DE RAAKLIJN KATERN: jaargang 25, nr.126
Bijlage bij « ‘t Groene Waasland » nr.202, mei 2017.
(v.u. Firmin De Beleyr, Belsele)

GIERZWALUWEN IN DE ROMANMOLEN
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Beste lezer,

Ik ga in dit voorwoord geen boomke opzetten over de fel gecontesteerde
Boskaart Vlaanderen.
De kaart is opgedoekt, het zij zo.
Wat we in het najaar moeten doen is trachten de nieuwe versie van de
boskaart duidelijker te maken, en de evidente fouten eruit halen.
In deze katern lichten we enkele gemaakte fouten toe.
De eerste zwaluw maakt de lente nog niet, maar ons project
rond de gierzwaluw maakt veel kansen om te slagen.
De eerste “verkenners” werden onlangs al opgemerk rond de
romp van de Romanmolen, we duimen dat ze het
aangeboden wooncomfort zullen appreciëren!

De Raaklijn is de boorjie maanden vrij actief geweest rond verschillende
publieke en besloten evenementen: de buitenspeeldag, dichters thuis in
Puivelde, parkbezoeken, geleide wandelingen in de Bezenkoek…
Het zijn allemaal activiteiten die geld in de lade brengen en het
ledenbestand doen toenemen.
Met De Raaklijn gaan we tegen oktober ferm uitpakken met een
grote trage wegenkaart (A1 formaat) en de onthulling van een
monument op het dorpsplein.
Hierover meer in de katern van september. In die tussenperiode
gaan we de stekker er even uittrekken en zetten we de werking
niet stil maar wel in slaapstand.
Geniet van de aankomende zomer met volle teugen.
Met de hele kernploeg van De Raaklijn wensen we u nog veel
leesplezier met deze katern.
Firmin De Beleyr
Voorzitter De Raaklijn vzw
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De ene zwaluw is de andere niet…
De Raaklijn heeft enkele acties ondernomen om zwaluwen meer
wooncomfort te geven. Omdat de ene zwaluw de andere niet is, geven
we een korte uiteenzetting.
De huiszwaluw
De huiszwaluw is een zomergast. Jaar na jaar keren ze,
meestal rond april, terug naar het plekje waar ze geboren
werden om zelf te nestelen.
De huiszwaluw dankt zijn naam aan zijn gewoonte om te
broeden in menselijke bouwwerken en is makkelijk te
herkennen aan zijn blauwzwarte en witte verenkleed. Hij
voedt zich met insecten die hij in zijn vlucht vangt.
In Vlaanderen gaat het niet goed met deze vogel, ook in onze gemeente.
Deze vogel is om deze reden dan ook terecht beschermd.

De boerenzwaluw
Reeds duizenden jaren leeft de boerenzwaluw in de
nabijheid van de mens. Als aankondiger van de lente
wordt de boerenzwaluw door veel boeren gezien als
brenger van geluk.
De boerenzwaluw komt in tegenstelling met de
huiszwaluw nog vrij veel voor.
Toch is door het verdwijnen van vele boerderijen ook deze vogel
bedreigd.
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De oeverzwaluw
De oeverzwaluw is eveneens een zangvogel uit de familie van
de zwaluwen. Hij is te vinden in waterrijke gebieden, waar hij zich voedt
met kleine insecten en broedt in zelf
gegraven tunnels in rivieroevers.
Voor de oeverzwaluw heeft De Raaklijn een
project lopen in het Paradijsparkje ter hoogte van
de Hulstendreef.

De nestwand die aan de waterpartij is gebouwd wordt in het najaar
uitgevoerd met leem.
Dan wordt het in de lente van 2018 afwachten of de oeverzwaluw het de
moeite vindt om daar te nesten!
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De gierzwaluw
Veel mensen weten het niet maar……..
gierzwaluwen zijn geen echte zwaluwen!
De gierzwaluw behoort tot de familie: de Apodidae. De echte zwaluwen
(de familie: de Hirundidae) zijn kleiner en kunnen vanaf de grond
opvliegen. De naam gierzwaluw is in onze taal dan ook slecht gekozen.
Eind april, begin mei verschijnen de donkere, zwarte vogels, na een
tocht van ± 8000 km uit Afrika, boven onze steden en dorpen.

