Infoavond over
de Durmetuin en
de familie Wittebroodt

De Durmetuin is een natuurmonument van Tielrode. In ons dorp wordt dit prachtige park ‘den
hof van den generaal’ genoemd.
Generaal-Majoor Arthur Wittebroodt vestigde zich
na de eerste wereldoorlog met zijn gezin in de
Gentstraat. Kleinzoon Christian bouwde de mooie
tuin uit tot een gigantische levende verzameling van
eikensoorten. Wereldwijd zijn er meer dan 500
rassen. Daarvan zijn er in de nationale plantentuin
van Meise een honderdtal te zien. De mensen van
Tielrode worden extra verwend, want de collectie in
de Durmetuin is groter dan die van Meise.
In het park van 18.000 vierkante meter kun je niet
minder dan 130 verschillende eikensoorten ontdekken. Maar er is veel meer te beleven. In honderd jaar tijd is de tuin in volle ontwikkeling
gekomen.
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Er valt over de tuin en de familie Wittebroodt
enorm veel te vertellen. Dat is precies wat Christian Wittebroodt op deze infoavond komt doen. Hij
neemt ons mee in de familiegeschiedenis en in de
historie van de Durmetuin. Kortom: dit is een avond
die je als inwoner van ons dorp niet mag missen.
Jouw kennis van en jouw bewondering voor mens
en natuur in de Durmetuin, zal enorm toenemen.

Dit verhaal werd door Christian Wittebroodt vastgelegd in het boek “In gesprek met de Durmetuin.
Een essay over de relatie tussen ecologie en religie”.
Het boek wordt te koop aangeboden tijdens deze
infoavond.

Iedereen is welkom en de toegang
is gratis.
Vrijdag 11 november om
19.30 uur in het Gildenhuis
Kaaistraat 10 Tielrode

opkomen voor erfgoed
Ons Streven maakt school

Erfgoeddag 24 april in Tielrode

De Erfgoeddag van 2022 stond helemaal in het
thema van “School”. Milieuwerkgroep Ons Streven zorgde ook dit jaar voor een super activiteit
voor de kinderen van 5 tot 12 jaar en voor een
boeiende erfgoedwandeling voor de mama’s, papa’s en andere volwassenen.

Onder de deskundige leiding van Inge Smolders beleefden de kleinsten leerrijke belevenissen in een
heuse kabouterschool. Anders dan in een gewone
school kregen ze les in de vrije natuur.
Ondertussen ontdekten de volwassenen niet minder dan vier locaties waar de kinderen van Tielrode
onderwijs genoten of de lessen ondergingen. De
vrije lagere school in de Kaaistraat en de Freinetschool (vroeger de gemeentelijke jongensschool)
in de Kerkstraat kent iedereen. Maar wist je:

- dat het’ Gildehuis’ oorspronkelijk een zondagsschool was en dat het oude gemeentehuis op de
hoek van de Kerkstraat ook onderdak bood aan
een school;
- dat er al voor 1786 (in de Oostenrijkse tijd) een
school was in Tielrode;
- dat het onderwijs toen al gemengd was;

- dat er pas in 1866 en dan nog onder druk van externe inspectie beslist werd dat jongens en meisjes gescheiden werden;

- dat alle kinderen van Tielrode tot de ongelukswet
van 1879 naar de gemeentelijke jongens- of meisjesschool gingen;

- dat door de schoolstrijd de gemeentescholen tussen 1879 en 1884 dicht gingen;

- dat door de schoolstrijd tussen 1879 en 1884
meer dan 3300 katholieke scholen werden opgericht in Vlaanderen;

- dat het lager onderwijs in Tielrode pas in 1980
opnieuw gemengd werd?

Met kennis uit boeken over het heemkundig verleden van Tielrode, oude klasfoto’s en de schat aan
ervaringen van meester Roger Troubleyn, werd het
aandachtige publiek ondergedompeld in de woelige
schoolgeschiedenis van ons dorp. Twee uren bleken te kort om alles te vertellen, daarom werd er
gezellig nagepraat met een drankje
op een sfeervol terrasje in het dorp.
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De volwassenen bij vertrek met de Vrije Basisschool op de achtergrond.

