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Beste lezer, 
 

Terugkijken in de geschiedenis is niet alleen verrijkend, het kan tot 
nieuwe inzichten leiden en ons aansporen om dezelfde wegen in te 
slaan die goed waren of door uit fouten te leren en een ander traject te 
kiezen. 
 
In dit opzicht staat deze katern volledig in het teken:  “terugkijken”. 
 
25 jaar terug lanceerden wij in Belsele onze eerste autoloze zondag en 
open monumentendag. 
Toen ging onze bekommernis al uit naar de problemen die op zich op 
vlak van verkeer stelden in Belseledorp. Wij hebben sindsdien veel 
voorstellen gedaan en velen zijn vandaag nog heel relevant! 
 
52 jaren terug was ik dagelijks de getuige van de opgravingen in het 
“Steenwerk”. Ik kon niet wegblijven uit de site en heb daar met mijn 
eigen ogen de galerij “porticus” van de Gallo Romeinse villa mogen 
aanschouwen dank zij mijn mentors broeder Tarcisius en Alfons De 
Belie. 
 
127 jaar terug ontdekten twee boeren een historische schat in Belsele. 
30 jaar eerder (1864) werden de eerste archeologische opgravingen 
gedaan naar de Gallo Romeinse villa in het Steenwerk. 
De inzichten van die opgravingen brengen ons bij het ontstaan van 
onze gemeente “Bella Cella”. 
 
In de geschiedenis van ons dorp zijn dan weer straatnamen, 
monumenten, beeklopen, trage wegen, “heerlijkheden” en niet te 
vergeten de Belselenaar zelf sterk verweven! 
 
Wij zijn heel fier dat wij met onze vereniging De Raaklijn en met 
medewerking van verschillende partners op 20 oktober 2019 een 
historische site: “ het Steenwerk” permanent in de kijker mogen zetten. 
 
Rond het Steenwerk en omgeving draait de geschiedenis van Belsele. 
 
Bij deze verwelkomen wij u graag op 20 oktober en wens ik u nog veel 
leesgenot. 
 
 
Firmin De Beleyr 
Voorzitter 
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Het Steenwerk is een mysterieuze naam van een eeuwenoude plek in 
Belsele. Het Steenwerk bevindt zich naast de Mierennestwijk en er 
werden twee wegels naar vernoemd. Deze zijn ondertussen deels 
afgeschaft of verdwenen in de Molenwijk en in de Mierennestwijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel dorpsbewoners kennen de benaming “Steenwerk” wel maar de 
oorsprong ervan is minder gekend. 
De Raaklijn geeft er vanaf 20 oktober 2019 in samenwerking met 
Erfpunt (Cel onroerend erfgoed Waasland) een serieuze historische 
wending aan! 

 
Het steenwerk is een archeologische site. Elke dag fietsen er 
honderden mensen langsheen de F4, velen beseffen niet dat 1800 jaar 
geleden zich daar de eerste Belselenaars hebben gevestigd.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Steenwerk 
 

HOOG STEENWERKWEGEL LAAG STEENWERKWEGEL 
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Een Gallo-Romeinse villa in Belsele? 
 
Op deze plek stond ooit een uniek Gallo-Romeins gebouw. 
Archeologen van de Universiteit Gent groeven in 1967-1971 de 
fundamenten op. Het ging om een stenen gebouw en dat is uniek 
in het Waasland. 
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De ontdekking van de villa rustica in Belsele dateert van 1864 toen de 
Oudheidkundige kring van het Land van Waas een van deze akkers 
voor de eerste keer archeologisch onderzocht, 
 
Ondertussen zijn er in het Waasland tientallen Gallo-Romeinse 
gebouwen opgegraven, maar die waren elke keer van hout. Was het 
‘steenwerk’ in Belsele de villa van een rijke herenboer? Een militair 
gebouw? Een baanpost langs een Romeinse weg? We weten het niet 
zeker.  
 
In elk geval was het een luxueus gebouw. Er waren sokkeltjes voor een 
porticus, een zuilengalerij in hout. Het gebouw had ook een 
hypocaustum, een soort vloerverwarming, en een betonvloer.  

 
Op het dak 
lagen zware, 
brede pannen, 
tegulae en 
imbrices.  
 
