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BOS – BOS – BOS – BOS – BOS – BOS – BOS 
 

7 x bos! Dit is het aantal bosartikels in dit eerste 
nummer van onze 29e jaargang . 
Hierdoor telt deze katern 4 pagina’s meer dan 
gewoonlijk en is de vaste rubriek “ De Raaklijn 25 jaar 
terug” wegens plaatsgebrek verschoven naar de 
volgende katern. Wilt u de editie van 1996 er toch op nalezen kan dat 
door onze webstek te bezoeken en in het archief het nr. 17 te openen. 
 
Iedereen kent het spreekwoord: “boompje groot, plantertje dood!”.   
En een meer recentere uitspraak: “Er zijn niet te 
veel natuurliefhebbers, maar er is wel te weinig natuur”. 
 
Het is ons opgevallen dat er toch heel wat privé-initiatieven zijn om aan 
ons schrale bosareaal effectief iets te doen. Wij zijn hen er heel 
dankbaar voor! 
Er is ook de stad die zeker gaat bijdragen om bomen aan te planten 
waar de locatie dat toelaat. De westelijke tangent zit nu al in de 
planning!  
Onze suggestie: de N70 als stadsboulevard doortrekken tot in 
Belsele. 
 
Bij deze wensen wij met de Raaklijn vzw u nog veel wandelgenot.  
Ik kreeg een leuk en grappig bericht dat het theaterproject “de vos in 
het bos” verlengd wordt:  “…ze krijgen de paaltjes niet uit bevroren 
grond…”. Dus dit project loopt gewoon verder! 
De theatrale wandeling ‘Vos … in het bos’ van Anna’s Steen, was een 
schot in de roos, wandelen werd voor kinderen heel wat spannender 
met de dierenverhalen die ze onderweg konden ontdekken en 
beluisteren. De Bezenkoek was de ideale groene omgeving om de 
verhalen in de juiste sfeer te beleven. 
 
En om af te sluiten: “koken kost geld”. Mocht u ondertussen uw 
lidmaatschap vernieuwd hebben, dan zit er in deze katern onze 
wandelkaart. Indien niet….dan is vernieuwen de boodschap, waarvoor 
dank! 
 
Veel lees- en 
bosplezier in 2021 
 
Firmin De Beleyr 
 

Beste (bos) lezer  
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Indien u nog niet van de Spaerlaer hebt gehoord of erover hebt gelezen.  
Dan raden we u onze katern nr. 135 aan: 
 

http://www.deraaklijn.be/katern/135.pdf 
 
In die katern zat een overzicht van onze ambities in dit landschappelijk 
waardevol gebied. 

 
In deze katern gaat het over het bos in de Spaerlaer: 

 
 
 

 

 
De Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw sloeg samen met 
grondeigenaar Smetra BV de handen in elkaar. 

Het bos in de Spaerlaer ! 
 

Het Spaerlaerbos ! 

 

http://www.deraaklijn.be/katern/135.pdf
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Zij besloten om  een halve hectare inheems loofbos aan te leggen op een 
voormalig weiland.  
De Provincie Oost-Vlaanderen zorgde voor een financiële duw in de rug 
met hun actie 'Beplant het Landschap'. Het bosje is gelegen in het gebied 
dat het toponiem De Spaerlaer draagt. Het is een historisch gebied tussen 
de Hoge Bokstraat, Nauwstraat, Gentstraat, Moortelhoekstraat en de 
Omloopdreef in Sint-Niklaas. 

 
Dit gebied heeft er nu een biodivers loofbosje bij. 1200 bomen en struiken 
moeten er de biodiversiteit opkrikken. Het bos is rondom voorzien van een 
struikenrand met éénstijlige meidoorn, tweestijlige meidoorn, hazelaar, 
kardinaalsmuts, Europese vogelkers, spork, hulst en lijsterbes. De grote 
diversiteit moet voor een lange bloeiboog zorgen zodat insecten er 
gedurende het ganse groeiseizoen stuifmeel kunnen vinden. Ook de vogels 
en zoogdieren zullen er kunnen smullen van bessen en noten. Het bos 
bestaat uit zomereik, wintereik, haagbeuk, winterlinde, boswilg, boskers en 
fladderiep. Een biodivers bosje waar de kersverse boseigenaren heel trots 
op zijn. 
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Kleine bosjes zoals het Spaerlaerbos kunnen een goed vertrekpunt zijn 
voor bosuitbreiding, natuurverbinding of gevarieerde 
landbouwlandschappen.  

