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beste lezer
We hebben een bewogen periode achter de rug.
Op 9 november is medestichter van De Raaklijn Omer Burm van
ons heengegaan.
Bedankt Omer voor alles wat u ons heeft bijgebracht!
Als eerbetoon aan Omer hebben we een speciale brochure
opgemaakt. Deze kan u inkijken via onze homepagina.
Op 28 november werd de Wase Erfgoedprijs bekend gemaakt en
bijgevolg dienden we de opmaak van deze katern uit te stellen.
“Het Steenwerk en haar muntschat” kreeg een eervolle derde
plaats!
Dan was er dat vervelend virus dat stokken in de wielen stak op de
“dag van de trage weg”. De wandelkaart kon niet tijdig geleverd
worden en de activiteit van 17 oktober werd geschrapt.
Ook onze maandelijkse bijeenkomsten werden vanaf 19 oktober
geschrapt.
De Stadhoudersboswegel was eveneens toe aan een grondige
opwaardering. Met de hulp van JOMI (Jobs en Milieu) en het
stadsbestuur en Stramin is de wegel zo goed als rolstoelklaar!
Ten slotte zijn we toe aan de vernieuwingen van het
lidmaatschap 2021.
We rekenen op u en bij vernieuwing voor 15 januari krijgt u de
nieuwe wandelkaart toegestuurd bij de eerstvolgende katern.
Digitale leden krijgen de kaart met de post opgestuurd.
Deze bloeiende
prunus geeft nu
al zijn mooie
kleuren prijs!
We wensen u
ook een kleurrijk
en een hoopvol
2021!

Firmin De Beleyr
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“het Steenwerk en haar muntschat”
Ons project “het Steenwerk en de
muntschat” werd samen met 23
andere mooie projecten genomineerd.
Binnen deze nominatie haalden we de
top 3!
Het was dan ook met spanning uitkijken
naar de digitale prijsuitreiking op
zaterdag 28 november 16u.
We haalden de derde plaats!
Via deze link kan je de prijsuitreiking nog eens
herbekijken:
https://www.waseerfgoedprijs.be/en-de-winnaar-is/
Het filmpje van ons project is ook te bekijken via de
homepagina van onze website: www.deraaklijn.be

Deze derde plaats was goed voor een geldprijs van 500 Euro!

De jury waardeerde ons project voor zijn lage drempel om jong en
oud te betrekken op een inspirerende en creatieve manier.
Het project is vooral gericht naar de leerlingen van lagere scholen.
Jongerengroepen, families zijn eveneens welkom.
De belangrijkste elementen om kennis te maken met “het
Steenwerk en de muntschat” zijn:

Kennismaking met de site…

De locatie van de Gallo-Romeinse villa, de
vindplaats van de muntschat, de oude trage
wegen die er naar toe leiden…
De ontdekkingstocht naar de schat
kan beginnen!
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Graven naar scherven…

Op zoek naar echte potscherven,
succes altijd gegarandeerd.

De schat bewonderen in de BIB…

De schat bewonderen in het BIB-filiaal met een mooi gedicht
erbij van kinderstadsdichter Lena Serwir!

Knutselen met oude scherven…

Onder deskundige begeleiding even archeoloog zijn!

De jury oordeelde:
“… het zichtbaar maken van het ondergrondse erfgoed van Belsele” en “…dat dit gebeurt
voor, met en door kinderen van Belsele, wordt extra gewaardeerd. VZW De Raaklijn plaatst
de site ook in een ruimere context. Het creëert een podium voor een kunstenaar en
(kinder)stadsdichter en maakt de link met de trage weg die aan de site passeert.”
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17-18 oktober 2020
We hadden in onze jaarplanning deze twee dagen
enigszins anders voorgesteld.
Door onvoorziene omstandigheden werd de officiële
voorstelling van de nieuwe wandelkaart op zaterdag
17 oktober afgelast.
De 1000 wandelkaarten werden niet tijdig geleverd en
blijkbaar zagen velen het niet zitten om twee dagen
voor de verstrengde coronamaatregelen naar een
voorstelling te komen.
Wandelen op zondag 18 oktober zag men dan weer
beter zitten.
In totaal dienden er zich een 50-tal wandelaars aan. Twee grotere
groepen kozen voor de parkwandelingen. Eén kleinere groep koos
voor de 11 km langsheen 11 trage wegen.