 
 
 

Ook sporen van pleisterwerk, groen en oker met rode banden, wijzen 
op een chic interieur.  
Wellicht ging het dus toch om een villa of was het een hoofdgebouw 
van een groot landbouwbedrijf.  
Dit komt op de armere zandgronden in het noorden van  
Vlaanderen bijna niet voor.  
Het is onduidelijk wanneer het gebouw opgetrokken en weer verlaten 
werd.  
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Wel zijn er nog sporen van herstellingen in de loop van de derde eeuw. 
Misschien werd het gebouw rond 260 verlaten, toen iemand even 
verderop de Belseelse muntschat verstopte in een pot onder de grond? 
 
Veel van het puin is later gebruikt voor de fundering van de kerk van 
Belsele. 

 
Op deze akker kan je nog 
steeds de steenresten 
vinden van de Villa. 
Weliswaar sterk 
versneden door het 
ploegen. 
De ondergrond van het 
steenwerk herbergt nog 
steeds de fundamenten 
van deze Gallo Romeinse 
villa. 
Misschien wordt er in de 
toekomst nog wel eens 
gegraven.  
 
Opgravingen op het 
"Steenwerk" te Belsele-
Waas (1967-1971):  
 

 
De laatste archeologische opgravingen in de 
buurt dateren van 2014 / 2015 op de plek 
waar nu de speelweide is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiervan werd door de ADW (Archeologische 
Dienst Waasland) een mooie brochure 
vrijgegeven naar aanleiding van de “open 
sleuvendag 2015”. 
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Een Romeinse muntschat in Belsele? 
 
Op 1 februari 1892 rooiden landbouwer Jean De Waele en zijn zoon 
Aloïs (thv het speelbos) een boom. Toen ze de wortels uitgroeven, 
vonden ze onder de grond een Romeinse muntschat.  
 
In een kruik zaten 1.527 zilveren munten van rond het jaar 260. Iemand 
moet die Romeinse munten daar toen verstopt hebben.  
Zo’n 150 meter verderop stond de Romeinse villa. Had een van de 
bewoners de schat verstopt? Of ging het om het spaargeld van een 
handelaar of van een ambachtsman? We zullen het nooit weten. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Steenwerk en haar muntschat! 
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De twee pachters stootten op een grote brok rogsteen of ijzeroer.  
Moerasijzererts is dat.  
Daaronder zat een bolle kruikamfoor verstopt.  
De Belseelse onderwijzer Pierre-Casimir Noppe  
waarschuwde de Oudheidkundige Kring van het Waasland  
die uitmaakte dat de schat hier rond 260 verstopt moet zijn.  
 
Het Romeinse Rijk beleefde toen een diepe crisis: een periode van 
epidemieën, hongersnood en oorlogen. Om de soldaten tevreden te 
houden, was er geld nodig. Daarom maakte de overheid in het jaar 193 
munten met 64% zilver en in 274 met zelfs maar 1,3% zilver erin. Veel 
mensen hielden hun oude, goede munten achter en begroeven ze in 
afwachting van betere tijden. Sommige van die munten kwamen pas 
eeuwen later weer aan de oppervlakte. In Belsele ging het om zilveren 
munten van topkwaliteit. Wellicht heeft de eigenaar er jarenlang voor 
moeten sparen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Na 1892 werd een deel van de 
schat verkocht om Jean en 
Aloïs De Waele te vergoeden. 
Ze mochten een deel van de 
schat houden. Er bleven nog 
1.079 munten over. Die worden 
bewaard in de stedelijke musea 
van Sint-Niklaas. Beeldhouwer 
Koen Rossaert maakte een 
replica van de Belseelse 
muntschat: die is te zien in de 
bib van Belsele vanaf 20 
oktober! 

Een zilveren munt van keizer Gortdianus III (238 – 244 na Christus) 
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Iets meer dan een jaar terug begonnen wij op het Steenwerk 
potscherven te verstoppen waarna kinderen uit het basisonderwijs  en 
zelfs één kleuterklas, ze met gegarandeerd succes konden opgraven. 

 
De (archeologisch “nutteloze”) 
scherven werden door onze partner 
ERFPUNT   
ter beschikking gesteld.  
 

 
Op de buitenspeeldag van 24 april werden  
er weer scherven opgedolven onder  
begeleiding van een twee Gallo Romeinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(meer over deze buitenspeeldag in het filmpje via onze nieuwsbrief) 

Jonge archeologen aan het (Steen)werk! 
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In de workshop van ERFPUNT konden de kinderen de scherven aan 
elkaar lijmen. Er werden zelfs Gallo Romeinse juweeltjes in elkaar 
geknutseld. 

