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We duikelen binnenkort de winter in, hopelijk 
krijgen we heldere en koude dagen met een 

laagje sneeuw erbij, waarom niet. 
 

In deze onzekere tijden wensen we jullie  
toch het allerbeste toe voor het komende 

jaar! 
 

Je zal het verder in deze katern lezen: 
 

DE RAAKLIJN GROEIT EN BLOEIT ! 
 

Groeien doen we met de leden, en dat bent u. 
Bloeien doen we met onze projecten die op 

stapel staan in het komende jaar. 
 

 

 de rootputten die Belsele rijk is, worden 
via een hoger niveau aangepakt, de stad en Regionaal Landschap 
Schelde Durme  (RLSD) gaan ons hierbij helpen. 

 de waterlopen verliezen hun anonimiteit door het project: “waar 
beken wegen tegenkomen”. De Koninklijke Oudheidkundige Kring 
Waasland (KOKW) gaat ons hierbij helpen. 

 De wegels drempelvrij maken en uitrusten met spelprikkels. Jeugd 
Ondersteuning Sint-Niklaas (JOS), Vesta vzw en de stad gaan ons 
hierbij helpen. 

 De erfgoedvereniging “ De Klappers” doet de recente geschiedenis 
bloeien met hun eerste brochure “KLAP-ROZEN”. 

 
 En u doet onze vereniging De Raaklijn eveneens groeien en 

bloeien. Daarom rekenen we op uw vernieuwde lidmaatschap! 
 

 
 
Veel leesgenot! 
 
 
Firmin De Beleyr 
 
Voorzitter 
 
 
 

Beste lezer  
 

 
 
 

WINTER 
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We kijken 25 jaar terug in de tijd om te zien wat er toen in de katern nr. 22  
verscheen en wat nu nog relevant is.  
 
1996: november nr.22 jaargang 4  
(8 pagina’s) 
 
 De afbeelding op de voorpagina toont een 
onthoofde eik waar niets mis mee was, tenzij 
zijn plaats en het “storend” beeld vanuit het de 
woning ervoor. 
 De werking van de stedelijke raad voor 
milieu en natuur:  “STRAMIN” wordt 
voorgesteld. 
 Eco-teams gaan aan de slag rond volgende 
thema’s: afval, elektriciteit, verwarming, 
waterbesparing, koopgedrag en vervoer. 

 Belsele krijgt voor de derde keer een 
openbaar onderzoek voorgeschoteld om het 
Hof van Belsele te verkavelen. 
 
 
2021: 25 jaar later. 
 
 De eik werd opnieuw aangeplant, maar werd telkens gekortwiekt door  
buurtbewoners…het verzet is nu opgehouden en de eik begint zich te 
herstellen. 
 Stramin is nog levendig, maar er kwam sleet op de werking. Corona hielp 
een handje mee. Nu komen er terug projecten die we via deze stedelijke 
adviesraad gaan uitwerken: naamplaten aan de beken, inventarisatie van 
rootputten verder opvolgen, “wegelspotters”  introduceren en via deze 
spotters de wegels laten onderhouden. 

  De werkgroep “Eco-teams” is gestopt, nu zijn de geesten in die mate 
geëvolueerd dat er heel wat beweging is rond het thema “duurzaamheid”. 

 De geschiedenis rond de verkaveling in het Hof van Belsele is ondertussen 
gekend en opgetekend. Het is een wandelpark geworden waar dagelijks vele 
dorpsbewoners van genieten, maar ook een park waar bepaalde mensen hun 
afval achterlaten en vandalisme plegen… 
 
 
 
 
 

De Raaklijn 25 jaar terug ! 
 

 
 
 

http://www.deraaklijn.be/katern/22.pdf 
 

http://www.deraaklijn.be/katern/21.pdf
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We leerden via wijlen medestichter Omer alles over grachten, beken en 
waterlopen, ook de trage wegen die erlangs liepen waren zijn “ding”. 
 
De verworven kennis willen we niet verloren laten gaan. Daarom  hebben 
we in samenwerking met de Koninklijke Oudheidkundige Kring Waasland 
(KOKW) een project  heropgestart rond beeknaamplaten. 
 

U leest het goed: heropgestart! 
 
Omer Burm liet vele 
jaren geleden, samen 
met De Raaklijn, houten 
naambordjes plaatsen 
waar de Belselebeek te 
zien was. Sommige 
naamplaten zijn nog 
steeds te zien.  
 

 

 
Het project: 

 
Samen met de KOKW , 
Stramin, stedelijke 
dienst  Patrimonium en 
De Raaklijn vzw gaan 
we dit  “Omer Burm” 
project verder uitwerken. 
 
 
 
 
Bij de trage wegen is er een onderscheid tussen erkende en feitelijke trage 
wegen. 
De erkende staan in de atlas der buurtwegen (2 april 1845) en zijn 
genummerd, de feitelijke niet. 
 
 

Waar beken wegen tegenkomen 
 

 
 
 

Het zit in de genen van onze vereniging:  “WATER en WEGEN” 
 

Eén persoon was daar verantwoordelijk voor: “OMER BURM” 
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Ondertussen zijn de naamplaten 
van trage wegen algemeen 

gekend. 
 
 
Zo is er ook een onderscheid bij beken. Ze zijn genummerd en worden 
onderverdeeld in categorieën.  
We gaan met dit project ons focussen op de drie erkende waterlopen 
categorie 2: 

  De Belselebeek (ook op sommige kaarten vernoemd als de Leebeek) 

  De Ransbeek 
  De Molenbeek 

 
 
- de Molenbeek 
 
 
 
 
- de Ransbeek 
 
 
 
 
 
 
 
- de Belselebeek (Leebeek) 

 

 
 
Het project om deze beeklopen 
naamplaten te geven, waar ze langs wegen en straten te zien zijn, vraagt de 
nodige inventarisatie van de beeklopen zelf. Dit werk hebben we al jaren 
achter de rug. 
Dus nu komt het er op aan om met de partners te bepalen waar er 
naamplaten geplaatst worden. 
 
Hopelijk gaan we op de volgende editie van “dag van de trage weg” u 
wegwijs maken rond het waterige erfgoed! 
 

Dit wordt vervolgd! 
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De samenwerking met muziekclub ’t Ey, de stad Sint-Niklaas,Trage wegen 
vzw, Vesta vzw, Jomi vzw en De Raaklijn vzw was een ongekend succes! 
 
Meer dan 450 wandelaars (veel met 
buggy en rolstoel) kwamen af op deze 
stralende oktoberdag om te genieten van 
de muziek op de binnenspeelplaats van 
de Kouter en de 3 uitgestippelde 
wandelingen. 
Het was een wedloop tegen de tijd om de 
Kouterwegel en de Puiveldewegel 
trajectvriendelijk te maken. De twee 
wegels zijn flink verbreed + beschoeid + 
aangelegd met een milieuvriendelijke 
schelpenzandlaag*. 

 
 
 
 
 
 
 

Op 17 oktober 

2021 werd een 
klein stukje 

geschiedenis 
geschreven: 

 

* Een wandelaar wees ons er op dat de 
schelpenzandlaag hier niet thuis hoorde. 
Wij konden dit met een knipoog 
weerleggen: “ meer dan 50 miljoen jaar 
geleden was hier nog een zee, het 
“eoceen” wordt dat genoemd en daarom 
zitten er in deze ondergrond nog vele 
fossielen van schelpen, koraaltjes en 
haaientanden…”.  
De “kritische” wandelaar was meteen 
overtuigd!  
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De muzikale, culinaire, kunstzinnige en kindvriendelijke omlijsting op deze 
dag werd uitgebreid met spelprikkels en met een tentoonstelling met 
opgezette inheemse dieren en een tiental nestkasten. 
 
De Raaklijn vzw werd door de stad beloond met een mooie subsidie om het 
luik “spelprikkels” verder uit te werken. 
Evelien De Tender en Bram Bogaerts die werkzaam zijn binnen Vesta vzw 
gaven al een voorzet om deze prikkels in spelvorm uit te werken. 
 
Het is de bedoeling om dit alles verder te realiseren tegen 
oktober 2022.  
Hiervoor hebben we er weer een partner bij: JOS (jeugdwerk 
ondersteunen in Sint-Niklaas). 
Samen gaan wij met de al genoemde partners het permanente 
luik uitwerken. (zie logo’s partners op de volgende pagina) 

 
Via onze webstek: www.deraaklijn.be kan je op de hoofdpagina enkele 
uitgewerkte spelprikkels inkijken. Deze versies worden nog bijgestuurd en 
samen met de tientallen nestkasten en infobordjes hopen we dat er 
drempelvrij kan gewandeld worden en dat jong en oud zullen genieten van 
een interactieve wandeling in de 
natuur! 
opdrachten die daarbij horen, open je via 
oderstaandekoppelingen 

De dieren 
http://deraaklijn.be/events/1.%20De
%20Dieren.pdf 
 
De bomen 
http://deraaklijn.be/events/2.%20De
%20Bomen.pdf 
 
Bessen 
http://deraaklijn.be/events/3.%20Be
ssen.pdf 
 
De beek 
http://deraaklijn.be/events/4.%20De
%20Belselebeek.pdf 
 
Even pauze nemen 
http://deraaklijn.be/events/5.%20Ev
en%20pauze%20nemen.pdf 
 

Permanente spelprikkels op komst. 
 

http://www.deraaklijn.be/
http://deraaklijn.be/events/1.%20De%20Dieren.pdf
http://deraaklijn.be/events/1.%20De%20Dieren.pdf
http://deraaklijn.be/events/1.%20De%20Dieren.pdf
http://deraaklijn.be/events/2.%20De%20Bomen.pdf
http://deraaklijn.be/events/2.%20De%20Bomen.pdf
http://deraaklijn.be/events/2.%20De%20Bomen.pdf
http://deraaklijn.be/events/3.%20Bessen.pdf
http://deraaklijn.be/events/3.%20Bessen.pdf
http://deraaklijn.be/events/3.%20Bessen.pdf
http://deraaklijn.be/events/4.%20De%20Belselebeek.pdf
http://deraaklijn.be/events/4.%20De%20Belselebeek.pdf
http://deraaklijn.be/events/4.%20De%20Belselebeek.pdf
http://deraaklijn.be/events/5.%20Even%20pauze%20nemen.pdf
http://deraaklijn.be/events/5.%20Even%20pauze%20nemen.pdf
http://deraaklijn.be/events/5.%20Even%20pauze%20nemen.pdf
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17 oktober 

2021 
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Lus 1 

De wandeling (4 km) is rolstoel- en buggyvriendelijk! 

 
Hierbij gaan we in 2022 spelprikkels een permanent karakter 

geven.  
 

Je kan lus 1 downloaden: 
https://nl.wikiloc.com/routes-wandelen/route-1-17-oktober-

85302662 

https://nl.wikiloc.com/routes-wandelen/route-1-17-oktober-85302662
https://nl.wikiloc.com/routes-wandelen/route-1-17-oktober-85302662
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Lus 2 

 
De wandeling (4 km) is volledig buggyvriendelijk en 

rolstoelvriendelijk via de groene lijn. 

 
Je kan lus 2 downloaden: 

https://www.wikiloc.com/hiking-trails/route-2-17-oktober-
86111178 

 
Het domein Groenhof is een privaat domein en niet  

toegankelijk zonder gids en toelating van de eigenaar. 

https://www.wikiloc.com/hiking-trails/route-2-17-oktober-86111178
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/route-2-17-oktober-86111178
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Deze wandeling (5 km) is volledig buggyvriendelijk   

en rolstoelvriendelijk via de groene lijn. 
Het Puiveldewegelken zal in 2022 rolstoelvriendelijk gemaakt 

worden. 
 

Je kan lus 3 downloaden: 
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/route-3-17-oktober-

86122464 

 

Lus 3 

https://www.wikiloc.com/hiking-trails/route-3-17-oktober-86122464
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/route-3-17-oktober-86122464
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KLAP-ROZEN 
 

De Raaklijn vzw groeit en bloeit! 
 
Onze vereniging is tweeledig opgesplitst. Zo houden we ons bezig met onze 
ruime bekommernis over de leefomgeving en vervolgens is er de werkgroep 
Trage Wegen. 
 
De Raaklijn is bovendien al jaren betrokken partij op de open 
monumentendag. We publiceerden vele artikels rond erfgoed. De bekroning 
rond de muntschat in de Mierennest was een mooie erkenning en stimulans 
om met erfgoed verder te doen. 
 
Zo werden er binnen onze vereniging de kiemen gelegd om een derde 
werkgroep op te starten: gemeentelijk erfgoed. 
 

We noemden deze werkgroep “De Klappers”. 
 

U vraagt zich misschien af waar de naam De Klappers vandaan komt. Die 
naam verwijst naar:   

• de Klokkenlappers, onze geuzennaam;   

• een klapper is ook een zoekwijzer (alfabetisch register) voor historische  
bronnen;   
• en tenslotte het dialectwoord klappen. Dit betekent: een babbeltje slaan, 

even praten, een verhaal vertellen.  
 

De Klappers hebben de ambitie om themanummers te verzorgen en deze 

met boeiende verhalen te vullen,  

 
De werkgroep staat open voor iedereen die wil bijdragen om de recente 
geschiedenis van Belsele en Puivelde niet verloren te laten gaan. 
Dit kan gaan van een mondelinge getuigenis of  het ontlenen van foto- en 
ander materiaal. 
 
Naargelang het thema worden deze getuigenissen en ontleningen verder 
uitgewerkt en gepubliceerd in een brochure. 

Een klapke doen over … 
 

 
 
 

Ondertussen werkt deze werkgroep onafhankelijk van De Raaklijn vzw  en is deze 
erkend door de stad Sint-Niklaas als culturele vereniging binnen de cel erfgoed. 
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Maar er is meer: informatie die ons achteraf bereikt, krijgt ook een plaats op 
een nieuwe webstek: 

www.deklappers.be 
 
Via het emailadres: info@deklappers.be kan iedereen een boodschap 
doorgeven om een bestaand  thema aan te vullen of mee invulling te geven 
aan een volgende brochure. 
De eerste brochure vertelt de kleurrijke geschiedenis van de bloementeelt in 
Belsele en is gratis te verkrijgen in alle BIB-filialen, de balie van het 
gemeentehuis Belsele en de toeristische dienst in Sint-Niklaas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KLAP-ROZEN
Bloem en uit  Belsele

uitnod ig ing

http://www.deklappers.be/
mailto:info@deklappers.be
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We tellen heel wat leden die er een natuur-hobby op nahouden. We willen 
die graag het woord en beeld geven. 

 
Een van onze leden, Dirk Deschepper heeft iets met: 

bosbeheer! 
 

We laten hem even aan het woord: 
boskap is geen ontbossing. 

 
De bezorgdheid dat er te veel gekapt wordt in Vlaamse bossen, is onterecht. 
Andere problemen in het bos- en natuurbeheer zijn dwingender. 
Bosuitbreiding is een nobel doel, maar ontbossing vermijden is nog 
belangrijker. Bossen ontwikkelen traag en mature bossen (meer dan 100-
150 jaar oud) scoren voor biodiversiteit beter dan nieuwe bossen. 
In Vlaanderen zijn ongeveer 12000 ha van zulke ecologische waardevolle 
bossen rechtstreeks bedreigd omdat ze in harde bestemmingen van het 
gewestplan liggen.  
In vorige legislaturen zijn ze er niet in geslaagd om 
deze ‘waardevolle zonevreemde bossen’ een beter 
beschermingsstatuut te geven. Dit gebeurde wel 
om onze laatste duinen te redden met het 
zogenoemde duinendecreet. De politiek zou bang 
zijn voor de planschade. Een strenger en degelijk 
beleid dringt zich op tegen verder bosverlies. 
 
