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GROTE ZWERFVUILACTIE
Ga je mee de uitdaging aan?

Belsele
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Boven: beelden van de zwerfvuilactie in 2014
Onder: het nodige materiaal en een gekuiste berm: Kleemstraat Belsele.

2

van Homo sapiens tot
Homo abiciëns
Beste lezer,
Naar aanleiding van “800 jaar Sint-Niklaas” heeft De Raaklijn in
samenwerking met de stedelijke adviesraad STRAMIN en MIWA haar
schouders gezet onder een grote zwerfvuilactie om 2017 te starten met
een schone lei.
Want zeg nu zelf, sommige bermen, pleintjes en straten vertonen in vele
gevallen geen fraai beeld.
Afval heeft altijd bestaan, in de prehistorie, in de Romeinse tijd, in de
vroege middeleeuwen en in de late middeleeuwen wanneer Sint-Niklaas
ontstond tot anno nu.
Het afval dat wordt gevonden uit een ver verleden beschouwen wij nu als
archeologisch materiaal. Deze overblijfselen leren ons hoe de mensen
vroeger leefden: alles werd gebruikt en herbruikt.
Maar als over honderdduizend jaar een nieuwe mensensoort de 21e
eeuw gaat bestuderen zullen ze versteld staan van de gigantische
puinzooi die wij er van gemaakt hebben. Ze zullen ons beschrijven als de
Homo abiciëns: de mens die weggooit.
Als wij er in maart op uit zullen trekken om de plantsoenen, bermen,
straten en pleinen in onze buurt schoon te maken en karrenvrachten
zwerfvuil weg te halen, mag je uzelf rekenen tot een van de weinige
overgebleven vertegenwoordigers van de Homo sapiens.
Zolang er op verpakkingsmateriaal geen statiegeld wordt gevraagd
zullen er nog vele zwerfvuilacties volgen, vrees ik.
Om dit te voorkomen moet er een maatschappelijk en politiek draagvlak
ontstaan, waarbij men met zorg omspringt met grondstoffen en afval.
Misschien treffen we mekaar in de tweede week van maart en zorgen we
ervoor dat onze wegen en straten in Belsele er weer eens proper bij
zullen liggen tot de Homo abiciens weer toeslaat.
In dit nummer gaan we dieper in op het zwerf- en ander vuil.
Veel leesplezier.
Firmin De Beleyr
Voorzitter van De Raaklijn vzw
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Zwerf- en ander vuil
Er is zwerfvuil, er zijn sluikstorten en lozingen in het water en de lucht.
Allen zijn het gevolg van een maatschappelijke foert-houding.
In Belsele hebben we met alle deze vormen te maken.
Het zwerfvuil dat in de witte zakken verdwijnt wordt verbrand wegens te
veel vervuild.
Het zwerfvuil dat niet in de zakken geraakt, verdwijnt in de bodem. Daar
ontstaat het afbraakproces. Maar zoals de figuur hieronder toont is dit
een proces van lange duur.

Plastic en PET breken wel af, maar niet tot nul! Het breekt af tot de
kleinst mogelijke vorm van haar chemische eigenschap: de molecule!
Een belangrijke kanttekening is dat in dit geval het blote oog geen
sporen meer ziet van het zwerfafval. De toxiciteit van het moleculaire
zwerfafval blijft steeds aanwezig.
Vb.: een blikje heeft 50 jaar nodig om volledig af te breken maar de
moleculaire verfrestanten blijven bestaan. Dit zijn voor het oog
onzichtbare deeltjes die blijven ‘rondzwerven’ in bodem en wateren met
eventueel ernstige gevolgen voor het milieu.
Dan hebben we de sluikstorters: ze gooien hun vuil ter plaatse waar ze
werken of wonen of ze dumpen het op een afgelegen plek. Zulke feiten
worden in veel gevallen gemeld en onderzocht. Hier is het belangrijk dat
als je een sluikstort ontdekt, dit best meldt aan het meldpunt.
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Sluikstorters trekken meestal aan het kortste eind en kunnen flinke
boetes verwachten.
Lozingen in water en lucht komen nog steeds frequent voor. Maar het
is moeilijk te traceren wie hiervoor verantwoordelijk is. We merken het
pas als het te laat is.
In de katern van De Raaklijn van mei 2015 deden we verslag en melding
van lozingen die gebeurden in de Ransbeek op 7 april 2015:
“een Homo abiciens giet meer dan 150 liter vervuilde mazout in een gracht in
de Bosstraat. In deze gracht komt het water van de Boven-Ransbeek die verder
vloeit via de Weduwe Voswegel richting Leebeek, richting Moervaart….
Op 8 april pompen brandweerlui de smurrie zo goed als mogelijk uit de gracht.”

