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DE RAAKLIJN KATERN:  jaargang 24,  nr.120 
Bijlage bij « ‘t Groene Waasland »  nr.195, maart 2016. 

(v.u. Firmin De Beleyr, Belsele) 
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Fiets mee vanuit Sinaai of Belsele naar Sint-Niklaas op de dag van Het Park op 29 mei.  

Geniet van de gratis sneukels! 
Versier jouw fiets en maak kans op een prijs! 
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25 jaar geleden namen een groepje  Belselenaars het voortouw in 
handen om een verkaveling in het Hof Van Belsele tegen te houden. 
Omer Burm, Fred Van Remoortel, Lieve Driljeux en Firmin De Beleyr 
besloten samen met een groep vrijwilligers “van het eerste uur” verder te 
werken onder de naam: “De Raaklijn”. 
 
Een jaar later werd de vereniging onder de naam “De Raaklijn” een feit 
en het bijhorend tijdschrift  “ DE RAAKLIJN KATERN” verscheen vanaf 
dan zonder één onderbreking. 
 

We zijn dus 25 jaar bezig en 120 katernen verder! 
 

De vraag stellen wat onze vereniging heeft betekent voor Belsele is 
moeilijk te beantwoorden, het is wel gemakkelijk na te gaan.  
Alle katernen, en bijgevolg onze historiek, zijn te raadplegen via onze 
website. ( www.deraaklijn.be ) 
 
Het 25-jarige verloop van de Raaklijn kan je opsplitsen in drie periodes: 
de offensieve-, de defensieve-  en de creatief opbouwende periode. 

• De offensieve periode was gekenmerkt door ons verzet tegen 
ondoordachte beleidsplannen en de vele bezwaarschriftenacties 
die we moesten voeren tegen verkavelingen, zware 
milieuovertredingen…we waren niet geliefd! 

• De defensieve periode gaf ons de gelegenheid om onze verworven 
positie in Belsele af te dwingen binnen het beleid. Er moest 
rekening gehouden worden met De Raaklijn, in het ene dossier al 
meer dan het andere.  

• De derde periode is de leukste, en daar zitten we nu in: het laat 
ons toe om op een creatieve manier én opbouwend mee te werken 
met het beleid! 

 
Terugblikken is mooi en kan leerrijk zijn. Vooruitkijken naar de toekomst 
is veel belangrijker. 
Een vereniging zoals De Raaklijn kan staan en vallen met een of enkele 
personen. In het geval van De Raaklijn gaat het de positieve kant op: de 
talrijk bijgewoonde vergaderingen, de overdracht van 
verantwoordelijkheden naar jongere en bewuste Belselenaars is iets 
waar de oprichters van gedroomd hebben. 
 

 

Zilveren groet! 
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Hoe de toekomst van de leefomgeving in Belsele er uit gaat zien, is een 
combinatie van beleidserfenissen uit verleden en de wilskracht van alle 
betrokkenen om er het beste van te maken. 
 
Deze katern is een mooie illustratie hoe onze werking in elkaar zit.  
We blijven opkomen en ijveren voor het historische erfgoed in Belsele. 
De kapellekes van Belsele zijn zo’n voorbeeld. 
 
We blijven ijveren voor de openstelling van trage wegen en lange 
afstandsfietspaden. 
De openstelling van het Molenbeekpad is zo’n voorbeeld. 
 
Wij blijven ideeën lanceren…en we doen heel graag mee met leuke 
acties en activiteiten als die zich aandienen. 
De dag van het park is zo’n voorbeeld. 
 
Op de laatste algemene vergadering van De Raaklijn vzw werd een 
overzicht gegeven van onze jaarwerking. Voor velen was dit een 
verrassing: “ hebben wij dit allemaal gerealiseerd en gedaan?” 
 
Ons voorstel om uw lidmaatschap voor 2016 (12€) te boeken op naam 
van uw hele gezinssamenstelling werpt nu al vruchten af. 
Ons ledenaantal stijgt flink door deze boekhoudkundige ingreep. 
 
De komende activiteiten die we dit jaar organiseren zullen telkens in het 
teken staan van 25 jaar De Raaklijn. 
Reden genoeg om uw lidmaatschap te vernieuwen. 
 
In de volgende katernen van 2016 komen we terug op deze zilveren 
jubilee! 
 
