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In 2016 werden vijf nestkasten geplaatst in de romp van de Romanmolen.
5 jaar later zijn de eerste gierzwaluwen geringd door de ploeg van Eddy De Taey,
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Beste lezer
Beste De Raaklijner,
Wat is nog normaal?
We zullen het anders stellen:
 wat is niet
normaal: de
donkere
regenwolken in
ongelooflijk
mooie vormen
maar met
rampzalige
gevolgen…

HERFST

 wat is niet normaal: dat er ondanks zware sloopwerken aan de
Romanmolen er zich voor de eerste keer in 40 jaar terug gierzwaluwen
vestigen…
 wat is niet normaal: dat er nog steeds zwerfvuil rondslingert met het
gekende mondkapje als surplus…
 wat is niet normaal: dat de bever terug is in de Molenbeek…
 wat is niet normaal: dat er exotische rivierkreeften in diezelfde
Molenbeek aanwezig zijn…
 wat is niet normaal: dat er nog steeds wegels ontoegankelijk zijn
voor rolstoelgebruikers…
 wat is niet normaal: dat ons ledenbestand weerom gestegen is naar
170 + 130 extra’s…
Wat niet normaal is, wordt terug de norm!
Buiten de rode rivierkreeft in de Molenbeek en de donkere wolken die nog
boven ons hoofd hangen, wens ik jou een geurige en kleurrijke herfst toe!
En tot gauw op 17 oktober!

Firmin De Beleyr
voorzitter
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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. 21
verscheen en wat nu nog relevant is.
1996: januari nr.21 jaargang 4
(8 pagina’s)

http://www.deraaklijn.be/katern/21.pdf

 De voorpagina zegt genoeg! 25 jaar terug
zaten we opgezadeld met afval in al zijn
vormen.
 In deze katern brachten we een kritische
blik op de manier hoe er toen door de
politiek werd omgegaan met afvalwater en
hoe de ecotaks op recycleerbare
verpakkingen teniet werd gedaan door de
invoering van de blauwe zak.
 Gescheiden afwatering was toen nog een
buitenaards onderwerp.
 De geplande overstorten waren voor ons
een doorn in het oog…
 We stelden in deze editie een open
grachten systeem voor in de nieuwe
Mierennestwijk.
2021: 25 jaar later
 De invoering van de blauwe zak heeft
het zwerfvuil niet tegengewerkt: getuige de
zwerfvuilacties. De ecotaks is nog steeds
niet ingevoerd.
 De Mierennestwijk kreeg door ons
aandringen een gescheiden en open
grachten systeem.

4

Zwervend afval…
Buiten enkele vrijwilligers en aangesloten “schoon volk” deden de jongens
van Chiro Staderas op zondag 26 september een zwerfvuilactie in het
speelbos van de Mierennest.
Jasper Van Haevermaet leidde alles in goede banen en hun buit was weer
groot! Maar jammer genoeg zat er geen muntschat bij!
Via facebook en hun website kan je hen volgen, maar wij geven alvast een
klein fotoverslag: http://chirobelsele.be/jongens/
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Banken vervolg!
We hebben een warm hart voor
rustbanken en picknicktafels
langsheen de trage wegen en
pleintjes…
Het stadsbestuur doet hierbij een
mooie inhaalbeweging. Op onze
wandelkaart worden ze aangeduid.
De Raaklijn vindt niet altijd het warm
water uit, maar als we mooie
initiatieven zien dan nemen we dat
graag over. Zo zagen we in Nederland
op het eiland Terschelling een
picknicktafel met een bijhorend
babystoeltje. De Raaklijn gaat het
stadsbestuur vragen om bij elke
picknicktafel zo’n stoeltje te plaatsen.
Op die manier wordt picknicken nog
leuker.
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Tunnel vervolg!
Op 16 november 2020 contacteerde een actief lid uit de Populierenwijk de
voorzitter van Fietsersbond Sint-Niklaas over de te smalle fietspaden onder
de N70 viaduct.
Op 16 maart 2021 stuurde dit lid een voorstel voor een veiliger verbinding
voor fietsers en voetgangers onder de N70 viaduct naar Fietsersbond SintNiklaas en het stadsbestuur van Sint-Niklaas.
Op 22 september 2021 werd dit voorstel als proefopstelling gerealiseerd,
weliswaar met een andere voorrangsrichting.
De auto mag eventjes (op)passen!
Elke dag fietsen en wandelen er ouders met hun kinderen door deze tunnel
via een zelfmoordstrookje.
Daar is nu een einde aan gemaakt door een proefopstelling en we opteren
voor de permanente aanpak.
Zo was het :