De dader is nooit gevonden!
Nog een vb.: een milieudelict in de Drieschouwenwegel kon wel
onderschept worden. Het bespuiten van beekoevers is verboden en
werd ook als lozing beschouwd. Hierop is de eigenaar aangesproken en
is er een einde gekomen aan de vervuiling.
Foto’s onder: links de bespoten oever en rechts de onbespoten oevers.
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Ook structureel blijven we kampen met lozingen in de beken. Dit houdt in
dat het beleid er zelf een einde aan moet maken.
Twee gevallen van structurele lozingen in de Belselebeek.:
Lozing Paradijsbeek - Belselebeek
De Paradijsbeek is zuiver ter hoogte van de Hulstendreef. Tussen de
Hulstendreef en het park Hof Van Belsele loopt het mis en wordt er
ergens vuil water geloosd. De parkvijver krijgt het vuile water zo binnen.
Het lozingspunt werd door ons toedoen gevonden en opgelost. Het bleek
om een verstopte rioolsifon te gaan. Die wordt nu regelmatig nagekeken.
Foto’s onder: de vervuilde Paradijsbeek komt uit in de Belselebeek

Lozing N70
Ter hoogte van de N70 komt het proper
water van de Belselebeek in contact met
het ongezuiverd rioleringswater
langsheen deze provinciale weg.
Je ziet als het ware de stekelbaarzen en
andere visjes weg zwemmen.
De donkere rioleringswolk vermengt zich
in het proper water.
Het riolerings-probleem langsheen de
N70 is nog zeker niet opgelost. Hopelijk
komt daar aan de kant Populierenwijk
verandering in. Aan de andere kant van
de N70 blijft het probleem.
Zo zie je maar dat er vanuit De Raaklijn meldingen worden gedaan met
een positief gevolg.
U kan dit ook melden:
klantendienst@sint-niklaas.be of milieu@sint-niklaas.be
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GROTE ZWERFVUILACTIE
Ga je mee de uitdaging in Belsele aan?

Heb je ook genoeg van al dat zwerfvuil langs de bermen en in de
straten?
Naar aanleiding van het jubileumjaar “800 jaar Sint-Niklaas” doet de
stedelijke adviesraad voor milieu en natuur “STRAMIN” een warme
oproep aan alle inwoners om onze wegen te bevrijden van al dat
zwervend vuil.
Steek samen met je klas, vereniging, bedrijf, buur een handje toe en
maak jouw buurt opnieuw proper.
Wat denk je: lukt het ons om 800 kg zwerfvuil in te zamelen in Belsele en
Puivelde? Ga mee de uitdaging aan en schrijf nu in.
Waar & wanneer gaat de opruimactie in mijn gemeente door?
Belsele

Van maandag 6 tot en met zaterdag 11 maart
Hoe schrijf ik in?

Inschrijven kan in het deelgemeentehuis of bij de contactpersonen. Na
de inschrijving geef je de straten op die jij wil aanpakken. Je krijgt van
ons het nodige opruimmateriaal mee: vuilniszakken, handschoenen,
grijpers en fluo-hesjes.
Waar verzamel ik het zwerfvuil?
Op zaterdag 11 maart tijdens zal er t.h.v. de sporthal aan het
afvalmonster een verzamelplaats ingericht worden. Daar kan je terecht
met het ingezameld zwerfvuil. Er zijn ook vrijwilligers die het opgehaalde
vuil komen oppikken in jouw buurt (deze plaats afspreken!).
Contactpersonen in Sint-Niklaas


Milieudienst: 03 778 31 90
milieu@sint-niklaas.be


Firmin De Beleyr: 03 722 07 62

firmin.de.beleyr@telenet.be


Gustaf Lerno 0495 491 391
gustaaf.lerno@skynet.be

‘t Belseels afvalmonster
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Over de Vos Reynaerde
In onze vorige katern kon je kennis maken met “De Gentstraat”
Dit artikel werd geschreven door historica Ann Pieters.
Zij kent de geschiedenis van Belsele als geen ander.
In deze katern publiceren we telkens een historische kijk op Belsele.
Meestal eeuwen terug, soms blikken we terug naar een recenter
verleden.
Deze keer beschrijven we een bekende figuur in Belsele en erbuiten:

“de Vos Reynaerde”
Vandaag keren we terug naar het Eynde van de Weirelt.
Rond het jaar 1250 passeert een vreemdeling in het
dorpje Belsele. Zijn naam is Willem.
Was hij een monnik van de nabije Baudeloo-abdij?
Was hij een klerk in dienst van de graven van Vlaanderen en kwam hij
naar Belsele om de grensconflicten die er bestonden tussen de jonge
Wase parochies en de moederparochie Rozenberg te bespreken?
We weten het niet, maar we weten wel dat Willem kon lezen en schrijven
en dat maakte hem tot een geprivilegieerde man.
Ontving de kasteelheer van Belsele hem met respect? Ook dat weten we
niet, maar het dorpje Belsele is wel in Willems geheugen blijven hangen.
Willem luisterde graag naar verhalen en had zelf al een verhaal
geschreven over Madocke; een prins uit Wales die richting Amerika
(toen nog niet ontdekt) voer. Een nieuw verhaal waarin een vos de
hoofdrol zou spelen dwaalde rond in zijn hoofd. En deze vos moest in
het Waasland leven.
Willem kende de streek goed: de term “soete Land van Waes” komt uit
zijn pen en maakt duidelijk dat hij een boontje had voor het Waasland.