Veel leesgenot 
 
Firmin De Beleyr 
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In onze vorige katern kon je kennis maken met “ ‘t Eynde van de 
Weirelt”  

 
Het artikel werd geschreven door historica Ann Pieters. Zij kent de 
geschiedenis van Belsele als geen ander. Samen met Dirk Van Der 
Speten, coördinator van muziekclub ’t Ey, hebben zij een akkoord 
gesloten om 7 teksten te publiceren in ‘t Eyschrift. Ann schrijft de teksten 
en Dirk en zijn ploeg gaan proberen er muziek op te maken. 
Deze samenwerking wordt nu uitgebreid naar De Raaklijn vzw. Buiten de 
7-delige artikelenreeks over erfgoed in Belsele en de muzikale omlijsting 
wordt er uitgekeken naar een wandeling doorheen de mooiste plekjes in 
Belsele op 20 maart 2016 (dit is waarschijnlijk al voorbij als u dit leest) 
 

In deze katern publiceren we nu het 2e historische artikel van Ann: 
 

Het landschap van ’t Eynde van de Weirelt. 
 

Vandaag bekijken we het landschap rond ’t Ey. We starten ons verhaal 
ergens rond het jaar 1400 en gaan op stap met Dirc, inwoner van het 
dorpje Belcele.  Dirc en zijn familie wonen op de rand van de Cauter en 
het Eynde van de Weirelt. De mensen van het middeleeuwse Belcele 
kennen hem als Dirc Van’t Eynde. Dirc leeft van de opbrengst van zijn 
akkertje op de Cauter: gerst voor de dagelijkse gerstepap, een beetje 
groenten voor de soep. Bessen, noten, honing en brandhout haalt hij uit 
het omringende bos. Kledij heeft hij geërfd van zijn vader (kledij gaat 
generaties mee want mensen leefden toch maar 30 à 40 jaar). 
Belastingen betaalt hij in natura:  een tiende van zijn oogst gaat naar de 
man van de graaf. Toch is een beetje contant geld welkom: Dirc wil een 
nieuwe muts en Tanneken, zijne huysvrouwe  wil een rood lint om in 
haar haar te knopen.  Dirc heeft een kleine bijverdienste die hem een 
paar penningen oplevert: hij speelt doedelzak en fluit. Als er iemand 

Landschap van ’t Eynde van de 
Weirelt  

 



 6 

trouwt in het dorp wordt hij gevraagd om het trouwfeest een vrolijke noot 
te geven. Vandaag spelen ze op een bruiloftsfeest in Sinaai. Om ginder 
te geraken moeten ze door het woeste, wilde land van het Eynde van de 
Weirelt. We volgen Dirc en zijn familie op hun voettocht en gaan eens 
kijken wat er allemaal veranderd is in het landschap tussen 1400 en 
2016. Maar eerst gaat Dirc langs het Boschcappelken om bescherming 
te vragen tegen bosgeesten en ander gespuis dat huist in het Eynde van 
de Weirelt. Onze Boskapel? Neen, in Dircs tijd stond het 
Boschcappelken aan de rand van het bos (huidige kruising van de 
Lokerse Baan en Dorpstraat).  

 
Kapel Onze-Lieve-Vrouw Troost in 

Nood 
 
Neoclassicistisch getinte bakstenen 
kapel uit 1816 met een chronogram 
in de geveltop. 

Het huidige kapelletje is herbouwd in de twintigste eeuw, één steen van 
een oudere versie zit boven de deur. 
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Daarna vertrekt Dirc via de Cauterwegel richting Sinaai. De weg gaat 
naar beneden, afzakkend naar het valleigebied van de Belselebeek. Dat 
dit een serieus niveauverschil is met de akkertjes van de Cauter kan je 
goed zien aan de spoorwegbedding. Het treinspoor tussen de 
Koutermolenstraat en Duizend Appels ligt enkele meters hoger dan de 
fietswegel.  

 
Je ziet hier goed hoe de middeleeuwse mens de hoogst gelegen en dus 
droge gronden opzocht om zich te vestigen.  
 
