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Beste lezer,
In deze katern tref je vier hoofdartikels:
We ontdekten dat er meer en meer dierlijke “migratie” op
komst is. Een verrassende ontdekkingstocht in Belsele en
haar grensgebieden door Tim Van Erck.

Op safari
met Tim!
25 jaar terug !
25 jaar later !

We ontdekten toen al dat de fietser meer verdiende
dan zelfmoordstrookjes van 75 cm breed langsheen
de wegen. De Raaklijn vzw blikt terug tot vandaag!

GR-route
aangepast !

We ontdekten dat het traject van deze GR-route
langs de Kemzekestraat liep. Fred Van Remoortel
trok aan de kar om het traject aan te passen!

Hoekput
hersteld !

We ontdekten al jaren terug dat de hoekput in de
Stadhoudersboswegel werd ontsierd. Dank zij de groendienst
en de inzet van Dirk Deschepper werd dit hersteld.

Wij doen al langer beroep op medewerkers die mee willen werken.
Deze katern is weer compleet door de bijdrage van drie personen en
als vierde het archief van De Raaklijn vzw.
We vergeten echter een dankbare vijfde persoon: de 4- kleurige
pagina’s worden al geruime tijd ontworpen door Etienne Van
Haevermaet.
Nu zijn er nog verschillende medewerkers die ferm werk leveren
achter de schermen. Die ontdek je in onze volgende katern.
Daarom deze oproep:
 Lees ook onze digitale nieuwsbrief.
Geef zeker uw mailadres door!
 Heb je een voorstel om een artikel te schrijven rond een
thema?
Laat het ons weten!
Veel leesgenot!
Firmin De Beleyr ( firmin.de.beleyr@telenet.be )
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Op safari !
Een verrassende ontdekkingstocht in Belsele en haar
grensgebieden door Tim Van Erck.

1. De Spaerlaer:
Als je in 2020 een tekst schrijft is de kans erg groot dat het woord
corona erin voorkomt. Dat is hier niet anders.
Deze woelige
coronatijd heeft niet enkel nadelen. Zo ben ik dit voorjaar meer thuis
dan de afgelopen jaren. Dit biedt me de kans om dagelijks mijn heel
nabije omgeving eens grondig te bekijken. Ik ben meermaals met
verstomming geslagen en heb die info verzameld in dit document.
Ik woon op de grens van Belsele en Sint-Niklaas, in het gebied dat
de Spaerlaer wordt genoemd.
De Spaerlaer is de naam
van het grote open en
historisch gebied tussen
de Hoge Bokstraat,
Nauwstraat, Gentstraat,
Moortelhoekstraat en de
Omloopdreef.
Samen heeft dat een
omtrek van 5,9 km

Het gebied De
Spaerlaer op de kaart
Ferraris anno 1777
De trend die in Vlaanderen de laatste jaren steeds duidelijker wordt,
heb ik deze lente met eigen ogen kunnen vaststellen. Steeds meer
grote zoogdieren vinden de weg naar de stadsrand, nadat ze jaren
niet meer in onze streken werden waargenomen. Zo ook aan de
grens van Belsele en Sint-Niklaas.
Hier zijn veel redenen voor : strengere regelgeving rond het gebruik
van mest- en sproeistoffen, beter beheer van steeds groter
wordende natuurgebieden, groeiend milieubewustzijn bij veel
mensen, betere bescherming van onze bossen en kleine
landschapselementen, enz. Toch zijn het vooral die diersoorten die
zich aan de mensen kunnen aanpassen, die aan een opmars bezig
zijn. Zij veroveren terug de gebieden waaruit de mens hen verdreef,
soms tientallen jaren geleden.
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2.

