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Beste lezer,
De voorspellingen zijn uitgekomen, het is een lange en hete zomer
geworden. U mag dit letterlijk en figuurlijk nemen.
Letterlijk was het genieten, maar ook soms ferm zweten (en afzien)
tijdens de heetste dagen. Oudere mensen met een zwakkere
gezondheid kunnen hierover meespreken. Het was voor de natuur ook
niet makkelijk. De droogte speelde parten en dat is nu te zien bij
bepaalde bomen die al in herfstmodus verkeren. Ook dieren hadden het
moeilijk: er stonden veel drinkpoelen droog.
Ondergronds is het al niet veel beter, ondiepe waterlagen zijn ook
droog komen te staan. Wie een waterpomp heeft en niet dieper
oppompt dan 2 meter is er aan voor de moeite. Het zal nog een hele tijd
duren vooraleer dit zich hopelijk zal herstellen. En zelfs dat is niet zeker.
Bovengronds, en dan bedoel ik de lucht die we inademen, is niet overal
goed. De studie “CurieuzeNeuzen” die in mei dit jaar werd afgesloten is
zopas bekend gemaakt. Voor Belsele zijn de resultaten goed in de
buitengebieden, in het dorpscentrum zijn de resultaten heel wat minder
fraai.
Wordt het genieten op een terrasje met een mondmasker op?
Figuurlijk was deze zomer voor het kernbestuur van De Raaklijn een
hete zomer. Gedurende de maanden juli en augustus komen we nooit
samen. Deze keer wel, omdat we uit pure frustratie onze registers
hebben moeten opentrekken in verband met het stiefmoederlijke beleid
rond trage wegen gedurende meer dan 24 jaar!
De Augustin Smetwegel in Puivelde was voor de zoveelste keer
ontoegankelijk. We zijn zover gegaan dat er een proces verbaal werd
opgemaakt door de politie. Hierbij koppelden we een aangetekend
schrijven aan het stadsbestuur, de deputatie en de gouverneur, na onze
eis de wegel onmiddellijk te openen. Zo niet zouden we naar de
rechtbank stappen.
Bij het ter perse gaan van deze katern is er een”wapenstilstand” tot 17
oktober ingesteld. Hoe het allemaal zover is gekomen leest u in deze
katern.
Maar het belet niet om (misschien) definitief
afscheid te nemen van het zomeruur en de herfst
tegemoet te gaan, en te gaan genieten in de
groene buitengebieden langs vele trage wegen
en gezonde buitenlucht.
Firmin De Beleyr
Voorzitter De Raaklijn vzw
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AUGUSTIN SMETWEGEL
Het gaat niet goed met Augustin Smet zijn wegel.
Deze officiële wegel is gekend in de atlas der
buurtwegen als het nr. 51.
We schetsen u een chronologisch overzicht van wat er zich sinds april
2018 tot op heden heeft voorgedaan. Het oogt in ieder geval niet fraai,
maar dat ligt niet aan ons maar aan een beleidsmatig falen.
We kunnen niet al de gevoerde correspondentie weergeven want dan
hebben we twee katernen nodig.
In de digitale nieuwsbrief kan je alle details aanklikken.
Situering
De 640 meter lange wegel (nr.51) verbindt de Kruisstraat en de
Palinggatstraat in Puivelde. De wegel vormt samen met de Weduwe
Voswegel, de Drieschouwwegel, de Sinaaiwegel en de Kouterwegel
een lint van meer dan 4 km wandelplezier door bossen en velden.
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U kan de wegel virtueel bewandelen via onze website.
(rubriek trage wegen): www.deraaklijn.be

Probleem toegankelijkheid:
De wegel is op bepaalde perioden van het jaar toegankelijk, maar zeker
niet onderhouden. Dit is een verplichte taak van het stadsbestuur die ze
niet nakomt.
Wanneer de wegel niet toegankelijk is, komt dit door de volgende
oorzaken :

een maisakker (die is nu
afgereden)

brandnetels en braamstruiken met
een gracht zonder brug

een prikkeldraad die een weide
afsluit

een hekken en een stroomdraad die
dezelfde weide afsluit
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Misleiding van wandelaars:
Een wandelaar die de wegel aandoet wordt op verschillende vlakken
misleid:
- De wegel is toegankelijk
langsheen de Kruistraat via een
open stadsperceel en met een
naambord, die samen op een
uitnodigende wijze de wegel
aanduiden.
De wandelaar stuit even later op
de maisakker en braamstruiken.

- De wegel is aanvankelijk fraai
toegankelijk langsheen de
Palinggatstraat, maar het
hekken, de stroomdraden en de
prikkeldraad zetten de
wandelaars niet aan om de
wegel verder te bewandelen.