 
Vanaf 20 oktober 2019 organiseert De Raaklijn in samenwerking met 
ERFPUNT op regelmatige basis zulke workshops. Wij richten ons in 
eerste instantie tot het basisonderwijs. 
Een deelname houdt een bezoek in op de site het Steenwerk en de 
vindplaats van de schat. De kinderen kunnen graven naar potscherven. 
Daarna volgt een bezoek aan het Bib-filiaal waar ze de muntschat 
kunnen bewonderen en tenslotte volgt de knutselsessie in de raadszaal 
van het gemeentehuis. 

Inschrijven via de site van ERFPUNT! 
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We maken van deze dag gebruik om de erfgoedwaarde van de trage 
weg in de kijker te zetten. 
Sommigen hebben een historische achtergrond zoals de twee zo goed 
als verdwenen Steenwerkwegels.  
 
 
 
 
 

Meer info lees je op de uitnodiging, 
die je in deze katern aantreft! 

Trage wegen  20 oktober 2019  
 

HOOG STEENWERKWEGEL LAAG STEENWERKWEGEL 
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Er zijn officiële wegels en er zijn feitelijke wegels. 
De officiële staan in de atlas der buurtwegen van 2 april 1845. Zij 
hebben allen een officieel nummer en een naam. 
De feitelijke wegels zijn later tot stand gekomen. Zij hebben niet het 
statuut van de officiële wegels uit de atlas, zij zijn wel toegankelijk maar 
zij hebben geen nummer en meestal geen naam. 
Aan dit laatste wil De Raaklijn iets doen. We hebben een 10-tal feitelijke 
wegels een naam gegeven.  
Als de straatnamencommissie haar goedkeuring geeft dan hebben we 
in Belsele in één klap 10 wegels erbij met een naam. 
 
We stellen ze voor:   

 
 
Deze wegel loopt vanuit de 
Kuilstraat richting Gouden 
Leeuwstraat. 
De manege die op deze 
wegel ligt vormt geen 
bezwaar! U bent er zelfs 
welkom! Vergeet niet het hek 
van de manege “de Gouden 
Leeuw” te sluiten.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Dit is de oude spoorwegbedding die vanuit 
de Hulstendreef loopt tot de E17. 
Vanuit deze wegel kan u de Pastorijwegel 
doorheen de nieuwe Populierenwijk 
langsheen de Belselebeek volgen. 
De Spoorwegel dwarst de Waterschootstraat 
en de Bergstraat. 
 
De naam “Spoorwegel”  is een idee maar 
kan een andere benaming krijgen zoals: 
“Dender Waas wegel” of misschien heeft u 
een beter voorstel. 

Feitelijke wegels benoemen! 
 

KUILWEGEL 

SPOORWEGEL 
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BEZENKOEKWEGEL 

De Houtakkerswegel is 
een gesplitste wegel. 
Vanuit de Hooimanstraat 
loopt deze dood op een 
akker. 
Vanuit de 
Koutermolenstraat loopt 
de wegel langs de 
Belselebeek richting  
Kouterstraat. Via én over 
de Belselebeek loopt deze 
wegel richting Burmstraat .  
Dit kaartje toont de 
onderloop Ransbeek. 

De Bezenkoekwegel 
loopt vanuit de 
Kouterstraat tot de 
Boskapel. 
 

HOUTAKKERSWEGEL 

KRUISWEGEL 
De Kruiswegel 
kruist het bos 
vanaf de Weduwe 
Voswegel en loopt 
over het 
voetbalveld tot de 
Kruistraat. 
 

RANSBEEKWEGEL 

BOSWEGEL 

De wegel volgt 
vanaf de Bosstraat 
de bovenloop  van 
de Ransbeek tot 
de Weduwe 
Voswegel , 
De bovenloop van 
de Ransbeek zie je 
op het kaartje  
hiernaast. 
 

De Boswegel loopt vanaf 
de Bosstraat tot de  
Weduwe Voswegel. 
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  BELSELEBEEKWEGEL 

LANGE DREEF 

Deze wegel loopt langsheen 
de Belselebeek in het park 
“Hof Van Belsele” tot de 
Lange Dreef. (zie onder) 
 

Deze historische dreef verbindt de  
Kasteeldreef met de Nieuwe Baan  of 
de N70. 
 

HOF VAN BELSELE WEGEL 

ST-ANDRIESWEGEL 

Deze wegel start in 
Belseledorp en loopt tot in 
de Molenwijk tot achter het 
rusthuis en de basisschool  
Sint-Lutgard. 
 

Deze wegel loopt vanuit 
Belseledorp 
( schoenwinkel De Ruyte) 
tot de Pastorijwegel en 
de sluis in het park “Hof 
Van Belsele”. 
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We kijken 25 jaar terug in de tijd om te zien wat er toen in de katern  
nr.9  verscheen en wat nu nog relevant is.  