Het wapenschild van het Waasland
8

Belsele wordt één van de dorpen waar
zijn vos Reynaert voorbij komt.
Vossenverhalen waren tijdens de
Middeleeuwen zeer populair en Willem
gebruikte elementen uit oudere en
anderstalige verhalen om zijn
vossenverhaal te schrijven. Ook na hem
bleef de vos verder leven in verhalen
van andere auteurs. Het verhaal van
Willem is hard en cynisch en zijn vos
Reynaert is een leep, amoreel
personage. Eeuwen later is Willems
Reynaert vervelt tot Reintje vos, een
sympathieke deugniet. Pas in de 19de
eeuw komt de oude Reynaert terug
boven. In de jaren 1950 wordt de vos, in
zijn sympathieke verschijning, zelfs een
toeristisch logo van het Waasland.
Uit die jaren dateren de Reinaertbank op het dorpsplein en het glasraam
in het gemeentehuis.

De straten van de Populierenwijk, aan de rand van het Waterschoot,
krijgen hun naam naar een personage uit het oude Reynaertverhaal. In
2010 kregen 5 beelden van beeldhouwer Albert Desmedt een vaste stek
en werd een pleintje voor deze beelden aangelegd in de Reynaertlaan.
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Tegenwoordig wordt Willems verhaal waarin Reynaert doorheen het
Waasland trekt, beschouwd als een meesterwerk in de Europese
literatuur.
Het verhaal van de Reynaert start op een mooie pinksterdag.

Koning Nobel zit de hofdag voor en zijn onderdanen komen
één voor één hun beklag doen over de vos. Terwijl de koning
luistert komt er een rouwstoet aan met aan het hoofd
Cantecleer, de haan. Reynaert heeft Coppe, zijn vrouw en de
meeste van hun kinderen doodgebeten. Nobel besluit om
Reynaert op te roepen en zendt een paar sterke dieren uit om
Reynaert naar het hof te brengen. Maar de eerste afgezanten
van de koning worden door Reynaert met een list uitgeschakeld:
Bruun de beer en Tibeert de kater worden halfdood geslagen
door de dorpsbewoners. Met de derde afgezant, zijn neef
Grimbeert de das wil hij wel meekomen naar het hof. Onderweg
biecht hij aan Grimbeert zijn wandaden op, hij krijgt absolutie
en toch bijt hij nog een paar kapoentjes de kop af. Uiteindelijk
komen ze aan op de hofdag. Ook hier probeert Reynaert zijn
vel te redden en hij vertelt koning Nobel over een begraven schat
en een samenzwering tegen de koning.
Een stukje van de samenzwering speelt zich af in Belsele.
“Daer na quam ic an Isengrime bi Belsele onder enen boom”.
Vrij vertaald: daar, in Belsele onder een boom kwam ik
(=Reynaert) Isengrim, de wolf tegen.
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Reynaert vertelt verder dat hij en Isengrim onder de boom
afspreken om samen op rooftocht te gaan.
De vos gaat voortaan alleen maar kleine dingen stelen, zijn oom
Isengrim gaat de grote dingen roven. Zo probeert de lepe
Reynaert zijn misdaden door te schuiven naar zijn familieleden.
Koning Nobel trapt in het verhaal. Hij laat de zogezegde
samenzweerders arresteren en laat Reynaert vrij in ruil voor de
schat. Samen met Belijn, de ram en Cuwaert de haas gaat
Reynaert de schat ophalen in Malpertuus, de burcht van
Reynaert. In de burcht vermoordt hij Cuwaert en stuurt de
nietsvermoedende Belijn met de kop van de haas terug naar
koning Nobel. Zelf vertrekt hij met zijn vrouw Hersinde en de
vossenkinderen naar veilige oorden.
Tot hier het verhaal van Reynaert De Vos in deze katern. De vos is door
dit verhaal nooit meer verdwenen in ons cultureel erfgoed, hij duikt op in
het Reynaertgebak, tegen gevels van woningen, het vroegere
Reynaertblad enz….De echte vos dwaalt weer terug in onze streken.
Afschieten heeft geen zin, vermits een andere vos het nieuwe territorium
met veel plezier inneemt. De kippenren goed afsluiten is dus de
boodschap.