Na de wandelingen werden de wandelaars getrakteerd op een
“schat” in de parochiezaal, die ruim genoeg was om iedereen een
plaats te geven.
De wandelaars kregen alvast gratis twee brochures.
Ondertussen zijn de wandelkaarten geleverd en zijn de QR-codes
bevestigd aan de naamborden van de trage wegen in Belsele.
De kaart is zoals vroeger te verkrijgen in het BIB-filiaal, het loket in
het gemeentehuis, dienst toerisme en de Standaard boekhandel in
Sint-Niklaas.
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De Stadhoudersboswegel !
De verwezenlijking van deze wegel was jarenlang een strijdpunt
van De Raaklijn. Tik de zoekterm “Stadhoudersboswegel” in op
internet en lees er de vele katernen op na in ons archief en je bent
zoet voor enkele dagen.
De Raaklijn was meer dan 28 jaar zoet met deze wegel! Onze
eerste correspondentie naar het stadsbestuur dateert nog voor de
eerste katern verscheen in 1993.
Dat wil wat zeggen!
De Stadhoudersboswegel is de langste wegel in Belsele: 2 km!

De handenarbeid die in deze wegel geleverd werd door honderden
scholieren en leden van De Raaklijn waren niet minnetjes.
Dat ging van het plaatsen van een takkenwal, het uitgraven van
langsgrachten, zwerfvuilacties…

Na het zinloze verzet van enkele aangrenzende bewoners werd de
wegel uiteindelijk in zijn totaliteit heropend in oktober 2015!
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Ondertussen kampt deze wegel nog met verschillende knelpunten.
Met De Raaklijn hebben we getracht deze knelpunten aan te
pakken, met als resultaat dat er nu in de wegel kan gereden
worden met buggy’s en rolstoelen. Fietsen kan wel, maar in
beperkte mate. Het is niet verboden om er door te fietsen.
Een opsomming van de knelpunten:
 De betonnen obstakels zijn weggenomen door de
stadsdiensten waardoor de hoekput terug zijn natuurlijk
karakter kreeg.

 De takkenwal was toe aan herstel en werd terug opgeknapt
met kastanjepalen dank zij de logistieke steun van Stramin.
De hinderlijke afgestorven wortelstronken werden
weggefreesd.

 De moeilijk oversteekbare bruggetjes werden verlaagd en in
het verlengde van de wegel geplaatst, dank zij de financiële
steun van ABLLO en de hulp van JOMI. Eén brug werd
weggenomen en met zand gevuld.
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 Het obstakel aan het hek
hangt er nog steeds, maar dat
moet nog bekeken worden
tussen het stadsbestuur en
een aangrenzende bewoner.
 De wegelmarkeringen worden
ook aangepast en beter
zichtbaar gemaakt.
 De twee overbodige
klappoorten zijn verwijderd
omdat er geen runderen meer
lopen.
 Het onleesbare poëziepaneel aan de Omloopdreef
werd herdrukt en geplaatst in de Eikenlaan, aan de
Omloopdreef komt er een nieuw infopaneel.
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De Raaklijn 25 jaar (2x) terug!
We kijken 25 jaar terug in de tijd om te zien wat er toen in de
katern nr.15 en nr. 16 verscheen en wat nu nog relevant is.
We halen één nummer in om synchroon in de tijd te blijven
1995: september nr.15 jaargang 3
(11 pagina’s)
 De Raaklijn organiseert de
tweede papierslag.
 De Raaklijn organiseert
haar tweede “Zondag
zonder” op 1 oktober
1995.
 Aan deze bijzondere dag werd een
tentoonstelling met oude kaarten en een
wedstrijd gekoppeld, een springkasteel op
het dorpsplein, een terras met tap, het
dorpsplein vol tekeningen met krijt,
natuurwandelingen, een concert van het
toenmalige ‘t’Eynde, fietsgraveringen,
infostandjes en muziek van de Vrije Radio
Belsele!

