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Over de Room op de Akker

Vorig jaar 11 november vertelde historicus Marc
De Wree ons dat de herkomst van de naam Room-
acker met het woord ‘Room’ te maken heeft, in de
betekenis van het ‘bovendrijvende vet van de melk,
het beste land op de top’. De ‘beste der akkers’ als
het ware, of de créme de la créme. Dat heeft met
vruchtbaarheid te maken en is een troef voor de
landbouwer die erop mag telen. Of de kwaliteit van
deze akkers erop verbeterd is, of niet, laten we in
het midden. Dat we ze voor de toekomst als waar-
devol gebied willen behoeden voor onheil staat bui-
ten kijf. Duurzame landbouw als onderdeel van dit
gebied voor de volgende generaties, is een van de
gedroomde mogelijkheden.  

Zal dit dan lukken, is er een kans??? 

Er is hoop! Veel hoop! Het gemeentebestuur werkt
aan een Visienota ruimte voor wonen 2022 -
2040. Op de commissie Ruimte van 24 maart ver-
namen we een ambitieus voorstel van het bestuur.
De volledige binnenruimte van het gebied wordt
omgezet naar open ruimte. Tegen de Hofstraat en
Kerkstraat zullen nog enkele woningen gebouwd
worden. Dat betekent dat een aanpassing van het
RUP Tielrode nodig is. We zijn ontzettend blij met
deze wending maar blijven waakzaam want het is
nog afwachten wat Matexi gaat doen. Het is wel
zeer bemoedigend voor onze werkgroep die is blij-
ven ijveren voor een betonvrije Roomacker. 

Want een ‘werkgroep’ dat zijn we. Sinds ons ont-
staan nu al vijf jaar geleden, zijn we maandelijks blij-
ven vergaderen en maken we daarvan verslag.
Zoals in elke vereniging was dat de voorbije periode

online. Actie voeren was ook moeilijker maar we
hebben toch een film gemaakt, een gemaskerde
manifestatie georganiseerd, op gesprek geweest
bij het bestuur van Temse en bij de Vlaamse Land-
maatschappij in Gent, een website samengesteld
waar we fier op zijn en nieuwe affiches gemaakt.
We hebben ze uitgedeeld op de landbouwmarkt in
december 2021, net voor kerst. 

In de eerste fase van de visienota werd een Ruim-
tebarometer opgesteld. Een zeer nuttig document
ter voorbereiding. Door middel van cijfers en plan-
netjes wordt de toestand van onze ruimtelijke situ-
atie zeer gedetailleerd in beeld gebracht.
Onthutsend is het om te zien hoe – in het verleden
– Tielrode als buitengebied t.o.v. de andere deel-
gemeenten in Temse, het zwaarst belast werd met
bebouwing. Bijkomend zou Tielrode in de toekomst,
opdraaien voor een overmaat aan nog te realise-
ren woningen.  Tenminste volgens de plannen die
destijds werden opgemaakt maar nu dus grondig
herzien worden. Weldra hebben we een gesprek
met onze schepenen, waarbij ook dit behandeld zal
worden. We houden u in dit tijdschrift en op onze
website op de hoogte.
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