De uitdagingen:

Ik hoop met dit document een discussie binnen onze stad en
deelgemeenten op gang te brengen. Wij staan immers voor enkele
grote uitdagingen :












Wil de stad haar groene lobbenstructuur verder en beter
uitbouwen? De hieronder opgesomde dieren, en vele andere,
zullen er wel bij varen.
Kunnen wij de waterlopen omzomen met struiken,
bomenrijen ? Zo ontstaan corridors tussen de verschillende
leefgebieden en kunnen soorten migreren van de ene naar de
andere plaats Dat maakt hen minder kwetsbaar en verhoogt
de genetische diversiteit.
Hoe gaan wij om met eventuele schade die deze dieren
veroorzaken ?
Kunnen wij de burgers meer betrekken bij de bescherming van
deze prachtige dieren ?
Gaan we meer overleggen met jagers, landbouwers, … ?
Kunnen kleine landschapselementen nog beter worden
beschermd en/of uitgebreid ?
Bouwen wij het netwerk van trage wegen verder uit ? Deze
corridors zijn zeer nuttig voor heel wat dieren. Willen wij, waar
mogelijk, deze wegen omzomen met o.a. houtkanten,
bomenrijen ?
Kan er nog meer ingezet worden op een betere kwaliteit van
de oppervlaktewateren ?

De Raaklijn zal deze vragen stellen aan het beleid en via de
stedelijke raad voor milieu en natuur (STRAMIN).
Via deze katern houden we u op de hoogte!
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3.

Spectaculaire waarnemingen:

Mijn lijst met bijzondere waarnemingen streeft geen volledigheid
na. Het zijn de opvallendste waarnemingen die ik dit jaar in de
Spaerlaer deed. Onder andere door mijn nachtcamera zeer gericht
op te hangen deed ik enkele prachtige waarnemingen.


de vos

Tijdens een avondwandeling vorige zomer ontdekte ik een
vossenburcht in een verwilderd sparrenbosje in een privétuin. Het
vossenkoppel heeft maar liefst zes jongen grootgebracht. Ik mag
hen verschillende keren observeren. Op jacht steken zij elke nacht
de drukke Hoge Bokstraat over. Tot grote woede van enkele
buren heeft hij de weg naar de meest kippenhokken hier in de buurt
al gevonden. De bijgevoegde opname is gemaakt met mijn
nachtcamera op 9 april 2020.


de ree
In mijn tuin heb ik al
meermaals reeën
gespot. Overdag schuilen zij
in de verspreide
bosperceeltjes, her en der in
de Spaerlaer. Deze
schuchtere dieren kunnen wel
vraatschade veroorzaken in
tuinen en akkers. Dat heb ik
zelf al meermaals mogen
ondervinden.

reesporen
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de bever
Enkele jaren geleden zagen
twee fietsers een zwemmende
bever in de Molenbeek. Deze
foto werd toen gepubliceerd in
een katern van De Raaklijn vzw.

Nu zijn er knaagsporen te vinden op diverse plaatsen langs de
Molenbeek en in de Pijkedreef.
De foto (links boven) is genomen op 7 april 2020.
De foto rechts in 2013!


de bosuil
Deze winter hing ik een nestkast
voor bosuil op, achteraan in mijn
tuin. In februari zat het wijfje te
broeden op twee eieren. Hier brengt
het mannetje een muis aan.

Wist u dat er in Belsele een
uilenwerkgroep actief is?
Eddy De Taey is de bezieler:
uilenwerkgroep@wakona.be.
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de marter
Mijn nachtcamera
filmde op 21 maart
een marter die
probeerde de nestkast
van de bosuil binnen
te dringen.
Op deze beelden is
niet te zien of het een
boommarter of een
steenmarter is.



de wespendief
Vorige zomer zat er wespennest in een stuk
dood hout in mijn tuin. Ik schermde dit nest af met
gaas, zodat mijn kinderen niet per ongeluk in contact
zouden komen met deze wespennest. De wespendief
kwam verschillende keren terug en at al de larven uit
dit wespennest op.

Hij broedde vlakbij in een sparrenbos. Ook dit jaar is het
koppel weer van de partij !

4.

Hoe moet het nu verder?

