DE RAAKLIJN KATERN: jaargang 27, nr.136
Bijlage bij « ‘t Groene Waasland » nr.212,
Mei / juni/ juli / Augustus 2019.
(v.u. Firmin De Beleyr, Belsele)
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VERSUS
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Beste lezer,
Eerstdaags zeggen we het voorjaar van 2019 definitief vaarwel.
Niet getreurd, de seizoenen blijven gelukkig komen, de jaren jammer
genoeg niet.
In deze rubriek hebben we daar een mouw aangepast:

Fietsen over de F4, betekent vlot (en snel) fietsen. Maar of hiervoor een
waardevolle biotoop moet sneuvelen is de vraag. Wij vinden van niet en
proberen consensus te vinden met de fietsersbond.

We blijven ons ontfermen over de trage wegen in Belsele en Puivelde.
Op de mooie “dichters thuis in Puivelde”-dag fiets je naar de dichters
via trage wegen. De Augustin Smetwegel maakt deel uit van het
Puivelds poëziepad. Jammer om vast te stellen dat een half jaar na de
plechtige opening één eigenaar-landbouwer de spelregels niet wil
volgen.

De bla-bla-blauwe zak is een lapmiddel om het statiegeld niet te
moeten invoeren. Nu is er veel bla bla over extra plastics die er nu wel
in mogen maar die er al 25 jaar hadden moeten inzitten.

Er wordt één rubriek in deze katern niet aangehaald:

VAKANTIE!
En om deze van dag tot dag plezierig en ontspannend
door te brengen is niet veel nodig. Het winteruur is al
veranderd naar het zomeruur.
Waarom veranderen we de dagen ook niet naar:
Vriendelijk groet en een fijne vakantie!
Firmin De Beleyr
Voorzitter
3

F4
VERSUS
De F4 is hier!
Wie deze fietssnelweg
nog niet kent, heeft
blijkbaar nog niet
langsheen de spoorlijn
nr.59 gefietst. Het
spoortraject tussen
Antwerpen-Gent heeft
er nu een volledig
maar niet volwaardig
fietstraject bij
gekregen:

Blijkbaar hoort daar een hele resem aan panelen en bordjes bij, nieuwe
wegmarkeringen tot zelfs elektronische duidingsborden.
Er werd op geen eurocent gekeken!
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De F4 gaat naar daar of naar daar… maar dat is niet altijd waar…
Opmerkzaam zoals we altijd zijn, zagen we een groot paneel (1) tegen
de cabine aan de kant van de autoparking (spoor 1).
Vanuit dat punt worden Gent en Antwerpen verkeerd gesitueerd of het
paneel staat verkeerd. Wij hebben de diensten hier op gewezen. Het
vrij dure bord werd weggenomen en… vervangen door een nieuw
paneel (2).

Onze vraag was om het paneel weg te nemen en het te verplaatsen
naar de cabine aan de overkant. De borden-economie moet blijkbaar
draaien dus “ze” kozen voor een nieuw bord!
Het zou jammer zijn mocht dat eerste bord in de metaalversnipperaar
gaan. Ons advies: toch maar bijplaatsen, ook al staan er dan twee aan
elke zijde van het spoor.
Volledig maar niet volwaardig!
De fietssnelweg vertoont verder nog meer knelpunten op het
grondgebied van Belsele dat, zoals u wellicht wel weet, over twee
treinhalten beschikt.
( Belsele heeft één halte meer
dan Sint-Niklaas! )
Aanleiding van dit een dossier van de Fietsersbond waarin onder meer
gevraagd wordt om de F4 ter hoogte van het Steenwerk / Mierennest
recht te trekken. We delen hun mening niet helemaal.
We zullen wel overleg plegen met de Fietsersbond, ons dossier
doorsturen naar het college en naar de betrokken dienst van Infrabel.
Het hele F4-traject is te bekijken op de website van de fietssnelwegen.
FIETSSNELWEG

