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DE RAAKLIJN KATERN: jaargang 29, nr. 146 
Bijlage bij “ ’t Groene Waasland” nr.222 

 

Mei / juni 2021 
 

(v.u. Firmin De Beleyr, Belsele 

3 Juni 1991 

De vijf stichtende leden 

van De Raaklijn! 
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We blijven nog steeds onstuimig en boordevol 
energie! 

Vorig jaar kregen alle Belselenaren een brochure 
in de bus over onze werking in Belsele. 

 
Je kan deze nalezen op onze website 

WWW.DERAAKLIJN.BE 
 

http://www.deraaklijn.be/
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De Raaklijn is 30 jaar jong! 

 
We waren er bijna aan voorbij gegaan, mocht 
er vorige maand geen algemene vergadering 
geweest zijn van De Raaklijn vzw. 
 
De jaargangtelling van deze 146ste katern 
loopt twee jaar achter op het bestaan van 
onze vereniging. 
De kiemen van de Raaklijn situeren zich al in 
de jaren 70! 
 
DAT IS STRAKS BIJNA EEN HALVE EEUW! 
 
We zijn dan ook van plan om die boeiende periode in de toekomst toe 
te lichten! Daarvoor gaan we eerst nog wat graafwerk moeten uitvoeren 
in onze archieven. 
 
Onze vereniging heeft jaren moeten opboksen om één van haar 
doelstellingen,  “positieve voorstellen doen naar het beleid”, ingang te 
laten vinden. 
 
We zijn begonnen met 50 leden, de teller staat nu op 170 leden + 126 
extra leden!  

 
Dankzij dit positief gegeven blijven we nog steeds onstuimig en 

boordevol energie! 
 

Energie gaan we opdoen in de komende zomermaanden ondanks 
de onstuimige periode die we meemaken! 

 
Veel leesplezier  en geniet van de zomer…in 2021 
 
Firmin De Beleyr 
voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste lezer  
 

zomer 
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WE GAAN GEEN OVERZICHT GEVEN VAN ONZE 30-JARIGE 
WERKING, WEL DE JARENLANGE AANLOOP ERVAN! 

(u kan ons archief raadplegen op onze webstek: www.deraaklijn.be) 
 

De Jaren 70 

 
Belsele kreeg net voor de fusie een jeugdhuis “de Smis” en daar 
waren twee stichters van De Raaklijn (Fred Van Remoortel en Firmin 
De Beleyr) als jonge gasten actief en werden er plannen ‘gesmeed’. 
  
De Jaren 80 
De twee stichters kregen er een kompaan bij: Omer Burm…om onze 
plannen kracht bij te zetten werden er al acties gevoerd rond: 

 de Belselebeek  
 
 
 

Was het nu 70, 80 of 90? 
 

ONZE STATUTEN ZIJN DUIDELIJK: 
 

DE RAAKLIJN IS OPGERICHT OP 3 JUNI 1991! 
 

DE KIEMEN VAN ONZE VERENIGIG WAREN ECHTER AL AANWEZIG  IN 
DE JAREN 70 EN 80! 

 

Een sfeerbeeld van de betoging tegen de fusie in Belseledorp 

Omer Burm en Firmin De Beleyr plaatsen protestbordjes: 
‘WEG MET HET MILIEU, KIKKERVISSEN ADIEU!” 

De beginjaren in dit 
decennium werden vooral 
gekenmerkt door het verzet 
in Belsele tegen de 
nakende fusie.  
Toen de fusie in 1972-73 
toch doorging werden de 
deelgemeenten vrij 
stiefmoederlijk behandeld 
door de toenmalige 
burgemeester Frantz Van 
Dorpe. 
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 de voet- en fietspadeninfrastructuur in dorp.  

 

 de Eindestraat  

 

 het autoverkeer in de kern 

 

 de dreigende verkavelingen 

 
De Jaren 90 

 
We stelden een leemte vast: 

Het ontbreken van een tijdschrift en een ledenbestand! 

