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DE RAAKLIJN KATERN:  jaargang 23,  nr.118 
Bijlage bij « ‘t Groene Waasland »  nr.193, november 2015. 

(v.u. Firmin De Beleyr, Belsele) 
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Beste lezer, 
 
De laatste katern van De Raaklijn van dit jaar is ingeblikt.  
Dit nummer dat u in de bus krijgt is tot stand gekomen door de 
samenwerking van verschillende leden van De Raaklijn. 
 

• Er is een redactieraad actief om u op de hoogte te houden over de 
leefomgeving in Belsele . 

• Er is een werkgroep die zich ontfermt over “den Akker”. 
• Er is een werkgroep “trage wegen” die waakt en werkt rond dit 

erfgoed in onze gemeente. 
• Er is een werkgroep “water” die de beken van Belsele zichtbaar en 

kenbaar maakt. 
• Er is een webbeheerder die onze webstek actueel houdt. 
• Er is een fotograaf die Belsele in beeld blijft brengen. 
• Er is een groep leden die de dagelijkse werking van de Raaklijn en 

haar waakvlamfunctie op verschillende terreinen helpt vervullen. 
Deze leden komen elke maand samen op de vastgestelde data.  

• Er is een secretaris, een penningmeester en een voorzitter die de 
stijgende planlast van een kleine vzw zoals De Raaklijn onder 
controle proberen te houden. 

 
En dan bent u daar gelukkig ook nog:  lezer en ondersteunend lid, maar 
het is niet genoeg… 

 
familielid  =  enkelvoud   familieleden  =  meervoud 

 
…wij hebben een plan opgezet om het ledenaantal van De Raaklijn te 
verdubbelen. 
Wij vragen, bij de hernieuwing van uw lidmaatschap, dat u bij de 
overschrijving ook uw partner en/ of gezinsleden vermeldt als lid. 
 
Officieel is iedereen uit uw gezin dan lid van De Raaklijn en kunnen wij 
ons in Belsele profileren als: 
 

• een vereniging met meer dan 300 leden! 
• een vereniging die met zijn allen blijft opkomen voor de 

leefomgeving ! 
 
Vriendelijke groet! 
 
Firmin De Beleyr 

 De laatste herfstgroet! 
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Met deze rubriek willen we: 

1. onze inspanningen rond trage wegen uitvoerig toelichten, 
2. de tegenkantingen die we ondervinden rond trage wegen aan de kaak stellen, 
3. de verwezenlijkingen die vanuit het beleid gevoerd worden rond trage wegen 
bekend maken, 
4. de wegels opvolgen tot de volledige openstelling ervan, 
5. nieuwe en oude problematieken rond trage wegen aankaarten tot ze opgelost zijn. 
 

We hangen in deze rubriek alles aan  
de grote klok!  

 
De Houtackerswegel (verbindt de Kouter met de Hooimanstraat) 
 
Oktober en november 2015: We starten het dossier van de 
Houtackerswegel op.  We brengen in de volgende katern meer details 
over deze wegel. U kan de wegel alvast bekijken en virtueel bewandelen 
via onze website: 
http://www.deraaklijn.be/trage_wegen/Belsele%20voetweg%20541.HTM 

 
Onze planning: 

- November 2015: verzamelen van alle gegevens over deze wegel. 
De inventarisatie is al achter de rug, we kennen de betrokken 
eigenaars of pachters. We weten over welke percelen het gaat. 

- December 2015: we schrijven de eigenaars en pachters aan. 
- Januari 2016: we houden overleg met de  eigenaars. 
- Februari 2016: het stadsbestuur wordt betrokken. 
- Maart 2016: de proceduretrein wordt in gang getrokken 

Een tijdskroniek  
over trage wegen 
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- Oktober 2016: opening deel 1 of de hele wegel? Afwachten! 
 
Het was spannend aftellen tot 17 oktober. Op de “dag 
van de trage weg” werd de Stadhoudersboschwegel 
officieel geopend en dit na dertig jaren duw- en 
trekwerk vanuit De Raaklijn. 
 
Het verhaal van deze moeilijke bevalling is te lezen in 
onze vorige katern en vele andere katernen ervoor. 
 
