DE RAAKLIJN KATERN: jaargang 24, nr.123
Bijlage bij « ‘t Groene Waasland » nr.198, nov. 2016.
(v.u. Firmin De Beleyr, Belsele)

Tragewegenprojecten
in Belsele
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Directeur (van het Provinciaal Administratief Centrum) Mark Cromheecke
overhandigt de eerste prijs aan Gustaaf Lerno van vzw De Raaklijn.
Op de achtergrond medewerker van De Raaklijn: Jan Van Damme
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Voorwoord
Beste lezer,
We zijn aan de laatste katern van dit jaar gekomen. Dit nummer
sluit een hoofdstuk af uit de geschiedenis van onze vereniging.
Tot nu toe hielden wij u op de hoogte via de katern en via de
webstek: www.deraaklijn.be
Vanaf januari 2017 wordt de digitale nieuwsbrief gelanceerd. U kreeg in
de vorige katern de gelegenheid om u op deze nieuwsbrief in te
schrijven.
Vele leden opteren om de katern van De Raaklijn en het
Groene Waasland per post te krijgen, maar ze willen ook de
nieuwsbrief ontvangen.
U kunt zich afvragen waarom een nieuwsbrief nodig is. Wij vinden het in
ieder geval een meerwaarde voor onze leden.
Mocht de nieuwsbrief al in voege zijn dan zou je al 14 dagen weten dat
wij de eerste prijs mochten ontvangen voor ”het meest geslaagde
trage-wegenproject in Oost-Vlaanderen”. De prijs bedraagt 1000 Euro!
Met de nieuwsbrief ontvangt u twee maal onze katern: digitaal en per
post. Digitaal is de katern in kleur, per post zijn enkel de coverpagina’s
in kleur. Een katern laten drukken in kleur is te duur.
Met de nieuwsbrief ontvangt u brochures en dossiers over allerlei
thema’s.
Met de nieuwsbrief kan je onmiddellijk linken naar andere
webstekken: zoals ABLLO, Stramin, Trage wegen, enz…
Met de nieuwsbrief wordt u uitgenodigd voor speciale
evenementen waarbij de plaatsen beperkt zijn….
Kortom we starten in 2017 met een nieuwe uitdaging. Mis de
nieuwsbrief van Januari 2017 niet, want daar zit reeds een verrassing in!
Verder wensen we u en de hele familie een zalige kerstperiode en
een gelukkig nieuw jaar toe!
Firmin De Beleyr
Voorziter De Raaklijn vzw
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Uw lidgeld in 2017

5 x de katern De Raaklijn en ’t Groene Waasland + digitale nieuwsbrief!

Optie 1: voor 2017 is het lidgeld € 12
Je ontvangt ‘t Groene Waasland + de katern per post (en
geen digitale nieuwsbrief.)
Optie 2: voor 2017 is het lidgeld € 12
Je ontvangt ‘t Groene Waasland + de katern per post
en een digitale nieuwsbrief.
Optie 3: voor 2017 is het lidgeld € 8
Enkel het Groene Waasland per post en een
digitale nieuwsbrief waarin de katern is opgenomen.

Indien je nog niet gekozen hebt:
mailen naar:
firmin.de.beleyr@telenet.be
Vanaf januari 2017 start de nieuwe formule!
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De Raaklijn vzw in de prijzen met
‘het meest geslaagde tragewegenproject’
We laten de provincie aan het woord:

“Vzw De Raaklijn uit Belsele wint prijs 'meest
geslaagde tragewegenproject van Oost-Vlaanderen.”

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseerde recent een wedstrijd voor het
meest geslaagde tragewegenproject en kende de eerste prijs toe aan vzw
De Raaklijn uit Belsele (Sint-Niklaas). De vzw stelde een totaalproject voor
over de tragewegenwerking die ze de laatste jaren ontplooide
(herinrichtingen, wandelingen, kunstproject).
Er werden 12 projecten van gemeenten en andere organisaties ingediend. De
meeste projecten gaven een overzicht van de werking die gemeenten of
organisaties in de laatste 5 tot 10 jaar ontplooiden rond trage wegen:
herinrichtingen van trage wegen of de inrichting van nieuwe trage wegen, de
organisatie van wandelingen en wandelbrochures, het plaatsen van
naambordjes langs de wegen, zelfs kunstprojecten langs trage wegen.
Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor mobiliteit: "Het werd nog maar
eens duidelijk dat in Oost-Vlaanderen heel wat inwoners en gemeenten
actief zijn rond trage wegen. Met deze wedstrijd willen we de meest
geslaagde projecten in de kijker zetten en belonen."