Dirc, Tanneken en de kinderen stappen door een landschap met eiken 
(op de drogere plekken), elzen (op nattere plekken), struiken, heide. Een 
grote verscheidenheid van landschapjes op een kleine oppervlakte. Wij, 
moderne mensen, zien nu vooral sparren en dennen. Dit zijn snelle 
groeiers en vlug kaprijp. De huidige bomen zijn hier pas na de Eerste 
Wereldoorlog aangeplant. Tijdens de oorlog hadden de Duitsers het 
bezette België quasi volledig geplunderd. Zij hadden het hout nodig  aan 
het Ijzerfront om hun loopgrachten te stutten  en als brandhout. De 
bomen in het Waasland werden overal gekapt, naar het station Duizend 
Appels gebracht en met de trein naar West-Vlaanderen  gebracht. En 
omdat de Limburgse mijnen ook na de Eerste Wereldoorlog in volle 
productie gingen was er na de oorlog een groot tekort aan hout.  
En dan zijn er mensen die een kans zien om geld te verdienen aan vlug 
groeiend hout. 
En zo werden de akkertjes van de huidige Bezekoek omgevormd naar 
bosland. 
Wat wij, moderne mensen ook zien aan de rand van het bos zijn de bolle 
akkers.  
 

Het lager gelegen weidegebied is gevormd door de Belselebeek die 
onder het spoor doorloopt richting Sinaai. 
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Dirc kent wel de vlakke, zandige akkertjes van de Cauter, maar dit type 
akker heeft hij nooit gezien. Het is pas na zijn tijd, in de 15de/16de eeuw, 
dat de dorpsbewoners beginnen met de ontginning van het Eynde van 
de Weirelt. Dit land lag lager dan de Cauter, was veel natter en men 
moest een speciale techniek gebruiken om dit water weg te krijgen. 
Vanaf de rand van de akker bracht de boer grond naar het midden van 
de akker, met de hand of met een molleberd (= plank waarmee de aarde 
versleept werd). Wanneer dit eeuwen aan een stuk gebeurt  krijgt de 
akker zijn bolle vorm. Om de grond nog meer te ontwateren werden 

Het landschap met bolle akkers tussen de bosranden. 
Aan de horizon ligt het verre Sinaai. 

De Belselebeek kronkelt doorheen het landschap van de Kouter. 
 Foto bekeken vanuit de Kouterstraat in de richting van Belsele. 
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grachten gegraven en bomen (vooral wilgen en populieren) geplant 
langs die grachten. Het is een typische akkervorm in het natte, drassige 
Waasland, maar het komt ook in andere Europese streken voor. 
Vandaag moeten wij nog eens extra goed naar deze bolle akkers kijken.  
Dit type akker vraagt zeer veel onderhoud en  samen met de boeren die 
eeuwenlang zorg hebben gedragen voor deze akkers zijn ze nu aan het 
verdwijnen. 
Dirc en Tanneken stappen verder op de wegel die er gelukkig droog bij 
ligt. Deze wegel ligt “strategisch” boven op de top van de stuifzandrug 
die gans Vlaanderen doorkruist. De zandrug is ook hoger gelegen dan 
het omringende bos maar in tegenstelling tot de Cauter is de grond van 
de stuifzandrug van slechtere kwaliteit en onbruikbaar voor landbouw. 

 

Stuifzanden. 
(Gruisgesteenten) 

De dekzanden zijn de stuifzanden van  het pleïstoceen die 
Vlaanderen hebben bedekt. 

De stuifzanden van de Bezekoek, de Mierennest en de bossen van 
Puivelde  zijn opgewaaide dekzanden van onbegroeide vlakten die er 

de zandruggen en landduinen deden ontstaan. 
In het valleigebied van de Durme (Moervaart) zijn het rivierduinen. 

Uit stuifzand zijn de lichte kalkdeeltjes verdwenen: door het 
herhaaldelijk opwaaien zijn die verspreid of ze zijn uitgeloogd naar het 

diepere grondwater dat dan kalkrijk is geworden. 
Stuifzanden aan de kust verschillen fel van de stuifzanden van het 

binnenland. 
Bron: website van Omer Burm (geologie van de Belselebeek)  

www.omerburm.be 
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Halverwege hangt nog een 
kapelletje aan een boom: het 
Kloosterboomkapelletje, de 
voorloper van onze Boskapel.  

 
 
 
 
 
 

Even verpozen en dan verder naar Sinaai. Kort voor de middag arriveren 
de Van den Eyndes op hun bestemming en kan het feest beginnen. 
 

 
Kapel Onze-Lieve-Vrouw Troost in Nood 

Boskapel 
De kapel is in 1920 opgetrokken als 
aandenken aan de slachtoffers van 
Wereldoorlog I 

De laatste rechte lijn naar Sinaai is de 
Belselewegel naast de Belselebeek. 
Volgens de atlas der buurtwegen: 
noemt deze weg de Cauterwegel! 