Op de voorpagina van deze katern staat:  
 

“17 oktober 2015, derde keer! goede keer?” 
 

Het vraagteken geeft aan dat we op onze hoede moeten blijven. De 
knelpunten die er waren tijdens de opening en die er zijn bijgekomen na 
17 oktober blijven we melden aan het beleid. 
Een kleine opsomming leert ons dat onze afwachtende en sceptische  
houding terecht is: 
 

• Het nieuwe wandeltraject (tussen de 
Gentstraat en Omloopdreef) is niet 
gemarkeerd met pijlen en naamborden, 
verschillende wandelaars melden ons dat 
zij de weg niet helemaal vonden, 

 
• er is een hinderlijke metalen afsluiting boven het hek (in de oprit 

vanuit de Gentstraat), 

 

Officiële opening van de 
Stadhoudersboschwegel! 
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• de prikkeldraad langsheen de wegel is nog niet 
vervangen door gladde draad, 

 
• de wegel is niet meer zichtbaar omdat de akker is omgeploegd met 

wegel en al, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• de wegel is nog niet gefatsoeneerd zodat er een modderwegel kan 
ontstaan, 

• … 

Het  traject vanuit de Eikenlaan, over de Groenstraat, de Gentstraat tot de Omloopdreef. 

Ondertussen is de wegel wel degelijk open en gaan wij op eigen initiatief 
pijltjes hangen.  

Van jou, als wandelaar, verwachten we dat je ons signalen geeft bij 
eventuele problemen. 
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17 oktober was tegelijk de aanleiding om  
de brochure “wandelen en fietsen in de  
Bezenkoek” officieel voor te stellen. 
Dit gebeurde onder een talrijk  
opgekomen publiek. 
 
Gastsprekers waren schepen van Cultuur Annemie 
Charlier, Jan Maertens van Regionaal Landschap 
Schelde-Durme en afsluitend kwam burgemeester 
Lieven Dehandschutter aan het woord.  
De afsluitende receptie die door het stadsbestuur 
werd aangeboden. 
 
De brochure is gratis te verkrijgen in het BIB-filiaal 
van Belsele, op de toeristische dienst in Sint-Niklaas 
en verder op verschillende locaties in de gemeenten 
die bij het Regionaal Landschap Schelde-Durme 
behoren. 

 
Deze mooie brochure vind je bij deze katern en kan je ook digitaal  
bekijken op onze website. 
www.deraaklijn.be (klikken op wandelen en Bezenkoek) 
 
Mini-tentoonstelling 
 

De tentoonstelling die voor deze gelegenheid was aangekondigd was 
wel heel erg “mini”. 

 
 

De panelen met de 
reproducties van de 16 

detailkaarten en 2 
deelkaarten van de 

Atlas der buurtwegen 
(anno 1840) bleken 

spoorloos verdwenen.  
 

Jammer van dit verlies 
aan kostbaar materiaal.   

Voorstelling wandelbrochure 
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In Belsele is de uitvoering van het trage-wegen-plan zover opgeschoten  
dat de bestelling van naambordjes voor begin- en eindpunt van de 
buurtwegen in zicht komt.  
Op zo’n bordje hoort natuurlijk de naam van de wegel te staan. In 
Belsele danken 38 buurtwegels hun naam, bestaansrecht en juridisch 
statuut aan de Atlas der Buurtwegen van 2 april 1845.  
In dat imposant boekwerk dat met een sierlijk handschrift in vlekkeloos 
Frans is opgesteld en bewaard wordt in het stadhuis van Sint-Niklaas (1), 
heeft elke buurtweg naast een nummer, ook een naam gekregen. Zolang 
de gemeenteraad daaraan geen verandering beslist, die bekrachtigd 
wordt door de bestendige deputatie van de provincie, blijft de atlas de 
referentie. Naambordjes maken zou dus dus een fluitje van een cent 
moeten zijn.  
Onzorgvuldigheid bij vroegere naamgeving en onvoldoende aandacht 
voor de Atlas der Buurtwegen als juridische basis van vele trage wegen 
maakt de keuze voor de naambordjes dus toch niet altijd eenvoudig en 
daarom is de realiteit soms veel complexer. 
 