Fred Van Remoortel  en Firmin De Beleyr  gingen ’s nachts op stap en verfden 
slogans op de voetpaden: 

”dit is geen goed voetpad” 

We deden voorstellen om de Kasteeldreef en Eindestraat in te richten als een 
woonerf. 

Deze ideeën werden toen ‘weggelachen’. 

We probeerden het toenemende en doorrijdende autoverkeer in te dammen in 
Belseledorp met remmende  verkeersmaatregelen, maar ook dit was nog te hoog 

gegrepen voor bepaalde politici. 

In het Hof Van Belsele en de meerskens naast de Populierenwijk dreigden grote 
verkavelingen….aanleiding voor het buurtcomité om de krachten te bundelen. 

Met de hulp van twee actieve dames Lieve Driljeux en Marina Moens slaagden we er 
in via bezwaarschriftenacties om de geplande verkaveling in het Hof Van Belsele en 

de meerskens tegen te houden. 
Er werd er besloten om het buurtcomité om te vormen tot een vereniging. 

 

Twee jaren later, mei 1993, werd de eerste katern verspreid naar een 60-tal  
toegetreden leden. 

Het logo van De Raaklijn werd uitgewerkt en de doelstellingen werden uitgebreid. 
De Raaklijn stond vanaf dat ogenblik definitief op de sporen en de rest is recente 

geschiedenis. Deze kan je al een tijdje volgen via de rubriek: 
“de Raaklijn 25 jaar terug”. 

 
Deze rubriek zetten we binnen afzienbare tijd stop. De jaren die De Raaklijn 

vooraf gingen krijgen dan een nieuwe plaats. 
(En… met veel oud beeldmateriaal!) 
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http://www.deraaklijn.be/katern/20.pdf 
 

We kijken 25 jaar terug in de tijd om te zien wat er toen in de katernen  
nr. 19 en nr. 20  verscheen en wat nu nog relevant is.  

 
 
1996: januari nr.19 jaargang 4  
(8 pagina’s) 
 

 De Rozenlaan en Tuinlaan raken hun 
imago van laan kwijt. De platanen worden 
geveld op bevel van kersverse 
burgemeester De Vidts. 

 De enquête in het stuifzandruggebied is 
verwerkt en dit wordt nu doorgestuurd 
naar de stadsdiensten. 

 De bermen in de Kouterstraat worden 
verhard. Het beleid heeft duidelijk geen 
boodschap aan de bekommernissen uit de 
gevoerde enquête. 

 Omer Burm ontwikkelt het idee om de 
waterlopen een naambord te geven.  

 
 
 
1996: maart nr.20  jaargang 4 
(8 pagina’s) 
 

  We geven een sponsoring van 5000 BF 
aan de basisschool Sint-Lu!tgart om een 
schooltuintje te ontwikkelen. 

 De Slagboom blijft voor de nodige 
perikelen zorgen, 

 We organiseren onze laatste papierslag. 

 We organiseren een buurtoverleg met de 
bewoners van de Oude Baan 
 
 
 
 

 

De Raaklijn 25 jaar terug ! 
 

http://www.deraaklijn.be/katern/19.pdf 
 

http://www.deraaklijn.be/katern/18.pdf
http://www.deraaklijn.be/katern/19.pdf
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25 jaar later : 
 

 Het beloofde heraanplanten 
van platanen in Rozenlaan en 
Tuinlaan is nooit uitgevoerd. De 
Tuinlaan is een 
verbindingsbaan geworden 
naar de tangent zonder 
platanen met zielige 
fietsstrookjes. 

 

 De slagbomen in de 
Kouterstraat en aan de 
Boskapel zijn ondertussen 
gemeengoed geworden. Maar 
toch blijven er anno 2021 
problemen opduiken met de 
slagboom in de Kouterstraat. 
Deze wordt soms opengelegd 
maar niet gesloten. 

