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Beste lezer,
Met dit nummer 139 sluiten we de 27e jaargang af.
In dit nummer (met 4 extra bladzijden) roepen we de leden op die hun
lidmaatschap nog niet vernieuwd hebben om dit nog te doen.
2019 was een druk jaar met een resem projecten en 2020 zal niet
anders worden.

De letterzetter vervolg !
Met de voorjaarsstormen zullen er heel wat bomen die aangetast zijn
door de “letterzetter” het loodje leggen. Omdat hierover het laatste
woord nog is niet is gezegd, bespreken we in deze katern de 3 kansen!
Zwerfvuil en sluikstorten!
Zoals elk voorjaar wordt er een zwerfvuilactie georganiseerd. Sluit u
mee aan bij het “schoon volk” en lees vooral de primeur over een
nieuwe rubriek op de website van Sint-Niklaas om een melding te doen
van omgevingsproblemen.
Erfgoed!
Verder brengen wij u nieuws van Pasar-Belsele die op 22 maart een
boeiende erfgoedwandeling organiseert.
Er is de oprichting van een “geschiedkundige kring” die een en ander
gaat doen met de nodige “bloem, bloem…”.
Verkeerd verkeer!
Er is de oprichting van een buurtcomité in de Bosstraat, Eikenlaan,
Gouden Leeuw en Kleemstraat. Zij buigen zich over de toenemende
verkeersdruk.

Vogels en mollen!
De tuinvogels werden geteld, de mollen worden geteld.
Klinken op 2020!
We nodigen u graag uit op onze algemene vergadering, maar u bent
ook welkom op onze maandelijkse bijeenkomsten in het parochieheem.
Veel leesplezier
Firmin De Beleyr
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De letterzetter vervolg !
Nog steeds ontvangen we verbaasde reacties over massale kapping
van sparren in Belsele (en wijde omgeving).
Ook binnen De Raaklijn laat dit natuurfenomeen ons niet onberoerd.
De standpunten over wat er nu met deze boomloze percelen moet
gebeuren verschillen, maar beogen hetzelfde doel: meer loofbossen!
Hieronder een standpunt:

Kaalslag Kouter creëert Kansen
Wie onlangs nog gewandeld of gefietst heeft in de Kouterstraat kan er
niet naast kijken : de letterzetter (Ips typographus) heeft lelijk huis
gehouden (zie ook onze vorige katern). Bijna alle sparren die door
deze kever werden aangetast, zijn ondertussen gekapt. Deze sparren
konden zich niet langer verdedigen. Zij waren erg verzwakt door de
droge en warme zomers omdat zij eigenlijk thuishoren op vochtige
bodems in een koel klimaat (bijvoorbeeld in de Ardennen). Er zijn nu
heel wat percelen die wachten op nieuwe bomen en struiken. En net
hier liggen heel wat uitdagingen.
Vanzelfsprekend wenst De Raaklijn dat al de percelen, die er nu kaal
bijliggen, opnieuw worden bebost. Wij pleiten er voor om te streven
naar gemengde en jonge loofbossen.

Voorbeeld van een jong bos (5 jaar)
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KKK: drie kansen
1e kans:
Gemengde loofbomen aanplanten met inheems plantgoed
Waarschijnlijk zullen de meeste eigenaren hier voor kiezen. Zij kunnen
bij de bosgroep terecht voor advies over welke soorten het meest
geschikt zijn. Bij het aanplanten van een gemengd loofbos krijgen heel
wat meer insecten, planten en vogels de kans om zich te vestigen. De
natuurwaarden verhogen sterk.
Deze manier van aanplanten heeft ook enkele belangrijke nadelen.
Het is een arbeidsintensieve en dure manier van werken. Al de
aanplant moet ook beschermd worden tegen vraat door bijvoorbeeld
reeën. Jammer genoeg gebeurt dit vaak door plastieken buizen of
wikkels. Bovendien is het plantgoed op dit moment zeer schaars door
de plotse massale vraag. Er wordt dus heel veel plantgoed ingevoerd
uit alle hoeken van Europa (luchtvervuiling door transport). Vaak wordt
dit plantgoed opgekweekt van een zeer beperkt aantal moederbomen,
waardoor de genetische variatie erg laag is. Dat maakt die bossen
kwetsbaarder. De steeds hogere temperaturen en de toenemende
droogte bemoeilijken het aanplanten van bomen en struiken. Veel
plantgoed zal een droge zomer niet overleven…

een éénjarig
bos in de
Bosstraat
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2e kans:
Bossen spontaan laten ontstaan