 
Kleine bossen bevatten weliswaar minder biodiversiteit dan hun grote 
broers, maar ze functioneren wel efficiënter. Zo slaan ze verhoudingsgewijs 
bijvoorbeeld meer koolstof op in de bodem, waardoor meer broeikasgassen 
uit de lucht worden gehaald. Ook bevatten ze meer voedselbronnen voor 
wild.  
Dit prachtig initiatief kunnen we met de Raaklijn alleen maar toejuichen, de 
Spaerlaer is een uniek gebied in ons verstedelijkt landschap met talrijke 
fauna en flora. Wij hopen dat er in de nabije toekomst vlug werk gemaakt 
kan worden van het doortrekken van het fiets- en wandelpad langs de 
Molenbeek. 
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De Puiveldewegel ligt tussen de 
Eikenlaan en de Bosstraat.  Deze wegel 
was in 2004 (17 jaar terug!) de aanleiding 
om u een gelukkig nieuw jaar toe te 
wensen. 
Herlezen kan:  
http://www.deraaklijn.be/katern/59.pdf 
http://www.deraaklijn.be/katern/56.pdf 
 
In deze katern beschreven we de aanleg 
van een knuppelpad in deze wegel met 
een bedanking aan toenmalige schepen 
Jos De Meyer: 

 

 
 
Rond deze periode ging de familie De Cock 
over tot de aankoop van de percelen rond 
de Puiveldewegel. De percelen waren 
vroeger het décor van het vakantie-
speelplein. 
De familie besloot vrij vlug om de lege 
percelen aan te planten met loofbomen. 
Ondertussen is dit bos toe aan zijn 
“puberteit”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het bos bij de Puiveldewegel ! 
 

…Ondanks de misnoegde en onterechte reacties 
van enkelingen juichen wij deze realisatie toe, 
waarbij we het stadsbestuur mogen bedanken en 
dat  schepen De Meyer deze opdrachten blijft 

toewijzen aan Jomi. (Jobs en Milieu) 

 

http://www.deraaklijn.be/katern/59.pdf
http://www.deraaklijn.be/katern/59.pdf
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Het knuppelpad is in na 17 jaar  
versleten en ook verdwenen + de 
drainage werkt niet meer zo 
goed. 
 
Toch moeten we er  aan toe 
voegen dat het modderigste en 
meest ontoegankelijk deel van 
deze wegel niet was aangelegd 
met de knuppels. 
Op ons aandringen is er nu 
weerom een aanbesteding 
gedaan om deze wegel terug 
wandelklaar te maken zonder 
natte voeten… 
 
De aanpalende eigenaar heeft 
alvast 17 zwarte elzen 
aangeplant in het begin van deze 
wegel, vanuit de Eikenlaan. 
 
Wij kijken uit naar de heraanleg! 
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Enkele sfeerbeelden uit 2004:  heraanleg van de Puiveldewegel en de 
Kouterwegel, Deze laatste wegel krijgt dit jaar een opknapbeurt! 
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Nieuwe biodiverse aanplant in 2 ha groot bos langs de takkenwal in 
de Stadhoudersboswegel. 

 
Wie de Stadhoudersboswegel (atlas nr. 41) nog niet kent, raadpleegt best 
onze kaart. 
Het is de langste wegel (2,005 km) in Belsele tussen de Eikenlaan, 
Groenstraat, Gentstraat en de Omloopdreef. De wegel situeert zich tussen 
landelijk bosgebied en het randstedelijke gebied. 
 

 
  Het eerste deel tussen de Eikenlaan en de   

                     Groenstraat is vooral bosgebied en daar heeft           
    Bosbeheerder Deschepper iets over te vertellen: 
 
 

 Het gemengd loof-en naaldbos langs het  
eerste deel van de Stadhoudersboswegel  
is de laatste 10 jaar reeds 2 x gedund met de 
medewerking van Bosgroep Noord.  
De laatste dunning was met de harvester,  
het opzet is om het bos meer licht te geven   
zodat er spontane begroeiing komt. Dit is een  
langzaam proces maar heeft als voordeel dat 
het vooral de soorten (lijsterbes, hulst,  
zomereik, berk) zijn die goed 
gedijen in deze zanderige stuifzandduinen. 
 
