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Betreft: Inrichtingsplan voor de Belselebeek in bewoond gebied in Belsele

Geachte gouverneur André Denys, 
Geachte gedeputeerde Ivan Verleyen,  

In het document Waterbeheerplan deelbekken "Kanaal van Stekene" - Deel 4 Actieplan - pagina 34 vinden we 
de actie 6.C.7: Opstellen en uitvoeren van een inrichtingsplan (ruimtelijk ontwerp) voor het volledige 
traject van de Belselebeek (waterloop O1.235); Prioriteit: +++; Termijn: 2012.  
 
Met dit schrijven dringen wij erop aan het inrichtingsplan voor het traject van de Belselebeek in bewoond
gebied in Belsele zo snel mogelijk op te stellen en uit te voeren.  
 
In het kader van het "Integraal waterbeheerplan voor het bekken van de Belselebeek te Sint-Niklaas" zijn al hee
wat acties uitgevoerd en zijn er nog een aantal lopende. Het opstellen van een inrichtingsplan van de Belselebee
in het woongebied van Belsele is toen evenwel over het hoofd gezien. We trekken er de aandacht op dat zonder 
een degelijk inrichtingsplan het karakter van de Belselebeek en haar beekgebied in het centrum van Belsele op 
korte termijn dreigen verloren te gaan.  
 
We illustreren dit aan de hand van een aantal concrete voorbeelden:  
 
1. Ter hoogte van de Kasteeldreef in Belsele is in opdracht van de provincie over een afstand van ca. 200 m een 
taludverhoging doorgevoerd. ( zie ook: Waterbeheerplan deelbekken "Kanaal van Stekene" - Deel 1a 
Basisinventarisatie - pagina 26: Tabel 3.3: Overzicht van knelpunten in het bekken van de Belselebeek) 

Op foto 1 ziet u links een elegante beekoever uitvoering; rechts is de uitvoering al iets minder elegant. Op foto's
2 en 3 ziet u dat de uitvoering van de beekoever duidelijk ondergeschikt is aan de maximale exploitatie van het 
bouwperceel. Hierbij willen wij onderstrepen dat de werken die door de provincie zijn uitgevoerd vooral diende
om dit perceel bouwrijp te maken. Vroeger maakte dit perceel deel uit van een natuurlijk overstromingsgebied, 
waarlangs water van de overstromende Belselebeek over de straat naar de walgracht van het kasteel Hof Van 
Belsele stroomde. Vroeger stonden op dit perceel twee kleine éénlagige huisjes aan de straat. Nu is dit perceel 
volledig ingenomen door een drie-lagig appartementsgebouw, garages en de weg naar de garages.  
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2. Ter hoogte van de Koning Nobellaan in Belsele, hebben bepaalde bewoners hun tuin in harmonie met de beek
ingericht (Foto's 4 en 5). Andere bewoners plaatsten een betonnen muur op de beekoever om een 100% vlakke 
tuin te bekomen (Foto 6). 

3. Momenteel loopt het openbaar onderzoek voor het bouwen van een appartementsgebouw met als adres 
Lokerse Baan ZN te Belsele, met als kadastrale omschrijving: sectie A, nummers 1023a, 1024d en 1025w (Zie 
Figuur 2). Beekloop O1.246 (zie Figuur 1) vormt de grens tussen het perceel 1023a enerzijds en de percelen 
1024d en1025w anderzijds. Momenteel wordt dit terrein gebruikt door een handel in bouwmateriaal, waarbij de
beekloop O1.246 werd ingebuisd. Op de plannen voor het appartementsgebouw die deel uitmaken van het 
openbaar onderzoek, wordt de beekloop omgelegd langs de grenzen van het (driehoekig) perceel 1023a met de 
Lokerse Baan (N70) en met de Oude Baan. Een vraag die zich hierbij opdringt is: in hoeverre kan een beekloop 
verlegd worden om de exploitatie van bouwpercelen te maximaliseren? 

4. Sedert september 2005 is er in de pers gewag gemaakt van plannen voor de inplanting van een sauncomplex 
(Figuur 3 - gebied aangeduid door letter A) langs de Belselebeek ter hoogte van de viaduct van de N70. De 
inplanting is dus voorzien onder bufferstrook 29. De inrichting van deze bufferstrook komt in gevaar door de 
aanleg van een grote parking. Het Gemeentelijk Structuurplan Sint-Niklaas vermeldt voor deze zone: "Daarnaas
wordt in het centrum van Belsele, tussen Belseledorp en de N70, een gebied uitgebouwd voor openluchtrecreati
en jeugdvoorzieningen. Dit recreatiegebied bevindt zich langs de Belselebeek." Ter hoogte van de meersen 
(Figuur 3 - gebied aangeduid door letter B) is nog altijd een uitbreiding van de Populierenwijk voorzien. 
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Figuur 3: extract van IWB Belselebeek situering 
bufferstroken 

Figuur 4 



Samenroepen van een vergadering van de provinciale werkgroep Integraal Waterbeheer Belselebeek (IWB) 
achten we daarom dringend gewenst om een goede planning uit te werken.  
 
Voorgestelde agendapunten voor een IWB vergadering zijn: 

1. Passende voorschriften tot inrichten van de Belselebeek en zijn beekoevers in bewoond gebied in Belsele.
2. Een verantwoord ruim afwaterings- en buffergebied, met behoud van het huidige niveau van het wegdek 

in de Kasteeldreef.  
3. Een verantwoord behoud van meersengebied langs de Belselebeek, bv. het meersengebied naast de 

Populierenwijk.  
4. Inrichting van een passende wandelweg langs de beek in het centrum en geleidelijk uitbreidend tot 

wandelweg langs het hele tracé van de beekloop.  

Wij vertrouwen op een constructieve dialoog met de provinciale diensten van Oost-Vlaanderen over dit 
onderwerp.  
 
Namens de Dorpsraad Belsele Werkgroep Water,  
 

 
 
N.B. 

1. De documenten van het "Waterbeheerplan deelbekken Kanaal van Stekene", waarnaar gerefereerd wordt, 
zijn te vinden op http://www.oost-vlaanderen.be > Wonen & milieu > Water en bodem > Integraal 
waterbeleid > Informatie over de beheerplannen Sint-Niklaas > Deelbekken Kanaal van Stekene  
(of direct: http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/water/integraal/633.cfm?
wat=detail_info&id=19 ).  

2. De passage uit het "Gemeentelijk Structuurplan Sint-Niklaas" is genomen uit "Deel 2 Richtinggevend 
Gedeelte" pagina 302  
(zie ook: http://www.sint-niklaas.be/uploads/gegevensdatabank/050822grssint-niklaas_deel_2.pdf ).  

3. In de versie van deze brief op internet ( http://www.belsele.be/dorpsraad/drbw060220) kunnen de 
bedoelde extracten van de documenten waarnaar verwezen wordt on line opgeroepen worden door op de 
onderlijnde referenties te klikken.  
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