Van een heide naar een bos

Er zijn momenteel een aantal wetenschappers die er voor pleiten om de
vrijgekomen percelen met rust te laten. Zij zullen spontaan evolueren
naar een gemengd loofbos. Het grote voordeel is dat je een variatie
aan streekeigen bomen en struiken krijgt die spontaan opschieten.
Enkel die bomen die aangepast zijn aan het klimaat zullen het halen.
Eerst zullen ruigtekruiden de percelen overwoekeren. Daarna schieten
berken, vlieren, lijsterbessen en wilgen op. Geleidelijk aan zullen deze
dan vervangen worden door eik, linde, beuk enz. De zaden worden
aangebracht door de wind, muizen, eekhoorns en gaaien. Er is een
grote genetische variatie en het kost geen enkele moeite.
Toch heeft deze methode ook nadelen. Het duurt langer voor je het
uitzicht van een bos krijgt. De eerste jaren zullen vooral bramen en
andere ruigteplanten overheersen.
Hoewel insecten (o.a. de
honingbijen, vlinders…) dit erg kunnen waarderen, vinden heel wat
mensen dat niet zo mooi.
Ook zullen exoten (bijvoorbeeld de
Amerikaanse vogelkers) het niet nalaten hun zaad over deze percelen
te verspreiden. Deze zullen later moeten worden verwijderd om te
voorkomen dat zij de inheemse soorten overwoekeren. Dit is vaak het
geval op verstoorde bosbodems. Ook zijn deze bossen commercieel
niet zo interessant. Houtvesters verkiezen op rijen aangeplante
bomen…
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3e kans:
Andere soorten aanplanten?
Er zijn ook mensen die vinden dat we stilaan zuiderse boomsoorten
moeten aanplanten.
De opwarming van de aarde doet de
klimaatgordels naar het noorden opschuiven. Stilaan krijgen wij hier
dus een Mediterraan klimaat. Het is een belangrijke discussie of wij
hieraan moeten participeren of anticiperen door bijvoorbeeld meer
moseiken en steeneiken aan te planten…
Moseik

Steeneik

Steeneiken aangeplant in het park “Hof Van Belsele”
De letterzetter heeft een boeiende discussie op gang gebracht :
Blijven wij inheemse bomen en struiken aanplanten en nemen we zo de regie
van onze bossen stevig in handen ?
Of laten wij de natuur in alle vrijheid zijn werk doen en vertrouwen wij er op
dat de bossen zich aan ons steeds warmere klimaat en drogere bodems
vanzelf zullen aanpassen ?
Of moeten wij anticiperen en planten uit het Zuiden invoeren en aanplanten?
Het laatste woord is hierover nog niet gezegd. Een ding staat vast.
Gevarieerde bossen zijn veel robuuster en rijker dan eentonige sparren- of
dennenbossen.
En zo heeft de letterzetter meegewerkt aan de verbetering van onze natuur
Dit artikel werd geschreven door Marc Van Erck (natuurgids).
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Wase afvalmonster bedreigde diersoort ?
2010:
Het afvalmonster zag het levenslicht onder impuls van de leerkrachten
en leerlingen van SBSO Baken in de Bellestraat Sint-Niklaas. In dat jaar
ging een Wase zwerfvuiltoer door met dit monument in 15 scholen.
2013:
In plaats van zwerfvuil te verzamelen, stond het afvalmonster sinds
2012 stof te vergaren in de magazijnen van de MIWA.
Naar aanleiding van de eerste zwerfvuilactie in Belsele, ontstond het
idee om dat afvalmonster als een legende terug tot leven te laten
komen.
Samen met De Raaklijn en jeugdhuis De
Galjaar werd het afvalmonster herbouwd t.h.v.
de sporthal “De Klavers”.
We kregen hierbij de nodige logistieke steun
vanuit het stadsbestuur en de MIWA.