 
 

Het bos bij de Stadhoudersboswegel ! 
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 Door de windval van vorig jaar in januari en februari zijn er 
enkele lichtgewortelde lorken tegen de vlakte gegaan. Hierdoor zijn er 
grote kale lichtrijke plekken in het bos. Vandaar dat ik geopteerd heb om 
de natuur wat te helpen door nieuwe aanplantingen. Ik heb gekozen 
voor 10 zomerlindes (Tilia platyphyllos) : Deze zomerlinde of 
grootbladige linde is een lindesoort die in Europa in het wild voorkomt, 
echter niet zo ver noordelijk als de winterlinde. Tevens wordt de soort 
gekweekt als sierboom. De hoogte kan 40 m bedragen. Lindes zijn 
populair doordat ze 's zomers een aangename geur verspreiden en zo 
ook de bijen aantrekken. 

 

 
 

 Andere aanplantingen zijn ondertussen uitgevoerd met soorten zoals: 
 

- 2 notelaars (juglans nigra en juglans regia) in de volksmond de okkernoot of 
gewone walnoot. Deze voedselbomen zijn erg nuttig voor de vogels en 
andere diersoorten zoals de eekhoorn. 

-   5 quercus robur (zomereik) langs de zuidelijke bosrand om gedeeltelijk  
     schaduw te geven in de steeds drogere seizoenen. 
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Op deze manier wordt het oorspronkelijk naaldbos uit de sixties 
stilaan 

omgevormd tot een gemengd loofbos en wordt het langs 
de druk bewandelde Stadhoudersboswegel een oase van rust. 

 
2 sfeerbeelden  bij het verlaten van het bosgebied richting Groenstraat 
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In het Stadhoudersbos vond Dirk 
Deschepper onlangs een vossenhol. 
Het is geweten dat de vos alom 
tegenwoordig is in het bos.  
Zie ook onze katern van mei/juni 2020 
waarbij Tim Van Erck een vossenburcht 
ontdekte. Het vossenkoppel bracht maar 
liefst 6 jongen groot. 
 
http://www.deraaklijn.be/katern/141.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tussen 19 december en 18 januari 2020 
liep er een digitaal bosproject. 
 
Het bewegwijzerde traject  
startte   
aan de dorpspomp en wist  
honderden families met  
vooral kinderen te bekoren  
om deze theaterwandeling  
doorheen de Bezenkoek  
te volgen. 
 
Soms hadden de kleintjes  
meer aandacht voor de takken  
en de bomen en hadden de  
ouders er weer een mooie  
ontdekking bij om hier nog  
te gaan wandelen! 
 

 

De vos in het bos (deel 1) 
 

De vos in het bos (deel 2) 
 

http://www.deraaklijn.be/katern/141.pdf
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We krijgen meer en meer opmerkingen over de grote boskap in de 
omgeving van de Bezenkoek.  
In onze eerder gepubliceerde katernen (eind 2019 en begin 2020)  wisten 
we het probleem te duiden: 
http://www.deraaklijn.be/katern/137.pdf      (over de letterzetter) 
http://www.deraaklijn.be/katern/138.pdf  (vervolg …de letterzetter) 
http://www.deraaklijn.be/katern/139.pdf  (ons standpunt en KKK) 

Het bos aan de Sinaaiwegel 
Ransbeekwegel ! 

http://www.deraaklijn.be/katern/137.pdf
http://www.deraaklijn.be/katern/137.pdf
http://www.deraaklijn.be/katern/139.pdf
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Toch blijven er geruchten met de nodige stemmingmakerij de media 
bereiken.          Ons  standpunt over deze totaalkap is gekend: 
 

De KKK: 
 

Onder de afkorting van drie kansen gaf natuurgids Marc Van Erck zijn 
mening weer over de noodzakelijke kap van afgestorven fijnsparrenbossen. 