Dit artikel is een oproep. In onze stad gebeuren heel wat positieve
dingen als het gaat over de zorg voor onze leefomgeving. Toch
denk ik dat er een versnelling hoger kan geschakeld
worden. Daarom schreef ik dit artikel. Ik hoop hiermee een
discussie op gang te brengen die er uiteindelijk voor zorgt dat de
natuur in onze leefomgeving steeds meer kansen krijgt. Dit gesprek
kan onder andere gaan over de hierboven gestelde vragen (zie punt
2). STRAMIN lijkt mij een overlegorgaan dat hiervoor kan
dienen. Ook De Raaklijn vzw kan hierin voor Belsele een belangrijke
rol spelen.
Tot slot nog dit. In de nieuwe woonwijk aan de Pijkedreef krioelt het
momenteel van de kikkers en salamanders. Aan de Omloopdreef is
het ongeduldig wachten op de terugkeer van enkele koppeltjes
roodborsttapuit. Verschillende koppeltjes steenuil zijn opnieuw aan
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het broeden. De lente brengt een explosie van leven in de
Spaerlaer. Maar het zou nog zoveel meer kunnen zijn…
Als we dit goed aanpakken komen misschien ooit mensen op safari
naar Sint-Niklaas en haar deelgemeenten.
Meer opnames van de nachtcamera Van Tim Van Erck geven we
weer via onze nieuwsbrief.
We kregen ook andere reacties:
Onze secretaris, Dirk De Schepper, kon tijdens zijn fietstocht
langsheen de Molenbeek mooie beelden vastleggen van paaiende
vissen in die beek.
Dit is een jaarlijks weerkomend fenomeen.
Vanuit de Moervaart komen duizenden vissen afgezakt in de
Molenbeek om daar te zorgen voor hun nageslacht.
Hier bij een momentopname uit het filmpje dat hij ons toestuurde.

Het filmpje kan je bekijken in onze nieuwsbrief.

OPROEP!
De digitale nieuwsbrief nog niet ontvangen?
Stuur uw mailadres naar:
firmin.de.beleyr@telenet.be
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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.13 verscheen en wat nu nog relevant is.
1995: mei/juni nr.13, jaargang 3 (9 pagina’s)
25 jaar terug pleitten we voor meer
fietscomfort:
 een totaalplan fiets
 financiële middelen en bevoegden
 inspraak en overleg
 fietsvriendelijke wetgeving
 veilige en comfortabele fietsroutes
 zone 30 in stad en dorp
 stallen zonder stelen
 meer trein, tram, bus en fiets
 sensibilisering en mobiliteitseducatie
 minder autorijden, meer fietsen
25 jaar teug ondersteunden we de twee
jonge vzw’s Landelijk Fietsen en de
Fietsersbond onder de het moto: “fietsen
moet kunnen!”
25 jaar terug kondigden we de nationale
fietsmanifestatie aan.

25 jaar later: de fietsgebruikers zien hun comfort
stijgen, dit is mogelijk geworden door een beleid dat
oog heeft voor de fietser. De fietsersbond blijft nodig
en heeft al vele resultaten behaald.
Nu zijn er tenminste bij elke straataanleg ruime
fietsstroken, we gebruiken massaal het
fietsknooppunten netwerk, zone 30 wordt meer en
meer ingevoerd en aanvaard en het netwerk van de
fietssnelwegen is fors uitgebreid. Het aanbod van
fietsen in alle maten, vormen en kleuren is aan een
opmars bezig.
In de marge: we deden een oproep aan de
dorpsbewoners om mee hun zegje te komen doen
over de nakende verkavelingen Populierenwijk en
Hof Van Belsele!
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Dwars door Belsele
Streek- GR Waas- en Reynaertland
Een bijdrage van Fred Van Remoortel

Je hebt ze wellicht ook al gezien, de geel/rode streepjes, op paaltjes,
hekjes, muurtjes,… In Belsele zijn ze onderdeel van de Streek-GR
Waas- en Reynaertland.
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Het is een regionaal langeafstandswandelpad tussen Lokeren en
Hulst, 175 km lang. Het is heen én terug
bewegwijzerd.
(Café Halfweg is op de Grote Markt in
Sint-Niklaas.)
De route gaat over ruim 11 km dwars door Belsele, langs de mooiste
plekjes met rust, natuur, maar ook met cultuurhistorische waarde.

