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Beste Belselenaar,
“De Raaklijn vzw” wordt binnenkort 30!

&

Wij hebben in al deze tijd & Belsele op de kaart gezet & en
een grote verscheidenheid aan onderwerpen en activiteiten gebracht die
verband houden met de leefomgeving & het milieu & de natuur in
ons dorp.
Met deze flyer laten we u kennismaken met onze werking, onze
activiteiten en vele andere nieuwtjes…
Ontdek alles over onze bossen & de beken & de trage wegen & de
dorps- en stationsomgeving & het rijke erfgoed & de vele poelen & de
kleine en grote parken & onze zorg rond zwerfvuil & de open
ruimte…& veel meer!
Ontdek onze lopende & nieuwe projecten.
Misschien wordt u een steunend lid om zo op te hoogte te blijven van
wat er leeft in Belsele via onze katern en de digitale nieuwsbrief…
Je kan uitgebreid kennis maken met de Raaklijn via:
www.deraaklijn.be
Misschien wordt u een actief lid om onze vzw mee een duw in de rug te
geven. Wij komen maandelijks samen in het parochieheem in Belsele.
Je kan lid worden tot maart 2021 op twee manieren:
15 Euro:
In dit geval krijg je 5 x onze katern + 5 x het Groene Waasland op papier
+ 5 x de digitale nieuwsbrief! (zonder het digitale Groene Waasland)
8 Euro:
In dit geval krijg je 5 x de nieuwsbrief, onze katern + het Groene
Waasland digitaal toegezonden!
Verantwoordelijke uitgever: Firmin De Beleyr
firmin.de.beleyr@telenet.be
secretariaat : Kleemstraat 89, 9111 Belsele

PCR : 000-1527999-55
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Het dorp
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Belsele

Met De Raaklijn vzw houden we in Belsele rekening met zo vele
factoren zoals:
Water

Wonen

Natuur

Landbouw

Recreatie

Erfgoed

Planideeën en concepten zijn ons nooit vreemd geweest.
Het centrum van Belsele is al verschillende keren aangepakt en telkens
konden we met De Raaklijn vzw een stempel drukken op de realisatie.
De esplanade aan het gemeentehuis is er gekomen, de aanplantingen van
de kaarsbeuken over heel de lengte van Belsele dorp ook.
De vlaggenmasten verplaatsen naar de straatkant kan een oplossing zijn
tegen het wild-parkeren aan het gemeentehuis.
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De esplanade aan het gemeentehuis (ontwerp: Peter De Bock) met de
gemeentepomp en de “wassende vrouwen” van Dora De Koninck, ( Foto : Pascale
Van Acker)

De esplanade aan de kerk (ontwerp: Peter De Bock). Parkeerplaatsen gingen voor
op dit ontwerp. (Links) Het beeld van de “”Klokkenlapper” van Koenraed Rossaert.
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poelen

Belsele

Van zolang De Raaklijn bestaat is er aandacht geweest voor
de beken. Ons logo is opgebouwd in die zin:

Het dorp

de open ruimte

de Belselebeek

Belsele telt drie beekbekkens:
de Molenbeek

De Ransbeek

de Belselebeek

de Belselebeek:
In 1990 was de Belselebeek nog een open riool zonder
leven.
Nu bevat de beek terug leven: je ziet tot in de zijgrachten
de stekelbaarsjes wegschieten tussen het terug aanwezige
groen.
Toch blijven er nog steeds lozingspunten bestaan.
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de Molenbeek
In 2002 lanceerden we het voorstel om te kunnen
fietsen langsheen de Molenbeek. In 2017 werd ons
voorstel tussen de Kemzekestraat en Markstraat
realiteit. Maar wij willen het fietspad doortrekken tot
in Sint-Niklaas in drie fasen.
1. Fietspad tussen de Markstraat
en de Gentsraat.

1

2. Fietspad tussen de Gentsraat
en de Hoge Bokstraat.

2
3

3. Fietspad vanuit de Hoge
Bokstraat tot de Pijkedreef.

De Ransbeek
De Ransbeek heeft twee bekkens: een boven- en onderloop.
De bovenloop heeft haar brongebied tussen de Groenstraat en de
Eikenlaan.
De onderloop heeft haar brongebied in de Mierennest bij de Ransbeekpoel.
Deze poel ligt binnen de verkaveling en is door ons gespaard gebleven. Via
de poel stroomt het water naar de onder-Ransbeek.

poelen

vijvers

waterpartijen

Alle poelen (+ wadi’s), vijvers, waterpartijen in Belsele zijn door De
Raaklijn in kaart gebracht. Zij vormen samen met de beken en de
overstromingsgebieden één buffer tegen de wateroverlast. Hieronder
de buffers in het Hof Van Belsele
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Speelbossen