Kans 1: het voorstel om door de 
kaalslag van fijnsparbossen 
gemengde loofbomen aan te planten 
met inheems plantgoed.  
 

Kans 2: De bossen die in de Kouter 
gekapt zijn spontaan te laten ontstaan en 
opgroeien. 
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In samenspraak met het Agentschap  van Natuur en Bos (ANB) delen wij 
dezelfde mening van natuurgids Marc. 
 
Er is meer: 
De percelen die gekapt werden konden in het voorjaar en zomer 2020 zich 
op een natuurlijke wijze herstellen. 
Maar…de firma die het grondige kapwerk uitvoerde kwam ook in het najaar 
2020 de percelen frezen.  
 
Hierbij stelt zich nu een nieuw probleem: 

 Een deel van de gefreesde percelen moeten nu wel degelijk aangeplant 
worden met  (hopelijk geen zwakker en bedenkelijk) plantgoed. 

 De gefreesde percelen gaan overwoekerd worden met bramen en 
varens, waardoor de spontane opgroei tegengegaan wordt. 

 Door deze activiteiten doet het gerucht de ronde  “ …dat de percelen die 
gekapt zijn, verkaveld gaan worden tot een nieuwe recreatieve 
woonwijk…” . 

 
De Raaklijn pleitte al sinds 1995 om heel het gebied in te kleuren als een 
groen BPA, nu wordt dat een RUP genoemd (ruimtelijk uitvoeringsplan). 
We hopen na zo veel jaren dat er werk wordt gemaakt van zo’n RUP. 
 
Maar daarover zullen we u zeker verder informeren.! 

Moseik 
 

Steeneik 
 

 Kans 3: De percelen kansen geven aan andere soorten. 
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Over de stadsboulevard zijn al mooie beelden verspreid.  We 
onderschrijven de groene aanpak van de N 70 maar we hebben bij dit 
project ook onze mening. 

 
 
 
De idyllische foto , (en we  
mogen hopen dat deze  
werkelijkheid wordt),  
situeert zich binnen het  
randstedelijk gebied. 
 
 
 
Wij hebben binnen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan ook andere 
kaartjes opgediept. 
Hierbij is te zien dat de stadsboulevard  zich uitstrekt tot in Belsele dorp. 
 

Onze wens: de stads - bos- boulevard doortrekken! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bijkomend advies:  
Verlaag de viaduct en herstel  
de beekvalei! 

Het bos bij de N70 ! 
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In onze vorige editie stelden we via Johan Vercauteren ( voorzitter van 
Natuurpunt Waasland) het project “westelijke tangent” voor. Daarbij werden 
er suggesties gedaan om de “verloren” stukjes berm aan de N41 en de 
westelijke tangent aan te planten met…hoogstamfruitbomen! 

 
Dit project wordt dankzij het 
initiatief van Natuurpunt 
Waasland nu effectief 
uitgevoerd!  

 

 
Jong bos in ontwikkeling lang de berm van de N41 

 
Bij de aanleg van de N41 tussen 2009-2011 werd aan de 
zuidwestelijke berm van dit tangent een ruigte aangelegd, tussen de 
Hoge Bokstraat en het rondpunt van de Tuinlaan. 
 
Op verschillende stukken is deze ruigte intussen mooi ontwikkeld en 
zijn de struiken en bomen goed in omvang toegenomen. 

 

Het bos bij de tangent ! 
 

1 2 

3 

4 

5 
De vijf voorgestelde 

locaties. 
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De firma Stadsbader heeft in de oorspronkelijke aanplant voorzien.  Zij 
hebben daarbij gekeken naar struiken die niet alleen streekeigen zijn, maar 
die ook een natuurlijke meerwaarde hebben.  Het gaat om kardinaalsmuts, 
hondsroos, meidoorn, sleedoorn, rode kornoelje en hazelaar.  Parallel met 
de baan werden in deel 1 zomereiken aangeplant, in deel 2 zomerlindes.  
Beiden doen het, ondanks een pak droge zomers, heel goed. 