ANTWERPEN – GENT

www.fietssnelwegen.be
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F4-fietssnelweg Mierennest Belsele

Opmerkingen in het dossier van de fietsersbond:
• Fietssnelweg F4 in Belsele is nog niet volwaardig afgewerkt.
• Fietsersbond doet (april 2019) een voorstel tot
rechttrekking tracé aan Mierennest dit samen
met opbreken van nutteloos beton in de buurt.
De Raaklijn voegt meer toegevoegde waarde toe aan dit voorstel:
•
•
•
•
•
•

Natuur- en belevingswaarden veilig stellen en versterken.
Trage wegen in plaats van overbodig beton.
Logische netwerksamenhang.
Bochtverbredingen met belijning als beveiliging.
Plasvorming wegwerken.
Integratie rustpunt met een info- en oriëntatiebord.

Kortom, de Mierennest biedt
kansen om een etappepunt
en knooppunt te worden van
minstens drie types trage
wegen.
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F4, rijdend naar Sint-Niklaas:
• Plasvorming door de verhoogde berm te verlagen,
• scherpe bocht voor elzenbosje

F4, voorstel fietsersbond om rechtdoor te rijden doorheen het
elzenbosje
• Het is een nitrofiel alluviaal* elzenbos. (* voedselrijk (stikstof) met
slibafzettingen van waterlopen).
• Daarom wordt dit bosje op de biologische waarderingskaart als
biologisch zeer waardevol omschreven.
Ons advies aan de fietsersbond is
om NIET rechtdoor te traceren
dwars doorheen dit bosje!

Minder beton en continuïteit van de route.
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Hieronder een voorstel van netwerkherschikking:

Belsele
Sint-Niklaas
Antwerpen

Belsele
Lokeren
Gent

Belsele -Zuid

Voorstel voor herinrichting omgeving elzenbos
•
•
•

Knooppunt, rustpunt, info en oriëntatie
Wandelpad in plaats van overbodig beton
Dus uitbreiding van elzenbosje en ruig grasland

8

Belsele-Zuid

In de toekomst behandelen
we andere knelpunten onder
andere:
De fietsstrook tussen Kleemstraat, Kouterstraat en verder
richting halte Sinaai is te smal geworden (bijv. bakfietsen…)
De circulatie bij toekomstige opheffing spoorwegoverwegen

(dit dossier
kwam tot stand
met hulp van
Fred Van
Remoortel)
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De Raaklijn 25 jaar terug
We kijken 25 jaar terug in de tijd om te zien wat er toen in de katern nr.7
(en nr. 8) verscheen en wat nu nog relevant is.
1994: mei nr.7, jaargang 2 (8 pagina’s)
• “De Beze(n)koek” wordt bedreigd
door kappingen, illegale bewoning in
weekendhuisjes, lozingen, exoten zoals
paplaurier, illegale verhardingen….
• Het ontstaan van de stuifzandrug
wordt toegelicht + de aanwezigheid in
de Z-vormige structuur.
• Het gewestplan biedt geen
bescherming tegen de bedreigingen
van het landschap, de beken, de
ecologie …
• Het sluipverkeer wordt door ons
aangetoond door een verkeerstelling!
• Voorstel om het doorgaand
verkeer te knippen in de Kouterstraat
en ook tussen de Burmstraat en de
Sinaaiwegel. De slagbomen komen ter
sprake en worden op een kaart
aangebracht.

