en brons' nodig had. Dit werd hem vanuit 
het ganse dorp aangeleverd.  's Anderendaags 
was de ketellapper evenwel niet meer te horen of 
te zien, en de klok bleef gebarsten 
hangen … 
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Dorpshuis 1665 
 

Achter de kerk staat een oud herenhuis. 
Dit pand staat samen met de kerk, de pastorie 
en het Groenhofop de lijst van het onroerend 
erfgoed. 
Het pand staat gerigstreerd sinds 1665 (in dat 
dat jaar werd de laatste Belseelse heks levend 
verbrand in Sint-Niklaas). 
 

De Sint-Andreas- en 
Sint-Ghislenuskerk 
 

De prachtige parochiekerk, toegewijd aan Sint-
Andreas en Sint- Ghislenus, 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. 
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. 
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Het huis van Van Geeteruyen  
 
 

 

Dit herenhuis behoorde 
tot de familie "Van 
Geeteruyen-Rogman", 
zij beheerden de 
voormalige mouterij in 
de Kerkstraat. Deze 
mouterij werd in 1885 
opgericht door de 
familie Rogman en in 
1975 stopgezet.  
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        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. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Raaklijn vzw werkt onder koepel van ABBLO en coördineert de 

werkgroepen Trage wegen, verkeer en water. 
 

Raaklijn vzw  is vertegenwoordigd in de stedelijke milieuraad 
STRAMIN 

 
Deze brochure kwam tot stand met de steun van de stad Sint-Niklaas 

secretariaat : Kleemstraat 89, 9111 Belsele 
telefoon: 03 722 07 62 

firmin.de.beleyr@telenet.be 
lidmaatschap 2016-2017 €12  

IBAN BE31 0001 5279 9955 

Website:      www.deraaklijn.be 
 

De Raaklijn vzw 
INFO 

 

http://www.deraaklijn.be/
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Op 15 oktober wordt in Belsele de wandelkaart en het trage wegen-
monument officieel voorgesteld. Deze kaart wordt u die dag gratis 
aangeboden. Liefst inschrijven: firmin.de.beleyr@telenet.be 
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