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We wensen jou voor 2022: 
 
…een bloeiende lente  
die de littekens van 2021  
helpt verzachten, 
 
 
 
 
…een warme zomer  
waar we de stille aanwezigheid  
van zonnestralen kunnen vieren, 
 
 
 
 
…een zachte herfst  
om te oogsten wat we hoopvol  
hebben gezaaid en gedroomd, 
 
 
 
 
en een echte witte winter! 
om terug de warmte   
op te zoeken en verder te gaan  
waar de tijd ons voert! 
 
 
 
 
We wensen jullie vier seizoenen om te zoenen, met veel mooie plekjes om 
van te  genieten. 
 

2022 belooft weerom een boeiend jaar te worden. 
‘drempelvrij genieten van de natuur in Belsele’  

wordt verder gezet met veel verrassingen! 
                                                                                    

U kunt ons verrassen met een vernieuwd lidmaatschap! (zie pagina 17) 
 
Veel leesgenot! 
Firmin De Beleyr 
 
 

Beste lezer  
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We kijken 25 jaar terug in de tijd om te 
zien wat er toen in de katern nr. 23  
verscheen en wat nu nog relevant is.  
 
1997: januari nr.23 jaargang 4  
(8 pagina’s) 
 
  De afbeelding op de voorpagina toont 

een plannetje waarbij de Bezekoek 
steeds meer verkavelingen, in 
recreatiezone en ook bosgebied, te 
verwerken krijgt. 
 
  Er staat een volledig verzonnen 

verhaal over de “de blauwe zak” van 
Sint-Nicolaas, een hilarisch verhaal over 
de zin en de onzin van de blauwe zak. 
 
  Omdat er nog niet genoeg verkaveld 

wordt doen we verslag van drie 
schepenen (met naam en toenaam) die 
elk op hun beurt de verkaveling ”Hof Van 
Belsele” kwamen verdedigen. 
 
2021: 25 jaar later. 
 
  De verkaveling van de weekendverblijven werd in 1997 goedgekeurd. 

Permanent verblijven mag niet, maar wordt oogluikend toegestaan. De 
verdere uitbreiding van weekendverblijven kan ongedaan worden gemaakt 
door een bosbeheersplan op te maken met een RUP (ruimtelijk 
uitvoeringsplan), iets waar we sindsdien nog steeds op aandringen!  
 
 Het vuilniszakken-verhaal heeft in die 25 jaren heel wat wijzigingen 

ondergaan. Onze aanklacht, over wat toen al dan niet in de blauwe zak 
mocht, vormt geen probleem meer! De zwarte zak werd een grijze en die 
werd vervangen door een container. En in de blauwe mag zo goed als alles. 
 
  De drie schepenen die, zonder te blozen, de verkaveling kwamen 

verdedigen, zijn gelukkig niet meer politiek actief. De verkaveling “Hof Van 
Belsele” is een semi-publiek wandelpark geworden. Jammer dat er in het 
park bepaalde mensen hun afval achterlaten en vandalisme plegen… 
 
 

De Raaklijn 25 jaar terug ! 
 

http://www.deraaklijn.be/katern/23.pdf 
 

http://www.deraaklijn.be/katern/23.pdf
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De Raaklijn diende in het verleden verschillende projecten in. 

In de meeste gevallen werden we beloond. 

Hierbij een prijzenoverzicht :  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Het project “den akker” 
2010 

De stad Sint-Niklaas schonk 
ons in het kader van haar 
milieujaarprogramma een 
mooie beloning van € 2500 
om dit natuurparkje verder te 
ontwikkelen. 

Trage wegen project 
in Belsele 

De Raaklijn in de prijzenregen ! 
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Met het project  
“trage wegen in Belsele” mocht Staf Lerno 

namens De Raaklijn de 1e prijs van € 1000 in  
ontvangst nemen van Mark Crombeecke: 

directeur van het Provinciaal Administratief 
Centrum 

Dit is de link om het beloonde projectdossier te bekijken: 
 

http://www.deraaklijn.be/katern/123.pdf 
 

2019 

https://www.waseerfgoedprijs.be/projecten/het-steenwerk-en-haar-muntschat/ 
 

Voor het filmpje: 
www.waseerfgoedprijs.be/en-

de-winnaar-is/ 

 

http://www.deraaklijn.be/katern/123.pdf
https://www.waseerfgoedprijs.be/projecten/het-steenwerk-en-haar-muntschat/
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De eerste erkenning:  

 
Vanuit de cel  ‘diversiteit, samenleving & 

preventie‘ 
en 

         ‘cluster welzijn’ 
 

werd door de stad Sint-Niklaas een subsidie van  9900! 
Euro  geschonken om het project voor minder mobiele 

mensen te realiseren: 
 ‘drempelvrij wandelen’ 

 
zie ook het Groene Waasland ! 

2021 
 

Met dit project kwamen we 3x (driemaal!) in aanmerking 
voor een financiële ondersteuning en erkenning! 
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De tweede erkenning: 
 

‘drempelvrij wandelen’ 
 

Deze erkenning vanwege het 
streekfonds  Oost-Vlaanderen houdt 
het volgende in: 
 

 
€ 5000 verzamelen via crowdfunding brengt nog eens € 5000 bovenop!  

 
Samen met de partners die meededen op 17 oktober 2021 en zij  die gaan 

meedoen op 16 oktober 2022 gaan we er voor! 
Van deze actie zal je nog meer vernemen in de volgende katern. 

 

 
De derde erkenning: 

 
200 goede doelen werden genomineerd door de  

  ‘Warmste week’ 
 
 

 
 
 

 

Op kerstavond werden 
we uitgenodigd om 
aanwezig te zijn op de 
slotshow! 
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Het project zetten we verder en dromen verder in deze woordenwolk: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enkele dagen later kregen we dit warme bericht vanuit 
de Koning Boudewijnstiging 
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We kennen het spreekwoord: van kwaad naar erger! 
In de Stadhoudersboswegel was het zo ver! 

 
De leerlingen van EDUGO hebben er veel geploeterd om het water zijn 
plaats te geven in deze prachtige wegel, hoekputten werden uitgegraven, 
langsgrachten werden geruimd. 
 

 
En toch was er nog één knooppunt waar we nog moeilijkheden konden 
verwachten. Het deeltje dat de leerlingen na 6 jaren net niet voltooid kregen. 

 
Het cirkeltje was de plaats waar geen doorkomen was! 

Van de regen in den drup… 
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een verslag van Dirk Deschepper: 

 
‘De laatste weken van het jaar was de wegel ter hoogte van de 

takkenwal overstroomd, enkel moedige mountainbikers reden door 
het water over een afstand van 15 meter, vele wandelaars 

onthielden zich. 
Via het meldpunt van de stad werd er binnen de week een nieuwe 
buis geplaatst, het water  in de gracht richting Eikenlaan steeg in 
een mum van tijd. Er kwam een firma om de buizen onder enkele 
opritten te reinigen. De wegel is nu terug bewandelbaar, wel best 
nog met stevige schoenen. Maar het blijft de moeite om de wegel 

vanuit Belsele tot de rand van Sint-Niklaas te bewandelen’. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dank aan de stadsdiensten die de klus weer hebben geklaard! 
 

Mooi opgelost! 
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Steeds meer vleermuizen nu in onze 
kelder. 
 
In ons educatief natuurreservaatje  
‘Den Akker’, net naast Pottenland langs  
de N70, staat een vleermuizenkelder.  Deze 
vleermuizenkelder heeft een hoge 
luchtvochtigheid, het is er steeds donker en 
stil.  Hij bestaat uit een gang en een kelder.  Het stenen bouwwerk wordt 
afgedekt met een laag aarde.  Hierop groeien bomen en struiken.  Hierdoor 
blijft de temperatuur min of meer constant  in de kelder.  Zo is het een ideale 
winterverblijfplaats 
voor vleermuizen. 

 
 

Grootoorvleermuis 
 

Vrij snel overwinterde er een 
grootoorvleermuis.  Winter na winter 
werd zij in onze kelder gespot.  Meestal 
ging het over één of twee exemplaren. 
 
Vleermuizenkenner Arno Thomaes 
komt elke winter de slapende  
vleermuizen tellen.  Hij stelde vast dat 
dit jaar een nieuwe soort de weg naar 
onze kelder heeft gevonden.  Minstens 

vijf baardvleermuizen overwinteren nu in onze 
kelder.  Het is erg moeilijk om het juiste aantal 
te bepalen van een soort.  Het kunnen er dus 
ook meer dan vijf zijn.  Vleermuizen zijn erg 

Hotel vleermuis! 
 

Het grondplan en de vleermuizenkelder in opbouw! 
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klein en kruipen weg in alle mogelijke kieren en 
spleten.  
Baardvleermuis 
 
Den akker wordt al enkele jaren mee beheerd 
door leerlingen van Odisee hogeschool; 
afdeling agro- en biotechnologie.  Hun 
praktijklessen gaan voor een deel door op den 
akker.  Zij knotten wilgen, maaien, 
onderhouden de poel, zaaien de bloemenweide 
in, enz.  Mede hierdoor is er een rijk 
insectenleven aanwezig.  De combinatie insecten én een vleermuizenkelder 
hebben dit fraaie resultaat mogelijk gemaakt. 
Hopelijk kunnen we de komende jaren nog soorten verwelkomen ! 

 
Arno op inspectietocht in onze 

vleermuizenkelder in den akker. 
 

De tellingen worden uitgevoerd door de 
vleermuizen werkgroep van Natuurpunt. 

www.natuurpunt.be/afdelingen/vleermuizenwerkgroep 

  
Arno 

 

http://www.natuurpunt.be/afdelingen/vleermuizenwerkgroep
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* het stond in het voorwoord van de burgemeester in de stadskroniek van januari ’22: 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
** het werd opgenomen in project sportkringpark 

 
uit de presentatie RUP Sportkringpark: 

 
https://www.sint-niklaas.be/sites/portaal/files/2021-
11/Posters%20RUP%20Puyenbeke%20v3_WEB.pdf 

 
 

 
 
 

Molenbeek en het Sportkringpark 
 

…Ook Sportkringpark zit op schema. Het gaat uiteraard om de 
inrichting van een sport- en recreatiepark met onder meer een 
modern, nieuw zwembadcomplex, maar ook om de herwaardering 
van de Molenbeekvallei en de verweving met groenzones en 
wandel- en fietspaden… 

Het rode cirkeltje vormt de aansluiting van de groene lob ‘’De 
Molenbeek’  met het Sportkringpark. 
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Dat de Molenbeek en haar vallei eindelijk 
erkend wordt kunnen wij alleen maar 
toejuichen. 
 
Deze groene lob promoten wij al sinds 
2002. Het is een pareltje tussen het 
randstedelijke gebied en het 
buitengebied, zijnde Belsele. 

In 2016 werd van de Molenbeekvallei één deel gerealiseerd. Namelijk het deel 
tussen de Kemzekestraat en de Marktstraat of ‘den Tantoeter’. 
 
Als dit project wordt gerealiseerd zal men kunnen fietsen vanuit de stadskern, 
(de Plezantstraat) tot in Stekene en verder… 
Het betekent een veilige route voor scholieren en een toeristische en 
recreatieve attractie!  
 
De Raaklijn heeft binnen STRAMIN (stedelijke raad voor milieu en natuur) dit 
luik uitvoerig beschreven. 
 
 
Hierdoor zou de Molenbeekvallei met de Spaerlaer een mooi wandel- en 
fietsgebied vormen zoals de burgemeester al aangaf in zijn nieuwjaarswoord! 
 

 
Wijlen Omer 

Burm deed de 
inventarisatie 

van de 
Molenbeek al 

in 2002! 

 
Hiernaast het traject 
tussen de Markstraat 

en de stadsrand. 
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Stramin en De Raaklijn adviseren 
 
Onder impuls van Tim van Erck (lid STRAMIN) werd er een 
advies opgemaakt rond het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) 
Sportkringpark. Wij traden hierbij buiten de oevers van het RUP 
om het project Molenbeek in de Spaerlaer een extra duw te 
geven. 

 
De voorbije jaren werd  het project ‘De 
Spaerlaer’ voorgesteld op STRAMIN. 
Hiermee werd een toekomstvisie op het 
bestaand landbouwgebied tussen Hoge 
Bokstraat, Marktstraat, Gentstraat, 
Moortelhoek en Omloopdreef met een link 
naar het Sportkringpark gegeven. 
 

 
De toekomst ‘Spaerlaer’ volgens het advies Stramin 

 
De toekomstvisie binnen Stramin 
bestaat er in om de klassieke 
landbouw ook in de 21ste eeuw in dit 
gebied de hoofdrol te laten spelen.  
Dit gebied is immers één van de 
grootste landbouwkamers van de 
stad. Maar het lijkt mogelijk in dit 
gebied meer dan één functie 
mogelijk te maken en zo te gaan 
‘verweven’.  
Ook voor functies als 
waterbuffering, milieu en natuur en 
zachte recreatie moet hier plaats 
kunnen zijn.  
Naast klassieke landbouw kunnen hier ook modernere toepassingen van 
land- en tuinbouw worden uitgetest, opdat dit gebied weerbaar zou zijn voor 
de uitdagingen die ons de volgende tientallen jaren wachten op verschillende 
vlakken, zoals landbouw, klimaat en vrijetijdsbesteding, in combinatie met 
verstedelijking. 

Het dossier De Spaerlaer kan je nalezen: 
 

http://www.deraaklijn.be/katern/135.pdf 
 

Het advies dat De Raaklijn binnen Stramin 
heeft opgesteld kan je nalezen: 

www.deraaklijn.be 
 

http://www.deraaklijn.be/katern/135.pdf
http://www.deraaklijn.be/


 17 

 

Uw lidmaatschap 2022 vernieuwen! 
 

Lidmaatschap van €15  
+ €1 extra per familielid: dit is vrijblijvend.  

Maar u helpt ons ledenaantal stijgen!  
 

U ontvangt tot eind februari 2023 deze katern 
+ het Groene Waasland. 

op papier 
IBAN BE31 0001 5279 9955 

 
Lidmaatschap van €8 

+ €1 extra per familielid: dit is vrijblijvend.  
Maar u helpt ons ledenaantal stijgen!  

 

U ontvangt digitaal tot eind februari 2023 
deze katern + het Groene Waasland 

 

IBAN BE31 0001 5279 9955 
 

De digitale nieuwsbrief ! 
Elk lid ontvangt de digitale nieuwsbrief. 
Ons bestand wordt geactualiseerd. 
Dus graag herbevestigen via mail. 

firmin.de.beleyr@telenet.be 

Vermeld er zeker bij indien u 
voor €15 of €8 kiest. 

 

mailto:Firmin.debeleyr@telenet.be
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Altijd welkom op onze samenkomsten. 
  

De Raaklijn vzw 
+ 

Werkgroep trage wegen 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
28 februari, 28 maart, 25 april, 30 mei,  

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

 
 

ALGEMENE INFO  
 

http://www.deraaklijn.be/
http://www.deraaklijn.be/
mailto:Firmin.debeleyr@telenet.be
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Behalve de Spaerlaer ligt er nog een fantastische opportuniteit te wachten: 


	De toekomst ‘Spaerlaer’ volgens het advies Stramin
	De Raaklijn vzw
	+
	Werkgroep trage wegen