De gierzwaluw heeft heel kleine pootjes met vier naar voren gerichte
tenen voorzien van scherpe nagels waarmee hij zich kan vastgrijpen aan
muren en dakranden.De pootjes zijn zo klein dat hij slechts met heel veel
kracht vanaf de grond kan opstijgen. Gierzwaluwen zijn gemaakt om te
vliegen. En vliegen kunnen ze! Ze bereiken met gemak snelheden van
120 km per uur.
Ze eten, drinken en slapen al vliegend, zelfs paren doen ze eveneens al
vliegend. Ze vliegen altijd, dag en nacht!
In de zomer van 2015 werden er gierzwaluwen gespot aan de
Romanmolen in Belseledorp. Met de Raaklijn besloten we om deze
“verkenners” wat meer wooncomfort te geven door nestkasten aan te
brengen in de molenromp.
Er werd overleg gepleegd met familie De Belie, eigenaar van de molen,
om nestkasten te plaatsen. Toen de familie het licht op groen zette,
konden we het project verder vorm geven.
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Via het stadsbestuur kregen we een subsidie per aangebrachte nestkast.
Er werden schetsen gemaakt en de bestaande openingen werden
opgemeten.

Het bouwen en plaatsen van de nestkasten lieten we over aan de goede
zorgen en ervaring van Eddy De Taey.
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Er werd zelfs een geluidsinstallatie geplaatst die op bepaalde tijdstippen
het snerpend tweetonig geluid van de gierzwaluw laat horen.
Op deze manier hopen we dat deze zomer de zwarte silhouetten terug te
zien zullen zijn aan de molenromp.
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Een speeldag buiten
Op 19 april 2017
werd in heel Vlaanderen een
buitenspeeldag
georganiseerd.
In Belsele ging dit door
in het speelbos
“Mierennest”.
De Raaklijn gaf ook haar
medewerking.

Boer Staf en E.H. pastoor
Ferminus brachten de kinderen
en de mama’s via een
dorpswandeling naar de
vindplaats van de muntschat in
de Mierennest.
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Naast deze zoektocht werden er tal van activiteiten georganiseerd in het
bos met medewerking verschillende jeugdverenigingen.

Vanuit de BIB werd alles vlot gecoördineerd door Annick De Cleene.
Zij zorgde eveneens voor de intieme leeshoekjes voor jong en oud die
de buitenspeeldag wat rustiger aan wilden doen.
Besluit: voor herhaling vatbaar!
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Schoon of vuil volk?
Het “Schoon Volk” is een verzamelnaam van burgers die niet langer het
“vuil volk” de kans willen geven om hun “vuile” stempel te drukken op
onze leefomgeving.
Het Schoon Volk veegt niet alleen voor zijn eigen deur maar neemt de
straat, berm of wegel erbij.
Er zijn al meer dan 60 burgers die zich
ingeschreven hebben bij:
“SCHOON VOLK”
Inschrijven via www.miwa.be
Zoals we al eerder lieten weten, haalden we in Belsele ongeveer 1400kg
zwerfvuil bijeen.
Jammer genoeg laat het “vuil volk” nog steeds van zich horen.
Buiten de weggeworpen blikjes, pmd-verpakkingen enz…blijven storters
nog altijd even sluiks hun materiaal dumpen in afgelegen dreven.
We kregen onlangs deze foto doorgestuurd. Het gaat over een
sluikstorting in een zijdreef van de Kuilstraat.
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Tussen de paaltjes staan paaltjes!
Deze ietwat cryptische titel gaat over de
langverwachte tussenpaaltjes.
De Stadhoudersboswegel wordt wel met de
naamborden zichtbaar aan de Eikenlaan,
Groenstraat, Gentstraat en Omloopdreef. Toch
kregen we verschillende meldingen van wandelaars
die een verkeerde afslag namen en zo in private
dreven terecht kwamen.

Tussenpaaltjes waren dus nodig en deze zijn ondertussen aangebracht,
Misschien mogen er enkele meer geplaatst worden, maar deze beloofde
markeringen geven de wandelaar meer houvast en zijn er minder trieste
confrontaties met de eigenaars van de private dreven.
Indien je regelmatig een wegel bewandeld dan kan je binnenkort via een
speciaal meldpunt de structurele problemen doorgeven.
Op dat ogenblik ben je een “Wegspotter”.
Heb je zin om samen met “Schoon Volk” ook een “Wegspotter” te
worden?
Neem dan contact met de milieudienst van Sint-Niklaas:
•

Milieudienst: 03 778 31 90 • mail: milieu@sint-niklaas.be
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Tussen de bomen staat een
huisje….
In het bos daar staat een huisje.
'k Keek eens door het
vensterraam,
kwam een boompje aangelopen,
tikte op het raam.
Help mij, help mij, uit de nood!
Want de boomhakker wil mij
dood!
Laat mij naast uw huisje klein.
'k Zal uw eeuwig dankbaar zijn.