- Onze wandelkaart vermeld dat
de wegel volledig toegankelijk is
(moet zijn!). Wij krijgen dan
terechte opmerkingen dat onze
kaart niet klopt.
Opmerklijk: Over een “goede”
partner gesproken:
het logo van de stad Sint-Niklaas
staat vermeld op onze kaart!

- Op het Puivelds poëziepad staat
de wegel samen met andere
trage wegen eveneens vermeld.
Opmerkelijk: dit pad werd in 2017
aangedaan met medewerking
van het cultureel centrum en de
BIB! (+ de “goede” partner)
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April 2018:
Natuurschool de Ritsheuvel in Puivelde doet beroep op De Raaklijn en
Natuurpunt om mee te werken aan hun “buiten beleefdag”.
Bij de middellange wandeling werd de Augustin Smetwegel aangedaan.
De wegel was toen nog toegankelijk in die periode van het jaar.

Mei – Juli 2018:
We kregen in deze periode tientallen (terechte) opmerkingen per mail
van wandelaars die zich misleid voelden omdat zij dienden terug te
keren op hun stappen.
Augustus 2018:
- Vrijdag 10 augustus werd er een proces verbaal opgesteld door
de milieupolitie. Dit PV staat bekend onder het
nr. DE.43.L4.013423/2018 dd: 13/08/2018.
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- Maandag 13 augustus kwam de
werkgroep “trage wegen” van De
Raaklijn vervroegd samen. Hierop
wordt beslist om naar de pers te
stappen, de stad aangetekend aan
te schrijven en een rechtszaak in te
leiden.
- Op maandag 15 augustus werd de
pers ingelicht.
- Dezelfde dag worden er drie
aangetekende brieven gestuurd
naar de stad, de provincie en de
gouverneur.

Onze klacht:
Ons aangetekend schrijven is raadpleegbaar via de digitale nieuwsbrief.
Onze argumenten op een rijtje:
Betreft:officiële wegel nr. 51 (Augustin Smetwegel) –
ingebrekestelling om op te treden tegen de ontoegankelijkheid van
de betrokken wegel - AANGETEKEND
Ondanks de beleidsdocumenten die het stadsbestuur dient te hanteren
blijft de wegel ontoegankelijk:
• De Augustin Smetwegel is officieel gekend onder het nummer 51
in de atlas der buurtwegen;
• er is het stappenplan (voor ontoegankelijk gemaakte trage wegen)
dat goedgekeurd is door het college van burgemeester en
schepenen in de zitting van 20 juni 2016 (en later bevestigd door
de gemeenteraad);
• er is de wenselijkheidskaart + bijhorende adviesnota rond de
inventaris van de wandelwegen in Belsele die goedgekeurd is
door het college van burgemeester en schepenen in 2013 (en
later bevestigd door de gemeenteraad);
• er is de officiële signalisatie van de wegel (aan de Kruisstraat en
Palinggatstraat) die aangebracht is door gemeentelijke diensten.
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De ontoegankelijkheid van deze wegel is ons door verschillende
gebruikers gemeld. Hiermee bedoelen we:
• De plaatselijke wandelclubs, (o.a. de Wase Steinbockvrienden afd.
Sint-Niklaas);
• de plaatselijke basis- en natuurschool “ De Ritsheuvel”;
• de mountainbike organisaties: onder meer VRB (Vrije Radio
Belsele);
• de organisatie “Dichters thuis in Puivelde” met het poëziepad dat
doorging via deze wegel (organisatie BIB en het cultureel centrum
Sint-Niklaas en jeugdschrijver Frank Pollet);
• de buurtbewoners uit de Palinggatstraat (het gebruik van de
wegel en hun aandeel in de zwerfvuilactie in deze wegel).
Verder lieten we weten:
Indien aan dit schrijven binnen de maand vanaf heden geen gevolg
wordt gegeven en u dus nalaat in rechte op te treden, zullen wij
overeenkomstig art. 194 van het Gemeentedecreet in rechte optreden
namens de Gemeente.
• Ondertussen werd bij de deputatie
aangedrongen om op te treden.
• De Gouverneur werd geïnformeerd. Hij liet
binnen de week weten dat hij niet rechtsreeks kon optreden, maar
dat de deputatie hier wel bevoegd was.
• De deputatie liet ons officieel weten dat ze onze klacht volledig
onderschrijft. Meer: ze stellen dat het wederrechterlijk afsluiten
van buurt- en voetwegen een strafbaar feit is.
Nieuw ultimatum:
• Twee dagen na ons ultimatum van 15 september kregen we
uiteindelijk een officieel bericht vanuit het stadsbestuur.
Omdat dit schrijven onvoldoende waarborgen inhield hebben we
een nieuw ultimatum, om naar de pers en de rechtbank te
stappen, verschoven naar maandag 1 oktober 2018.
• Op maandag 1 oktober 2018 heeft het stadsbestuur ons weerom
officieel aangeschreven dat zij de wegel gaan openstellen.
Hiervoor gaan ze op 17 oktober met alle aanpalende eigenaars
overleggen met het oog op het openstellen van de wegel.
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Besluit:
• De Raaklijn geeft het stadsbestuur de kans om het overleg van
woensdag 17 oktober tot een goed einde te brengen. In dit geval
staken wij ons dreigement om naar de rechtbank te stappen.
• Wij stellen hier zeer nadrukkelijk dat er geen uitstel meer kan
geduld worden omdat wij zicht willen krijgen op de heropening op
21 oktober!
• De Raaklijn is nu ongeveer 25 jaar bezig met haar zorg rond
buurtwegen. Tussen 1994 en 2012 is er één halve wegel
heropend en tussen 2012 en 2018 de andere helft. Het gaat hier
over de Stadhoudersboswegel.
• We willen een ommekeer forceren en er voor zorgen dat tussen
2018 en 2024 alle wegen die ingepalmd zijn heropend zullen zijn!
• Dit gaat over 18km voetwegen.