De prijs en eer ging dus naar De Raaklijn. We krijgen beschikking
over 1000 Euro. Met dit geld mogen we een project uitwerken dat
verband houdt met trage wegen.
Terwijl u dit leest hebben wij met de werkgroep “trage wegen” van De
Raaklijn al een beslissing genomen wat we met dit bedrag gaan doen.
Het zal in ieder geval verband houden met de onderwerpen uit
ons dossier dat in de prijzen is gevallen
We geven het dossier met de 8 thema’s verkort weer.
Uiteraard kan je het binnenkort ook digitaal raadplegen op onze website:

www.deraaklijn.be
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Tragewegenprojecten
in Belsele

1. Virtueel wandelen langs trage wegen in Belsele.
Vier jaar hebben we gewerkt aan de digitalisering van alle trage wegen in Belsele.
Via onze website:

www.deraaklijn.be

klik op het icoontje:

zo komt u terecht op pagina “trage wegen in Belsele hier kan je
kiezen tussen de officiële wegels en de feitelijke wegels:
u treft een naamlijst met de namen van de
wegels, een noord/zuid kaart met de wegels
een overzicht van alle wegels op een
pagina juridische gegevens

Je ontdekt er o.a.:
info uit de atlas der buurtwegen
traject van de wegel op de Atlas der
Buurtwegen traject van de wegel op een recente
satellietfoto historische info
fotografisch traject
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2. Zwerfvuilacties, houtwallen bouwen, grachten graven…
langsheen de Stadhoudersboswegel
Voor de zesde keer komen de leerlingen uit het 4e jaar BSO van EDUGO
campus Glorieux uit Oostakker (Gent) naar Belsele met de trein voor het
bosproject. Dit gedurende twee dagen.
Het bosproject is meervoudig:
het verfraaien van de Stadhoudersboswegel door de takkenhaag aan te vullen,
het uitgraven van de dichtgegroeide grachten, zij brengen zelfs een
graafmachine mee!
het ontdekken van de trage wegen en de natuur in Belsele,
in zoveel mogelijk straten en wegels het zwerfvuil ruimen.
In 2016 haalden ze in de Gouden Leeuw en omgeving 113 kg zwerfvuil op!
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3. Kunst en trage wegen in Belsele
We hebben een kunstwerk
aangebracht aan de rand van
de Stadhoudersboswegel.



We gaan een sculptuur
oprichten op het dorpsplein
met daarbij de nodige info
over de trage wegen in Belsele.

4. Trage wegen en smartphone:
Wie niet van Belsele is en er toch wil wandelen, kan met behulp van een smartphone de QR-code
opladen en wandelen met een virtuele gids!
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5. Trage wegen in wandelbrochures:
De Raaklijn ontwerpt verschillende
wandelbrochures.
Deze kan je bekijken via onze website of
via wandelwebsites zoals:
www.wikiloc.com

Soms ontwerpen we wandelbrochures
in samenwerking met het Regionaal
Landschap Schelde Durme

6. Trage wegen langs waterlopen:
We plaatsen aan alle waterlopen en beken een houten naambord.
We hebben o.a. de Belselebeek, de Molenbeek, de Ransbeek, de
Paradijsbeek, de Schoonhoudbeek, de Omloopbeek…
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7. Trage wegen spotten:
Wegspotters vanaf 2017 in Belsele!
Wegspotters zijn vrijwilligers die een vooraf bepaald aantal trage wegen vier
maal per jaar afwandelen en knelpunten langs die trage wegen melden via een
digitaal systeem ‘Mobimelder’.
Deze meldingen worden ontvangen door een gemeentelijke ambtenaar die de
knelpunten aan de juiste diensten doorgeeft (bijvoorbeeld snoeien of maaien:
groendienst, opruimen sluikstort: netheidsdienst, opvullen putten: dienst openbare
werken) en ook opvolgt of het effectief gebeurt. De Wegspotters kunnen de stand
van zaken van de knelpunten volgen via een webpagina (rood vlagje = knelpunt
aangeduid, oranje vlagje = in verwerking, groen vlagje = opgelost).
Vanaf 2017 kan de gemeente Sint-Niklaas instappen in de module ‘Wegspotters’.
Ze betaalt hiervoor 2000 EUR, de Provincie legt 4000 EUR bij. Sint-Niklaas en
deelgemeenten krijgen hiervoor één jaar ondersteuning bij de opstart van het
project door het Regionaal landschap Schelde –Durme of van vzw Trage Wegen.