&

Belsele

Vanuit de lucht is er in Belsele nog vrij veel bosareaal.
Vanop de grond is dat veelal versnipperd. Deels is het
openbaar geworden als bospark of speelbos ofwel bleef het
een privaat bos.
Onder impuls van de Bosgroep en het Agentschap voor
Natuur en Bos (ANB) het stadsbestuur en het regionaal
landschap Schelde Durme (RLSD) worden deze bospercelen
beter beheerd om ze sterker en gevarieerder te maken.
In alle gevallen zijn we betrokken partij:

De Z-vormige bosstructuur.
De Z-vormige bosstructuur is een aaneenschakeling van kleine en grote
boscomplexen van Maldegem, Stekene, Belsele, Waasmunster tot in Sint-Niklaas.
De bossen in Puivelde - Gouden Leeuw - Bleekakkers - Kuil… maken hier deel
van uit.
Er is een plan in de maak dat paal en perk zal stellen aan de recreatieve
bestemmingen zoals weekendverblijven.

De laatste maanden zien we een massale sterfte in de vele
sparrenbossen. Oorzaak: een kleine kever die de verzwakte
sparren aantast: “de letterzetter”.
Deze omgehakte sparrenbossen zullen in de toekomst evolueren
naar gemengde, veerkrachtige en meer ecologische loofbosssen.
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De speelbossen:
Jaren terug onderhandelden wij mee om het speelbos ‘de Mierennest’ te
realiseren. Dit speelbos is nog steeds in volle evolutie en betekent een meerwaarde
voor de buurtbewoners en jeugdverenigingen.

BUITENSPEELDAG
Op woensdag 22 april gaat de buitenspeeldag
niet door!
SPEELBOS MIERENNEST:
SPELLETJES EN DE ZOEKTOCHT
NAAR DE MUNTSCHAT!

22
APRIL

GEMEENTEHUIS BELSELE:
CODEKRAKERTJES
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de Spaerlaer
de open ruimte

&

Landschapspark
“ De Spaerlaer”

&

Belsele

Poort
tussen
stad en
platteland,
tussen
verleden
en
toekomst.

De Spaerlaer is de naam van
het grote open gebied tussen
de Hoge Bokstraat,
Nauwstraat, Gentstraat,
Moortelhoekstraat en de
Omloopdreef.
Samen heeft dat een omtrek
van 5,9 km
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De Spaerlaer heeft een rijk
verleden dat eeuwen terug
gaat. Hiervan is het ” Hof
Van Vaerebeeke” de stille
getuige.

Door dit gebied loopt de waterloop De
Molenbeek, op oude kaarten gekend
als “De Paddenschootbeek”
Het gebied is dooraderd met landbouw- en trage
wegen.
De Stadhoudersboswegel is de langste wegel die De
Raaklijn vzw terug liet heropenen. Deze loopt vanuit de
Omloopdreef tot in de Eikenlaan! Een wandeling waard!

De Raaklijn vzw ijvert om dit gebied in fasen volledig toegankelijk te
maken voor fietsers en wandelaars, met respect voor de landbouw.
De landbouwwegen zijn meestal in slechte staat en ook deze dienen
heraangelegd te worden.
Op die manier komen we tot een win-win-win-situatie voor landbouw,
de recreatieve gebruikers de natuur, het waterbeheer en het landschap
met zijn rijk verleden.
Dit project willen wij de komende jaren met uw hulp realiseren!
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Belsele West

Belsele Centraal

&
We gunnen Sinaai zeker zijn station, het ligt
wel op grondgebied Belsele!
Met de nodige humor steken we soms de draak met
Sinaai en spreken we van
Belsele Centraal en Belsele West.
Buiten dit ludieke gegeven zijn er toekomstplannen in
de maak die ons echter zorgen baren:

&

Belsele

Wat gebeurt met deze twee stations? Hoe gaan we ze
inrichten?
Wat gebeurt er met de overwegen? Hoe worden de
overwegen ingericht?

Dat er aan onze ruimtelijke structuur in Belsele en aan de Schrijbergstraat
en de overwegen die er tussen liggen zal gesleuteld worden, is zeker.
De Raaklijn vzw wil op dit vlak niet voor voldongen feiten staan en
ontwikkelde reeds planideeën om erger te voorkomen.

Er zijn ook nog de overwegen Koutermolenstraat,
Kleemstraat en Moortelhoekstraat…

Één van de ontwerpen voor de
omgeving Schrijberg
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Belsele

We onderscheiden in Belsele enkele grote private
parken: het oud Bisschoppelijk domein en het
Groenhof
Deze twee grootste parken liggen in het centrum.

Het oud Bisschoppelijk domein

De rijke geschiedenis van het oud Bisschoppelijk domein gaat terug tot
begin 13e eeuw.
De prachtig gerestaureerde kasteelwoning en bijgebouwen vormen samen
met het park een “heerlijkheid” zoals dat vroeger genoemd werd.
In het park staat de oudste beuk van Belsele en omgeving.
Het park behoort aan de familie Deprez en is niet publiek toegankelijk.

