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10 000 stappen in 

Belsele | Sinaai | Puivelde 

Startplaats aan de kerk, 
Belseledorp, Belsele.

Een niet-bewegwijzerde route van  
8,3 km (11 800 stappen) met een  
mogelijke uitbreiding tot 12,2 km  
(17 400 stappen).

Er zijn drankgelegenheden aan de 
start- en aankomstplaats en onderweg.
Sommige wegels zijn onverhard 
en kunnen er drassig bij liggen bij 
regenweer.

belsele sinaai puiv.indd   1 19/09/2011   11:28:08



10 000 stappen in  

Belsele-Sinaai-Puiveldeelke 
stap 
telt

Ontdek de Wase bolle akkers, de oudsten van het dorp. 
We steken de Kouterstraat schuin over, nemen de Sinaaiwegel en bereiken het ‘Kapel-
leke van de Bezekoek’. De Mariadevotie gaat terug tot de Oostenrijkse periode, toen 
priesters en dominees in elkaars kerken de dienst leidden. Het volk reageerde negatief 
en verliet de kerken om het geloof vrij te beleven in kapellen. Tijdens WOI kwam men 
hier bidden voor de frontsoldaten. In 1920 werd de huidige, neogotische Boskapel opge-
richt als vredesmonument. De bedeweg er tegenover trekt in mei veel bezoekers.

Uitbreiding Sinaai: 50 meter na de kapel verlaten we de Sinaaiwegel voor de Belselewe-
gel links, langs idyllische weiden. We kruisen de Hooimanstraat en tussen huisnummers 
70 en 72 blijven we de Belselewegel volgen, die voorbij de sportvelden overgaat in de 
Vleeshouwerstraat. Zo komen we op de Dries van Sinaai. 
Het driehoekige dorpsplein stamt uit de Frankische tijd. Het gemeentehuis kijkt uit op 
de vrijheidslinde. Hier werd Edgar Tinel geboren, die op een houten plank piano leerde 
spelen en het tot conservatoriumdirecteur schopte. Bekend is zijn lied ‘Klokke Roeland’.
We volgen opnieuw de Vleeshouwerstraat. Op het kruispunt met de Hooimanstraat staat 
de Sint-Annakapel. We wandelen de Stenenmuurstraat in en nemen de eerste straat 
rechts: de Molenstraat. Daarna gaan we richting Burmstraat.

We stappen verder in de Drijschouwenwegel, kruisen de Gouden Leeuwstraat en gaan 
richting Puivelde via de schaduwrijke Weduwe Voswegel, die paalt aan een beukenbos. 
Op het eind draaien we rechts de Kruisstraat in en belanden pal onder de kerktoren. 
Op 17 januari vindt hier de jaarlijkse vleeszegening plaats. Het gezegende vlees wordt 
openbaar verkocht. 
We volgen de Marktstraat en stappen tot het kruispunt met de Bosstraat. We nemen 
eerst het Puiveldewegsken, gevolgd door de Eikenlaan en wandelen de Kleemstraat in. 
Aan nr. 84 slaan we de drassige Kuilwegel in die overgaat in de Kuilstraat. Zo komen 
we terug in de Kleemstraat, gaan rechts en dan links in de Heiakker. Rechts van de vier 
linden staat de Heilige 
Barbarakapel. 
Zo bereiken we terug het 
dorpsplein via de spoorover-
weg en de Kerkstraat, waar 
brouwerij Boelens ‘Wase 
Wolf’ en ‘Bieken’ produceert. 

We starten aan de geklasseerde 
kerk van Belsele, die teruggaat 
tot de 10de eeuw en gewijd is aan 
Sint-Andreas en Sint-Ghislenus, 
met de mooie zijgevel uit 1665. 
In de dorpskom domineren oude 
herenhuizen. Links bevindt zich 
het gemeentehuis uit 1899. De 
‘Wassende vrouwen’ en ‘De 
Klokkenlapper’ trekken de 
aandacht. Onder de vrijheids-
boom staat een bank met het 
Reynaert-vers ‘Bi Belsele onder 
eenen boom’.  

Staand met de rug naar de 
kerk, slaan we links de Eindestraat in, langs het fraaie 
herenhuis van Staatsminister De Schrijver. De weg loopt over in de Koutermolenstraat. 
In nr. 6 vinden we cultuurcentrum ’t Ey en in nr. 12 kunnen we ‘Wase Raapjes’ proeven.
We kruisen de spoorweg en volgen de Koutermolenstraat. De berm kent een diverse 
plantengroei. Voorbij het Yvonneplein slaan we rechtsaf richting Kouterwegel 75-77. 
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