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Een gelukkig 2018 voor ieder van u !
Voilà, de kogel is door de kerk,
we zijn (bijna) aan een nieuw
jaar begonnen en dankzij de
overdosis aan gelukwensen die
we met zijn allen in ontvangst
mogen nemen, belooft dit jaar
nog beter te worden dan de
voorbije 20 jaar samen. Mooi
zo !
En toch, en toch… in Terhagen
heerst al een tijdje een zekere
onrust over de toekomst van
‘onze’ kleiputten. Daar liggen
namelijk oude storten die, omwille van de volksgezondheid
en de zorg voor ons leefmilieu, dringend zouden moeten
worden gesaneerd. Daaronder
wordt onder andere een afdekking met enkele meters grond
verstaan. Een gegronde reden
waar geen zinnig mens iets op
tegen kan hebben, ware het niet
dat er concrete plannen bestaan
om in één moeite door de volledige cuesta te herstellen. In
mensentaal wil dit zeggen dat
een groot deel van de kleiputten
volledig worden opgevuld om zo
de oorspronkelijke helling, van
vóór de baksteenindustrie, tussen Terhagen en Reet te herstellen. We spreken dan al gauw
over 4 à 5 miljoen kubieke meter grond wat zelfs na twee keer
slikken toch nog geen hapklare
brok blijkt te zijn.
Als dorpscomité heeft Actief
Terhagen, met de beschikbare
informatie, zelf een visie ontwikkeld over hoe wij de opvulling
en een mogelijke nabestemming
van het gebied zien. Meer daarover vind je achteraan dit num-

mer. De bijhorende plannetjes
waren onleesbaar in zwart/wit
en dat is meteen ook de reden
waarom deze gazet in kleur is.
Korterbij in de tijd is

Traag

aan’t spit, voor de meesten

Za 13/1/2018

Traag aan 't spit
vanaf 18u - Dorpshuis:
- dj /kinderanimatie
- eten /drinken
- gezelligheid

onder u intussen genoegzaam
gekend en voor de nieuwelingen
een absolute aanrader. Omdat
het zo een fantastisch gegeven
is val ik met plezier al eens in
herhaling. Een varkentje aan 't
spit of vegetarisch, top dj’s van
eigen bodem of een tot kinderparadijs omgebouwde turnzaal,
buiten of binnen, warm of koud,
dankzij de spontane samenwerking van acht Terhaagse verenigingen wordt in het dorpshuis
en op de speelplaats van de BKO
een dorpsfeest ‘pur sang‘ gehouden dat alleen maar beter wordt
met jouw aanwezigheid.
Ons dorp doet trouwens meer
dan feesten alleen? Een mooi
voorbeeld daarvan is de jaarlijkse zwerfvuilopruimactie waarbij
vorig jaar zo’n vijftigtal mensen
spontaan kwam helpen om ons
dorp weer helemaal netjes te
krijgen.
Dit jaar gaan we de actie verzetten naar een latere datum maar
ook daarover lees je verder in de
gazet meer…

Tot slot, en om warm te eindigen,
verklappen we je verderop hoeveel de actie van ‘ De Warmste
Straat’ heeft opgebracht tijdens
de feestmarkt op de Terhaagse
Feesten..
Een gelukkig 2018 voor ieder
van u en dat we elkaar dit jaar
nog veel mogen tegen komen.

In dit nummer:
World Cleanup Day				
De Warmste Straat				
Visie AT over de kleiputten van Terhagen
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WORLD CLEANUP DAY: Zaterdag 15 september 2018
De jaarlijkse zwerfvuilopruimactie van Actief Terhagen, met de steun van de gemeente en niet in het minst
de spontane medewerking van vele dorpsgenoten, is een mooie traditie die we dit jaar willen laten samenvallen met de World Cleanup Day.
We hebben niet de ambitie om de hele wereld op te kuisen :-), maar door deel te nemen worden we wel
één van de vele kleintjes die samen een luidere stem krijgen en alzo een grotere vuist tegen zwerfvuil
kunnen maken.
Lees meer op: https://worldcleanupday.org/
Noteer alvast zaterdag 15 september met stip in uw agenda!
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De Warmste Straat
Op de feestmarkt tijdens de Terhaagse Feesten
organiseerde het straatcomité van de Karl Marxstraat voor de tweede maal op rij een cavabar
ten voordele van een goed doel. Ditmaal werd
gekozen voor de Vlaamse Federatie voor Gehandicapten, meer specifiek de afdeling van Rumst.
Schitterend weer, vermenigvuldigd met een grote
opkomst en dit tot de tweede macht verheven
door een ongezien enthousiast verkoopsteam,
heeft geleid tot een mooie recordopbrengst van
€ 733,80.
Dankjewel, graag gedaan, en tot volgend jaar is
wat we nog net konden opvangen bij het nuttigen van het laatste glaasje
cava.
Ook zin om met jouw
straat of buurt iets te organiseren?
Weet dat Actief Terhagen je logistiek graag
helpt waar het kan.
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Brood en Banket