Een uittreksel uit
de atlas van
Joseph Jean
François graaf de
Ferraris.
De atlas dateert
uit de 18e eeuw.
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Het Groenhof
Dit park heeft een totaal ander karakter. Het park herbergt verschillende
unieke bomen, o.a. een sequoia die met zijn hoogte het park overheerst,
verder zijn er grote tulpenbomen en andere exoten te zien.
Het park is niet publiek toegankelijk en is eigendom van familie De
Schrijver.
Het park met gebouwen is volledig beschermd.

Het Hof Van Belsele
Dit park is deels
publiek toegankelijk.
Het is een oase van
rust en de groene
long in de kern van
Belsele. De
Belselebeek loopt er
doorheen met
verschillende houten
brugjes
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Den akker
Verder zijn er de openbare of publieke parken: Het Sint-Andriesbosje, den
Akker, het Paradijsparkje. De Raaklijn beheert deze 3 parken samen met
stadsbestuur.
Dan zijn er nog kleine buurtpleintjes die besloten liggen in de bebouwde kom.
In Puivelde (Kruisstraat) zouden we graag zo’n buurtparkje willen inrichten met
een bank, fietsrek, een kleine poel met struiken en bomen er rond. De August
Smetwegel vertrekt van hieruit richting Palinggatstraat.

Den akker
herbergt twee
bloemenweiden,
inheemse bomen
een
vleermuizenkelder
en een grote
waterpartij

In het Paradijsparkje is er ruimte
voor schapen, een zwaluwwand
en twee waterpartijen, een
bijenkorf en een picknickplaats.

Het Sint-Andriesbosje is een relict
van een lusttuin die vroeger
behoorde aan de familie Van
Geertruyen. Nu is dit parkbosje
openbaar.
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Erfgoed

&

Belsele

Archeologische geschiedenis en vondsten,
Het kerkgebouw en vele andere monumenten,
eeuwenoude bomen en even oude parken.
Belsele heeft heel wat oud en recent erfgoed
om te ontdekken en te koesteren.

(links boven) De Sint-Andreas- en Gislenuskerk in haar beginjaren en nu! In 1217
werd Belsele een onafhankelijke parochie. Maar de bidplaats zou al in de 9e eew
opgericht zijn.
De “juweelkerk van het Waasland” is een beschermd monument en binnenkort
kent ze haar tweede grote renovatie in onze recente geschiedenis.
Dat is nodig want de buitenkant takelt af.
Ook de taxushaag aan de “calvarie” kan niet los gezien worden van de kerk.
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De Raaklijn vzw organiseert een permanente tentoonstelling van de Gallo
Romeinse muntschat in de BIB van Belsele. De vindplaats van de schat in de
omgeving van de Mierennest hebben we opgesmukt met informatie-panelen.

De Raaklijn vzw heeft onlangs het startschot gegeven voor een heemkundige
kring, die als feitelijke en onafhankelijke vereniging verder zal werken.
De doelstelling van deze heemkundige kring is het oude en recente erfgoed in de
kijker plaatsen, door periodiek een brochure uit te geven over een welbepaald
thema, er een tentoonstelling aan koppelen en een webstek.

BULSELE - BELSELE –
BELSEELE – BELZEELE

BELCELE – BELZELE – BELLA CELLA - …

BLOEM! BLOEM!
Elke Belselenaar wordt vriendelijk uitgenodigd om zo veel mogelijk materiaal
over het thema “bloemen” bekend te maken en eventueel tijdelijk uit te lenen of
te schenken!
Dit kunnen oude prenten zijn, documenten,
dia’s, filmpjes enz.
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Trage Wegen
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Belsele

De Raaklijn bekommert zich al vanaf haar ontstaan in 1991 om trage
wegen.
Het digitale trage wegenproject te Belsele loopt sinds 2011. Toen zijn
we begonnen met de inventarisatie van alle wegels over het hele
grondgebied.

Virtueel wandelen langs trage wegen in Belsele.

Kunst en trage wegen in Belsele
Het kunstwerk
aangebracht aan de
rand van de
Stadhoudersboswegel.

De tekening van Pieter
Mallegier voor het
Puiveld’s poëziepad.

De sculptuur (uit de
houten en verouderde
naamplaten) op het
dorpsplein
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Toegankelijke wegel ?
De Raaklijn
bekommert zich
ook om gebruikers
met een
beperking. Deze
twee iconen
verschaffen
duidelijkheid!

Naar waar leidt deze wegel?

Voorlopig brengt deze QR-code u naar de webstek van
DE RAAKLIJN vzw.
Binnenkort verschijnen de iconen ook onder de naamborden van de
trage wegen en kent u de weg van A tot Z met veel info!

&
Beste inwoner,
Deze infobrochure kan u samen met vele andere dossiers raadplegen op
onze webstek.
Indien u tweemaandelijks geïnformeerd wilt worden, dan is een lidmaatschap
(zie pagina 2) zeer welkom!

DEZE BROCHURE
KWAM TOT STAND
MET DE STEUN VAN
THERMEN KATARA
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