- dat de nonnetjes tot 1879 les gaven in de gemeentelijke meisjesschool;
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Voorheen plantte de
groendienst
Temse
daar reeds wilgen. Aan
de overkant langs de
N41 in het Groot Broek
(witte lijn op de kaart)
hielp vzw Durme, verantwoordelijk voor het
overgangsbeheer, dergelijke aanplantingen realiseren. Een mooie
realisatie door samenwerking voor biodiversiteit en een gezonde
aangename omgeving.

ingroening
bedrijventerrein n41
Klein- en Groot Broek
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Er werden al heel wat inspanningen geleverd in
het Klein en Groot Broek en de natuur krijgt alle
kansen om zich stilaan te ontwikkelen. Door de
kapping in de gebieden werden de bedrijven
langsheen de N41 te Elversele een storend zicht
in de omgeving. Met ondersteuning van Natuurpunt Waasland Kern Zuid vroeg milieuwerkgroep
Ons Streven Tielrode op de MiNa-Raad Temse om
aan het bedrijventerrein bosgoed
als groenscherm aan te planten.
Na meermaals overleg te plegen
met betrokken partijen van zowel
vernoemde site als verenigingen
en overheidsdiensten werd besloten om op 19/03/2022 bosgoed aan te planten.

De groendienst van Temse wou
deze aanplantingen realiseren
met medewerking van verenigingen. Na een oproep plantten tal
van vrijwilligers, zowel op eigen
naam als van verschillende verenigingen, langsheen de bedrijven
aan de N41 (gele lijn op de kaart)
ongeveer 1000 stuks bosgoed:
gewone haagbeuk, zwarte els, hazelaar, meidoorn, wintereik, …
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Positief nieuws voor de
Roomacker

We moeten wel waakzaam blijven, dit is slechts
een visienota. Deze beslissing moet nog omgezet
worden in een beleidsnota en vervolgens in een
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Dit zal nog meerdere jaren administratief en juridisch werk vragen.
Deze beslissing is toch al een belangrijke stap. Ze
betekent immers dat het Gemeentebestuur reke-

We volgen de plannen verder op. De leefbaarheid
van Tielrode, ons dorp aan de Durme, blijven we
met kracht verdedigen.
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Wij blijven voorzichtig maar de toekomst van de
Roomacker is plotseling heel wat rooskleuriger
geworden. Het Gemeentebestuur, heeft op de zitting van de gemeenteraad van maandag 28
maart, een visietekst goedgekeurd waarbij het
binnendeel van de Roomacker niet meer mag bebouwd worden. Er mag enkel nog een klein aantal
woningen komen aan de Hofstraat en aan de Kerkstraat, dus aan de bestaande straten. De verkaveling met 116 woningen, die heel het middenstuk
van de Roomacker zou inpalmen, gaat dus niet
door.

ning gehouden heeft met de Bouwmeesterscan,
met de woonbehoeftestudie van de “Ruimtebarometer”, en met de “Visienota ruimte voor wonen”.
Ze heeft daaruit de juiste conclusies getrokken: er
is geen nood aan bijkomende woningen in Tielrode.
Door een volgehouden verzet en de steun van vele
sympathisanten is het inzicht van het College veranderd. Toch willen we op onze hoede blijven en er
voor ijveren dat er verder geen onbebouwde
ruimte meer wordt ingepalmd.
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de natuur helpen één

Waar zijn al de padden heen?

Waar zijn ze gebleven?

Paddenoverzet 2022

In het beste geval hebben de paddenen kikkers
besloten de straat niet meer over te steken en
hun intrek te nemen in de verschillende nieuwe
poeltjes die de voorbije jaren op hun weg zijn opgedoken. Dat zou heel goed nieuws zijn. Met het
blote oog kunnen we echter geen opvallende aanwezigheden vaststellen. De kans dat de kwakkelwinter hen parten heeft gespeeld en ze het
niet gehaald hebben is een veel waarschijnlijker
maar droevig scenario. De cijfers over heel Vlaanderen lijken dat wel te bevestigen. Op de meeste
plaatsen zijn de aantallen lager dan gemiddeld.
De dalende trend voor de Gewone pad zet zich
blijkbaar verder.

In de Kerkstraat hebben we slechts 140 amfibieën
opgevangen dit jaar. Dat is het laagste aantal in de
15 jaar dat we bezig zijn. Daarvan zijn er 115 padden, 12 kikkers en 13 salamanders.
Van de 31 slachtoffers die we telden, waren er 28
padden, 2 kikkers en 1 salamandertje. Het percentage slachtoffers lag wel onder het gemiddelde
nl. 22% tegenover 27%.
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Nochtans was de verkeerssituatie dit jaar weer opvallend onveilig door de omleidingen die gaande
waren door de werken in het centrum. Niet alleen
de paddenoverzetters hadden reden tot klagen.
Voor alle bewoners was het een, gelukkig tijdelijke,
onaangename periode. De toename van het verkeer maar ook het niet respecteren van de snelheidsbeperking was heel opvallend.