 

 De Kouterstraat is door de slagboom een fietsvriendelijke en 
leuke wandeltraat geworden en de bermen zijn nu beschermd 
door het huidige bermdekreet. Het hele stuifzandruggebied maakt 
nu deel uit van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)  In dit RUP 
wordt bepaald wat in de toekomst nog kan en niet… het uitdovend 
karakter van bestaande en illegale weekendverblijven is hier een 
deel van. 

 

 De naamborden van de 
waterlopen zijn er 
gekomen en zijn er nog 
steeds. Maar we streven 
wel naar meerdere 
naamborden bij de beken.  

 

 De schooltuintjes die 25 
jaar geleden werden 
opgericht waren initiatieven van leerkrachten met groene vingers. 
We zijn 25 jaar verder en de schoolltuintjes zijn geëvolueerd naar 
grote schooltuinen en groene speelplaatsen. 

 

 Ons initiatief om de Oude Baan als sluiproute te mijden is blijven 
steken op enkele betonnen elementen en een doodlopende 
straat. 
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 VESTA vzw en De Raaklijn vzw ! 
 

De route start aan 
muziekclub ‘ t Ey 

Een mogelijke route (omgeving 
Bezenkoek) die bewandelbaar is 
voor mensen met een beperkte 
mobiliteit is reeds uitgezet door 

ons. 
Deze wijkt af van de bestaande 

“Egeleroute” die verkrijgbaar is op 
de toeristische dienst in Sint-

Niklaas. De route die door ons is 
uitgestippeld doet meer trage 

wegen aan die je kan doen met 
een rolstoel of kinderwagen.  

Er lopen in deze lus nog meer 
trage wegen maar die moeten 

nog aangepast worden. 
 

Vesta vzw ondersteunt personen met een 
beperking samen met hun familie én 

netwerk bij het maximaliseren van hun 
levenskwaliteit. De vzw houdt hierbij 

zoveel mogelijk rekening met 
de individuele noden. 

 

“Tijdens de corona-lockdowns piekte niet alleen de besmettings- en 
opnamecurves: we werden met zijn allen gebeten door het wandelvirus. De wind 
in het gezicht, knotwilgen in je blikveld, in de verte hoor je een specht om de 
paar minuten roffelen. In onze Belseelse bossen valt veel te beleven. Ook 
mensen met een beperking willen net als iedereen graag van de natuur 
genieten. Maar in een rolstoel kom je niet ver op de vaak smalle, modderige of 
met vele putten bezaaide paden. 
De fusieorganisatie Vesta vzw (Belsele) en Dagcentrum Sint-Niklaas vzw 
vonden bij de Raaklijn vzw een partner om meer aandacht te vragen voor een 
toegankelijkere natuur en leefomgeving voor haar cliënten. Samen grijpen we 
‘De Dag van de Trage Weg’ (oktober) aan om enkele rolstoeltoegankelijke trage 
wegels en wandellussen in de verf te zetten. Jaarlijks willen we kleine ingrepen 
doen om voor rolstoelgebruikers, maar evengoed fietsers en families met jonge 
kinderen het wandelcomfort en –plezier te verhogen.” 
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Molenbeekpad! 
 

In 2003 deed De Raaklijn een voorstel om naast de Molenbeek een fiets- en 
wandelpad te creëren. Van dit voorstel is er al één traject gerealiseerd in 2016:  
Tussen de Kemzekestraat en de Marktstraat met dank aan de Gemeente Sint-Gillis. 
 

Fietspad richting 
Stekene 

Gerealiseerd deel tussen de 
Markstraat en Kemzekestraat 
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Er zit nu beweging in het dossier. Men wil vanuit het centrum in Sint-Niklaas (via 
de Watermolendreef en de Pijke- en Modernadreef) het gevraagde pad 
aanleggen. 
 