Enkele voorbeelden:  
 
“De Cauter wegel” 
 
In de Atlas wordt elk voetpad “sentier” genoemd, daarna volgt zijn 
nummer. S33 heet daar “Cauter wegel”. Het gedeelte daarvan dat nog 
bestaat, begint aan de Koutermolenstraat en loopt via de boskapel tot de 
vroegere grens met Sinaai en daar Belselewegel heet(2).  
Op dit traject komen we nu echter drie verschillende naambordjes tegen: 
Cauterwegel, Sinaaiwegel en Belselewegel. 

Een naam voor een wegel 
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“Sinay wegel”  
 
Met die Sinaaiwegel is nog iets merkwaardigs aan de hand. De Atlas 
beschrijft S34 als “Sinay wegel”  een voetweg op een heel andere plaats, 
tussen Kleemstraat (“hameau dit: Gouden Leeuw”) en Groenstraat 
(“hameau dit: Moortelhoek”).  
 

 
Deze Sinay wegel is grotendeels door aangelanden ingepalmd, behalve 
het stuk dat uitgeeft in de Groenstraat; volgens het bordje aan de 
overkant van de straat wordt dat nu beschouwd als een gedeelte van de 
Marins wegel (S64). 
 
 Marinswegel 

Sinay wegel 
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“Hoog steen werk wegel” 
 
De vroegere “St. Andries wegel” (S58) is in de jaren zestig van de 
vorige eeuw verdwenen in de verkaveling van de Molenwijk. Later is de 
benaming gebruikt voor het voetpad tussen Belseledorp en Molenwijk 
dat in de volksmond nog altijd “strontwegel” heet.  
Dat pad is  eigenlijk een gedeelte van de S39 “Hoog steenwerk 
wegel”, die Belseledorp via de Mierennest verbond met de Hoge 
Bokstraat. Het andere nog begaanbaar gedeelte daarvan is de huidige 
Omloopdreef. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Loopt verder  
richting Omloopdreef 

De “Ommeloop wegel”  
is de S42, een pad dat 
noordelijk van de 
Omloopdreef , de 
Groenstraat verbond met 
de Hoge Bokstraat. 
 

Ommeloopwegel Omloopdreef 
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De spelling van de naam 
  
Er is een debat gaande tussen zij die de naam van alle wegels willen 
aanpassen aan de huidige spellingsregels; anderen voelen meer voor 
het behoud van de oude namen omwille van hun historische en erfgoed- 
waarde.  
Maar een naam in drie delen en het willekeurig gebruik van hoofd- en 
kleine letters, blijken voor niemand wenselijk en het handschrift in de 
atlas is niet altijd even duidelijk; bijvoorbeeld:  
 
“Dry schauw wegel” (S53).  
(deze krijgt een andere schrijfwijze op het bord) 

 
 
“Hoog steenwerk wegel” (S39)  
(deze krijgt de naam “Sint-Andrieswegel” op het bord) 

 
 
“Puy veld wegelken” (S63) 
(deze heeft twee verschillende naamborden die beiden afwijken) 

 
 
Stedenbouwkundige verwarring  
 
De benaming wijzigen van bepaalde wegels is vrij eenvoudig, bij andere 
is dit complexer: als de benaming “Cauterwegel“ zou wijzigen in 
“Kouterwegel” dan zijn er twee Kouterwegels in Belsele. Wie woont er 
dan nog in de echte Kouterwegel, want beiden zijn bewoond. 
 
De Sinaaiwegel, die in de Atlas Cauterwegel heet, is ook bewoond. 
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nummer Atlasnaam     ons voorstel 
 
S33  Cauter wegel    Cauterwegel 
S35  Pastory wegel    Pastorijwegel 
S39  Hoog steenwerk wegel  Sint-Andrieswegel 
S41  Stadhoudersbosch wegel  Stadhoudersboschwegel 
S43  Pyckedreef wegel   Pijkedreef 
S45  Boonem wegel    Boonemwegel 
S48  Antheunis wegel    Antheuniswegel 
S49  Durinckx wegel    Durinckxwegel 
S51  Augustin Smet wegel   Augustin Smetwegel 
S52  Weduwe Vos wegel   Weduwe Voswegel 
S53  Dry schauw wegel   Drei Schauwwegel 
S54  Hout ackers wegel   Houtackerswegel 
S55  Duyzend appels wegel   Duizend Appelswegel 
S63  Puyveld wegelken   Puiveldewegel 
S64  Marins wegel    Marinswegel 
S66  Kuylstraet     Kuilstraat 
S67  Kleine caille straet   Kleine Colliestraat 
 