Dag van de trage weg: 21 oktober 2018
UITNODIGING HEROPENING

AUGUSTIN SMETWEGEL
Op zondag 21 oktober bent u welkom op de heropening
van de Augustin Smetwegel.
Op de heropening zullen we ofwel een lint ofwel
symbolische “prikkeldraad” doorknippen!
•
•
•

Heropening start om 14u
Kruisstraat (huisnr. 25)
Daarna wandelen we door naar de Palinggatstraat
en keren we terug via vijf trage wegen naar
Belseledorp
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Curieuze Neuzen
“Curieuze Neuzen” Vlaanderen is een
wetenschappelijk onderzoek waarbij de bevolking
de handen uit de mouwen steekt.
Onder leiding van professionele wetenschappers
verzamelden burgers data over luchtkwaliteit. Zo
hielpen ze mee om een uitdagend
wetenschappelijk probleem op te lossen.
De bedoeling is om luchtkwaliteit over heel
Vlaanderen gedetailleerd in kaart te brengen,
zowel in de stad als op het platteland.
Het onderzoek liep af op 26 mei en de resultaten zijn nu recent
beschikbaar.
Uiteraard waren we benieuwd naar de uitgevoerde metingen in Belsele.
Er werden in Belsele +/- 50 meetpunten geselecteerd.
Voor Belsele kregen we de volgende resultaten:
aantal

kleur

beoordeling

Mcg/m³

locatie

1

rood

slecht

40 - 45

Dorp

1

oranje

ondermaats

35 - 40

Hoge Bokstraat

9

geel

gewoon

25 - 30

27

groen

Vrij goed

20 - 25

Dorp, Hoge Bokstraat,
Schrijberg,
Watermolenstraat
Buitengebieden dorp

13

donker
groen
licht
blauw

Goed

15 - 20

Buitengebieden dorp

Zeer goed

10 - 20

Goudenleeuwstraat

1

Op het kaartje hiernaast kan u zien waar een meting werd gehouden.
Op deze kaart kan u jammer genoeg de kleurtjes niet zien, onze
nieuwsbrief toont de kaart in kleur.
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Dit zijn de slechte tot minder goede plekken:
Belseledorp

Schrijberg

Hoge Bokstraat en
Watermolenwijjk
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Gezocht: het mooiste plekje!

De stedelijke milieuraad zoekt naar de mooiste plekjes van Sint-Niklaas
en roept daarvoor jouw hulp in. Wat is voor jou het allermooiste plekje
van Sint-Niklaas? Een uitzonderlijk landschap of een plekje met een
mooi verhaal?
De allermooiste plekjes worden nadien opgenomen in een fietsroute.
De locatie moet zichtbaar zijn vanaf het openbaar domein. Enkele
gelukkige deelnemers maken kans op een mooie prijs!
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De dikste blijft groeien !
De dikste boom in Belsele, een rode beuk, staat in het private park “Hof
van Belsele”.

Sinds 1997 meten we deze kanjer om de zoveel jaar op zijn omtrek.
1997: omtrek 485,5 cm, diameter 154,5 cm
2007: omtrek 507,5 cm, diameter 161,5 cm
2012: omtrek 518 cm, diameter 161,5 cm
Tijdens een groepswandeling in september
hebben we de laatste meting gedaan. Hieruit mogen nu al besluiten:
de dikste boom blijft groeien.
2018: omtrek 525 cm, diameter 175 cm
Uit deze metingen kunnen we ook min of meer de leeftijd
inschatten van waarschijnlijk de oudst levende Belselenaar:

+/- 300 jaar! Proficiat aan de familie De Rode Beuk!
14

Pyckedreef
In de woelige periode waarbij De
Raaklijn in het verweer ging om de
Augustin Smetwegel te laten heropenen,
werd er nog een wegel tijdelijk
afgesloten ter hoogte van de Hoge
Bokstraat.

