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Beste lezer,
Ik wilde het beruchte en meest gehoorde woord niet plaatsen in deze
katern, maar door toedoen van dit virus kregen we plots te maken met
“de coronawandelaar”. En lap het is er uit!
Met De Raaklijn hebben we een graag geziene actie gevoerd. Op drie
plaatsen in Belsele konden de vele wandelaars onze laatste
wandelkaart en nog wat andere info meenemen. Wat weer op zijn beurt
resulteerde tot nieuwe leden.
In deze periode hebben we in Belsele en Puivelde en aangrenzende
straten 4500 brochures verdeeld. De brochure telt 20 pagina’s in kleur.
Hierin geven we een overzicht van onze acties, verwezenlijkingen,
dossiers enz…
Voor de leden die niet in Belsele wonen sturen we de brochure digitaal
door.
Maar we beschikken niet over het juiste mailadres van tientallen leden.
Dus hierbij een oproep: stuur een mail naar:
firmin.de.beleyr@telenet.be
In onze volgende katern pakken we uit met een overzicht van grote
zoogdieren die zich in Belsele zijn komen vestigen. Een tip van de
sluier: de bever is er bij!
Om af te sluiten met een positieve corona-noot. Twee weken geleden
liet de maan haar mooiste corona zien.
Een beeld om weg te dromen en bij een vallende ster, deed ik de wens
dat het virus voor mijn part definitief naar de maan mag lopen!
Veel leesgenot en hou jullie virusvrij!
Firmin De Beleyr
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De coronawandelaar
De coronamaatregelen zorgen ervoor dat we bij goed weer niet naar de
Kust of de Ardennen kunnen rijden. De trage weg om de hoek is dan
vaak de enige mogelijkheid om te gaan joggen, wandelen of fietsen.
Het aantal wandelaars op onze Belseelse trage wegen stijgt dan ook
zienderogen. Ze worden “de coronawandelaars” genoemd. Nog nooit
is het nut van onze trage wegen zo duidelijk aangetoond.
Trage wegen zijn vaak eeuwenoud, onverhard, autoloos en ze
slingeren tussen onze bossen en landbouwgebieden. Ze passen
perfect binnen de maatregelen die de overheid ons oplegt : blijf in uw
kot of in een beperkte straal rond uw woning en bewaar steeds de
social distance. Laat onze trage wegen hiervoor nu perfect geschikt
zijn ! Voor vele mensen is het in deze tijden de enige manier om te
sporten, te wandelen of gewoon even buiten te zijn.
Met meer dan 40 000 km aan trage wegen is Vlaanderen in verhouding
beter bedeeld dan onze buurlanden. Misschien zijn onze lokale
overheden tijdens deze crisis nog beter het belang van deze trage
wegen gaan inzien. Wij roepen dan ook met aandrang op om werk te
maken van de heropening van een aantal trage wegen. Sommige zijn
nog steeds ingepalmd door landbouw of eigenaars van aangrenzende
percelen. Die wegen opnieuw openstellen kost niet veel geld of
moeite. Enkel wat politieke moed…
Alle Belselenaren zullen er wel bij varen...
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Door de coronacrisis wordt er opvallend
meer gewandeld en gefietst.
Daarom besloten we binnen de “werkgroep
trage wegen” deze recreanten een
cadeautje te doen. Aan de
Stadhoudersboswegel (kant Eikenlaan).
Kunnen de vele passanten een pakketje
meenemen.
Daarin vinden ze hun weg naar trage
wegen die ze nog nooit hebben verkend.
In elk pakketje zitten:
 een kennismakingsbrief
 een brochure over trage wegen
 onze wandelkaart
 de brochure “den bezenkoek”
De pakketjes worden gretig afgenomen en het is hen gegund.

INFOBROCHURE
Binnen De Raaklijn vzw hebben we
besloten om over heel Belsele en Puivelde
een informatieve brochure te verspreiden.
Dat zijn er 4200, volledig in kleur.
We beseffen dat niet iedereen "zijn kot”
kan verlaten en best wat lectuur kan
gebruiken.
De brochure geeft info over 15
onderwerpen. Thema’s die we met De
Raaklijn vzw al zo goed als 30 jaar
behartigen!
Koken kost echter geld, daarom konden
we rekenen op één gulle sponsor:
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Wase afvalmonster bedreigde diersoort ?
In onze vorige editie deden we ons
verhaal over het afvalmonster.
Het arme stalen dier werd bedreigd met
de sloop.
Het monument werd in 2010 aan de
sporthal “De Klavers” geplaatst.
Daar deed het al die jaren dienst als
afvalmonster tijdens de zwerfvuilacties.
In onze vorige editie konden we nog
niet met zekerheid zeggen wat er zou
gebeuren met het monument dat
gemaakt werd door leerlingen van
SBSO Baken in de Bellestraat SintNiklaas.
Die zekerheid is er nu wel: het
afvalmonster mag blijven staan!
Met dank aan de MIWA en het
schepencollege!
We beloven wel om er een informatief
bordje bij te plaatsen.