 
De struiken die volledig naar het zuiden gericht staan, hebben het al jaren 
zeer moeilijk omdat het talud natuurlijk sneller uitdroogt en omdat de 
zuidelijke zon hier nog een schepje bovenop doet.  Zo kwam het dat in de 
eerste jaren een groot deel struiken in de volle zuiderzon niet goed 
gedijden.  Tot overmaat van ramp dacht in de zomer van 2016 een 
overijverige aannemer dat er in het geheel niets meer groeide en maaide hij 
de wat kalere stukken helemaal weg. 

 

 
verkeerdelijk gemaaide berm 2016 

 
Natuurpunt kaartte dat euvel aan bij het Agentschap voor Wegen en 
Verkeer en al snel kwamen we tot een overeenkomst : op kosten van het 
AWV werd de winter nadien een heraanplant voorzien, gerealiseerd door 
Natuurpunt en door de Biotechnische afdeling van de Broederschool. 
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Heraanplant door de 
Biotechnische 2017 

 
 
Maar door de aanhoudende droogte 
hebben ook deze struiken het niet 
gemakkelijk en de sterfte is dan ook 
groot.  Natuurpunt zorgt elk jaar voor 
een gedeeltelijke aanplant daar waar 
het plantgoed niet in de groei is.  
Daarbij wordt ook getracht om 
soorten te kiezen die beter tegen 
de droogte kunnen en die de 
diversiteit vergroten. Intussen zijn 
er dus vlier, wilde liguster, 
gelderse roos en haagbeuk 
bijgeplant, zelfs deze winter nog.   

 
 
 
 

 
Gelukkig is er ook spontane struik- en bomenopslag: overal 
schieten essen, zomereiken, notelaars en esdoorns op (een 
aanplant van enkele notelaars door een anonieme planter niet te 
na gesproken).  Het geheel begint in alle seizoenen een mooie 
aanblik te vertonen. 

 
Heel interessant zijn de struiken met bessen: op het moment dat 
ik dit schrijf zitten een aantal kramsvogels en koperwieken de 
struiken kaal te eten.  In de zomer broedde hier een grasmus en 
het aantal merels dat hier van deze struikenrij gebruik maakt 
groeit elk jaar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
       grasmus langs de N41 
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Ook voor de vlinders is deze 
ruigte heel betekenisvol: bont, 
oranje en bruin zandoogje zijn 
veel voorkomende vlinders 
daar.  Ook het bruin blauwtje 
en het groot dikkopje kan je er 
volop waarnemen. 
 

 
Oranje zandoogje langs d N41 
 
Deze berm kan alleen maar mooier en mooier worden en zal ook 
vanop de baan in het oog springen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu reeds is, ter hoogte van de Tuinlaan 72, een proefstukje met 
vier bomen uitgezet: twee kerselaren en twee pruimelaars.  Goed 
voor de insecten en de vogels. En voor ons, want het oog wil ook 
wat EN de liefde van de Belselenaar gaat door de maag!   
 
    Johan Vercauteren 
 

Nog het vermelden waard:  in het vorige nummer maakten we melding van het 
aanplanten van openbaar fruit langs de verloren stukjes grond die langs de 
tangent zijn overgebleven van de vroeger onteigeningen.  Met het AWV en de 
stad Sint-Niklaas werd het volgende overeengekomen: de stad Sint-Niklaas zal 
volgende winter deze stukjes volplanten met hoogstamfruitbomen, in 
samenwerking met de winteractie van Natuurpunt Waasland.  De enige 
voorwaarde is dat Natuurpunt de eerste jaren zorgt voor het opsnoeien van de 
bomen zodat er geen takken hinder is.  Na enkele jaren van dergelijke 
controlesnoei kunnen deze hoogstambomen hun plan trekken.   
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De twee werkgroepen “Trage wegen” en  
“De Raaklijn” vergaderen altijd  samen. 

De Raaklijn vzw 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

firmin.de.beleyr@telenet.be 
 
 

De vergaderingen in 2021 
?????????? 

 
 

Bekijk ook onze webstek: 
www.deraaklijn.be 

 

Nieuwsbrief: 

Indien je onze nieuwsbrief wilt ontvangen geef dan 
steeds uw mailadres door: 

Firmin.de.beleyr@telenet.be 
 
 
 

INFO  
 

Door de coronasituatie zijn de maandelijkse 

bijeenkomsten dit jaar verschillende keren geschrapt. 

We zijn ook nog niet zeker voor 2021. 
 

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