Onze medewerkersploeg was dit jaar ook wat uitgedund doordat drie personen om gezondheidsredenen niet of heel beperkt konden inspringen.
Ook op dat vlak hopen we dat er volgend jaar beter
nieuws te melden zal zijn.

Doordat de paddentrek dit jaar vaak stil viel omwille van de koude en wind, was er voor de kinderen
die meehelpen weinig pret te beleven en moesten
ze zich niet in die onveilige situatie op de straat
wagen. De klas van Inez van de Freinetschool heeft
op 14 maart de ochtendbeurt op zich genomen.
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Dat gebeurt steeds onder politiebegeleiding en dus
is de veiligheid verzekerd. Die ochtend waren er,
gelukkig voor hen, ook padden in de emmers te vinden.
In ieder geval staan we er weer
voor pad en co in 2023.

KLIK-pagina

Kijk naar onderstaande link.
Het is heel moeilijk om die juist in te tikken.

https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementairwerk/plenaire-vergaderingen/1640640/verslag/1642912

In plaats van de volledige URL (link) te moeten intypen, kan je op onze KLIK-pagina, één maal op het
gepast onderwerp klikken. En klaar is Kees.
Alle linken uit dit nummer van HGW zijn daar verzameld.
www.hetgroenewaasland.be/klik

de natuur helpen twee
To the rescue

Hoe gewonde of verzwakte dieren
het beste helpen?

We hebben het allemaal wel al eens tegengekomen, een vogel die tegen het raam gevlogen is, een
aangereden dier langs de weg … wat vang ik er
mee aan?
Eerst, en boven alles, zet je eigen veiligheid op 1.
Kruis niet de autosnelweg om een aangereden vos
te proberen helpen of ga niet onbezonnen het ijs
op als er een hond doorgezakt is. Licht de hulpdiensten in en laat sommige dingen gewoon over
aan de professionals.

Hou er ook steeds rekening mee dat het om wilde
dieren gaat, een reiger heeft een zeer scherpe bek,
een roofvogel heeft ook nog eens flinke klauwen en
net wat zoogdieren, ook de kleintjes, kunnen bijten.
Dus denk goed na voor en hoe je eraan begint.
Maar goed, laten we het hier over de minder zware
gevallen hebben.
Eigenlijk zijn er drie categorieën:

Vastzittende dieren: dit kan gaan van een vogel in
je garage, over vissen in een uitdrogende sloot tot
een in een omheining verstrikte Wilde lama. Hier is
het vooral een kwestie van rust, het dier is al in paniek genoeg. Bij een binnen gevlogen vogel, zet je in
eerste instantie alles open (ramen, deuren, poort)
en meestal vindt die zelf wel z’n weg terug naar buiten. Bij dieren die echt vastzitten is iets doen
steeds beter dan niets (= zekere dood). Maar
steeds je eigen SAFETY FIRST.
Versufte dieren: (bv na een klap tegen het raam)
help je het meest met hen op een veilige plaats te
zetten om ze te laten bijkomen, weg van mogelijke

is zijn ze binnen het halfuur wel vertrokken.
Verzwakte, zieke of gewonde dieren: als je het dier
op een veilig manier kan vangen, plaats het dan in
een doos met voldoende verluchting. Geef het niet
direct eten of drinken, maar contacteer een opvangcentrum (nummer onderaan). Zij weten het
beste welk dier welke zorg nodig heeft. En zo geef
je het dier de grootste kans op een succesvolle terugkeer naar de natuur.

Een dier in nood
helpen is niet
enkel en alleen
goed voor het
dier, maar ook
voor jezelf.
Zelden heb je de
kans om zo dicht
bij de natuur te
staan, plus het gevoel als de vogel
terug vertrekt is
zo mooi.

En ‘red’ je een dier
samen met je kinderen … = een herinnering voor
het leven.
Vogelbescherming Vlaanderen: 03 296 26 80

https://vogelbescherming.be/wild-dier-nood/adressen-contactgegevens

Niet enkel met vogels maar ook met andere diersoorten kan je terecht bij Vogelbescherming.

www.hetgroenewaasland.be/klik
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• vastzittende dieren,
• versufte dieren,
• verzwakte, zieke en gewonde dieren.

predatoren (roofdieren) en uit de blakke zon. Laat
hun zoveel mogelijk gerust en check om de zoveel
tijd even op afstand. Als er niks ernstig aan de hand
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