7

Zo is het nu komende vanuit de Hulstendreef (richting Populierenwijk)

Zo is het nu komende vanuit de Malpertuuslaan (richting Dorp)
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We hebben één bedenking: de voorrangsregel vanuit de Hulstendreef
richting Populierenwijk kan beter omgekeerd worden.
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Allemaal beestjes!
De gierzwaluwen in de Romanmolen
Vorig jaar lagen er 2 niet uitgebroede eitjes in één van de
5 nestkastjes.
Dat was jammer, maar tegelijk een goed teken dat de
gierzwaluwen daar hun stek gevonden hebben. Er werd
in ieder geval een volwassen gierzwaluw geringd. En het
was dus uitkijken naar dit voorjaar.

En ja, hoor er was weer één nestkastje met 2 eitjes deze keer uitgebroed en
op 12 juli, kwam Eddy De Taey met zijn team de vogels ringen.

Ondanks de sloopwerken
rond de Romanmolen,
hebben deze speciale vogels
zich niet laten afschrikken.
De Raaklijn hoopt dat de
volgende jaren een kleine
kolonie gierzwaluwen zich zal
vestigen in de molen of in
andere gebouwen.
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Een bever in de Molenbeek

Buurtbewoner en fervente imker en
natuurliefhebber Tim Van Erck spotte
overdag een bever in en rond de
Molenbeek. Hij heeft er een filmpje van
gemaakt dat zullen we meesturen in onze
nieuwsbrief.
De bever is vanuit de Moervaart naar de
Molenbeek (vroeger de
Paddenschootbeek) verhuisd. Daar werd
dit dier al in 2013 gespot. Nu zit de bever
te fourageren tegen het randstedelijk
gebied.
We volgen de bever verder op met onze
camera’s.
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Rivierkreeften in de Molenbeek
Het was weerom Tim Van Erck die de rivierkreeften ontdekt en gespot heeft.
Maar…er is een maar: het gaat hier over de rode rivierkreeft of ook nog de
Amerikaanse rivierkreeft. Een exoot die de laatste jaren opduikt. Eigenlijk
hoort deze soort hier niet. Het beest vreet de beken en sloten kaal
waardoor planten en ander leven verdwijnen. Bovendien veroorzaakt de
kreeft schade aan de oevers van sloten en andere wateren.

Maar…er is een maar: ondanks de toenemende aanwezigheid is de
Amerikaanse rivierkreeft echter niet alleen een plaag, maar ook een
delicatesse. In Louisiana wordt het beest op grote schaal gekweekt. Ook in
landen als Zweden is de rivierkreeft een gewild product.
De meest voor de hand liggende oplossing om de grote verspreiding van
rivierkreeft in te dijken lijkt dan ook om de gezonde beken leeg te vissen en
de rivierkreeft te eten.
Zoals een Engels spreekwoord zegt:
“if you can’t beat them, just eat them”
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Puiveldewegel hersteld!
De Puiveldewegel lag er de laatste tijd verwaarloosd bij. Het knuppelpad dat
meer dan tien jaar voor de nodige drainage zorgde, liet het afweten.
De kletsnatte maanden zorgden er voor dat dit er niet beter op werd.
Op vraag van De Raaklijn is de wegel terug hersteld om er met droge
voeten door te geraken.
We hopen dat tegen de 17 oktober, op de dag van de trage weg, deze
wegel terug toegankelijk is. De werken zijn ondertussen opgestart.
Hieronder een kleine fotoreportage van de reeds uitgevoerde werken.
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Kouterwegel hersteld!
De Kouterwegel en de Puiveldewegel zijn samen in 2004 ingericht als
knuppelpad.
Na zo veel jaren zijn de wegels aan herstel toe!
Weerom zijn de mensen van JoMi vzw hierbij betrokken en we zien ze ook
graag terug!
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Maar…er is weer een maar:
de heraanleg van deze wegel kadert in een project dat we met
De Raaklijn hebben opgezet rond de “dag van de trage weg”
op 17 oktober”
Het project heeft een uniek karakter en is vrij ambitieus!