8. LAF (lange afstandsfietspaden)
We hebben met De Raaklijn drie lange afstandsfietspaden uitgewerkt.
Via Stramin pleegt onze medewerker Jan Van Damme overleg met de
gemeenten Waasmunster, Temse en Sint-Niklaas.
Een van deze drie paden heet “de polderroute” en wordt nu in fasen
gerealiseerd. Het is het fiets- en wandelpad langsheen de Molenbeek. Hiervan is
het traject tussen de Kemzekestraat en de Marktstraat (den Tantoeter)
gerealiseerd. De realisatie van het traject tussen de Markstraat (Puivelde) en de
Pijkedreef – Plezantstraat (Sint-Niklaas) is in volle ontwerpfase.
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De Gentstraat
In onze vorige katern kon je
kennis maken met “ Vliegfeest
op de Kouter”
Dit artikel werd geschreven door
historica Ann Pieters.
Zij kent de geschiedenis van Belsele als geen ander.
Vanaf nu publiceren we In deze katern telkens een historisch artikel
van Ann Pieters. Meestal eeuwen terug, soms blikken we terug naar
een recentere verleden.
Deze maal beschrijven we een uithoek van Belsele: de Gentstraat !
Deze straat, vanuit het SintPauwelse gezichtspunt de
weg naar Gent, is één van de
oude, middeleeuwse straten
van het dorp. Ze verbindt de
kerkdorpen Sint-Andries en
Sint-Pauwels. Tot de 19de
eeuw was dit het meest
woeste, dus meest beboste
gebied van Belsele, meer
dan de Kouter.

De Molenbeek
Tot het begin van de jaren
zestig wonen er uitsluitend
landbouwers en
landarbeiders.
De boerderijen zijn
gegroepeerd in groepjes
van twee à drie. Rondom de
erven liggen enkele
akkertjes, maar het grootste
stuk van de straat zijn, net
zoals op de Kouter, bossen
en woeste gronden met
daartussen een kronkelende
“Meulenbeke”.
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Ook aan de andere kant van het dorpje Belsele eindigde de wereld aan
de dorpskern. De boerderijen waren zelfvoorzienend, dus het grootste
deel van de opbrengst diende als voedsel voor de boer en zijn gezin.
Omdat de Belgische staat vanaf zijn ontstaan in 1830 voorrang gaf aan
de industriële productie, kregen de landbouwersgezinnen het steeds
moeilijker om op een fatsoenlijke manier te overleven. Het is de periode
van “arm Vlaanderen”. Ze reageerden op verschillende manieren. In de
Gentstraat werden de bossen gerooid en gebruikt als nieuw akker- en
weiland. Andere landbouwers begonnen een bijverdienste en openden
een klein kruidenierswinkeltje of probeerden iets bij te verdienen met de
verkoop van sterke drank. Het grote aantal herbergen op het einde van
de 19de eeuw, zowel op de Kouter als in de Gentstraat heeft meer met
armoede dan met vermaak te maken.

Inwoners van de
Gentstraat en de
Hoge bokstraat
beelden het
thema landbouw
uit tijdens de
huldestoet voor
burgemeester
van Damme in
1904 (Wasiana)
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Nog een andere oplossing was op zoek te gaan naar een inkomen buiten
de landbouw. Boeren verkochten hun boerderij en verhuisden naar de
stad, naar Wallonië of emigreerden. Hun boerderijtjes verdwenen of
werden verkocht aan stadse mensen. Met die stadse mensen kwam ook
een andere levenswijze de gesloten boerenwereld binnen.
Eén van de (meestal tijdelijke) bewoners in de Gentsraat was Ferre
Grignard, een belangrijke naam uit de folk-muziekwereld.

Ferre werd geboren in
Antwerpen in 1939 en
leidde een kort maar
turbulent leven. Hij
scoorde onverwachts
een wereldhit met “Ring,
ring, I’ve got to sing”.
Dat succes kwam zo
plots dat hij er niet rijk
van werd. Hij leefde dan
ook regelmatig in
communeachtige
omgevingen waar hij
kwistig zijn verdiende
lonen uitdeelde. Een
hoogtepunt in zijn
carrière was een
optreden in de Olympia
in Parijs in april 1966.

Gabriel Yacoub , een singer song writer, vertelde ooit aan Dirk hoe hij als
zestienjarige de blootvoets lopende langharige artiest van de trein ging
plukken en hoe hij overdonderd was door z’n verschijning en zijn muziek.
Die muziek heeft inderdaad velen geïnspireerd.
Van Roland tot Deus en Zita Zwoon zeggen mensen hoe zijn muziek hen
heeft beïnvloed.
Maar zijn leven was een puinhoop en hij stierf aan keelkanker, amper
43 jaar oud, op een niet verwarmde zolder en omgeven door lege
flessen alcohol.
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bomen en mensen
Van zolang mensen bestaan, hebben ze een bijzondere relatie met
planten, en dan zijn bomen wel de grootste planten. De kracht en de
spirit die straalde vanuit de bomen hebben mensen altijd gefascineerd.
Hun bladeren, hun vruchten, hun hout, hun vorm,alles wat de boom
omvat maakte indruk. De Kelten hadden een uitgesproken voorliefde
voor bomen, zo maakten ze zelfs een bomenkalender.