Het gaat over de Pyckedreef. Deze wegel verbindt de Hoge Bokstraat
met de Watermolenstraat en is 1030 meter lang.
Het gaat hier eveneens over een officiële wegel gekend in de atlas der
buurtwegen als het nr. 43
Naast deze wegel bevindt zich een
fruitkwekerij. De pluk werd dit jaar
vroeger aangevat en dat was
genoeg om de wegel af te sluiten
met een muur van kratten.
Opmerkzame buren hebben dit ons
gemeld.
Wij hebben het stadbestuur en de
milieupolitie hierover ingelicht.
Zij hebben ingegrepen en de fruitkweker gewezen op zijn onwettelijjke
inpalming en waren blijkbaar tevreden met deze aankondiging.
Wij vinden dat deze uitleg niet volstaat en zullen daarom niet meer
toestaan dat er volgend jaar zich het zelfde scenario voor gaat doen.
De veiligheid moet gegarandeerd worden door de fruitkweker en niet
door de wandelaars en fietsers!
15

Harvester! Euh?
Bosbeheerplan in uitvoering langs de Stadthoudersboschwegel

In september werd er na 9 jaar een tweede dunning gedaan in een
overwegend naaldbosperceel van 2 ha met een harvester(zie foto
onder).
Dit is een autonoom aangedreven machine die de velling combineert
met uitsnoeien en sortimenteren. Dit in het kader van een
bosbeheersplan.
Een bosbeheerplan geeft aan waar je met het beheer van het bos heen
wil. Het is een uitgebreid document waarin een duurzaam beheer van
het bos voor de komende 20 jaar wordt beschreven. Het beheerplan
geeft je meer inzicht in de kwaliteiten en de mogelijkheden van het bos
en moedigt je aan om na te denken over het beheer ervan. In een
beheerplan geef je aan welke ecologische, economische en sociaalrecreatieve doelstellingen je wilt bereiken en welke werkzaamheden en
ingrepen daarvoor nodig zijn. De bosgroep helpt boseigenaars bij het
aanvragen van subsidies en kapmachtigingen en biedt begeleiding bij
het opstellen van een bosbeheerplan en beheerwerken. In vele van
onze bossen staan de bomen veel te dicht bij elkaar zodat ze mekaar
vaak verstikken door gebrek aan licht en de ontwikkeling van de groei
en onderlaag belemmeren. In een beheerplan worden de bomen
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geschalmd, dit is aanduiden van toekomstbomen en bomen die geveld
worden.
Soms wordt een kaalkap overwogen om een nieuw loofbos te doen
ontstaan, in dit bos is in 2014 een kaalkap (0,15 ha) uitgevoerd door de
eigenaar om een nieuw loofbos aan te planten met beuk, eik,
winterlinde, esdoorn, kastanje, boskers, elsbes, lijsterbes, haagbeuk en
boskers. Om de biodiversiteit te verhogen werden boompjes geplant
volgens direct zonlicht, halfschaduw en schaduw en dit in 8 grote cirkels
met elk 40 boompjes op 18 meter van het middelpunt tussen de cirkels.
Dit noemt de QD-methode: kwalificerendimensionerenof kloempen. QD combineert
technieken uit klassiek hooghoutbeheer en uit
middelhoutbeheer. In essentie laat je jonge
boompjes dicht op elkaar opgroeien zodat ze
rechte takvrije stammen vormen. Op een
bepaald tijdstip, het omslagpunt, kies je een
beperkt aantal toekomstbomen uit en zet je
regelmatig hun kroon rondom vrij. Je krijgt dan
bomen met een grote kroon en rechte dikke stammen
(generatiebomen). Die generatiebomen laat je volop groeien, zo creëer
je een mooie onderlaag en laat je de natuur verder zijn gang gaan.

Bronnen: inverde.be, natuurenbos.be

Dirk Deschepper
17

U wilt meewerken?
Altijd welkom op onze samenkomsten.
Deze gaan door in het Parochieheem om 20u.
De werkgroep ‘Trage wegen’ gaat
de Raaklijnvergadering vooraf.

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

De vergaderingen van 2018
22 okt, 26 nov, 17 dec

Bekijk ook onze webstek:
www.deraaklijn.be
Nieuwsbrief:
Indien je onze nieuwsbrief wilt ontvangen:
Firmin.debeleyr@telenet.be

secretariaat : Kleemstraat 89, 9111 Belsele
telefoon: 03 722 07 62
firmin.de.beleyr@telenet.be
lidmaatschap 2018 = €15
IBAN BE31 0001 5279 9955

Website:

www.deraaklijn.be
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