Het uitgangspunt:
 We willen met De Raaklijn de wegels rolstoel- en buggyvriendelijk
maken.
 We willen deze wegels uitstippelen in korte routes die aan mekaar
kunnen gekoppeld worden tot grotere wandelroutes.
 We willen de korte wandelroutes uitrusten met spelprikkels en
rustbanken.
Samenwerkingsverband:
In onze vorige editie maakten we reeds het project “drempelvrij wandelen
in de natuur van Belsele” bekend.
Dit samenwerkingsverband tussen De Raaklijn vzw, de stad Sint-Niklaas,
Vesta vzw, JoMi vzw, muziekclub ’t Ey, Trage Wegen vzw en onze sponsor
“brouwerij Boelens” krijgt zijn uitwerking op 17 oktober op de dag van de
trage weg.
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De Affiche spreekt voor zichzelf, op 17 oktober wordt er gewandeld over
drie lussen onder het thema van de dag van trage weg
“doorgang voor iedereen”.
Het programma oogt in ieder geval mooi en u bent onze eregast!
Je kan komen genieten van de muziek, van de aangeboden wandelingen
met gidsen, van de hapjes, van de randanimatie (grime en springkasteel) en
je kan ook een hapje eten en drinken.
Programma:
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Wandelen:
 Iedereen mee! (geen reservatie nodig)
 Gegidste wandellussen voor jong en oud
 Rolstoel- en buggyvriendelijk!
 Startpunt: binnenspeelsplaats muziekclub ’t Ey
(Koutermolenstraat 6)
Brochure:
 gratis wandelbrochure met keuze uit korte en lange
wandellussen
 onderweg verrassende (spel)prikkels!
Eten:
Inschrijven is niet nodig,
Indien je toch een hapje wilt eten dan weten wij dit graag voor 12
oktober via firmin.de.beleyr@telenet.be





spitburger beenham met verse frieten en uitgebreide salade
spitburger veggie met verse frieten en uitgebreide salade
stoofvlees met frietjes en uitgebreide salade
veggie balletjes in tomatensaus met frietjes
(alles aan 12 euro)

 doorlopend kleine hapjes en drankjes
Muziek:
13u-17u in de zaal van muziekclub ’t Ey AmoRRoma Solo
jowan Merckx brengt enkele soloconcerten met verschillende
fluiten
13u-17u overal…Raks in Aks
Mini fanfare met muziek uit de Balkan, Turkije en Magreb
17u30 op het buitenpodium: Snakes in excile
Ierse pretfolk
Animatie:
 springkasteel + kindergrime
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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 2021
25 oktober, 29 november, 20 december

Bekijk ook onze webstek:
www.deraaklijn.be

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

secretariaat : Kleemstraat 89, 9111 Belsele
telefoon: 03 722 07 62
firmin.de.beleyr@telenet.be
lidmaatschap tot eind 2022 = €15 of €8
digitaal
(+ €1 per extra familielid)
IBAN BE31 0001 5279 9955

Website:

www.deraaklijn.be
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Den akker in bloei
(door de lens van Etienne Van Haevermaet)
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