2019:

Door een stom toeval, kwamen we onlangs te weten dat er
verschillende instanties dit “gedrocht” liever kwijt dan rijk waren.
Onmiddellijk ging onze protest-antenne richting stadsbestuur en MIWA
om de afbraak van het afvalmonster tegen te gaan.
Al vlug bleek dat de meerwaarde van dit afvalmonster plus het feit dat
dit kunstwerk werd verwezenlijkt door leerlingen uit een SBSO-richting
de doorslag gaf om het toch te laten staan.
2020: Het vervolg lees je verder!
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Zwerfvuilactie 2020
Dit jaar gaan weer vrijwilligers + scholen + verenigingen + kmo’s hun
zakken vullen met rommel. Bij de voorgaande edities werden er
duizenden kilo’s afval opgehaald over heel Sint-Niklaas.
Met de vernieuwde formule van de blauwe zak ging
men dit probleem oplossen…niets is minder waar!
Er wordt nog evenveel vuil gedumpt. Bovendien
stelden we vast dat het lichte zwerfvuil in de bermen
niet altijd van de fietsers of wandelaars komt.
(Zie artikel Colliestraat “verkeerd verkeer”)
Het sluikstorten (groot zwerfvuil) gaat eveneens
onverminderd verder.
“Wetenschappelijk” onderscheiden we 5 soorten mensen:
de kompostmens

De PMD-mens

Schoon volk-mens

de sluikstortmens
de gazettenmens *

* De gazettenmens is een afzonderlijke tak binnen de evolutie van
bermvervuilers, dit specimen is beter gekend als de
“papierversnipperaar”. Deze knipt de krant in repen en verspreidt die
al jarenlang in de bermen van Puivelde en Belsele…
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Zwerfvuilactie 2020
Het Belseels afvalmonster verzamelt afval tussen 14 en 20 maart!

Heb je ook genoeg van al dat zwerfvuil langs de bermen en in de
straten?
De stedelijke adviesraad voor milieu en natuur “STRAMIN” en De
Raaklijn vzw doen een warme oproep aan alle inwoners om onze
gemeentelijke wegen te bevrijden van al dat zwervend vuil.
Steek samen met je klas, vereniging, bedrijf, buurtcomité of een aantal
vrienden of familieleden een handje toe en maak jouw buurt opnieuw
proper.
Waar & wanneer gaat de opruimactie in mijn gemeente door?
Sinaai
Belsele
Nieuwkerken-Waas
Sint-Niklaas

Van zaterdag 7 tot en met vrijdag 13 maart
Van zaterdag 14 tot en met vrijdag 20 maart
Van zaterdag 21 tot en met vrijdag 27 maart
Van zaterdag 28 maart tot en met vrijdag 3 april
Hoe schrijf ik in?

Inschrijven kan in het gemeentehuis van de deelgemeenten. Na je
inschrijving geef je de straten op die jij wil aanpakken. Je krijgt bij
inschrijving van ons het nodige opruimmateriaal mee: vuilniszakken,
handschoenen, grijpers en fluo hesjes.
Waar verzamel ik het zwerfvuil?
Tijdens de campagneweek in Belsele zal er aan het afvalmonster een
verzamelplaats ingericht worden. Daar kan je terecht met je ingezameld
zwerfvuil. Er zijn ook vrijwilligers die het opgehaalde vuil komen
oppikken in jouw buurt (deze plaats afspreken!).
Contactpersoon in Belsele en Sint-Niklaas
•

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

•

Firmin De Beleyr • Kleemstraat 89 • Belsele
03/722 07 62 firmin.de.beleyr@telenet.be
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Nieuw meldpunt sluikstort !
Naar aanleiding van het zoveelste sluikstort, belden we naar de
milieupolitie. Wij kregen daar een primeur mee: een fonkelnieuw
meldpunt op de website van Sint-Niklaas. We zetten u even op weg:
Stap 1
Ga naar de website van SintNiklaas (www.sint-niklaas.be)
En klik op de zoekterm:
“iets melden aan de
klantendienst”

