wandeltocht Belsele

Via onze webstek www.deraaklijn.be kan je kennismaken met veel meer trage wegen die ons dorp
rijk is en kan je deze wandeling ook te bekijken.
Belsele telt volgens de atlas 69 wegels. De nummers 1 tot en met 31 waren toen al straten.
De nummers 32 tot 69 zijn wegels.

We kunnen een kleine opdeling maken als volgt:

- volledig toegankelijk vb. Weduwe Voswegel nr.
52, dit is de wegel tussen de Gouden Leeuwstraat en Puiveldecentrum.
- gedeeltelijk toegankelijk vb. Pastorijwegel nr. 35,
dit is de wegel tussen Belseledorp en de Waterschootstraat.
- illegaal afgesloten of ingepalmd vb. Houtakkerswegel nr. 54, dit is de wegel tussen de Kouterdreef en de Hooimanstraat.
- Volledig afgeschaft vb. Sint-Andrieswegel nr. 58,
die volledig is verdwenen in de verkaveling Molenwijk.

De 11-wegenwandeling start
aan de Oxfam-wereldwinkel

‘t groene waasland mei 2020 nr 217

(Koutermolenstraat 8, Belsele)

Via deze wandeling kan u kennismaken met:

6. De Kruiswegel (geen Atlasnr.) Van de Bosstraat tot
de Weduwe Voswegel. Lengte wegel: 500 meter.
De wegel nemen rechtover de weide van de manège
De Gulden Sporen of net voor huisnr. 60.

7. Weduwe Voswegel (Atlasnr. 52) Lengte wegel: 1670
meter, Van de Kruisstraat (Puivelde) tot de Gouden
Leeuwstraat. In deze wandeling doet u het deel vanuit de
Kruiswegel naar de Gouden Leeuwstraat.
8. Drie Schauwenwegel (Atlasnr. 53) Lengte wegel: 346
meter, Van Gouden Leeuwstraat tot Burmstraat.

9. Burmstraat (Atlasnr. 29) Lengte wegel: 300 meter
Deze zandwegel is een uitloper van de verharde Burmstraat naar de Sinaaiwegel en naar de Boskapel.
10. De Bezenkoekwegel (geen Atlasnr.) De wegel is wel
officieel geworden door jarenlang openbaar gebruik Van
de Sinaaiwegel (Boskapel) tot de Kouterstraat Lengte
wegel: 500 meter

11. De Kouterwegel (Atlasnr.33) Lengte wegel: 1800
meter Van de Koutermolenstraat tot de Hooimanstraat.
In deze wandeling doet u het deel vanaf de Kouterstraat
tot de Koutermolenstraat

Digitaal hulpmiddel :
Als U werkt met https://nl.wikiloc.com Zoek daar:
“11 km wandelen langs 11 trage wegen in Belsele “

Ontdek al wandelend 4 andere trage wegenlussen in Belsele mbv onderstaande GR-codes

oost

Deze wandeling is gemaakt door De Raaklijn met
medewerking van het stadsbestuur Sint-Niklaas.
De Raaklijn vzw is reeds meer dan 20 jaar actief
rond wandelwegels in Belsele.
De trage wegen vormen samen met de waterlopen in Belsele gevarieerde wandelroutes.

5. Puiveldewegelken (Atlasnr. 63) Lengte wegel: 490
meter, Van de Eikenlaan naar de Bosstraat.

west

11 km wandelen
via 11 trage wegen
in belsele

3. Marinswegel (Atlasnr. 64) Lengte wegel: 900 meter,
Van Eikenlaan naar Groenstraat.

noord

2. Kleine Colliestraat (Atlasnr.67) Lengte wegel: 466
meter, Van Kleemstraat naar Colliestraat.

zuid

1. Kuilstraat (Atlasnr. 66) Lengte wegel: 726 meter,
Van Kleemstraat naar Kleemstraat.

4. Stadhoudersboswegel (Atlasnr. 41) Lengte wegel:
2005 meter Van Eikenlaan naar Groenstraat / Groenstraat naar Gentstraat/ Gentstraat naar Omloopdreef.
In deze wandeling doet u het deel vanuit de Groenstraat
naar Eikenlaan.
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