1995: november nr.16 jaargang 3
(8 pagina’s)
 Ons ledenbestand steeg naar 90
gezinnen.
 In 1982 verdwenen de platanen in de
Tuinlaan. In 1995 vroegen we om deze
laan haar naam waardig te maken en de
verdwenen bomen opnieuw aan te planten.
 Jammer genoeg stelden we vast dat er
op vlak van sensibilisering
nog veel werk aan de
winkel is.
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De twee katernen kan u herlezen via ons archief:

http://www.deraaklijn.be/katern/15.pdf

http://www.deraaklijn.be/katern/16.pdf

25 jaar later :
 De papierslag leverde minder containers op (4) dan het jaar
ervoor (6) en dus ook wel wat minder geld in de clubkas van
de deelnemende verenigingen. De opkomst van de
containerparken, de omhalingen aan huis en de
verzekeringen die we moesten afsluiten waren de reden om
er mee te stoppen. De papierslagen zijn vervangen door de
zwerfvuilacties, maar die brengen niets op!
 “ zondag zonder ” bestaat nog steeds maar wordt elk jaar
georganiseerd in Sint-Niklaas. Toch maar eens nadenken
om de kernen van de deelgemeenten die dag autovrij te
maken en er een groot speelplein van maken? En… het
programma hernemen uit 1995?
 Naar een groene economie?
Nog niet veel van gemerkt, wel veel
studies, plannen van opmaak, maar daar
blijft het allemaal steken!
Waar blijven trouwens de drie windmolens,
die sinds 2010 gepland zijn?
Dit dossier is terug overgemaakt aan het
stadsbestuur en u kan het herlezen via
ons archief:
http://www.deraaklijn.be/index.php/archief
klikken op “windmolenproject”
 Er is blijkbaar nog heel veel werk aan
de winkel!
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Fruitbomen aan de tangent!

Via de voorzitter van Natuurpunt Waasland Johan Vercauteren
kregen we een suggestie om bij verloren stukjes berm aan de N41
en de westelijke tangent te beplanten met…hoogstamfruitbomen!
De bezoekers die we wel verwelkomen zijn de kruisbestuivende
insecten.
Reden genoeg om in het voorjaar fruitbomen te planten en het
dossier over te maken aan het stadsbestuur.
Hierbij het overgemaakte dossier dat we toegesuurd kregen:

Met onze Natuurpunt afdeling doen we een voorstel om een vijftal verloren
hoekjes die blijven liggen zijn na de aanleg van de Tangent (N41) tussen de
Hoge Bokstraat en de Tuinlaan te Belsele, te beplanten met
HOOGSTAMFRUITBOMEN.

Fietswegel F4

Tuinlaan
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Motivatie
 Fruitbomen zijn voor onze inheemse fauna van heel groot
belang :
o Bestuiving door insecten, in het bijzonder door de bijen
die momenteel sterk bedreigd worden door o.a. door
pesticiden vervuild stuifmeel.
o Fruit als voedselbron voor vele (vooral) standvogels, in
het bijzonder voor de merels en andere lijsterachtigen.
o Afgevallen fruit als voedselbron voor zoogdieren : egels,
muizen,…
o Rottend fruit als voedselbron voor insecten.
 Publiek fruit is een rariteit in onze Vlaamse samenleving:
o De openbare fruitbomen in de Alpen.
o De openbare fruitbomen langs de secundaire wegen in het
voormalige Tsjecho-Slowakije.
o Ook in Gent zijn nu openbare fruitbomen te vinden.