Rechtzetting: in de vorige katern stond een historisch artikel over de Gentstaat. De passage
waarbij een familie bij naam wordt vernoemd is onjuist. Onze excuses hiervoor.
De foutieve katern is aangepast en uit de publieke sfeer genomen.
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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.
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Ben je geboren tussen 2 en 11 januari.
Dan ben je SPAR
kwetsbare kameleon
Sparren zijn een beetje geheimzinnig, ze lijken
soms onbereikbaar maar zijn erg intelligent.

Ben je geboren tussen 12 en 24 januari.
Dan ben je IEP (OLM)
humoristisch en zelfbewust
Iepen streven naar harmonie. Ze zijn
edelmoedig, zelfbewust en nemen graag de
leiding.

Ben je geboren tussen 25 januari en 3 februari.
Dan ben je CIPRES
onafhankelijk en doelbewust
De cipres weet wat hij wil. Hij improviseert graag en
relativeert makkelijk tegenslagen.

Ben je geboren tussen 4 en 8 februari.
Dan ben je POPULIER
gevoelige filosoof
Populieren verstaan de kunst van het
filosoferen. Ze zijn gevoelig en betrouwbaar.
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Ben je geboren tussen 9 en 18 februari.
Dan ben je CEDER
vastberaden en getalenteerd
Ceders blijven trouw aan hun overtuiging. Ze zijn
vlijtig, getalenteerd en maken graag indruk.

Ben je geboren tussen 19 en 29 februari.
Dan ben je een DEN
wijs en rechtvaardig
De den is moedig, praktisch en bescheiden. Hij
beschikt over een groot rechtvaardigheidsgevoel.

In een volgende bijdrage komen de andere bomen uit de Keltische
boomkalender aan bod en dit voor de periode maart en april.
Benieuwd naar deze periode:
https://www.sint-niklaas.be/sites/default/files/folder_boomhoroscoop.pdf
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Bomen van mensen
Op 4 maart wordt
een van de stichters
van De Raaklijn vzw
90 jaar!
Een wilg staat voor
rusteloze dromer!
In onze eerste statuten staan de namen van de stichters: Omer Burm,
Lieve Driljeux, Marina Moens, Fred Van Remoortel en Firmin De Beleyr.
Het was Omer die het logo uitdacht en op de stichtingsvergadering van
juni 1991 (in juni dit jaar bestaan we dus 26 jaar!) werd het logo officieel.
Het logo werd uitgewerkt door Fred Van Remoortel.
De kring met twee lijntjes staat voor :

1. Het dorp Belsele

2. De vallei van de
Belselebeek
3. De groene open ruimte

De rusteloze dromer Omer zetten wij op 28 maart graag in de
bloemetjes!

UITNODIGING
Iedereen is van harte welkom op 28 maart in ’t Ey om 20u
(Koutermolenstraat 6B)
Er zullen enkele gastsprekers aanwezig zijn en samen met jullie
zetten we Omer in de bloemetjes!
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De Raaklijn vzw
De Raaklijn werd in januari 2014 een vzw.
Dit houdt in dat we jaarlijks een algemene vergadering dienen te houden.

UITNODIGING
Iedereen is van harte welkom op 27 maart in het parochieheem om 20u
( parochieplein)

Lidmaatschap De Raaklijn vzw
Indien het nog niet gebeurt is, herinneren wij
er u graag aan om uw lidmaatschap te
vernieuwen voor 2017.

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.
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Kort nieuws over…
….de vleermuizen!
In den akker hebben we in 2005 een
vleermuizenkelder gebouwd en ingegraven.
Deze kelder wordt elk jaar geïnspecteerd en
we kregen het volgende nieuws: “… de kelder
is bewoond door de grootoorvleermuis!”

…het Molenbeekpad!
Het Molenbeekpad of de Polderroute is pas
afgewerkt tussen de Kemzeke- en de
Marktstraat. Op onze vraag om de bermen
te voorzien van struiken en boompjes is
blijkbaar niet ingegaan.
De landbouw werd op haar wenken bediend
en zodoende is er weer een muur van
paaltjes en draad bijgekomen.
Mooi is anders!

….naambordjes!
U zal ze al opgemerkt hebben: de nieuwe naamborden van de trage
wegen in Belsele zijn geplaatst.
Over de nieuwe en de oude naamplaten
volgt er de komende maanden
meer nieuws!
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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
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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Schaatsplezier!

De winter is zo goed als voorbij. De schaatsers of ijsliefhebbers
waagden hun allerlaatste kans op een van de bevroren
waterpartijen in Belsele.
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Graafplezier!

De winter is zo goed als voorbij, we maakten gebruik om de poel op
“den akker” uit te diepen en de oevers te verbeteren.
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