Deze bomenkalender wordt nu nog aanzien als een betekenisvol
gegeven: uw geboortedatum rangschikt u in de bomenkalender. In
enkele bijdragen zal ik volgens de jaarkalender je levensboom
weergeven met daaraan verbonden de typische gedragskenmerken en
gevoelsmatigheid van uw persoon. In deze uitgaven de bomen vanaf
november tot eind december !
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Ben je geboren tussen 24 oktober en 11 november.
Dan ben je NOTENBOOM: ( Walnoot )
Gepassioneerde volhouder
Notelaars zijn volhouders. Ze gaan voluit
voor hun doel en gunnen zichzelf geen rust.

Ben je geboren tussen 12 en 21 november.
Dan ben je KASTANJEBOOM ( tamme kastanje )
Eerlijk en trouw
De kastanje is trouw en zet zich met hart en ziel
in. Problemen omzeilt hij liefst.

Ben je geboren tussen 22 november en 1 december.
Dan ben je ES
Impulsief en ambitieus
Essen zijn ambitieus, levendig en optimistisch.
Ze zijn impulsief en tarten graag het lot.

Ben je geboren tussen 2 en 11 december.
Dan ben je HAAGBEUK
Vergevingsgezind en loyaal
Haagbeuken zijn loyaal en kunnen goed luisteren.
Ze geven iedereen gelijke kansen

Ben je geboren tussen 12 en 21 december.
Dan ben je VIJGENBOOM
Dynamische optimist
Vijgenbomen zijn praktisch en hebben gevoel
voor humor. Het zijn echte optimisten.
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Ben je geboren op 22 december.
Dan ben je BEUK
Geduldige doorzetter
Alleen zij die op deze dag geboren zijn
hebben beuk als levensboom.
Beuken zijn ambitieus, goed georganiseerd en
geduldig. Ze kijken uit naar de toekomst.

Statische beuken in het Groenhof

Ben je geboren tussen 23 december en 1 januari.
Dan ben je een APPELBOOM
Liefdevolle bemiddelaar
De appelboom helpt graag anderen, is tolerant en
wordt meestal erg geliefd.
In een volgende bijdrage komen de andere bomen uit
de Keltische boomkalender aan bod.
Nieuwsgierig? Ga naar de website van Sint-Niklaas. http://www.sintniklaas.be/document/locatie-keltische-bomenhoroscoop
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Vleermuizen!
Op Den Akker, ons educatief natuurparkje, zit een
vleermuizenkelder verscholen onder de grond.
De ingang van de kelder is afgesloten met een stalen deur, waar
de vleermuizen doorheen kunnen vliegen.
De kelder kan je niet betreden. Binnen de vergadering van de werkgroep
“Den Akker” is er besloten om twee panelen aan te brengen
met informatie over de vleermuizen en over de kelder.
Hierbij geven wij de tekstinhoud van één van de twee panelen
weer. In het voorjaar hangen wij ze op in ingang van de kelder.

Een huis voor de vleermuizen.

Vleermuizen hebben iets mysterieus. Hun nachtelijke levenswijze en
uiterlijk brengen dit met zich mee. Overdag slapen ze in holle bomen of op
donkere plaatsen in gebouwen. Als ze in de avondschemering tevoorschijn
komen gaan ze op jacht naar insecten.
Zo leven ze ’s zomers. ’s Winters zijn er maar weinig insecten en is er dus
weinig voedsel voor de vleermuizen. Dit probleem lossen ze op door een
winterslaap te houden. Hun lichaamstemperatuur daalt dan fors,
waardoor ze vrijwel geen energie gebruiken en zonder voedsel kunnen.
Hier zien we een winterverblijfplaats voor vleermuizen. In een
winterverblijfplaats moet een hoge luchtvochtigheid zijn, moet het steeds
donker en stil zijn. Deze vleermuizenkelder bestaat uit een gang en een
kelder. Het stenen bouwwerk wordt afgedekt met een laag aarde. Hierdoor
blijft de temperatuur min of meer constant in de kelder. Tijdens de zomer
slaapt hier de grootoorvleermuis.

Soms slaapt hier zelfs de uitgestorven gewaande mopsvleermuis
Deze kelder wordt beheerd door De Raaklijn vzw
Hij werd gebouwd met steun van de firma bouwwerken Stremersch.
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De Raaklijn vzw
INFO
U bent altijd welkom op onze
samenkomsten in 2017
Deze gaan door in het Parochieheem.

De werkgroep ‘Trage wegen’ gaat
de Raaklijnvergadering vooraf.

De vergaderingen van 2017
30 januari, 27 februari, 27 maart, 24 april, 29 mei, 26 juni,
25 september, 30 oktober, 27 november, 18 december

De Raaklijn vzw
Vereniging voor de kwaliteit van de omgeving
te Belsele.

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
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