Zwerfvuilactie 2020
In Sinaai lukte het zonder coronahinder. In Belsele kon de actie wel nog
doorgaan omdat zulke acties niet door groepen werd gedaan.
In Nieuwkerken werd de actie afgeblazen en bijgevolg in Sint-Niklaas
ook.
We hadden er niet op gehoopt, maar de actie
werd weerom een “succes”!
Volgens goede bron vanuit de MIWA is er 30%
meer zwerfvuil.
Dat is één van de redenen dat de MIWA haar
containerparken terug openstelt.
Als u het niet meer kunt aanzien, aarzel niet om
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u aan te sluiten bij “schoon volk”.

De Raaklijn 25 jaar terug
We kijken 25 jaar terug in de tijd om te zien wat er toen in de katern
nr.12 verscheen en wat nu nog relevant is.
1995: maart/ april nr.12, jaargang 2 (8 pagina’s)
 we organiseren samen met een
vijftal verenigingen verzet tegen een
grootschalig landbouwbedrijf. Het
bedrijf wil zich vestigen in
“landschappelijk waardevol gebied”.
Op die plaats komen 5 gemeenten
samen: Stekene, Kemzeke,
Sinaai, Sint-Pauwels en Belsele.
 We worden ontvangen door 5
kersverse schepenen om te
overleggen over 12 punten:
1. Het toenemende verkeer in het
dorp
2. Het GNOP
3. De slagboom in de Kouterstraat
4. Het BPA Hof Van Belsele
5. Kruispunt Belseledorp /
Hulstendreef
6. Oude Baan
7. Doorgaand verkeer Belseledorp
8. Verbinding Populierenwijk / Hof
Van Belsele
9. Zone 30 aan de scholen
10. Trage wegen
11. Communicatie / informatie met de
burger
12. Van 70km/u naar 50 km/u in
bebouwde kom
25 jaar later :
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 het gecontesteerde bedrijf is er niet gekomen in het
“landschappelijk waardevol gebied”. Zie recente luchtfoto
hiernaast.
1. Het toenemende verkeer in het dorp:
Onze laatste telling van het doorgaand verkeer gaf 1100 verplaatsingen
tussen 8u en 9u ’s morgens. Het heeft jaren geduurd om er een zone
30 van te maken.
2. Het GNOP:
Het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan is er één jaar later gekomen.
De voorgestelde acties in dit document werden zo goed als niet
gerealiseerd en verschoven naar andere beleidsplannen.
3. De slagboom in de Kouterstraat:
Het verzet van enkele schepenen heeft niet kunnen verhinderen dat er
nu twee slagbomen zijn geplaatst.
4. Het BPA Hof Van Belsele:
Nooit gerealiseerd door het beleid, wel gerealiseerd door privaat
initiatief in 2006.
5. Kruispunt Belseledorp / Hulstendreef:
De herinrichting van het kruispunt was zo goed dat er dagelijks een
agent nodig is.
6. Oude Baan:
De paaltjes verhinderen dat men met de auto gezwind in de Oude Baan
rijdt en dat men uit de Neerkouter kan rijden.
7. Doorgaand verkeer Belseledorp:
Onze suggesties moesten het afleggen tegen de jaarlijkse kermiskoers
die niet mocht gehinderd worden.
Zolang de “ingangspoorten” niet worden aangepakt blijft dit een
probleem.
8. Verbinding Populierenwijk / Hof Van Belsele:
Enkel voetgangerslichten aan de Lange Dreef waren het resultaat.
9. Zone 30 aan de scholen:
Daar moesten we nog 20 jaar geduld voor oefenen.
10. Trage wegen:
Algemene “njet” aan openstellingen van trage wegen. Er zijn tot op
heden twee wegels heropend.
11. Communicatie / informatie met de burger:
De schepenen vonden een “dorpsraad” een beter forum dan De
Raaklijn. De dorpsraad is driemaal heropgericht en weerom gestopt met
haar bijeenkomsten. De Raaklijn blijft doorgaan!
12. Van 70km/u naar 50 km/u in bebouwde kom:
Dit zou ook nog 20 jaar duren.

Herlees deze katern op onze
website
http://www.deraaklijn.be/katern/11.pdf
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Wandellus noord
Je kan de wandellus Noord zelf
ontdekken volgens de uitgezette route.
Deze is 8,17 km lang.
Maar er zijn veel mogelijkheden om deze
uit te breiden.
We stellen er u enkele voor:
1. Uitbreiding Augustin Smetwegel en
Kruiswegel:
Vanaf de kerkvan Puivelde: de Kemzekestraat, de Palinggatstraat, 100
meter verder de Augustin Smetwegel, de Kruisstraat en dan via het
voetbalplein de Kruiswegel. De Kruiswegel sluit aan met de Weduwe
Voswegel.
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2. Uitbreiding Molenbeek:
Vanaf de kerk van
Puivelde: de
Kemzekestraat, het
Molenbeekpad, via de
Marktstraat en het pleintje
“den Tantoeter” aansluiten
met de Eikenlaan.