Stap 2
Vervolgens kunt u een melding,
klacht of suggestie aanstippen.
Dan heb je de keuze tussen een
14-tal rubrieken.
Wij stippen “sluikstort of
zwerfvuil” aan.
Stap 3
U kunt nu uw melding in detail
beschrijven:
• het adres van het sluikstort
• de locatie aanstippen op de
bijgevoegde kaart
• bijkomende toelichting
toevoegen
• een foto toevoegen
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Stap 4
Nu kunt u uw persoonlijke gegevens invullen als burger, bedrijf of
anoniem.

Stap 5
Tenslotte klikken op verzenden.
Je krijgt bericht dat uw melding goed
werd ontvangen!

Verdere procedure:
• Je wordt op de hoogte gehouden dat de reinigingsdienst het
sluikstort heeft geruimd.
• Er wordt vanuit deze dienst contact genomen met de milieupolitie,
indien er bezwarende elementen zijn gevonden.
Besluit:
Dit is een mooie dienstverlening die op
punt staat en waarvoor we met de vele
vrijwilligers van “schoon volk” een
dikke duim omhoog steken voor dit
initiatief vanuit het stadsbestuur!
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Pasar erfgoedwandeling

In het kader van 50 jaar Culturele raad organiseert Pasar Belsele een
Culturele erfgoedwandeling in Belsele op zondag 22 maart 2020.
Vertrek om 14 u aan het gemeentehuis van Belsele.
We wandelen onder begeleiding van gids Staf Lerno naar belangrijke
bezienswaardigheden in onze gemeente.
Zoals:
• kunstwerken van Belseelse kunstenaars
• de historische site van de muntschat in de Mierennest
• de “te hoge” brug en het speelbos
• we ontdekken de fragiele natuur en de gevolgen van de
klimaatopwarming, enz…
• bezoek aan de muntschat in de Bib te Belsele, gevolgd door een
drink

De wandeling is ongeveer 2,5 km lang en
rolstoelgebruikers kunnen voor 95% de wandeling meemaken.
Deelname is gratis.
Liefst verwittigen als je komt.
gustaaf.lerno@skynet.be
tel: 0495491391
Namens het bestuur van Pasar en KWB Belsele
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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.11 verscheen en wat nu nog relevant is.
1995: januari / februari nr.11, jaargang 2 (8 pagina’s)
• we organiseren samen met Stramin
een grote enquête in het gebied van de
Gouden Leeuw en de omgeving in het
stuifzandruggebied.
• we geven onze leden 10 remedies /
tips mee om tot een duurzamere economie
en leefomgeving te komen.
• we pleiten om een zone 30 aan te
leggen en in te richten voor de
gemeentelijke school die in september 1995
haar intrek neemt naast de sporthal.

25 jaar later :
• Nog steeds vormt het verkeer in de omgeving Gouden Leeuw,
Bosstraat, Eikenlaan en Kleemstraat een probleem. Bewoners
steken de koppen bij elkaar om tot dezelfde conclusies te komen
die wij 25 jaar eerder formuleerden.
• De tien remedies en tips worden nu aangedragen door vele
organisaties die bekommerd zijn over het klimaat en hun
leefomgeving.
• Uiteindelijk zijn de schoolomgevingen zone 30 geworden, de
herinrichting om dit af te dwingen blijft een dode letter…
Herlees deze katern op onze
website
http://www.deraaklijn.be/katern/11.pdf
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Bloem! Bloem!