Pad langs de Molenbeek 
richting Gentstraat 

Pad vanuit de 
Pijkedreef 

Pad vanuit de 
Modernadreef 

Pad vanuit de 
Watermolendreef 
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Er zijn dus nog twee missing-links: 
1. Tussen de Hoge Bokstraat en de Gentstraat. 

Molenbeekpad is één van de groene-blauwe lobben die vanuit het landelijke 
gebied het stedelijke binnendringt!  

We kijken uit naar de voltooiing van deze LOB! 

 

Pad richting 
Marktstraat 

Pad richting 
MIWA 

Pad richting 
Kemzekestraat 

Pad richting 
Gentstraat 

2. Tussen de Gentstraat en de Markstraat. 
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Banken en gedichten! 
 

 
Hier en daar verschijnen er banken waar het rustig toeven is en waar je kan 

genieten van de landelijke omgeving. 
 

Een bank in de Stadhoudersboswegel 

De drie eerste bezoekers aan 
de picknicktafel in de 
Gavermolenstraat. 

Ze namen hun afval mooi 
mee, maar ze vroegen of  er 

een vuilnisbakje kon geplaatst 
worden. 
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Molenbeek 

 

Je naam doet het al vermoeden 

ooit, deed uw wild en fris water  

molens draaien. 

 

Ingesnoerd tussen akkers en weilanden 

verborgen voor onze ogen 

kronkelend van stad naar buiten 

uitweg zoeken 

wat een pracht 

de Stekense vaart wacht. 

 

Eerder deden riolen je walgen 

uw bio was bijna overal dood 

gelukkig kwamen er andere tijden 

en leefde je weer op hoop. 

 

Wandelen en fietsen 

langs je oevers 

we willen genieten van  

bron tot monding. 

  

We willen je koesteren 

om 

vis,kikker of salamander 

meerkoet of waterhoen 

allemaal hebben ze je van doen. 

 

Er is nog plaats 

langs je oever 

voor meer veilig achterop 

voor meer veilig thuis. 

 

Beek, blijf stromen 

om er stil bij te dromen 

hoe mooi het landschap 

hier kan zijn 

met vlinder en konijn. 

 
Staf Lerno 

 

Op initiatief van de BIB verschijnen er ook gedichten langs trage wegen. 
Op onze wandelkaart zijn de plaatsen waar banken staan opgesteld aangeduid ook 

voor het poëziepad kan je terecht op onze wandelkaart. 
Langs het Molenbeekpad zouden enkele gedichten, een kunstwerkje er bij en  een 

bank niet misstaan! 
 

Viltwerk van Maria Buysse 

De Molenbeek in “de Spaerlaer” 
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Bedreigingen: 
 

Infrabel heft op de spoorlijn alle spooroverwegen op. 
Recent in Destelbergen (1), Lochristi (3), Lokeren (2), 

Beveren (2) 
Sint-Niklaas , Belsele en Sinaai zijn de volgende! 

+ 
Infrabel plant daarbovenop een derde spoor! 

 

Kleemstraat ! 
 

Met deze bijdrage willen we het  ‘verkeersprobleem’  Kleemstraat ruimer 
bekijken om zo te komen tot een structurele aanpak en die gaat verder dan 

deze straat alleen! 
 
 
 De bedreigingen die op ons afkomen zijn niet van de minste! 

Zoals de pandemie onverwacht op ons afkwam, zo liggen er 
ook ingrepen op de tekenplank die veel verder reiken dan de 

huidige verkeerschaos die we meemaken in de Kleemstraat en  
in de Kerkstraat! 

De plannen van Infrabel zijn niet onverwacht maar ze komen 
wel op ons af! 

