
BETER BUITENWANDELING SINAAI
Van een Dries, de Stekense Vaart en de Fondatie

Routegegevens
Aantal kilometer:   9,1 km

Parcours: trage wegen                                   
niet toegankelijk voor buggy’s 
en rolwagens

Troeven: * landschap met een verhaal
* bospaden en trage wegen

Startplaats: Dries Sinaai

Parking: Voldoende op de Dries Sinaai

Signalisatie: RouteYou via QR-code, van 
9/12 tot 15/1 via oranje pijlen

Met dank aan:

Routebeschrijving
Je vertrekt vanop de Dries richting gemeentehuis, ga langs rechts voorbij het gemeentehuis en sla rechts de Katharinastraat
in. Volg deze straat tot het einde en ga dan naar links, volg dan rechtdoor tot de Edgard Tinelstraat. Sla rechts af, aan het
volgende kruispunt ga je naar links de Hondsneststraat in. Volg deze straat tot het einde en ga dan naar links de Cadzandstraat
in. Sla de eerstvolgende baan rechts in, de Aartdreef, volg tot einde.

Volg nu de Stekense vaart tot je links een dreef in kan. Blijf deze dreef volgen tot aan een baan, de Cadzandstraat, ga hier
rechtdoor. Volg de dreef (Ettingstraat) tot je terug in de bewoonde wereld komt. Aan het eerste kruispunt ga je recht af, de
Neerstraat in. Volg deze straat en sla het dreefje links in na huisnummer 48. Volg dit dreefje rond het kerkhof en ga tegenover
de ingang van het kerkhof een ander dreefje rechts in. Op het einde van deze dreef sla je links af Sinaaidorp in. Volg deze straat
tot je terug op de Dries komt.

Drank/toilet:  Café ‘t Peirk, Sinaaidorp 2, Sinaai-Waas - gesloten op maandag
 Café Climax, Dries 33, Sinaai-Waas - gesloten op woensdag en donderdag
 Toilet op het Kerkhof van Sinaai

Ontdek de route en win !!!
Neem een foto van jou bij een van volgende herken-
ningspunten langs de route en stuur deze digitaal
door naar oostvlaanderen@landelijkegilden.be. Elke
maand loten we twee winnaars uit voor een LG-
picknickdeken.
Opgelet: Wij zullen af en toe een foto posten op onze
Facebookpagina. Indien je dit niet wilt, gelieve dit
expliciet te vermelden bij het doorsturen van jouw
foto’s.

Belangrijke richtlijnen!
- Gooi uw afval niet weg en houd uw hond ten 

allen tijde aan de leiband.
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Beter    

Enkele hoogtepunten
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Zin om ook onze andere Beter Buitenwandelingen in Oost-Vlaanderen te ontdekken? Bezoek onze website
https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten of onze Facebookpagina ‘Beter Buitenwandelingen’
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1. De Dries van Sinaai
De structuur van het dorpscentrum is vrij gaaf bewaard gebleven: een Dries gelegen
aan de oude verbindingsweg naar Gent (via Zwaanaarde, Eksaarde en Hijfte), die in
Sinaai splitste naar Sint-Niklaas enerzijds en Waasmunster anderzijds. In het midden
staat een vrijheidsboom en aan de westelijke grens van de Dries bemerk je het
voormalige gemeentehuis (1870)
2. De Kapel Onze Lieve Vrouw van Salette
Deze kapel werd circa 1925 gebouwd ter vervanging van een kapel van 1850 die te dicht
aan de rijweg stond. De kapel werd in 1985 vernield door een stormwind. Een nieuwe
kapel werd gebouwd en op 30 april 1987 plechtig ingezegend.
3. Stekense Vaart (4,5 km) met Frans Coppensbrug (oud ontvanger griffier)
Dit kanaal, gegraven in 1315, verbindt de Moervaart met Stekene. In het verleden liep het
kanaal door tot in Hulst en had het een belangrijke economische functie, zo was er het
vervoer van turf en later ook vlas, tegels, dakpannen en bakstenen die door schuiten
getrokken door paarden langs het jaagpad werden vervoerd.
In 1950 wordt de Stekense Vaart onbevaarbaar verklaard door de hoge baggerkosten.
Sinds 1964 staat het waterpeil van de Stekense Vaart en de Moervaart ook merkelijk
hoger dan het niveau van het lager gelegen valleigebied. Een natuurlijke afvloeiing van
het water is niet meer mogelijk waardoor pompgemalen (zie foto: het pompgemaal van
Sinaai) noodzakelijk zijn voor de drainage van de omliggende meersen.
4. Fondatie van Boudelo
Dankzij de in 1315 gegraven Stekense Vaart kon de Abdij van Boudelo de omliggende
moerassen droogleggen en landbouwgronden creëren. Een van de natuurgebieden ten
zuiden van de Stekense vaart is de fondatie van Boudelo (99 hectare). De gronden
hoorden zo’n 800 jaar geleden bij de schenking toen de abdij werd gesticht. “Fondatie”
verwijst naar die oprichting,
5, Sint-Catharinakerk
Waarschijnlijk was er al in de 12e eeuw een bedehuis in Sinaai. In 1217 werd de
parochie afgescheiden van die van Waasmunster. In 1262 werd een basilicale kerk
gebouwd, in 1636 werd het middenschip opnieuw overkluisd. In 1660 werd de sacristie
gebouwd, welke in 1774 werd hersteld. Begin 18e eeuw werden de zijbeuken verhoogd
en werden ze met het middenschip onder één dak gebracht. De kerk is grondig
verbouwd en verruimd van 1841 tot 1844 in een byzantiniserende neostijl naar een
ontwerp van Lodewijk Roelandt. Vooral de voorgevel uit 1840 is karakteristiek voor
Roelandt.

3

4

4

Foto’s Fondatie: 
Peter Hermans (via Wikimedia)
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https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten

