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1. STATUTEN
Wijziging statuten:
Januari 1999
De Raaklijn heeft haar statuten als feitelijke vereniging gewijzigd in januari 1999 om in aanmerking te
komen als geldige milieuvereniging binnen STRAMIN (Stedelijke Raad voor Milieu en Natuur) van de
stad St-Niklaas.
Januari 2000
De samenwerkingsverbanden worden uitgebreid.
Januari 2004
De samenwerkingsverbanden worden uitgebreid.
De schoolkatern en website worden opgenomen als extra communicatiemiddel
Januari 2005
De samenwerkingsverbanden worden uitgebreid met BBL
november 2010:
Lidgeld wordt op €10 gebracht. Er wordt geen jaarboek meer uitgebracht. De jaarverslagen zijn
voldoende en de katernen geven het overzicht.(www.deraaklijn.be )
December 2010:
Vanaf januari 2011zal de werkgroep “trage wegen” steeds de vergadering van de Raaklijn voorafgaan.
De werkgroep is ontstaan uit de werking van de Raaklijn. De dorpsraad zal de verslagen opslagen en
documenten aanreiken via www.belsele.be
De werkgroep water wordt tijdelijk afgeschaft.Wordt opgenomen in de agendering indien nodig.
Ook zal de deelculturele raad actief meewerken aan brochures en de werkgroep “trage wegen”.

Stichtingsvergadering 3 juni 1991
Stichters: Burm Omer, Lieve Driljeux, Marina Moens, Firmin De Beleyr, Fred Van
Remoortel
Naam van de vereniging :

« DE RAAKLIJN »

Doel : De Raaklijn is een statutaire vereniging voor de kwaliteit van de leefomgeving
van Belsele. De natuur en het milieu spelen hier een belangrijke rol.
Hiervoor doet zij,
1. naar het beleid toe, positieve voorstellen i.v.m . milieu en natuur
2. naar de bevolking van Belsele toe, informeren over deze voorstellen.
3. gelet op het algemeen belang, acties voeren ter verwezenlijking van onze
voorstellen.
4. deze acties vinden plaats in Belsele en omgeving.
Voorzitter :
Het voorzitterschap is van onbepaalde duur, tenzij de voorzitter zelf om ontslag
vraagt of een minimum van drie leden er om vraagt dit voorzitterschap te herzien.
Huidig voorzitter :
Firmin De Beleyr
Kleemstraat 89
Tel. 722 07 62

3

Secretaris :
Het secretarisschap is van onbepaalde duur, tenzij de secretaris zelf om ontslag
vraagt of een minimum van drie leden er om vraagt dit secretarisschap te herzien.
Huidig secretaris : Dirk Deschepper
Eikenlaan 56
Tel. 722 46 93
Penningmeester :
Het penningmeesterschap is van onbepaalde duur, tenzij de penningmeester zelf om
ontslag vraagt of een minimum van drie leden er om vraagt dit penningmeesterschap
te herzien.
Huidig penningmeester :
Lieve Driljeux
Hof van Belsele 26
Logo :
Het logo is bedacht door Omer Burm en is uitgewerkt door Fred Van Remoortel.
De kring met twee lijntjes staat voor :

1.

het dorp Belsele

2.

het natuurmonument de vallei van de Belselebeek

3.

de open ruimte

Onze naam « DE RAAKLIJN » is een figuurlijke afgeleide van de geometrische
benaming.
Met andere woorden : onze naam verwijst naar hoe de veranderingen in de natuur
mekaar de hand geven. Deze veranderingen kunnen negatief en positief zijn. De
Raaklijn zal er naar streven dat de drie gebieden in een goede harmonie te
verzoenen zijn.
Dit is meteen haar hoofddoelstelling : een vereniging voor de kwaliteit van de
leefomgeving te Belsele.
Algemene bepalingen :
Lidmaatschap : iedereen kan lid worden van De Raaklijn. Het lidmaatschap kost 10 €
Het lidmaatschap duurt één jaar. Elk lid ontvangt onze nieuwskatern tweemaandelijks
+ Het Groene Waasland
Vergadering : Er wordt maandelijks een vergadering gehouden behalve in de
maanden juli en augustus. Elk lid kan de maandelijkse vergadering vrijblijvend
bijwonen.
Samenwerkingsverbanden :
Samenwerkingsverband met ABLLO :
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Om een zekere ruggesteun te hebben op juridisch vlak, zal De Raaklijn werken onder
de koepel van ABLLO. Hierdoor verbindt De Raaklijn zich ertoe om elk lidmaatschap
te koppelen aan een ABLLO – lidmaatschap. Elk lid van De Raaklijn ontvangt ook het
ledenblad van ABLLO : « het Groene Waasland ».
De Raaklijn is opgenomen in de beheerraad van ABLLO.
Samenwerkingsverband met de STRAMIN (stedelijke milieuraad) :
De Raaklijn is opgenomen in de werking van STRAMIN en neemt sinds mei 2002 het
voorzitterschap waar van het dagelijks bestuur én de milieuraad.
De Raaklijn zetelt via de STRAMIN ook in de opvolgingscommissie van het GNOP en
de GECORO.
Samenwerkingsverband met de Deelculturele Raad :
De Raaklijn is opgenomen als niet stemgerechtigd lid van de deelculturele raad.
Deze raad is begonnen met het oprichten van een dorpsraad waarbij De Raaklijn het
leefmilieu behartigd.
De deelculturele raad werkt mee op vlak van brochures en werkt ondersteunend bij
de werkgroep “trage wegen”.
Dorpsraad:
De werkgroep “trage wegen” steeds de vergadering van de Raaklijn voorafgaan. De
werkgroep is ontstaan uit de werking van de Raaklijn. De dorpsraad zal de verslagen
opslagen en documenten aanreiken via www.belsele.be
De werkgroep water wordt tijdelijk afgeschaft. Wordt opgenomen in de agendering
indien nodig.
Samenwerkingsverband met de basisscholen :
In 2002 is De raaklijn begonnen met een samenwerkingsverband met de beide
basisscholen. Dit houdt een in dat we een informatiebrochure bezorgen aan de
leerlingen en met hen een drietal natuurprojecten of activiteiten uitgewerkt worden.
De leerkrachten worden op de hoogte gehouden via de schoolkatern en andere
publicaties, bovendien worden zij vrijwillig betrokken bij de natuurprojecten.
Samenwerkingsverband met BBL :
In 2006 hebben wij een samenwerkingsverband met BBL afgesloten. Dit houdt in dat
wij een engagement aangaan met BBL (bond beter leefmilieu) om verschillende
projecten uit te werken.
Website De Raaklijn :
De Raaklijn is sinds 2003 ook te bezoeken op haar website www.deraaklijn.be
Onze webbeheerder is Vincent De Meyer.
vzw structuur.
In 2012 is er afgesproken om te evolueren naar een vzw-structuur.
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2. VERGADERINGEN
De Raaklijn houdt een maandelijkse vergadering behalve de maanden juli en
augustus.
De leden worden op de hoogte gehouden van deze werking via de tweemaandelijkse
katern of via de website.
Elk lid is welkom op onze vergaderingen.

In 2013 hield de Raaklijn 10 ledenvergaderingen op :
28 januari
25 februari
25 maart
29 april
27 mei
24 juni
30 september
21 oktober
25 november
16 december

De vergaderingen hebben telkens plaats in het vergaderzaaltje van het
jeugdcentrum « De Galjaar » telkens om 20u.
De werkgroep “Trage wegen” gaat De Raaklijnvergadering vooraf.
Er wordt van elke vergadering een afzonderlijk verslag gemaakt.

Buiten deze kern- of bestuursvergaderingen vinden er nog tal van andere
vergaderingen plaats waarbij De Raaklijn betrokken is :
Het dagelijks bestuur van de STRAMIN, de STRAMIN zelf, GECORO,
buurtvergaderingen, hoorzittingen enz…
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3. OVERZICHT VAN DE KATERNEN 2013
Elk lid ontvangt onze tweemaandelijkse nieuwskatern.
De katernen staan op de website maar dan met kleurfoto’s
Nr. 104
Nr. 105
Nr. 106
Nr. 107
Nr. 108

(Jaargang 20)
(Jaargang 20)
(Jaargang 21)
(Jaargang 21)
(Jaargang 21)

De katernen worden opgestuurd met het Groene Waasland

WEB-SITE
De raaklijn is sinds 2003 ook te bezoeken op haar website www.deraaklijn.be
Onze webbeheerder is Vincent De Meyer.

LEDENLIJST 2013

Een lidmaatschap bij de Raaklijn kost 10€.
Elk lid wordt op de hoogte gehouden en ontvangt de tweemaandelijkse katern als
bijlage bij het Groene Waasland.
In 2012 telde de Raaklijn 155 leden.

De ledenlijst wordt bijgehouden op het secretariaat
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4. OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN

Januari
9/01/2013 Dagelijks bestuur Stramin
29/01/2013 Stramin
28/01/2013 Werkgroep Trage wegen + vergadering De Raaklijn

Februari
6/02/2013
8/02/2013
8/02/2013
16/02/2013
18/02/2013
23/02/2013
25/02/2012

Dagelijks bestuur Stramin
Overleg stadhuis met werkgroep trage wegen
Inventarisatie waterhuishouding met Wim Behiels (provincie)
Inventarisatie wegel nr. 0501
Inventarisatie wegel nr. 2901
Inventarisatie vleermuizenkelder
Werkgroep Trage wegen + vergadering De Raaklijn

Maart
2/03/2013
6/03/2013
16/03/2013
21/03/2013
26/03/2013
25/03/2013

Inventarisatie trage wegen nr. 0505
Dagelijks bestuur Stramin
Zwerfvuilactie i.s.m. de Galjaar
Inventarisatie trage wegen nr. 2101
Stramin
Werkgroep Trage wegen + vergadering De Raaklijn

April
3/04/2013
6/04/2013
13/04/2013
15/04/2013
16/04/2013
23/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
28/04/2013
29/04/2013

Dagelijks bestuur Stramin
Inventarisatie trage wegen nr. 59
Beheerswerken 'den akker'
Beheerswerken Stadhoudersboschwegel + zwerfvuilactie
Beheerswerken Stadhoudersboschwegel + zwerfvuilactie
Stramin
Terreinverkenning met nieuwe natuurambtenaar
Start tentoonstelling mus in de bib tot 8 mei
Dauwwandeling DR ochtend (dag van de aarde)
Dorpswandeling DR namiddag (Dag Van de aarde/ erfgoeddag)
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Mei
8/05/2013 Dagelijks bestuur Stramin
8/05/2013 Einde tentoonstelling “de mus” + afbraak en opstelling in Sinaai
28/05/2013 Organisatie open jaarvergadering Stramin in Belsele

Juni
5/06/2012 Informatieve verg. i.s.m. Trage wegen vzw en stad
5/06/2013 Dagelijks bestuur Stramin
24/06/2013 Werkgroep Trage wegen + vergadering De Raaklijn

Augustus
7/08/2013 Dagelijks bestuur Stramin
21/08/2013 Extra verg. werkgroep Trage wegen + vergadering De Raaklijn

September
4/09/2013
8/09/2013
27/09/2013
30/09/2013

Dagelijks bestuur Stramin
Organisatie open monumentendag (geleide wandeling)
Stramin
Werkgroep Trage wegen + vergadering De Raaklijn

Oktober
12/10/2013
21/10/2013
25/10/2013
26/10/2013
27/10/2012

Beheerswerken op den akker
Werkgroep Trage wegen + vergadering De Raaklijn
Tentoonstelling trage wegen + wandelingen basisscholen
Officiële opening tentoonstelling trage wegen
Tentoonstelling trage wegen

November
10/11/2013
17/11/2013
25/11/2013
26/11/2013

Trage wegenwandeling '11 wegels' over 11 km
Trage wegenwandeling '11 wegels' over 11 km
Werkgroep Trage wegen + vergadering De Raaklijn
Stramin
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December
04/12/2013 Dagelijks bestuur Stramin
16/12/2013 Werkgroep Trage wegen + vergadering De Raaklijn

5. Jaarverslag in beeld en woord
Onze katernen geven een uitgebreid beeld over de activiteiten van De
Raaklijn. Toch zijn er bepaalde dossiers die we hier toelichten of meer
ruimte geven.
De raaklijn was in 2013 actief op vlak van:
Inventarisaties: trage wegen, rootputten en poelen, grachten en beken
en waterhuishouding in het algemeen
Acties: rond zwerfvuil, melding milieudelicten, beheerswerken den akker
Vorming en educatie: uitwerking educatieve projecten, samenwerking
KAHO
Tentoonstelling: de mus en trage wegen
Wandelingen: in de Mierennest, den Bezenkoek, dorpsparken, trage
wegen, open monumentendag
Dossiers: waterhuishouding, buffers in het centrum
Opmaak archief: katern en website
verder
Medewerking met Stramin
Medewerking met de dorpsraad, 11.11.11.
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Inventarisaties
Inventarisaties trage wegen
In 2013 hebben we zo goed als alle officiële wegels geïnventariseerd.
We zijn gestart met de inventarisatie van feitelijke dreven en “niet
officiële” wegels.
Elke wegel is bewerkt tot een interactieve PP die te zien zijn op de
website www.deraaklijn.be
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De bedoeling is deze wegels op kaart te zetten en deze via de kaart te
raadplegen. Dit digitaal platform kan uitgebreid worden naar poelen en
andere natuurelementen.
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Inventarisaties rootputten
We hebben in 2013 geen rootputten geïnventariseerd.
Het is de bedoeling om deze nu te gaan herwaarderen.
Het totale overzicht is te zien op een PP via onze website
www.deraaklijn.be

ACTIES
Acties zwerfvuil
Er waren drie acties rond zwerfvui:
 met de leerlingen van EDUGO campus Glorieux
 in samenwerking met de Galjaar rond het thema “de groenste
straat”
 de zwerfvuilacties in de Kleemstraat , Gouden Leeuwstraat en
Eikenlaan op vrijwillige basis van de buurtbewoners en leden van
de Raaklijn.

Met de Groenste straat van Belsele wil jeugdcentrum De Galjaar
iedereen in onze gemeente aan het werk zetten.
Zo organiseerde De Galjaar op zaterdag
16 maart een grote opkuisactie in alle
straten, bermen en op de speelterreinen
en bossen te Belsele.
Om nog meer resultaat te bereiken,
vroegen zij aan de bewoners van de
dorpsstraten, wijk- en buurtcomités om
deel te nemen aan deze actie onder de noemer 'de groenste straat van
Belsele
13

Acties milieudelicten
 Het voornaamste “milieudelict” in 2013 klacht kwam van ons zelf.
Er werd een klacht neergelegd tegen De Raaklijn wegens het
illegaal openen van een “private dreef”. De aanleiding was ons
artikel in de katern van mei 2013.

Kant Bosstraat
Kant Eikenlaan

Ondanks het unieke karakter van deze
dreef, hebben wij besloten ons niet te
laten intimideren door deze klacht.
De dreef is ondertussen afgesloten en
dit zal zo wel een tijdje blijven.
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 Het afsluiten van wegels met bordjes “private weg, verboden
toegang” is in vele gevallen illegaal. Wij hebben het stadsbestuur
aangeschreven om hiertegen te reageren. Wij hebben een lijst
gemaakt en aan hen doorgegeven.

- de Stadhoudersboschwegel werd illegaal afgesloten door de fam.
Pieters:
- de Waterschootstraat (met aansluiting op de Etwegel)
- de eerste dreef in de Bosstraat (0501, een feitelijke wegel)
- Antheuniswegel
- Boonhemwegel
-

…

 Omdat er tegenstand komt vanuit landbouw zijn we ons gaan
toeleggen op het verzamelen van milieudelicten in een bepaalde
omgeving. Het dossier “de Kuil” is een voorbeeld.
Dit dossier bestaat uit verschillende feiten:
1. Het afsluiten van een gekende feitelijke wegel.
2. Het storten van steenpuin in de Colliedreef en de Kuilstraat.
3. Het vullen van langsgrachten
4. Dreiging kappen van knotwilgen
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1. Het afsluiten van een gekende feitelijke wegel.
Op de evaluatievergadering van de trage wegen beweerde de
landbouwer dat de feitelijke dreef nooit bestaan heeft.
Dit werd zelfs door de moderator tegengesproken. Er zijn bewijzen
genoeg op kaartmateriaal om dit aan te tonen. Ook hier bleef de
landbouwer ontkennen en het gegeven van de topokaarten waardeloos
vinden.

Landbouwer betwist het vroeger bestaan van de
wegel f3
Op de topokaart hieronder is te zien dat de
wegel loopt langsheen de Ransbeek.
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Wij graven even terug in ons archief en vinden in de katernen nr. 5 van
1994 op de laatste pagina dit terug:
(leuk detail: deze kaart waarvan wij graag gebruik maakten, werd ons ter
beschikking gesteld door dienst landbouw, ook de landbouwers kregen
deze kaart ter beschikking)
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2. Het storten van steenpuin in de Colliedreef en de Kuilstraat.
Van dit milieudelict (maart 2011) werd de politie ingelicht. Er zouden pv’s
zijn opgemaakt en vlug bleek dat de landbouwer hiervoor
verantwoordelijk was.
De landbouwer werd door de politie-inspecteur aangemaand om het
steenpuin te laten verwijderen uit de twee erkende trage wegen. De
landbouwer was niet tevreden en riep de hulp in van de toenmalige
schepen van landbouw.
De toenmalige schepen van Landbouw heeft dan het licht op groen
gezet om de twee dreven te fatsoeneren en te verharden.

18

3. Het vullen van langsgrachten
Wij hebben de verharding en fatsoenering mee goedgekeurd met de
uitdrukkelijke vraag om de grachten terug mee te herstellen. Dit werd
opgenomen in het verslag van 28 juni 2012
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Op de volgende foto zien we de pas gedempte grachten (2007).

Van deze demping is een andere boer getuige.
De demping komt ter sprake in het verslag
van Filip Brokken van juni 2012, hierin wordt
de herstelmaatregel besproken.
(zie verslag punt 2)

De foto hiernaast is de situatie volgens
google earth op7 juli 2013. De wegel is
aangelegd en de gracht is verdwenen.
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4. Dreiging kappen van knotwilgen.
Vanuit zeer goede bron vernemen we op 31 oktober 2013 dat de
landbouwer (landbouwer in Kuildreef en Kleemstraat) van plan is om
twee oude tronken te verwijderen uit het landschap. (kleine
landschapselementen( KLE ) mogen niet zonder vergunning verwijderd
worden)
De bron in kwestie wil anoniem blijven.
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Acties beheerswerken
 brongebieden
De werkzaamheden in de
Stadhoudersboschwegel door
de leerlingen van EDUGO
campus Glorieux hebben als
bedoeling om het brongebied
van de Ransbeek te
optimaliseren.

Deze actie wordt in 2014 verder gezet.
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 den akker
De beheerswerken op Den akker zijn een vast gegeven.
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Vorming en educatie
We hebben de toezegging van KAHO om 2 studenten een educatief
werkmapje te laten uitwerken. Dit mapje kan dan gebruikt worden
door de bezoekende scholen.

De begeleider is:
Wim Temmerman
De studenten zijn:
Leen Michiels en Dorien Rotthier
Wij kijken naar hun verwezenlijking
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Tentoonstelling
We hebben dit jaar twee tentoonstellingen gehouden in het
gemeentehuis.
 de mus
De tentoonstelling liep van 26 april tot en met 8 mei in het biebfiliaal.
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 trage wegen
Deze unieke tentoonstelling over trage wegen ging door van 25 tot 27
oktober.
Verslag kan je lezen in de katern nr. 107 en 108.
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Wandelingen
Naar aanleiding van onze vele wandelingen die we maken in Belsele
zoals in de Mierennest, den Bezenkoek, dorpsparken, trage wegen…
Hebben we drie wandelbrochures opgezet en er zullen er nog volgen.
De laatste brochure gaat over 11 trage wegen over 11 km.
De twee andere zijn gekend
(De Mierennest en Den Bezenkoek)
De brochures zijn te downloaden via onze website en steeds te
verkrijgen op vraag.
Onze geleide wandeling in het kader van de open monumentendag was
gevarieerd en had veel belangstelling.

Op zondag 8 september 2013 viert
Open Monumentendag Vlaanderen
haar 25ste verjaardag. 'Het beste van
Open Monumentendag' staat dan centraal.
Er zullen 5 gidsen en stewards ter beschikking staan.
Plaatsbezoek aan:
 park Hof van Belsele
 Het Bisschoppelijk domein (domein fam. Deprez)
 de Sint-Andreas & Ghislenuskerk
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Dossiers
De dossiers zijn te bekijken op onze website: www.deraaklijn.be
Dossier 1: Overstromingsgebieden binnen het Hof Van Belsele

In het Hof Van Belsele (vroeger was dit een aaneengesloten
meersengebied, over de N70, tot in het Waterschoot) treffen we 5
aaneengesloten buffergebieden.
Volgens het overzichtskaartje delen we deze gebieden op:
Zone 1: Dit is het oud Bisschoppelijk domein
Zone 2: Dit is een herstelde rootput
Zone 3: Dit is een relict van de oude meersen in het Hof Van Belsele.
Zone 4: Dit is een relict van de oude meersen in het Hof Van Belsele.
Zone 5: Dit zijn twee nieuwe buffergebieden om de opgehoogde
meersen te compenseren.
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Dossier 2: Terreinverkenning Belsele
Dit dossier werd opgemaakt om de nieuwe natuurambtenaar wegwijs te
maken in Belsele

29

Opmaak archief
Katernen
Buiten de katernen die tweemaandelijks verschijnen en op de website te
lezen zijn, worden ook de oude katernen gedigitaliseerd.
In 2013 werden de jaargangen 1 (1993) tot en met 4 (1997) op de
website geplaatst.
Powerpoints
Om onze vereniging, die in december vzw werd, bij het bredere publiek
bekend te maken hebben wij een PP opgesteld. Ook te bekijken op de
website.

De Raaklijn
Vereniging voor de kwaliteit van de omgeving te Belsele.
secrtariaat : Kleemstraat 89, 9111 Belsele
PCR : 000-1527999-55
Website:
www.deraaklijn.be
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