 
 

(1) http://gisoost.be/home/atlasbw.php?kies=deze_atlas&idatlas=024&
wegen  

 
                                     

(2) De website van De Raaklijn bevat van elke wegel een uitgebreid 
dossier, zie: 
http://www.deraaklijn.be/trage_wegen/Belsele%20hoofdmenu%20tr
age%20wegen1.HTM 

 

De werkgroep trage wegen van de Raaklijn vzw doet een voorstel dat 
de standpunten misschien kan verzoenen. Hieronder volgt een tabel 
met in de linker kolom de naam uit de atlas, in de rechterkolom ons 

voorstel voor de naambordjes. 
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Vincent De Meyer heeft de fakkel van webbeheerder doorgegeven aan 
Filip De Beleyr.  

 
Vincent gaf de webstek een nieuw gezicht, stelde de wegelviewer op 
punt en onder zijn hoede werden alle katernen digitaal geplaatst in het 
archief. 
 
Buiten dit veel geraadpleegde archief kan je drie actuele thema’s 
grondiger bekijken: de brochure van de Bezenkoek, de officiële opening 
van de Stadhoudersboswegel en de bescherming van het “Groenhof”. 
 
Drie pictogrammen 
 

• Katern: 
De vijf laatste katernen zijn onmiddellijk 
(in kleur) raadpleegbaar, de andere 
sinds 1993 kan je vinden door te klikken 
op het pictogram. 

 
• Trage wegen: 

Door op dit icoontje te klikken kom je 
terecht op onze wegelviewer. Een uniek 
document in Vlaanderen. 
 

• Wandel: 
Hiermee kan je onze wandelbrochures 
doornemen en eventueel downloaden. 

www.deraaklijn.be  
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Beste lezer, 
 

In 2015 ontving u onze nummers van januari, maart, mei en 
september … 

 
… samen  met   4x ’t Groene Waasland! 
 

 
 
Gebruik het ingevoegde overschrijvingsformulier om lid te blijven! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lidmaatschap 2016! 
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De drukkosten voor 20 pagina’s informatie uit Belsele blijven stijgen! 
Daarom waren we gedwongen om de prijs op te trekken naar 12 Euro! 

 
 
 
 
 
 
Het is niet eenvoudiger geworden om een vereniging zoals De Raaklijn 

financieel recht te houden. 
 

Enerzijds stijgen de administratieve lasten:  
wij moeten belastingformulieren invullen, jaarplanningen binnenbrengen, 
financiële begrotingen opstellen, werkings- en financiële jaarverslagen 

opmaken. 
 

Anderzijds halveren de subsidies: 
Ondanks alle administratieve lasten bleven de subsidies achterwege!  
De subsidie van 2013 hebben wij pas dit jaar ontvangen en wij waren 

bijgevolg bijna financieel “bankroet” . 
 
 
 

  
 
 
 

Op dit ogenblik beschikt De Raaklijn over 160 leden.  
Uw gezinssamenstelling wordt beschouwd als één lid. 

 
 
 
 

Bij vernieuwing van uw lidmaatschap 2016: 
 

Je schrijft 12€ over en je vermeldt: lidmaatschap De Raaklijn vzw 2016! 
MOOI! 

 
Je schrijft 12€ over en je vermeldt:  2 (of 3) namen van familieleden 

als medelid! 
NOG BETER! 

… alles voor 12 Euro … in 2016! 

de subsidies halveren…de lasten 
verdubbelen 

Help het ledenbestand van De Raaklijn 
vzw verdubbelen! 

OPROEP! 
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Sint-Niklaas gaat een 
klimaatengagement aan met 

Europa. De stad wil tegen 2020 
minstens 20% CO2 minder 

uitstoten. Bijkomend heeft de 
stad de ambitie om een 

klimaatneutrale stad te zijn tegen 
2050. 