www.youtube.com/watch?v=8nroJmec0O4

Misschien kan kapitein Winokkio dit tekstje eens beter gaan zingen voor
het Vlaams Parlement.
Het theaterstuk dat we de laatste weken mochten aanschouwen rond de
beruchte boskaart was niet mooi meer.
Niemand van de toeschouwers was nog tevreden: mensen met een hart
voor bos en groen, de betonlobby, de huisjesmelkers met de baksteen in
de maag, de landbouw, de ondernemers, de minister…
Na 3 speeldagen werd het bordje “SCHOUWSPEL AFGEVOERD!”
uitgehangen.
Om aan 12 000 ha beschermd bosgebied te komen werden vele
percelen herbestemd. Hierbij werden fouten gemaakt. Op de kaart
werden bijvoorbeeld dreven, wegels en bermen ingekleurd als
beschermd bosgebied. Volgens ons zijn dit geen bedreigde
bosgebieden. Om deze te beschermen hebben we de “atlas der
buurtwegen” en het “bermdecreet” als instrument.
Anderzijds worden al meer dan drie jaar meer dan 120 ha begroeide
bermen naast autowegen omgehakt ….tja dan vraag je om problemen.
De kaart op zich is niet meer te raadplegen en is ook niet meer officieel.
Toch hebben we enkele frapante voorbeelden uit deze kaart gelicht om
aan te tonen dat ook wij niet tevreden waren.

13

De Eikenlaan
In het begin van de Eikenlaan (grenzend aan de Kleemstraat en Gouden
Leeuwstraat) ligt een vrij brede berm die begroeid is met bomen.
Volgens de opstellers van de
kaart bedreigd bosgebied! Het
bosperceel erachter blijft
woongebied

De Bezenkoek
Volgens het gewestplan een mix van landbouw-, woonuitbreidings-,
recreatief- en bosgebieden en één perceel dat als wetenschappelijk
waardevol wordt beschouwd (R).

Wat zien we als we beiden kaartjes nu vergelijken?
1. Recreatief gebied blijft recreatief gebied.
2. De oevers van de Ransbeek worden bestemd als bosgebied, de
zone tussen de Ransbeek en Burmstraat blijft recreatief gebied.
3. Het bedevaartsoord blijft ingekleurd als recreatief gebied.
Besluit: Deze twee voorbeelden zijn lukraak uit de kaart gekozen. De
kaart bevat echter zoveel onlogische herbestemmingen of eerder
gemiste kansen!
We hopen dat de volgende versie een betere kaart oplevert!
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Trage wegen in Puivelde
Op 25 mei vond de 4de
editie van “Dichters thuis
in Puivelde” plaats
De Raaklijn verleende haar
medewerking met een
plannetje met trage wegen
die de zes poëtische
huiskamers met elkaar
verbindt.
Het talrijk opgekomen publiek maakte op
deze zomerse dag dankbaar gebruik van de
trage wegen die de omgeving rond Puivelde
rijk is.
Hierbij werden verschillende wegels gebruikt
die voor de meesten nog onbekend terrein
waren en nu steeds meer een officieel
karakter krijgen.
Palinggatstraat
Vanaf de
Palinggatstraat
kan men
wandelen (en
fietsen) tot in de
Kouterwijk.
Als we dit traject
(dat hier en daar
onderbroken
wordt door een
straat) in haar
totale lengte
bekijken, dan
komen we aan 4,5
km.

Kouterwijk
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De Augustin Smetwegel:
Deze officiële wegel met
het nr.51 geeft verbinding
tussen de Palinggatstraat
en de Kruisstraat
De wegel is wel officieel
aangeduid met de nieuwe
naamborden, maar is nog
niet ingericht.
Deze wegel komt ter hoogte
van de Kruisstraat uit op
een perceel dat openbaar
domein is.
Leuk detail: men wist op het
stadhuis niet dat dit
openbaar domein was.
Het wordt zelfs
onderhouden door de
buren.
Een mooie uitdaging voor
de buurt en basisschool
om dit perceel in te richten
als rustpunt.

Zicht vanuit de Kruisstraat richting Palinggatstraat.
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De Kruiswegel:
Deze wegel is in tegenstelling met de Augustin Smetwegel geen officiële
wegel maar door het jarenlange gebruik van buurtbewoners, heeft de
Kruiswegel een officieel karakter gekregen en is deze nu openbaar.
De wegel wordt nog niet gemarkeerd door officiële naambordjes, wel
door de markering van het jogging-parcours waarvan hij deel uitmaakt.

De Molenbeekwegel
Deze wegel is eind vorig jaar ingericht en verbindt de Marktstraat met de
Kemzekestraat. Er zijn twee officiële aftakkingen: De Durinckwegel en de
Antheuniswegel.
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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
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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Van Puivelde naar Belsele langs één lint van trage wegen 4,5 km.
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OP KOMST: de trage wegenkaart van Belsele
op groot formaat!
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