 

Onder: de tocht van Dirc vanaf ’t Eynde van de Weirelt naar het verre Sinay! 
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Waar men gaat langs 
Vlaamsche wegen 

Oude hoeve, huis of tronk 
Komt men u, Maria, tegen 

Staat Uw beeltenis te pronk 
Lacht ons toe uit lindengroen 
Bloemenkrans, of blij festoen 

Moge 't nimmer hier 
verand’ren 

O, Gij Lieve Vrouw van 
Vlaand’ren * 

 
 

Op initiatief van Biblioteca Wasiana werd vorig jaar naar 
aanleiding van open monumentendag een 
fototentoonstelling opgezet. 
Hierbij werden twee brochures “Tussen kerken en 
kapellen” met fietskaart uitgegeven.  
 
De ene kaart volgt een route van 36 km over Sint-
Niklaas, Belsele en Sinaai; de andere fietskaart leidt je 
langs Nieuwkerken en Sint-Niklaas over 28 km. 
Onderweg maak je kennis met rijke erfgoed van 
religieuze bouwwerken, groot en klein, verspreid over 
onze stad, en krijg je wat beknopte info mee. De kaartjes 
zijn enkel samen te koop voor de wel erg democratische 
prijs van 2 euro. (Dienst toerisme, grote markt) 

 
 

Kapellekes 
 

* Uit het lied: “”onze Lieve Vrouw van Vlaanderen” 
Tekst: priester Aygust Cuppens (1862-1924) 
Muziek: Lodewijk de Vocht (1887-1977) 
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Chris Stoop, documentalist Biblioteca Wasiana vzw, doet dit jaar beroep 
op De Raaklijn om mee te helpen aan het uitstippelen van een fietsroute 
langsheen kapellen, kleine gevelkapellen en boomkapellen in Belsele. 
De invantarisatie is achter de rug. De foto’s werden op punt gezet door 
Etienne Van Haevermaet. 
 
De bedoeling is om een tentoonstelling op te zetten in de kerk van 
Belsele vanaf 13 tot en 17 mei. 
Hierbij zal ook een brochure gekoppeld zijn veel informatie en foto’s van 
de kapellen en kapellekes in Belsele en Puivelde. 
De Raaklijn stippelt de route uit. Deze keer enkel op het grondgebied 
van Belsele. 
 
We waren zelf verrast over het aantal kapellen die nog te zien zijn: 

Meer dan 80 ! 
Dat laatste was wel de belangrijkste voorwaarde: ze moeten te zien zijn 
van op het openbaar domein. 
Ook zullen we trachten enkele replica’s te maken van een boomkapel en 
gevelkapel. 
 
Selectie kapellen en kleine losstaande stenen kapelletjes: 
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Selectie boomkapellen: 

 
Selectie gevelkapellen 
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TENTOONSTELLING   KAPELLEKES 
13-14-15-16-17 Mei 

Op 13 mei de officiële opening + receptie 
 

SINT-ANDREAS EN GISHLENUS KERK 
Meer info volgt via de stadskroniek 

Wie zich geroepen voelt om de handen in elkaar te slaan 
en mee te werken aan een replica, laat iets weten aan 

Firmin De Beleyr. 
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2002: De Raaklijn lanceert het voorstel om langsheen de drie 
belangrijkste beken in Belsele een wandelpad in te richten. De 
Molenbeek is er één van. 
2003: De Raaklijn maakt haar voorstel van de Molenbeek bekend op de 
stedelijke milieuraad Stramin. 
2004: De molenbeek wordt geïnventariseerd. 
2007: We schrijven het nieuwe stadsbestuur aan om werk te maken van 
ons voorstel. 
In de  6 jaar die daar op volgden werd er zo goed als niets gerealiseerd. 
Het dossier werd doorgeschoven naar de gemeente Sint-Gillis. 
2013: Het nieuwe stadsbestuur maakt in haar beleidsplan het 
lobbenstadmodel bekend.  
De Molenbeekroute is een mooie lob of groene vinger die in dit model 
past en ons voorstel werd mee opgenomen. 
2014: In onze katernen van januari (nr. 109) en mei (nr. 111) gaan we 
uitgebreid in op de realisatie van het hele Molenbeektraject. 
 
http://www.deraaklijn.be/katern/109.pdf 
http://www.deraaklijn.be/katern/111.pdf 
 
2015: De raaklijn tekent een plan uit om de fietser in de Marktstraat veilig 
te laten oversteken. De presentatie Molenbeek is te bekijken via onze 
website: www.deraaklijn.be 
2016: De werken aan de Molenbeek zijn gestart. We voorzien een 
inhuldiging op de dag van de trage weg in oktober. 
 

