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vervolg artikel    Ons Streven

actie tegen  

grondstort in Tielrode

9  Risico op wateroverlast

Op blz. 21 van de beschrijvende nota beweert de
aanvrager dat de site zich niet in een risicozone
voor overstromingen bevindt en dat enkel het
meest zuidelijke deel van het terrein (langs de Gent-
straat) is opgenomen als een recent overstroomd
gebied. Hij beweert dat deze selectie echter genu-
anceerd moet worden, omdat het in dit geval ging
om een uitzonderlijke calamiteit( tijdelijke verstop-
ping van de ingebuisde Vlierbeek tijdens de afbraak
van het gebouw van de voormalige steenbakkerij
in november 2010). Verder beweert hij dat sinds-
dien geen waterproblemen meer zijn voorgevallen,
ook niet bij hevige of langdurige regenval.De buurt-
bewoners bevestigen  echter dat er voor en na
2010 nog wateroverlast is opgetreden. 

De zuidelijke zone langsheen het oorspronkelijke
traject van de Vlierbeek   is volgens de kaarten  ook
zeer gevoelig aan grondwaterstroming.  

10  Archeologische en Paleontologische
waarde  van  het gebied. 

De kleiontginningsgebieden  van Tielrode zijn bin-
nen de wereld van de paleontologen  erg gekend
omwille van de vele fossielen  die er aangetroffen
worden. 
De site  heeft – ondanks de kleiontginning- nog
steeds een archeologische waarde.  Via archeolo-
gische opgravingen ontdekte men dat er in Tielrode
een Gallische en later een Romeinse nederzetting
gelegen was. De bewoning was voornamelijk op de
cuesta  gelegen. Zeker tijdens de  periode met ho-
gere zeespiegel.  

11  Reeks
onregelma-
t i g h e d e n
door AMT. 
Sinds  de af-
braak van de
steenbakkerij
heeft AMT
een reeks van
onregelmatig-
heden opge-
stapeld. Bij de
afbraak van

de steenbakkerij richtte het bedrijf  zonder ver-
gunning een  loods op. De bouw van de loods werd
achteraf geregulariseerd als zijnde een  tijdelijke
loods voor de opslag van  materiaal dat tijdens de
afbraak nodig was. Deze tijdelijke loods – ten be-
hoeve van  materieel nodig voor de afbraakwerken
– is vele jaren na de afbraakwerken  nog niet ver-
wijderd. 

Aan de overzijde van de Gentstraat slaagde AMT
er in  om de collector van Aquafin  over een ander
tracé te laten  lopen dan voorzien  op de plannen
die tijdens  het openbaar onderzoek  ter inzage
lagen en werden bovendien  door Aquafin en zon-
der voorafgaande  toestemming van de gemeen-
teraad  huisaansluitingen  op de collector voorzien.
Omdat  W&Z weigerde om de aanvrager het jaag-
pad als noodweg en aansluiting  op het openbare
wegennet  te aanvaarden schakelde de aanvrager
een advocaat   in  om een  medewerker van  W&Z
te overtuigen.
(mail van
25/04/2014
– Klaas Rycka-
ert van W&Z
aan Wim De
Cuyper van
Truyens advo-
caten). 

Sinds de af-
braak van de
steenbakkeri j
beschikt het be-
drijf over geen
enkele milieu-
v e r g u n n i n g .
Toch vonden tot
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m a a t s c h a p p e l i j k

op de dag van vandaag en gedurende  meerdere
jaren onvergunde activiteiten  plaats. Daarbij wer-
den ook buiten de  normale werkuren, ’s nachts, ’s
zaterdags en  op zon – en feestdagen  activiteiten
vastgesteld. Op de voorpagina van de  toelichtende
nota staat trouwens een foto  met kasseistenen :
deze werden  tijdens   de bedrijfsvoering van AMT
nooit geproduceerd of aangevoerd. Het betreft een
opslag/overslag van goederen die na de afbraak
van de steenbakkerij en zonder geldige milieuver-
gunning op alle mogelijke dagen en tijdstippen ge-
beurde.

In landschappelijk waardevol agrarisch gebied wer-
den zonder melding of aanvraag drainagewerken
uitgevoerd en een –in het landschap storende –
draadafsluiting geplaatst. 

Tussen de Kerkstraat en Hofstraat werden gedu-
rende een lange periode een groot aantal bomen
ingekuild. Deze bomen werden zonder enige ver-
gunning in de vijvers van het plangebied gestort.

In de aanvraag wordt gesteld dat de waardevolle
zone tussen de Hofstraat en de put 2 behouden
blijft. De kruidlaag en onderbegroeiing in deze zone
werd echter zeer recent en zonder vergunning gro-
tendeels verwijderd.

We vrezen dat deze lijst niet volledig is.

12  Aftoetsing aan een goede plaatselijke
ruimtelijke ordening

We verwijzen in de eerste plaats naar de richtlij-
nen in het richtinggevend gedeelte van het Ruim-
telijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), het
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan  (PRS) en  het
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Temse
(GRS), waarin meermaals  vermeld wordt dat hoog-
teverschillen,  groenstructuren en vijvers zoveel
mogelijk bewaard en waar mogelijk versterkt moe-
ten worden.  