Dyva

Kardinaal Cardijnstraat 54
2840 Terhagen – Tel. 03/888 05 80
Gesloten op woensdag en vrijdag
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natuursteen | sierbestrating | keramische buitentegels
schanskorven | siergrinden | tuinverlichting
voor terrassen – tuinen - opritten
Marshalls NV
Nieuwstraat 4a - 2840 Rumst - Tel: 03 880 86 06

www.marshalls.com

Peter Vercauteren
Juweelontwerper - Goudsmid

Panta Rhei

Uit sympathie

Korte Nieuwstraat 14, Terhagen
OpenDeur in september, mail ons, u ontvangt vrijblijvend een uitnodiging.
info@juwelen-pantarhei.be
Wilt u eerders langskomen, aarzel niet ons te contacteren.

Wij ontwerpen uw persoonlijk juweel.

Uw trouwringen, ruime keuze of een ontwerp op maat.

Uw juweel krijgt een extra dimensie zo wij het
mogen vervaardigen uit uw oud goud.

Je allerliefste vragen, grote keuze verlovingsringen
of een persoonlijk ontwerp.

APOTHEEK TERHAGEN
Wij helpen U graag
Kardinaal Cardijnstraat 29
2840 Terhagen

Onze collectie oorjuwelen, halsjuwelen, ringen…

Onze winkel : Mechelsesteenweg 55, Kontich, naast Kruidvat.

Tel: 03 / 888.08.68

Peter 0473/37.19.33, Diane 0473.738.783 - www.juwelen-pantarhei.be
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Buko bvba

Vangrailconstructies

Buko bvba

Vangrailconstructies
Korte Veerstraat 51

De Terhaagse Gazet 8

Korte Veerstraat 51
2840 Rumst
www.buko-vangrails.be
03 888 11 18

BAR ALCATRAZ
OUDE BAAN 10
2840 TERHAGEN

EEN CAFE VOOR IEDEREEN

26 November werden in bar Alcatraz de laatste
pintjes getapt. Het was geen groots feest maar
een intiem afscheid van 2 mensen die de voorbije jaren keihard hebben gewerkt om Terhagen
een eigen dorpscafé te geven. Met een warm hart
voor ons dorp sponsorden ze vanaf dag één onze
Terhaagse gazet. Omwille van gezondheidsredenen werd met pijn in het hart besloten het café
stop te zetten.
Katinka, Kristof,
dank voor de mooie momenten, het ga jullie
goed.
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Specialist in ruimingswerken
't Ruimerke van Antwerpen en Mechelen, is een ruimdienst gespecialiseerd in
alle reinigingswerken en ontstoppingswerken.
U kan bij ons terecht voor ruimingswerken, waaronder het ruimen van uw
septische put, beerput, aalput, bezinkput, kelder, kruipkelder, sterfput,
straatkolken, vetput, vijver, waterput. En dit steeds zonder breken.
Naast particuliere ruimingswerken zijn wij ook actief bij gemeentewerken en
industriële werken, met dank aan onze ruime vloot kunnen wij grote werken
snel verwerken.
Wij ruimen en reinigen ook vetputten voor Horeca. Vraag naar onze voorwaarden. Uw septische put of beerput kunnen we ook reinigen met hoge druk na
het ruimen als u wenst. Ook voor camera inspectie en weghalen van slib kunt u
bij 't Ruimerke terecht.
Voor ruimingswerken wordt u binnen de 24u geholpen door ’t Ruimerke. Ook
kan ook bij ons terecht wanneer u op zoek bent naar een supersnelle ontstoppingsdienst. Nog nooit werd u op zo een nette manier geholpen aan zo een
scherpe prijs. Aarzel niet 't Ruimerke te contacteren indien u op zoek bent
naar een betrouwbare ruimingsdienst!
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Visie Actief Terhagen over de kleiputten van Terhagen
Reeds enkele maanden heerst er grote onrust over de voormalige kleiputten van Terhagen.
Reden is de publicatie van de kennisgevingsnota over de opmaak van een Milieu Effecten Rapport (projectMER) voor de “sanering en verondieping ontginningsgebied Rumst”. De nota kondigt een ingrijpende
sanering van de kleiputten aan waarbij een mogelijk scenario de bijna volledige opvulling van het gebied
is. Een ander mogelijk scenario, maar dit is financieel niet verantwoord, is het enkel afdekken van de
aanwezige storten.
Actief Terhagen ijvert dat het
uiteindelijke scenario ergens
tussenin ligt, met respect voor
ons verleden, het milieu en alle
omwonenden
Twintig jaar geleden werden de
putten al deels opgevuld om de
vervuiling af te dekken. Dit was
een gevolg van een groeiend milieubewustzijn en daaruit volgende protesten. In 1998 werd het
gewestplan gewijzigd en werd
het gebied ingekleurd als golfterrein. Het golfterrein stootte
op heel wat praktische en maatschappelijke bezwaren zodat er
uiteindelijk niets met het gebied
gebeurde. Dit verklaart meteen
ook waarom het gebied tot op
heden niemandsland leek en