Molenbeekpad 
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14 jaar na de lancering van ons idee wordt de realisatie van deel 1 een 
feit. 
 

 
Nu rekenen we er op de realisatie van resterende delen 2,3 en 4 nog 
tegen het einde van deze legislatuur een feit zullen zijn.  
De berichten die we ontvingen van schepen Wout De Meester en vanuit 
de provincie lijken alvast optimistisch. 
Maar er zal nog veel water door de Molenbeek vloeien vooraleer we 
kunnen fietsen vanuit de kern van Sint-Niklaas naar Belsele – Puivelde. 
Hieronder de ontbrekende schakels tussen Sint-Niklaas en Belsele. 
 
Deel 2: deel tussen de Marktsraat en Gentstraat 
Deel 3: deel tussen de Gentstraat en Hoge Bokstraat 
Deel 4: deel tussen de Hoge Bokstraat en Sint-Niklaas (MIWA) 
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“Dag van het Park”  heeft 
traditiegetrouw elke laatste zondag 
van de maand mei plaats.  
Dit jaar is dat op zondag 29 mei 2016, 
met als thema: 'Het park, gelukkig 
dichtbij'.  
Ben je op zoek naar een beetje 
alledaags geluk?  
Het park lacht je toe en laat je 
genieten.  
En gelukkig vind je altijd een park 
dichtbij. 

 
Op vraag van het stadsbestuur doet De Raaklijn heel graag mee met de 
editie 2016 “dag van het park”. 
 

Wat mag je verwachten op 29 mei ? 

 
Fietsen en sneukelen naar het park op 29 mei ! 

 
Vanuit Sinaai-Belsele heeft De Raaklijn een fietstocht uitgestippeld.  
Men kan dus vanuit Sinaai starten en zo verder te fietsen over Belsele 
richting Sint-Niklaas. De tocht is ongeveer 12 kilometer lang en komt 
zowel langs de op stapel staande bos- en parkprojecten in beide 
deelgemeenten, als langs de kapellekes van de Kapellekesroute. 
 

Dag van het Park 
 

Fietstocht vanuit de deelgemeenten  
 

Infomoment Clementwijk 
 

Onthulling gedicht stadsdichter 
 

Picknick in het park 
 

Muzikale omlijsting 
 

Meiboomplanting “Boerke Naas” 
 

Tuttenboom 
 

Kinderanimatie + infostands natuurverenigingen 
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De tocht houdt op enkele plaatsen even halt voor een sneukelmoment: in 
Den Bezenkoek en de Omloopdreef. De sneukels verwijzen naar park en 
bos: een bezenkoek, een bosbessenjeneverke,… 
 
Er kan dus vanaf 9 u gestart worden op de Dries in Sinaai. De eerste 
sneukel wordt u aangeboden op den Bezenkoek. Van daar uit fietsen we 
via de Kouterstraat richting Eikenlaan om via de Marinswegel verder te 
fietsen via de Moortelhoekstraat en van daar uit in de Omloopdreef de 
tweede sneukel te nuttigen. 
De fietstocht gaat verder via de Pijkedreef richting Clementwijk. Daar 
ontvangen u de toekomstige bewoners van deze wijk en krijgt u een 
derde sneukel. Langs de spoorwegroute en via het centrum fietsen we 
naar het stadspark. 

 
Via deze link kan u de fietsroute meer in detail bekijken. 
http://nl.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=12372521 

 

 
 

De sneukels zijn gratis maar niet onbeperkt. 
Inschrijven is daarom gewenst. 

Telefoontje naar de milieudienst van Sint-Niklaas: 03 778 30 00 
of een mailtje naar Marte Van de Vijvere : 

marte.vandevijvere@sint-niklaas.be 
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U bent altijd welkom op onze 
samenkomsten in 2016 

 
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 2016 
25 april, 30 mei, 27 juni, 

26 september, 31 oktober, 28 november, 19 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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Onlangs vernamen we het overlijden van Piet 
Brak. 
Piet zijn gedicht over de Stadhoudersboswegel 
blijft een herinnering aan een fijn,  poëtisch 
en kunstzinnige mens… 

 