BULSELE - BELSELE –
BELCELE – BELZELE BELSEELE – BELZEELE – BELLA CELLA - …
In de vorige katern beloofden we om een tip van de sluier op te
lichten rond de oprichting van een “heemkundige kring” of een
“oudheidkundige kring”.
15 januari 2020
De Raaklijn start een werkgroep op die de geschiedenis van Belsele in
de meest ruime zin onder het vergrootglas gaat houden.
Deze werkgroep gaat in de toekomst los van De Raaklijn vzw werken.
Hoe deze werkgroep gaat heten houden we nog in het midden.
Feit is dat er veel zal “geklapt” worden met oudere Belselenaars rond
bepaalde thema’s die zij ervaren hebben.
De werkgroep gaat dus niet alledaagse thema’s uitdiepen en hun
bevindingen publiceren tegen het eind van dit jaar, dat hopen ze toch.
Daar zal een tentoonstelling aan gekoppeld worden en wordt er werk
gemaakt van een website waarbij men meer in de diepte kan neuzelen.
Het eerste thema gaat over bloemen!
Bloemenbedrijvigheid, bloemenprocessies, bloemrijke figuren…
In het najaar verschijnt er dan hopelijk een brochure over de bloemrijke
geschiedenis van ons dorp!
De werkgroep doet een oproep
Elke Belselenaar wordt vriendelijk uitgenodigd om zo veel
mogelijk materiaal over dit thema bekend te maken en
eventueel tijdelijk uit te lenen of te schenken!
Dit kunnen oude prenten zijn, documenten,
dia’s, filmpjes enz.
En…heel belangrijk:
een persoonlijke getuigenis doen van een gebeurtenis
rond dit thema is zeer welkom!
Info bij: firmin De Beleyr / kleemstraat 89 - Belsele / 03 722 07 62
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Omgelegd verkeer !
Er is heel wat te doen rond den “Ossenhoek”.
Door de werken op dit kruispunt is er een nieuwe en tijdelijke
verkeerssituatie ontstaan die te voelen is tot in De Bosstraat, Eikenlaan,
Kleemstraat en omgeving.
Dit is het circulatie plan:

We zien dat de Eikenlaan, Groenstraat en De Colliestraat een lus
vormen in één richting.
Deze tijdelijke circulatie ging in op 14 januari en loopt tot 1 april!
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Verkeerd verkeer !
De Colliestraat die 1 km lang is, is ingekleurd als een straat waarbij
enkel fietsers, bromfietsers en landbouwvoertuigen mogen doorgaan.
Dit is nu tijdelijk gewijzigd. Er mag vanaf 14 januari in één richting
gereden worden.
De Colliestraat is een fietsstraat en wordt vooral in de vroege ochtend
en meer gespreid in de avond gebruikt door fietsers. Meestal
schoolgangers.
Ons verzetten tegen deze maatregel had weinig zin omdat de
communicatie naar de buurt al achter de rug was en dat de maatregel
tijdelijk is tot 1 april.
Bedenkingen maken doen we wel:
• we opteren er voor om vooral in de ochtend dit landelijk straatje in
de gaten te houden…
• we vrezen conflictsituaties tussen wandelaars en fietsers en de
automobilisten die van deze straat gebruik maken…
• we vrezen het achteraf effect: dit gaat over de periode na 1 april.
Een gewoonte is slecht af te leren, en daarom pleiten we er voor
dat er zeker vanaf 1 april controle zou zijn…
• In de jaren dat de Colliestraat enkel toegankelijk is voor fietsers,
wandelaars, landbouw en de enkele aangelanden, was er van
zwerfvuil weinig te zien. Vanaf dat de nieuwe maatregel in voege
trad is er plots een opmerkelijke toename van zwerfvuil
vastgesteld.
Hoe zou dit komen?
De vraag stellen is ze ook beantwoorden: we zijn er van overtuigd
dat de vervuiler die zijn restjes pmd en andere afval dumpt, dit
doet vanuit een autoraam!
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Te veel eigen verkeer !
25 jaar terug deden we een grote enquête in het hele
stuifzandruggebied (Gouden Leeuw, De Kouter, Bosstraat,
Eikenlaan…).
De bedoeling was om verschillende verkeersproblemen die zich toen
stelden in kaart te brengen en er een oplossing voor te zoeken.
Het enige resultaat dat we met deze bevraging bereikten was de
oprichting van een slagboom om het sluipverkeer in de Kouterstraat
een halt toe te roepen.
Verder bleef het bij plannetjes en schetsen om de Eikenlaan en de
Bosstraat verkeersluwer te maken.
Na een dodelijke aanrijding met een schoolgaand fietsertje in de
Gouden Leeuwstraat, laaide de verontwaardiging van de
buurtbewoners weer op en deden we verkeerstellingen in deze
omgeving. Daaruit bleek dat het meeste autoverkeer uit de Bosstraat,
Gouden Leeuw en de Eikenlaan zelf kwam.
Weer bleven nieuwe plannetjes en schetsen een dode letter.
Jaren later was er een aanrijding met vluchtmisdrijf in de Colliestraat. In
deze straat volgden nog twee dramatische seksuele misdrijven.
Dat was de druppel en men sloot de Colliestraat af voor het
autoverkeer.
We zijn nu 25 jaar later. Op 28 november 2019 organiseerde een
buurtcomité een bijeenkomst om de verkeersproblematiek te bespreken
en mogelijks aan te pakken.
De Raaklijn moedigt deze mensen aan om zeker verder te doen met
hun initiatief.
Misschien zijn de geesten nu rijper om meer efficiënte maatregelen te
nemen dan slagbomen, panelen en paaltjes!
Om contact te nemen
met de ploeg
uit de Gouden Leeuw:

Jeroen De Smet
+32 497 43 23 83
www.theoffix.com
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Vogelen! Vlinderen! Mollen!
De ene oproep volgt de andere:
Vogeltelweekend, u telde mee?
Dit is ondertussen voorbij, de top 3
is gekend!
…en de merel is terug van weggeweest!

Mollen? U telt mee?
Je hebt mollenhopen in uw tuin, of in uw
omgeving?
Dit kan de hele maand februari!
Foto nemen of aanduiden op een kaart en
dit melden op:
https://waarnemingen.be/go/talpa-europaea/?

Vlinderen? U telt mee?
Het is nog te vroeg om vlinders te tellen,
maar als u alles wilt weten over de
bremvlinders, dan is er deze uitnodiging:
Dr. Matthias Dolek brengt een
gedetailleerde presentatie over het
Europese project rond Colias
myrmidone (bremvlinder), een steeds
zeldzamer wordende soort. Daarnaast
geeft Sylvain Cuvelier een presentatie
over het Colias hyale/alfacariensis
project.

19

Lidmaatschap 2020 - 2021
LAAT DIT NIET UW LAATSTE KATERN ZIJN!
Er zijn twee mogelijkheden om lid te blijven of te worden

Lidmaatschap tot en met januari 2021!

15 Euro

(+1 Euro per gezinslid)*

* niet verplicht, wel naam
vermelden

Elke twee maanden ontvangt u:
de Raaklijn-katern + het Groene Waasland + de digitale
nieuwsbrief.
(mailadres opgeven!)

Digitaal lidmaatschap tot en met januari 2021!

8 Euro

(+1 Euro per gezinslid)*

* niet verplicht, wel naam
vermelden

Elke twee maanden ontvangt u:
de katern + het groene Waasland digitaal + de nieuwsbrief.
(mailadres opgeven!)
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Algemene vergadering De Raaklijn vzw
Wij zijn een vzw en we moeten aan wettelijk
opgelegde zaken voldoen.
Wij hebben een open boek!
Benieuwd?
U bent welkom op deze vergadering op 17 februari
om 20u in het parochieheem.

•
•
•
•
•
•

Die avond: klinken wij op de toekomst.
Maar daarvoor krijgt u inzage in:
het jaarverslag van De Raaklijn vzw + de
werkgroep trage wegen,
het financieel verslag,
ledenbestand,
Ubo-lijst (goedkeuring),
een herbevestiging van de bestuursleden en
hun mandaten
wat brengt ons 2020 aan activiteiten?

De algemene vergadering wordt gevolgd door de
vergadering van:

+
21

INFO
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
De vergaderingen in 2020
17 februari, 30 maart, 27 april, 25 mei, 22 juni,
21 september, 26 oktober, 23 november, 14 december

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 2020 = €15 of €8 digitaal
(+ €1 per extra familielid)
IBAN BE31 0001 5279 9955

Website:

www.deraaklijn.be
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