
Ingebruikname in april 

Temse krijgt volwaardige parking
voor mobilhomes

Als centrum van het Scheldetoerisme is Temse een begeerde bruid voor 
dagjesmensen. Ook voor eigenaars van mobilhomes. Toen zij steeds meer 
hun weg begonnen te vinden naar onze gemeente, besliste het Gemeen-
tebestuur tot de aanleg van een volwaardige parking voor campers. Als 
plaats werd geopteerd voor de rand van de grote parking van AC De Zaat, 
nabij de Schipperslaan, het straatje dat de parking verbindt met de Oever-
straat. De locatie biedt ruimte voor 20 mobilhomes. De werken werden 
geregisseerd door schepen van Openbare Werken Freddy Verbeke. Sche-
pen Geert Vandersickel, vertrouwd met de wereld van de mobilhomes, 
was een dankbare adviseur. Schepen van Toerisme Franky De Graeve en 
de mensen van Toerisme Temse zijn hoger dan in de wolken.
De opening is voorzien in april.

Van de Wilfordkaai naar De Zaat
Na de ingebruikname van de tweede Scheldebrug (29 mei 2009) en - als 
gevolg daarvan - de verdwijning van de zandhopen, de kranen en de 
sporen, werd de mobilhome een vertrouwd gezicht op de Wilfordkaai. 
Aanvankelijk waren het er slechts enkele, maar al spoedig meldden zich 
10 en meer campers aan. Gezien de kaai geen camping was, maar het
Gemeentebestuur de mobilhomes wel graag zag komen, koos het sche-
pencollege voor een andere locatie. De mobilhomes kregen aanvankelijk 
een voorlopige pleisterplaats toegewezen aan het uiteinde van de parking 
van AC De Zaat, in afwachting van een definitieve oplossing. We gin-
gen er toen nog vanuit dat de campers beter elders een definitieve stek 
konden vinden, bij voorbeeld in de Kasteeldreef. Maar uit de botsing der 
gedachten ontsprong uiteindelijk een ander licht. Er werd gekozen voor
de bestendiging én professionalisering van de parkeergelegenheid op
De Zaat-parking. In 2015 gingen de werken van start.

Talrijke mobilhome-eigenaars hebben intussen de weg gevonden naar 
Temse, ook al stond (en staat) de infrastructuur nog niet (helemaal) op 
punt. Zij zijn enthousiast over de locatie. Dat blijkt mede uit het bezoek 
van meerdere (ook buitenlandse) groepen, die Temse in hun programma 
opnemen voor een één- of meerdaags verblijf. 

De site is uitgebreid en ingericht, voorzien van riolering, waterleiding en 
elektriciteit. De wegenis en de omgeving werden eveneens op punt ge-
steld, inclusief de Schipperslaan, die er nu heel keurig bij ligt. 

Binnenkort wordt de verlichting aangebracht, gevolgd door de installatie 
van picknicktafels en infopanelen (stratenplan, toeristische bezienswaar-
digheden, historiek van de site, Boelwerf, groene attracties e.a.). 

Voor de financiering bekwam het Gemeentebestuur een subsidie van 
10.000 euro van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. 

De realisatie betekent een uitbreiding, maar vooral een verrijking van het 
toeristisch aanbod van Temse.
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De burgemeester en schepen Freddy 
Verbeke. Achter hen komen de nieuwe 
parkeergelegenheden. Tussen de 
bestaande en de nieuwe parkeergelegen-
heden wordt een groenzone aangelegd. 