25 jaar later :

Herlees deze katern
http://www.deraaklijn.be/katern/7.pdf

• De Bezenkoek is gelegen op een zandrug en maakt deel uit van
de z-vormige bosstructuur van Maldegem, Stekene, Puivelde,
Waasmunster tot “de Ster” in Sint-Niklaas. Dit gegeven is
opgenomen in verschillende structuurplannen.
• De wegels zijn toegenomen en aangepakt. De Houtakkerswegel,
het behoud van de Belselewegel, Bezenkoekwegel,
• De twee slagbomen zijn er toch gekomen ondanks veel verzet
van de toenmalige schepen(en) en de autogebruikers.
• Er zijn twee wandelbrochures verschenen (onze eigen brochure
en die van Regionaal Landschap Schelde Durme)
• De beken zijn erkend (Ransbeek en Belselebeek) en redelijk
leefbaar geworden, de waterkwaliteit kan en moet beter worden.
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1994: juli nr.8, jaargang 2 (8 pagina’s)
(25 jaar terug kwam er in tegenstelling tot nu ook nog een katern uit in
juli.)
• Het bermbesluit wordt door
verschillende buurtbewoners
slecht begrepen en bijgevolg
verkeerd aangepakt. Wij
publiceren het besluit en geven
de lezers enkele basisregels
mee.
• De Raaklijn is toegetreden
tot Stramin (stedelijke raad voor
milieu en natuur).
• De zate aan het station in
Sinaai ligt erbij als een
verwaarloosde fabriekswerf. De
stad belooft paaltjes en opkuis.
• De Raaklijn wordt
betrokken bij de mogelijke
verhuis van firma Van Remoortel,
maar niet op een open manier
zoals we het liever hebben.
• De open monumentendag
voor september 1994 wordt al
aangekondigd: het thema is:
vervoer-ing.

25 jaar later :

Herlees deze katern
http://www.deraaklijn.be/katern/8.pdf

• Het bermbesluit wordt tot op heden goed opgevolgd, maar nog
steeds bekijken bepaalde burgers de ruige bermen als hinderlijk.
Dat de ruige bermen in al die jaren zijn uitgegroeid tot kleine
biotoopjes voor fauna en flora is blijkbaar van geen tel.
• De Raaklijn is nog steeds vertegenwoordigd in STRAMIN.
• De zate aan de halte Sinaai is een groene (parkeer)vlakte
geworden, de paaltjes zijn essen geworden.
• De Kleemstraat is de drukte van het vrachtvervoer kwijt, maar
ondertussen uitgegroeid tot een zeer drukke verkeersstraat met
bestemmings- en doorgaand verkeer.
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De “smet” van de Augustin Smetwegel

21 oktober 2018
Op deze dag werd de
wegel tussen de
Palinggatstraat en de
Kruisstraat in Puivelde
plechtig geopend.
De wegel vertoonde die dag nog drie gebreken:
1. Het hek aan de paardenweide
2. De gracht en hoekput
3. De maïsakker
1. Het hek aan de paardenweide:
De hekkens aan beide zijden van de
paardenweide zijn verwijderd en
verplaatst. Er is geen gedoe meer met
hekje open doen en sluiten. De wegel
tussen de twee hekkens wordt goed
onderhouden en is 1,5 meter breed.

2. De gracht en hoekput
De gracht is duidelijk gescheiden en de
prikkeldraad en scheve palen zijn weg.
Er is geen brug over de hoekput
gemaakt, maar er is een duiker (grote
buis diameter 1 meter) gestoken met
daarover zand en dan ingezaaid.
Een tractor zou er in theorie over
kunnen.
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3. De maïsakker
De maïsakker is tot tegen
de gracht geploegd en
daarna ook tot tegen de
gracht ingezaaid.
Nu kunnen we nog over
de akker lopen, deze
zomer staan we voor een
groene muur.
Onze eis is om hier de
maïs te laten verwijderen
en er een zichtbare
grondlaag op te leggen,
met desnoods paaltjes
erbij. Dit zullen we
voorleggen aan de
bevoegde schepen Wout
De Meester.
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Nieuw in bla-bla-blauwe zak!
De verandering zit van binnen.
Nieuw vanaf juni 2019. Bla, bla, bla of oude wijn in nieuwe zakken,
want: 25 jaar te laat!