3. itbreiding Kuildreef /
paardenstal De Gouden
Leeuw

2
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Met deze uitbreiding kan u
twee kanten op. Vanuit de
Kuildreef richting “Stal De
Gouden Leeuw” ( de
eigenaars laten de
wandelaars doorheen hun
domein toe, wel vragen ze
het hekken te sluiten).
Aansluiting (1) in de
Bosstraat.
Aansluiting (2) in de
Weduwe Voswegel.
Je vindt de Kuilwegel ook
op de website:

https://nl.wikiloc.com
Daar tref je ook de QRcode van deze wegel:
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Wandellus oost

In deze lus is de Pastorijwegel een mooie start of in omgekeerde
richting een fijne afsluiter die u vooral langsheen de Belselebeek voert
in het Hof Van Belsele (1), de uitbreiding Populierenwijk (2) en in het
Waterschoot (3).
De Pastorijwegel kan je ook digitaal volgen op onze website:

http://www.deraaklijn.be
Je vindt de wegel ook op de website:

https://nl.wikiloc.com
Daar tref je ook de QR-code van deze wegel:
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In het Hof Van Belsele kan je
uw wandeling vanuit de
Pastorijwegel rustig
uitbreiden.
Het aangelegde park is een
oase van rust in het centrum
van Belsele.

1

2
De Pastorijwegel loopt
langs de Belselebeek in de
nieuwe Populierenwijk.
De vroegere rechtlijnige
loop van de beek is
gewijzigd en loopt nu
meanderend doorheen de
wijk.

In het Waterschoot is
een
overstromingsgebied
van de Belselebeek
aangelegd. Je volgt
de wegel tussen de
oude
spoorwegbedding en
de Waterschootstraat.

1
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Wandellus zuid

Zoals de vorige lus is de Pastorijwegel terug opgenomen. We
wandelen echter zuidwaarts via de Waterschootstraat en de oude
spoorwegbedding.
Maar in deze lus brengt u niet alleen een bezoek aan het Hof Van
Belsele maar ook aan ons kleine natuurreservaat “Den Akker”.
Dit natuurparkje kan je bereiken via de Arkestraat of via de parking van
“Pottenland” aan de Nieuwe Baan.
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Den akker
herbergt twee
bloemenweiden,
inheemse bomen
een
vleermuizenkelder
en een grote
waterpartij.

A

B

B
A
De poel is 2 meter diep en heeft een zachte en steile oever.

Vleermuizenkelder

Snede A - A

Snede B - B

Den Akker is vrij toegankelijk!
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Wandellus west

4
5
3

1

6

2

Deze wandellus is in afstand de grootste: 10,01km en maakt u kennis
met 10 trage wegen. De bossen met fijnsparren zijn zo goed als
verdwenen door de aantasting van de “letterzetter”. Toch blijft dit een
fraaie wandeling. Hierbij foto’s , genomen door Etienne Van
Haevermaet, in volgorde van de wandellus
De eerste foto is een plaats die je moeilijk kan overslaan: De Boskapel

1
Vanuit de
Boskapel kan je
nog andere trage
wegen inslaan.
O.a. de
Sinaaiwegel, de
Belselewegel, de
Bezenkoekwegel
…
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Deze wegel is
gekend als de
Houtakkerswegel.

3

De Drie
Schouwenwegel
sluit aan op de
Weduwe
Voswegel.

4
In de Puiveldewegel werd op
ons aandringen
een knuppelpad
aangelegd, zodat
deze nu veel
minder drassig is.
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5
De Marinswegel kwam
onlangs nog in de
verdrukking.
Een landbouwer palmde
de wegel in voor zijn
paard.
Door een snelle reactie
vanuit De Raaklijn werd
na één week alles
genormaliseerd.

Een pesterij van de landbouwer? In
ieder geval stond het paard op een
stuk Marinswegel zonder mals
gras.

Met foto 6 sluiten we de reeks wandellussen af. Onze wandelkaart helpt u
zeker verder, in het najaar brengen we een nieuwe kaart uit!

6
Hier kan je ook
het speelbos en
speelweide de
Mierennest
bezoeken.
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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 2020
(27 april gaat niet door), ( 25 mei ?), 22 juni,
21 september, 26 oktober, 23 november, 14 december

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

Bekijk ook onze webstek:
www.deraaklijn.be
secretariaat : Kleemstraat 89, 9111 Belsele
telefoon: 03 722 07 62
firmin.de.beleyr@telenet.be
lidmaatschap 2020 = €15 of €8 digitaal
(+ €1 per extra familielid)
IBAN BE31 0001 5279 9955

Website:

www.deraaklijn.be
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