 

Het verbaast ons niet dat er bezorgdheid heerst om de ‘kwaliteit van de ruimte’ bij 
alle: 

 buren nabij de spoorlijn 

 gebruikers van het lokale verkeersnetwerk 

 gebruikers van de stations Belsele en Sinaai 
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 Bedreigingen of gemiste kansen: 
 
De Raaklijn heeft al nagedacht over de ingrijpende plannen die ons te 

wachten staan! 
  

 

 
 
 

 

 
 
 

Koutermolenstraat: 
 

Komt er een tunnel? 
 

Kleemsstraat: 
 

Komt er een tunnel of 
een brug? 

 

Kerkstraat: 
 

Komt er een tunnel of 
een brug? 

 

Hoe moet dit verder? 
 

We gaan in de nabije toekomst initiatieven nemen zodat we in Belsele en Sinaai niet 
voor voldongen feiten staan en kunnen bijsturen. 

 
Een ding is zeker: deze “verkeerspandemie” stevent op ons af! 
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Een oude boom valt op als hij omgehakt is. Met ons erfgoed is dit niet 
anders! 

Wij blijven ijveren voor het monumentaal erfgoed dat onze gemeente 
rijk is, maar soms kunnen we alleen vaststellen dat er weeral een stukje 

verdwenen is. 
 

Verdwenen erfgoed! 
 

Tijdens de eerste 

wereldoorlog werd op de 

‘duizend appels’ een 

huishoudschool opgericht. 

Villa ‘Hubert’ is nog mooi 

intact…de oude muren  

zijn zo goed als 

verdwenen. 

De oude muur is voor ¾ 
moeten wijken voor een 

nieuwbouw. 

 

WEG 

Bij de 
Roomanmolen in 

Belseledorp zijn de 
oude graanschuur, 
molenwoning en 
het poortgebouw 
afgebroken. De 
molenromp blijft 

staan, wordt 
opgefrist en krijgt 

een nieuwe 
bestemming. 
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De huidige doorgang onder de viaduct is gevaarlijk. Langs de 
rechterkant ligt enkel een schuin fietspad van amper 55 cm breed, dat 
ook door voetgangers moet gebruikt worden. 

 
Op onze vraag komt hier nu verandering in, men gaat in het najaar de 
doorgang met een tijdelijk proefproject veiliger maken. Daarna gaat 
men het wegprofiel een definitieve vorm geven. Men gaat hierbij het 
verkeer reguleren met de voorrangsborden B19 en B21. 
 
De autostrook zou in dit geval nog drie meter bedragen en de auto’s 
komende vanuit de Malpertuuslaan krijgen voorrang. De fietsers en 
voetgangers krijgen dus meer ruimte! 
 

Tunnel onder viaduct wordt fietsvriendelijk!  

 

Een impressie van kunstenaar Romain 
Malfliet. 

De stoomtrein ontbreekt niet! 
Daarnaast “les grandes pépinière & 

roseraies” (Rozenkwekerij Select Delforge) 
van Hippoliet Delforge & zonen. 

Onder de viaduct in Belsele reed de 
stoomtrein Sint-Niklaas – Dendermonde 
1875 tot 1957. 10 jaar later brak men de 
sporen op. Nu is deze spoorwegbedding 
een wandel-en fietspad. 
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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 
Deze gaan voorlopig digitaal door! 

 
 

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 
 
 
 

Door de coronasituatie zijn de maandelijkse bijeenkomsten 

dit jaar verschillende keren geschrapt. 

We zijn ook nog niet zeker voor de vergaderingen in 2021. 
 

INFO  
 

http://www.deraaklijn.be/
mailto:Firmin.debeleyr@telenet.be
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Een graanakker met zicht op de kerk van Puivelde, die dag dat de foto genomen 
werd en er een hapje uit zon werd gebeten is leuke bijkomstigheid! 
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Belsele vanuit de lucht! 
Op facebook en meer bepaald “ge zijt van Belsele…” verschijnen regelmatig oude 

en recente foto’s over Belsele. 
Wie helpt ons er aan meer? 

 

 