 
Het klimaatplan van Sint-Niklaas werd goedgekeurd in de gemeenteraad 
van 24 april 2015. 
Het klimaatplan omvat een globale visie en strategie tegen 2050 en een 
actieplan 2015-2020, met een set van concrete maatregelen in 
verschillende domeinen om de vooropgestelde doelstellingen (20% CO2-
reductie tegen 2020) te realiseren. 
Het klimaatplan kan je terug vinden via de website van Sint-Niklaas: 
http://www.sint-niklaas.be/document/klimaatplan-sint-niklaas-2015-2020 

 
Gratis bomen met bomenwaaier 
 
Het stadsbestuur gaf zelf het goede voorbeeld  
door haar campagne   “uit het goede hout 
gesneden” op te starten met een mooi initiatief. 
 
Op de marktdag van donderdag 12 november 
verdeelde de stedelijke groendienst gratis 1500 
jonge bomen onder de marktbezoekers.  
Het aanbod bestond uit een ruime keuze: 
Zomereik - Zwarte Els - Haagbeuk - Winterlinde - 
Zoete Kers - Ruwe Berk - Eenstijlige Meidoorn - 
Gelderse Roos - Europese Vogelkers - Hazelaar 
- Schietwilg - Sleedoorn - Wilde Lijsterbes - 
Wilde Kardinaalsmuts - Sporkehout 

Even doorbomen rond het klimaatplan 
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Samen met de boom kreeg men een unieke, educatieve bomenwaaier, 
waarin de basiskenmerken van een aantal soorten worden beschreven. 
De groendienst stelt ook een fiche ter beschikking met planttips voor uw 
kersverse boom.  
(er zijn nog steedswaaiers ter beschikking op de milieudienst) 
 
Aan de stedelijke adviesraad voor milieu en natuur 
STRAMIN werd gevraagd om op het grondgebied van 
Sint-Niklaas locaties te zoeken om bomen en struiken 
aan te planten. 
Voor het grondgebied Belsele neemt De Raaklijn deze 
nobele daad op zich.  
 
Tim Van Erck is lid van de Raaklijn en heeft de straten, 
pleinen en wegels in Belsele ondertussen verkend. 
Tim is beroepshalve goed geplaatst om de juiste boom op de juiste 
plaats te krijgen en met zijn passie voor de imkerij, weet hij bovendien 
welke bomen in de smaak vallen bij de insecten zoals bijen, vlinders enz. 
 
Zijn voorstellen zijn ondertussen overgemaakt aan het stadsbestuur via 
STRAMIN. 
 
Locaties in Belsele (en de rand) 
 
Voor bijen liet Tim zijn keuze vallen op linde, wilg, spork, cornus mas, 
meidoorn… 
 
De straten maar ook beeklopen die in de volgende katern gaan 
besproken worden zijn: Gentstraat, Warme Nauwstraat, Kwade plas, 
Oude Kroonstraat, Braemstraat en de Molenbeek. 
 
Essenziekte 

 
Belsele blijft niet gespaard van de essenziekte. In 
de Kleemstraat zijn er verschillende bomen zo 
goed als afgestorven. 
 
We stellen voor om de essen niet meer te 
vervangen door soortgenoten die waarschijnlijk 
hetzelfde lot zullen ondergaan. 
 
We weten op dit ogenblik nog niet hoe deze ziekte 
zich over de essen gaat verspreiden. Maar het 
beeld zoals hiernaast is wel al kenmerkend in de 
Kleemstraat. 
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U bent altijd welkom op onze 
samenkomsten in 2015 

 
Deze gaan door in het Parochieheem. 

 

 
De werkgroep ‘Trage wegen’ gaat 

de Raaklijnvergadering vooraf. 
 
 
 
 

De Raaklijn vzw 
Vereniging voor de kwaliteit van de omgeving te 

Belsele. 
 
 
 
 
 
 
 

 

De vergaderingen van 2015 
 

14 december 
 
 
 

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

firmin.de.beleyr@telenet.be 
lidmaatschap €12  

IBAN BE31 0001 5279 9955 
Website:      www.deraaklijn.be 

 

De Raaklijn vzw 
INFO 
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