‘Steenbakkerij Steendorp’ moet groen worden!
De Wienerberger steenbakkerij beëindigde in 2011 haar activiteiten aan de Scheldeboorden te
Steendorp. Daarmee viel het doek over de baksteennijverheid in de streek. Ooit produceerden 1200
werknemers er 90 miljoen bakstenen per jaar. De steenbakkerijsite is momenteel omgeven door vijf
natuurgebieden: Fort van Steendorp, Roomkouter, Gelaagpark, Kijkverdriet en Schausselbroek die
dankzij de aanwezigheid van de kleilagen zijn uitgegroeid tot ware natuurparels.
Wie hoopte op een groene nabestemming van het gebied schrok zich een hoedje toen de plannen van
het gemeentebestuur van Temse bekend werden. Daarin krijgen een KMO-zone (11ha) en 120
woongelegenheden (1,6ha) immers alle kansen. Natuurpunt Waasland is sterk gekant tegen deze
plannen. Voor ons is er geen plaats voor KMO’s en bewoning middenin natuurgebieden. Wij gaan
voor een groene invulling!
Op de site van de voormalige steenbakkerij mag er volgens het Gewestplan enkel keramische
nijverheid (steenbakken) plaatsvinden. De site is gekocht door een consortium van 3 personen die
maar al te graag via een RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) op de site KMO’s en woningen zien
verschijnen. Als reactie daar op ontving de GECORO (Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening)
meer dan duizend bezwaarschriften.

GECORO adviseert negatief!
De leden van de Gecoro bezochten de geviseerde site. De actiegroep Steendorp Leefruimte kon tijdens
de samenkomst van de GECORO de bezwaren op een professionele manier toelichten o.a. aan de
hand van film die de harde feiten en de natuur in de verf zette. Op 8 juni gaf de GECORO van Temse
unaniem negatief advies aan het gemeentebestuur over het RUP Steenbakkerij Steendorp. De
GECORO kan zich vinden in de vele ingediende bezwaren en keurt het voorliggende plan helemaal af
omdat het in strijd is met de visie van Ruimte Vlaanderen (die ook over de hele lijn negatief
adviseerde), met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, met dat van de provincie en met het
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.

Massale actie werd beloond
De strijd van velen is beloond: de
ruchtbaarheid die hieraan gegeven
werd, de huis-aan-huisbladen en
affiches, de informatieavonden, de
overtuigende bezwaren, de acties
allerlei van Steendorp Leefruimte, de
school, de politiek, de
informatieverstrekking en de
pleidooien, waarbij dat van Marijke in
de GECORO erg gewaardeerd werd,
het plaatsbezoek van de GECOROleden onder begeleiding van de
actiegroep waarbij de natuur zelf
misschien nog het meest overtuigde.
Ontelbaar veel mensen hebben hun talenten gebruikt om op hun eigen manier voor dit gebied te
strijden. Samen sterk!

Wachten op een nieuw plan dat open ruimte en natuur respecteert
Nu is het afwachten hoe het gemeentebestuur van Temse zal reageren op dit negatieve advies. Er kan
een nieuw voorstel ingediend worden, maar dan eentje dat wél in overeenstemming is met de visie
van Ruimte Vlaanderen. De visie van de Vlaamse overheid beoogt immers open ruimteherbestemming, geen KMO-zone. Ruimte Vlaanderen vindt ook dat er genoeg aanbod is van

stadsvilla's, onder andere op De Zaat. Wie weet, vindt men inspiratie in de vele suggesties die in de
bezwaarschriften gedaan werden...
Natuurpunt Waasland Kern Scousele steunt “Steendorp Leefruimte vzw”
(https://www.facebook.com/SteendorpLeefruimte/ ) Dit actiecomité strijdt, samen met ons voor het
behoud van het groen! Mogen we ook jullie steun vragen? Samen zijn we sterk!
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