De Raaklijn ontdekte één hiaat in het traject: in Puivelde gaat het pad nu langs
de Kemzekestraat en niet langs de er ‘naast’ liggende Augustin Smetwegel.
We hebben dit aangekaart bij de GR-vereniging. Zij hebben het traject aangepast
volgens onze suggestie. Eerstdaags zal er de trajectwijziging op hun webstek
komen. De markering zal ook aangepast worden.
https://www.groteroutepaden.be/nl/getfile/TWStreekGRWaasenReynaertlandPuivelde002_289
06.pdf/bestand

Palinggatstraat – Kruistraat (tot kerk Puivelde) : 1,3 km

Geschrapt deel of de
Kemzekestraat

Aangepast deel of de
August Smetwegel
Kerk Puivelde – Weduwe Voswegel (Gouden Leeuwstraat) :
1,7 km
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Kerk Puivelde – Weduwe
Voswegel
(Gouden Leeuwstraat):
1,7 km

Gouden Leeuwstraat –
Drie Schouwwegel
(Burmstraat) –
Sinaaiwegel
(Kouterstraat) : 1 km
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Kouterstraat – Kouterwegel – Koutermolenstraat – Eindestraat :
1 km

Eindestraat – Vijverstraat – Kasteeldreef – Lange Dreef –
parkwegel in het Hof Van Belsele – Belsele Dorp: 2 km
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Sint-Andrieswegel – Molenwijk – Molendreef – St-Andriestraat –
Mierenneststraat: 1 km

Stationswegel – F4: 3 km

Het deel van deze GR- route dat Belsele dwarst wordt zeker vermeld op
de volgende editie van onze trage wegenkaart.
We wensen jullie een mooie zomer toe.
Geniet van de beweging nabij je kot.
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Meer info : www.groteroutepaden.be

Hoekput in de Stadhoudersboswegel
hersteld
Dit artikel is een bijdrage van dirk Deschepper.
In deze iets wat vreemde tijden waren de Trage
Wegen in Belsele een groot succes, mede dankzij
de inspanningen van onze werkgroep Trage Wegen
konden duizenden wandelaars en fietsers hun
bubbel verlaten om te genieten van het mooie
groen in Belsele.
Onze visie : het lokaal wandel- en fietstoerisme
wordt werkelijkheid.
En … onze actie om gratis wandelkaarten aan te
bieden ter hoogte van de Eikenlaan was een
succes!
Toch wil ik graag één belangrijke wegel die me nauw aan het hart
ligt toelichten, namelijk het eerste deel van de
Stadhoudersboswegel.
De hoekput aan het begin van de takkenwal heeft al 50 jaar een
historische vervuiling van betonplaten, geen fraai zicht op deze
locatie!

Dank zij de bereidwillige
medewerking van de
groendienst hebben ze een
volledige vrachtwagen beton
geruimd en de hoekput terug
in ere hersteld.
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We hebben dan meteen ook werk gemaakt van de takkenwal en 35
palen vervangen zodat de weg iets breder is, ideaal om de 1,5 meter
afstand te bewaren. het laatste hogere gedeelte dient nog
aangepakt te worden. De halfgespleten kastanjepalen zijn zelfs na
11 jaar nog in goede staat en moeten enkel wat dieper geklopt
worden.

We hebben tal van leuke reacties gekregen van wandelaars en
merken ook op dat velen de wegel nu ook dagelijks gebruiken. Het
aangrenzende bos heeft tot nu toe de droogte goed weerstaan,
gelukkig is dit een gemengd bos met hoofdzakelijk lorken, tamme
kastanje, lijsterbes en eik. Soorten die goed gedijen op deze
zanderige gronden. De Stadhoudersboswegel met zijn idyllisch
karakter: een plaats om even tot rust te komen in het opnieuw
aangewakkerde drukke, hopelijk coronavrije leven.
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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
22 juni (is nog niet zeker),
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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