 
1994: september nr.9, jaargang 2 (8 pagina’s) 

  

• De Raaklijn organiseerde op 11 
 september 1994 de open 
 monumentendag. De dreigende 
 verkaveling in het Hof Van 
 Belsele en de miserabele 
 verkeerssituatie in de 
 Dorpsstraat waren ons 
 uitgangspunt om het 
 waardevolle erfgoed in de 
 dorpskern open te stellen. 

• De Raaklijn organiseerde op 16 
 oktober 1994 de eerste 
 autoloze  zondag in 
 Belseledorp. De  vraag van De 
 Raaklijn om de  dorpskern 
 wandel- en 
 fietsvriendelijker en veiliger te 
 maken werd deze dag met 
 succes ingezet. 
 

 
25 jaar later :  
 

• De Raaklijn vzw blijft de open monumentendag ondersteunen. 
Onze gemeente is rijk aan erfgoed zoals de vele monumenten, 
onze rijke archeologie, de vele wegels, de 3 beken, de parken… 
Met De Raaklijn vzw koesteren we dat erfgoed en dat is een van 
onze kenmerken geworden.  

• We zijn partner geworden van Herita (open monumenten) Erfpunt 
onroerend erfgoed Waasland, de BIB, het stadsbestuur, de 
erfgoedcel Vlaanderen. In deze katern leest u meer over het 
erfgoed  “Het Steenwerk en haar muntschat”. 

• De eerste autoloze zondagen vonden plaats in 1973 (oliecrisis), in 
1994 herhaalden we dit gegeven met succes in Belsele en zie: de 
autoloze zondagen zijn terug. Misschien komt er volgend jaar een 
verlengstuk naar de deelgemeenten? 

 

 De Raaklijn 25 jaar terug 
 

Herlees deze katern 
http://www.deraaklijn.be/katern/9.pdf 

 

http://www.deraaklijn.be/katern/9.pdf
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Wanneer een firma een waardevol bos wil rooien dan zullen we het 
geweten hebben via de sociale media en pers. 
De firma “letterzetter” rooit bossen zonder vergunning en de 
verplichte compensatie… en het blijft relatief stil in het 
medialandschap! 
 
Wat is de firma “letterzetter”? 

De letterzetter, met Latijnse naam ‘Ips 
Typographus’, is een kever uit de familie van de 
schorskevers. De diertjes zijn donkerbruin, 
worden ongeveer een halve centimeter groot 
en komen vooral voor op de fijnspar. Buiten 
Wallonië is het insect dit jaar ook erg 
nadrukkelijk aanwezig in Vlaanderen, vooral in 
de bosrijke gebieden in Limburg en Vlaams-
Brabant, maar ook bij onze buren Duitsland, 
Nederland en Frankrijk. 
Voor alle duidelijkheid de letterzetter is al even 
exotisch als zijn slachtoffer: de fijnspar! 

 
Activiteiten van de firma “letterzetter”: 
De letterzetter viseert vooral verzwakte fijnsparren. 
De mannetjes vreten zich een weg door de schors 
en bouwen een broedkamertje waarin ze paren met 
één of meerdere vrouwtjes. Die graven op hun beurt 
verticale gangen onder de schors, waarin ze hun 
eitjes leggen. Als je de schors weghaalt, merk je 
een heel mooi patroon, bijna een kalligrafisch 
geschrift. Vandaar de naam. Het tempo dat deze 
kevertjes aanhouden is niet te volgen. 
 
Licht in de duisternis? 
De fijnspar is een exoot, die hier niet thuishoort (behalve in de 
huiskamer rond kerst). Een fijnsparbos is bijgevolg ecologisch weinig 
waardevol. De aangetaste en gekapte fijnsparren kunnen best 
vervangen worden door inheemse boomsoorten. Zo’n bos met 
meerdere boomsoorten is veel veerkrachtiger dan een monotoon 
sparrenbos. 
 
Opgelet: Lorken 
verliezen nu hun 
naalden en zijn daarom 
niet aangetast. 
 

Firma “letterzetter”! 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

De vergaderingen in 2019 
28 okt,  

25 nov en  23 dec 

 

Bekijk ook onze webstek: 
www.deraaklijn.be 

 

Nieuwsbrief: 

Indien je onze nieuwsbrief wilt ontvangen: 

Firmin.debeleyr@telenet.be 
 
 

http://www.deraaklijn.be/
http://www.deraaklijn.be/
mailto:Firmin.debeleyr@telenet.be
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