13  Aanvraag is  overduidelijk niet  in  over-
eenstemming met  art.12 van RUP Tielrode

In  het RUP Tielrode beschrijft de toelichting  voor
het gemengde openruimtegebied Bolle akkers, ar-
tikel 12: Het betreft in principe het noordelijk deel
van de op het gewestplan bestemde industriege-
bied; namelijk de voormalige bedrijfsterreinen van
de steenbakkerij. Kleipunten vormen
de restanten van de bedrijfsactiviteit en er wordt
gestreefd naar een landschappelijke inkleding van
deze zone die aansluit bij het noordelijk landbouw-
landschap ‘bolle akkers’. Binnen dit gebied zijn ver-
schillende bestemmingen evenwaardig aan elkaar
en dient er dus evenveel aandacht
te gaan naar de natuur- en landschapswaarde als
recreatieve activiteiten (wandelen, fietsen, …). Hier-
bij wordt van het principe uitgegaan dat hoe ver-
der men van de kern verwijderd is hoe groter het
aandeel natuur en landschap wordt. 
De huidige aanvragen maken van dit gebied en van
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d o s s i e r  g r o n d s t o r t

het meer noordelijke gebied één grote industriële
boomkwekerij waarin geen plaats is voor natuur,
landschapswaarde noch recreatieve activiteiten. 

De boomkwekerij is helemaal geen nevenbestem-
ming maar kannibaliseert de eigenlijke bestem-
ming van deze zone waardoor er geen aandacht is
voor de natuur-en landschapswaarde en de recre-
atieve activiteiten. Natuur en landschap hebben
hier nauwelijks enige toekomst. 

14  Aanvraag van bedrijfsgebouwen niet con-
form gewestplan en goede plaatselijke ruim-
telijke ordening. 

De aanvraag voor de stedenbouwkundige vergun-
ning voor 2 bedrijfsgebouwen voor een bedrijf dat
niet over de vereiste milieuvergunningen beschikt
is volgens ons zonder voorwerp. Het is duidelijk -
gelet de leeftijd van de aanvrager en zijn mislukte
overname van boomkwekerij De Wolf- dat de
boomkwekerij slechts een dekmantel vormt voor
deze aanvraag. 
De bouw van een gebouw bestaande uit 4 bouwla-
gen en een dakterras is niet verenigbaar met het
gewestplan en de goede plaatselijke ruimtelijke or-
dening. 

Nagenoeg het volledige gebied rond de vijvers 2,3
en 4 is volgens het gewestplan ingekleurd als land-
schappelijk waardevol agrarisch gebied. 

15  Groen RUP met het domein Roomacker en
de kleiputten ten westen van de Hofstraat is
zeer gewenst.

Onze vereniging pleitte tijdens de procedure van
het RUP Tielrode om het ontginningsgebied volledig
op te nemen in een groen RUP en de kleiputten
een natuurlijke bestemming te geven. In het GRS
van Temse vermeldt men immers terecht dat de
voormalige kleiontginningsgroeven in Tielrode en
Steendorp tot ecologisch waardevolle biotopen evo-
lueren. Het is onverantwoord om enerzijds meer
bewoning toe te laten en anderzijds het dorp te hy-

pothekeren met de mogelijkheid dat de kleiputten
opgevuld zouden worden en een bestemming krij-
gen die afbreuk doet aan hun ecologische waarde. 
Het nog niet ontgonnen ontginningsgebied zou
men de bestemming landschappelijk waardevol ag-
rarische gebied moeten geven en door echte land-
bouwbedrijven laten bewerken. De huidige plannen
om de putten (gedeeltelijk) op te vullen en dit ge-
bied en de zone ten noorden van de Roomacker in
te richten als een boomkwekerij zijn in strijd met
de beleidsoptie om geen nieuwe agrarische activi-
teiten in nevenberoep te aanvaarden. ( richtingge-
vend gedeelte GRS p 170).

16  Noodzaak behoud en versterken van het
bolle akker gebied.

Zowel in het RSV, PRS als GRS wordt aandacht be-
steed aan het bolle akkergebied in het Waasland.
De noodzaak is hoog omdat dit waardevolle en ty-
pische landschap dreigt te verdwijnen. Daarom is
een RUP ter bescherming van het bolle akker ge-
bied gewenst. 

17  Inrichting van verkeersluwe wegen en
fietsstraten.

In het richtinggevend gedeelte van het GRS wordt
onder meer volgende route naar voren gedragen
als alternatieve fietsroute:
Vanuit het centrum van Tielrode via de autoluwe
Hofstraat als alternatief voor de drukke Hogenak-
kerstraat (pag. 235)

Het is aangewezen om het autoverkeer in de Hof-
straat te ontmoedigen door een passende snel-
heidsbeperking (momenteel mag er nog steeds 70
km per uur gereden worden) en deze in te richten
als straat landbouwvoertuigen en zwakke wegge-
bruikers. Voor de schoolkinderen van Tielrode die
in belangrijke mate aangewezen zijn op Sint-Niklaas
is dergelijke alternatieve en veilige fietsroute zeer
welkom. 

De Hofstraat is zeker geschikt voor de aanduiding
als landbouwstraat omdat er tussen het provinci-
aal domein Roomacker en de Burmtiendestraat
slechts een tiental woningen staan.