 Bewaren van oude fruitrassen is bewaren van ons erfgoed :
o Bij de aanplant zou bij
voorkeur kunnen
uitgekeken worden
naar het aanplanten
van oude boomrassen,
cfr. de
hoogstamboomgaard
die de gemeente
Beveren in het
Molenbeekpark te
Melsele heeft
aangelegd.
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Mogelijke plaatsingen

1
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3

4
5

1) Stuk tussen spoorwegwegel, bosje, N41 :
 Momenteel wordt dit stuk vaak kapotgereden
 Oppervlakte : ong. 500 m²
 Hier kunnen twee rijen aangeplant worden :

een eerste rij (dichtst bij de spoorweg) van
30m = 7 bomen

een tweede rij (verder naar de velden op)
van 30m = 7 bomen
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2) Stuk tussen fietspad langsheen N41, de huizenrij van de
Moortelhoekstraat en de velden :
 Oppervlakte : ong. 450 m²
 Hier zouden we de bomen met een tussenruimte van 6
m planten, in drie rijen van
30m (telkens 7 bomen, =
21 bomen) , waarbij de
plantgaten elkaar in
strekverband afwisselen:

3&4 ) Stukken aan de tunnel tussen de Tuinlaan deel 1 en
Tuinlaan deel 2
 Stuk 3 :

Oppervlakte : ong. 375 m²

Hier kan een rij van 40m worden
aangeplant, en een rij van 20 m
o Tussenruimte 5 m
o = 9 + 5 = 14 bomen
 Stuk 4 :

Oppervlakte : ong. 240 m²

Hier kan één rij van 50m worden
aangeplant = 11 bomen
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4

3
4
5) Stuk tussen Tuinlaan en N41, langs de kant van
Belseledorp, t.h.v. huis Tuinlaan 72
 Oppervlakte : ong. 170 m²
 Hier kan één
lange rij van 20
m geplant
worden, met
nog één of twee
solitaire
exemplaren in
strekverband er
achter, kant
N41 = 7 bomen
DIT DOSSIER VAN NATUURPUNT WAASLAND ZAL VIA DE RAAKLIJN
OVERGEMAAKT WORDEN AAN DE STEDELIJKE RAAD VOOR MILIEU EN
NATUUR.
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LIDMAATSCHAP 2021 !
Profiteer van ons extra aanbod!
Vernieuw uw lidmaatschap voor
15 januari 2021 en ontvang als extraatje
de wandelkaart bij de eerste
katern van 2021!

Door 15 Euro over te schrijven op:
IBAN BE31 0001 5279 9955
(vermelding: lidmaatschap 2021)
ontvangt u onze katern + het Groene Waasland +
de digitale nieuwsbrief van De Raaklijn vzw tot
en met januari 2022!
Help je ons ledenaantal mee omhoog?
= per gezinslid 1 Euro extra
Door 8 Euro over te schrijven op:
IBAN BE31 0001 5279 9955
(vermelding: lidmaatschap 2021)
ontvangt u onze katern digitaal + het Groene
Waasland digitaal + de digitale nieuwsbrief van
De Raaklijn vzw tot en met januari 2022!
Help je ons ledenaantal mee omhoog?
= per gezinslid 1 Euro extra
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INFO
U bent altijd welkom op onze samenkomsten.
Door de coronasituatie zijn de maandelijkse
bijeenkomsten dit jaar verschillende keren
geschrapt.
We zijn ook nog niet zeker voor 2021.

De twee werkgroepen “Trage wegen” en
“De Raaklijn” vergaderen altijd samen.

De Raaklijn vzw
De vergaderingen in 2021
??????????

Nieuwsbrief:
Indien je onze nieuwsbrief wilt ontvangen geef dan
steeds uw mailadres door:
Firmin.de.beleyr@telenet.be

Bekijk ook onze webstek:
www.deraaklijn.be

secretariaat : Kleemstraat 89, 9111 Belsele
telefoon: 03 722 07 62
firmin.de.beleyr@telenet.be
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