waarom de nieuwe plannen voor
zoveel beroering zorgen.
Vanuit het MER worden richtlijnen gegeven voor het nog in te
dienen bodemsaneringsproject
én van de nog aan te vragen
omgevingsvergunning.
Voor
beide dossiers zal er een openbaar onderzoek georganiseerd
worden, zodat de bevolking telkens de mogelijkheid krijgt om
op de voorgelegde plannen te
reageren.
Om voorbereid te zijn heeft Actief Terhagen de voorbije maanden een visienota ontwikkeld.
De krachtlijnen van de nota publiceren we in deze gazet, de
volledige nota staat op de website van Actief Terhagen. De provincie heeft intussen een uitno-

diging gestuurd naar betrokken
partijen
(gemeentebesturen,
wijkcomité Bosstraat, Natuurpunt, visclub De Lustige Vissers,…) voor een eerste overleg.
Het overleg met Actief Terhagen
vond plaats op 18 december, net
te laat om in deze krant over te
berichten.
In het voorjaar van 2018 zal de
provincie starten met een breder
participatietraject, waar alle geïnteresseerden hun stem zullen
kunnen laten horen.
Het volledige MER dossier
staat op het internet, in de
MER- databank: https://
www.lne.be/mer-dossierdatabank , dossiernummer:
2457

Krachtlijnen visie gedeeltelijke opvulling
kleiputten Terhagen/Boom
1. Visie op voorliggende plannen
Sanering is noodzakelijk om de historische storten af te dekken en om onze kinderen een mooie erfenis te
geven.
Enkel de storten afdekken is financieel gezien niet verantwoord.
Een uitgebreidere afdekking is een opportuniteit als de nabestemming gekend is.
We willen betrokken worden bij het participatieproject (is toegezegd).
2. Opvulling: onze voorstellen
Zone 3
Zone 4b
		
Zone 7
		
		
		
		

Opvullen omdat deze tussen de beide storten in ligt
Aanvullen en voorzien van een waterbufferbekken / vijver
Goede waterhuishouding is belangrijk voor Terhagen dorp !
Aanvullen zodat de Kapelstraat ter hoogte van Molleveld kan verbreed worden (fiets-voet
pad-parking)
Historisch stort aan de Kapelstraat wordt afgedekt.
Tunnel onder Kapelstraat behouden : Natuurlijke doorgang naar de Rupel
Historische glooiing volgen bij het opvullen
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Zone 1: Eternit- stort
Zone 2: stort stad Antwerpen
Zone 3: stort met gipshoudende gronden
Zone 4: originele sedimenten NV Zeekanaal
Zone 5: zone met initiële aanvulling			
Zone 6: zone tussen visvijvers en Hoogstraat
Zone 7: zuidwestelijke hoek van de kleiontginning
8. Keibrekerspad
9. Visvijvers
10. Potgatbeek
Paarse pijl = mogelijke aanvoerroutes

3.

Uitvoering van de werken + voorkeur aanvoerroute

Duur:		
		
Fases:		
		
Aanvoer:
		
		
4.

Zo snel mogelijk maar in fasen zodat het gebied 		
steeds toegankelijk blijft
Na elke fase dient de herinrichting meteen te
		
worden uitgevoerd (aanplanten, …)
Via een nieuw aan te leggen kade ter hoogte 		
van het museum en zo verder op een 			
transportband onderdoor de Kapelstraat

Nabestemming: onze voorstellen

De nieuwe loskade kan na de werken gebruikt worden voor toeristische doeleinden.
Het door de gemeente beloofde polyvalente gebouw (ter vervanging
van het dorpshuis) kan extra benut worden voor toerisme
Invulling van het gebied:
zachte recreatie (wandelen, fietsen, …) / parkgebied / speelbos / …
géén golfterrein.
De volledige nota is te lezen op de website van Actief Terhagen:
www.ActiefTerhagen.be
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V.U Actief Terhagen
p/a Karl Markx straat 36
03/888 74 42