Wat is nu het verschil tussen boskap en 
ontbossing?  
Bij boskap blijft de bosgrond beschikbaar voor heraanplant (bij voorkeur 
inheemse soorten) of spontane verjonging.  
Bij ontbossing komen de bomen niet meer terug.  
In Vlaanderen werd de boswet van 1854 vervangen door het bosdecreet van 
1990. Dit decreet maakte kappingen zowel publiek als privaat 
vergunningsplichtig voor zover ze geen deel uitmaakte van een 
goedgekeurd bosbeheerplan. Zo een bosbeheerplan is verplicht voor 
sommige eigenaars en optioneel voor andere, niemand ontloopt de controle 
op kappingen. Juridisch zijn we stevig gewapend tegen roofbouw. 
Vele burgers stellen zich steeds meer vragen bij het vellen van bomen? 
Anderzijds is hout met een ecolabel een duurzame hernieuwbare grondstof 
die een belangrijke rol speelt in de transitie naar een circulaire economie. 
De kennis om onze bossen duurzaam en multifunctioneel te beheren, met 
respect voor biodiversiteit is wel degelijk voorhanden.  
Volgens de tienjaarlijkse metingen wordt aangetoond dat de natuurlijke 
gemiddelde houtaangroei-oogst in Vlaanderen toeneemt. 

INFOBOS 
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Enkele andere problemen in het Vlaamse bos- en natuurbeheer verdienen 
meer aandacht. Binnen de Vlaamse administratie is er een erosie aan 
bosbeheerkennis :  
Er is nood aan bekwame bosexperts!  
De Bosgroep, Regionaal Landschap Schelde Durme en het agentschap van 
natuur en bos zijn er om het duurzame verloop van bosbeheer te 
garanderen! 
  
                                                                                                                                                                         
Dirk Deschepper 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boven:  

boskap bij de 
Stadhoudersboswgel  
 

 

Links:  
jonge aanplant met inheemse 

soorten 
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15 of 8 Euro de keuze is aan u! 
 
 

 

Toch maar lid blijven en niet vergeten! 
 

 
 
 

 

Door 15 Euro over te schrijven op: 
IBAN BE31 0001 5279 9955  

(vermelding: lidmaatschap 2022) 
ontvangt u onze katern op papier + het Groene 

Waasland + de digitale nieuwsbrief van De 
Raaklijn vzw tot en met januari 2023! 

 
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 2022) 
ontvangt u onze katern digitaal + het Groene 

Waasland digitaal + de digitale nieuwsbrief van 
De Raaklijn vzw tot en met januari 2023! 

 

Help je ons ledenaantal mee omhoog?  
= per gezinslid 1 Euro extra 
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Altijd welkom op onze samenkomsten. 

Deze  

De Raaklijn vzw 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Bekijk ook onze webstek: 
www.deraaklijn.be 

 

secretariaat : Kleemstraat 89, 9111 Belsele 
telefoon: 03 722 07 62 

firmin.de.beleyr@telenet.be 
lidmaatschap tot eind 2023 = €15  

of €8 digitaal 
(+ €1 per extra familielid) 

IBAN BE31 0001 5279 9955 

Website:      www.deraaklijn.be 
 

Nieuwsbrief: 

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

 
 
 

De vergaderingen in 2022 
31 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april, 30 mei,  

29 augustus, 26 september, 31 oktober, 28 november,  

19 december 
 
 

INFO  
 

 
 
 

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