De PMD wordt dus uitgebreid naar vrijwel alle huishoudelijke
verpakkingen. Eindelijk! Maar zoals we hierboven schreven rijkelijk te
laat en niet om ons een plezier te doen, wel als compensatie voor het
niet invoeren van het statiegeld op blik en PET,
We verduidelijken:
Laat ons starten met een bekentenis! Schrijver van dit artikel zondigt al
25 jaar door botervlootjes en yogurtpotjes, EPS enz.. wel in de blauwe
zak te steken. Dit is louter principieel en daar hoort een beetje
burgerlijke ongehoorzaamheid bij.
25 jaar geleden waren we in een bedrijf in de Gentse kanaalzone waar
werd aangetoond dat EPS of Isimo, vlootjes allerlei en plastic folie wel
degelijk recycleerbaar zijn.
Deze fracties zijn dus 25 jaar lang nodeloos verbrand.
De bla –bla – blauwe zak is dus een plastic lapje tegen het bloeden.
Want let op: er zullen niet minder blikjes in de berm komen!
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Meer zwerfvuil in de witte zak!
Al het schone volk dat zwerfvuil uit de bermen haalt hebben hem in
huis: de witte zak.

In april werd door STRAMIN en de MIWA voor de derde keer een grote
zwerfvuilactie gehouden in Sint-Niklaas en deelgemeenten.
Wij hebben deze keer de zakken niet geteld, want het waren er weer
zeer veel!
Wat wel kon tellen: de massale deelname van vrijwilligers! Als we de
particuliere deelnemers samentellen met de deelnemers van scholen
en verenigingen tot zelfs kuisploegen uit kmo’s, dan worden dat er meer
dan 1500!
De MIWA zat aan haar quotum om nog meer materiaal te krijgen.
Gelukkig werd er zorgvuldig omgesprongen met het veel betere
materiaal (o.a. de grijptangen) en werd er vrij veel bruikbaar materiaal
doorgeschoven.
Buiten deze actie zijn er nog verschillende acties:
• Er is de actie van Mooimakers.
• Er is de actie Schoon Volk.
• Er zijn de ruimbeurten van de Wase Werkplaats.
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Als we dit allemaal bij elkaar nemen dan komen we tot één besluit:

Het zwerfvuil blijft toenemen!
Het schoon volk ook!
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MIWA zoekt
Schoon Volk
•
•
•
•
•

Schoon Volk zorgt voor het
volgende:
Een goede uitrusting (fluo hesje, werkhandschoenen, een grijpstok en
witte zwerfvuilniszakken) om het zwerfvuil in je buurt te lijf te gaan.
Een vrijwilligersverzekering zodat je zonder zorgen de straat op kan.
Jaarlijks minstens één ontmoetingsmoment zodat je de andere
zwerfvuilvrijwilligers in je buurt beter leert kennen.
Je wordt op de hoogte gehouden van leuke activiteiten, weetjes, ...
en zo houden wij het schoon!
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Altijd welkom op onze samenkomsten.
Deze gaan door in het Parochieheem om 20u.
De twee werkgroepen “Trage wegen” en
“De Raaklijn” vergaderen samen.

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

De vergaderingen in 2019
23 sept, 28 okt,
25 nov en 23 dec

Nieuwsbrief:
Indien je onze nieuwsbrief wilt ontvangen:
Firmin.debeleyr@telenet.be

Bekijk ook onze webstek:
www.deraaklijn.be
secretariaat : Kleemstraat 89, 9111 Belsele
telefoon: 03 722 07 62
firmin.de.beleyr@telenet.be
lidmaatschap 2019 = €15
(+ €1 per extra familielid)
IBAN BE31 0001 5279 9955

Website:

www.deraaklijn.be
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Nieuw in bla-bla-blauwe zak!

Meer zwerfvuil in de witte zak!
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De “smet” van de Augustin Smetwegel
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