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ONS STREVEN 40 JAAR

2  e  B E D R I J F

DE KLEIPUTTEN IN DE HOFSTRAAT

Na de gewonnen strijd van 1981 om het behoud
van voetweg 25, vereeuwigd in het boek “De bank
aan het veer” van Karel Heirbaut, stuitte ‘Ons
Streven’ al snel op het volgende milieuprobleem.
De intercommunale Land van Waas had haar oog
laten vallen op de kleiputten in de Hofstraat.
De Kleiputten, een restant van de kleiwinning voor
de nieuwe steenbakkerij van Tielrode. Eigenaar: De
Antwerpse Machinesteenbakkerij Tielrode(AMT)
opgericht in 1929.

Tot ergernis van de plaatselijke bevolking was het
niet de bedoeling om de prachtige natuur verder
te ontwikkelen, maar om de putten te vullen met
afval. 
‘Ons Streven’ nam meteen het voortouw van een
actie die gedragen werd door de ganse Tielroodse
bevolking.

De meest merkwaardige acties waren: 

Een immense autokaravaan die de beleidsverant-
woordelijken in Temse wakker maakten; Alsook de
zeer geslaagde volksvergadering in de kelder van
de sporthal van Tielrode. De actie van ‘Ons Stre-
ven’ had gehoor gekregen in het hele Waasland
waardoor alle bekende Wase politici, niet alleen
aanwezig waren tijdens deze vergadering, maar
ook het woord wensten te voeren. De een al wat
duidelijker dan de andere.

Deze Tielroodse opstand heeft ons dorp behoed
voor de inplanting van ‘Het stort van het Waas-
land’.

Moet hierbij zeker vermeld worden dat de aankoop,
in 1992, van deze kleiputten door de provincie
Oost-Vlaanderen met veel dankbaarheid werd be-
groet.

1993: Hinderlijke uitstoot van
steenbakkerij roept protest op.

“Ons Streven” bekommert zich samen met de lo-
kale bevolking over de hinderlijke uitstoot van de
schouw van de Steenbakkerij  AMT in Tielrode. 
Onder druk van “Ons Streven” werd een commissie
opgericht wat resulteerde in het aanpassen van
het bakprocédé om de zwaveluitstoot te reduce-
ren.

Na deze acties besefte ‘Ons Streven’ dat zij meer
moest zijn dan een loutere actiegroep. Dat werd
op twee vlakken waar gemaakt. Enerzijds werd ‘Ons
Streven’ een VZW (kreeg rechtspersoonlijkheid) en
anderzijds werden meer en meer natuureduca-
tieve activiteiten op het getouw gezet.

Desalniettemin werd in 2014 een nieuwe aanval
gelanceerd.
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“Na zoveel jaren hangt er
weer een dreiging boven Tiel-
rode”

Van Loo Projects uit Herselt heeft immers
een aanvraag ingediend om de kleigroeves
tussen de Hofstraat en Hogenakkerstraat
op te vullen. Het openbaar onderzoek is ge-
start op 10 november en loopt tot 10 de-
cember 2014. Op woensdag 26
november 2014 wordt om 19.30 uur in
het gemeentehuis op de Markt van Temse,
een informatiezitting gehouden. Alle aan-
wezigen zullen de gelegenheid krijgen om
vragen te stellen en bezorgdheden te
uiten.”

Het manifest van ‘Ons Streven’, opge-
maakt tijdens deze periode, brengt dit ver-
haal zeer duidelijk onder de titel.

“Moet er nog “zand” zijn?”
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Beste buur, 

We hebben jarenlang in de miserie gedeeld van de
steenbakkerij AMT in de Gentstraat te Tielrode.
Was het niet door stinkende rook van zware fuel,
dan was het wel door de verstikkende geur van
zwaveldioxide uit de schouw, de vervuiling rond de
steenbakkerij, de dreiging van een stortplaats van
huishoudelijk afval in de kleiputten tussen de Hof-
straat en de Kerkstraat, door de verkaveling van
het berkenbosje en de verlegging van de Kaaiwegel,
de wateroverlast door de Vlierbeek of door het
zware verkeer op de Legen Heirweg en de Gent-
straat. Wellicht heb je na de stopzetting van de
steenbakkerij opgelucht adem gehaald.
Wellicht heb je mee gevierd toen de stortdreiging
verdween en geniet je van de rust en de natuur van
het provinciaal domein Roomacker.
Laat deze kans zeker niet liggen om duidelijk “neen”
te zeggen tegen deze plannen. 
Hang deze affiche voor het raam en maak zo zicht-
baar dat wij deze nieuwe aanslag op ons dorp niet
dulden.
Dien een bezwaar in tegen deze aanvraag, 
Teken de petitie en dien deze zo snel mogelijk in bij
het gemeentebestuur, AC De Zaat, Frans Boel-
plein1, te Temse.
Van Loo Projects is een gigant met meer dan 25
kranen en bulldozers en is niet alleen gespeciali-
seerd in grondwerken, maar voert ook afbraak-
werken, saneringswerken en wegenwerken uit. 

We moeten er dus geen tekening bij maken dat de
kleiputten voor deze firma zeer interessant zijn.

De komende 10 jaar zal deze firma niet minder dan
905.000 kubieke meter grond aanvoeren om de
kleiputten op te vullen, een heuvel aan te leggen en
de steenbakkerij op te hogen. Daarvoor zullen er
ruim 60.000 vrachtwagens nodig zijn. 
Bovendien wil AMT in de Hofstraat een bedrijfsge-
bouw van 4 bouwlagen bouwen en er een boom-
kwekerij uitbaten. 

Genoeg is genoeg! 
Voor Tielrode hoeft er geen zand meer te zijn. 

We wensen 
een behoud van de bestaande kleiputten 

en een uitbreiding van het
provinciaal domein Roomacker.

Geen stort in ons dorp!
Kom op voor ons dorp, 

zeg duidelijk “Neen!” tegen Van Loo Projects.

Laat Tielrode Tielrode blijven ! 

Tot zover het tweede deel van het verslag uit het
verleden. 

 

O n s  S t r e v e n  4 0  j a a r

Provinciaal 

Domein De
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