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Historische ingreep in Tielrode

Dorpskernvernieuwing en gescheiden
rioleringsstelsel
De dorpskern van Tielrode heeft een opmerkelijke facelift ondergaan en is
in een nieuw kleedje gestoken. De historische werken gingen gepaard met
de aanleg van een gescheiden stelsel van hemel- en afvalwater. Het project behoort tot de belangrijkste naoorlogse ingrepen in het Durmedorp.
Op de officiële opening situeerde ik de realisatie in een ruimere context
en belichtte Freddy Verbeke, schepen van Openbare Werken en regisseurbezieler, Temses indrukwekkende palmares inzake openbare werken, in het
bijzonder de dorpskernopwaardering.
Toen ik in 1983 schepen werd, was er geen bureau vrij op het gemeentehuis om mij te installeren, vandaar dat ik mijn intrek nam op het
oud-gemeentehuis van Tielrode. Ik maakte er van nabij kennis met de
Durmegemeente en haar grote en veelzijdige charmes, waarbij de patekes
van bakker Van Buynder een bijzondere vermelding verdienen. Als ik aan
Tielrode denk, denk ik aan Durme, dijken, veer, veerman, de standbeelden
‘de veerman’ en ‘de kikker’, potpolder, Durmetuin, domein Roomacker,
Huize Vincent, (gewezen) steenbakkerijen, Waesmeer, Clandestino, kunstenaarsdorp, Dorpsfeesten, carnaval, bruisend verenigingsleven... Voortaan
dient ook de prachtige dorpskernvernieuwing aan dat lijstje toegevoegd.
De werken zijn een combinatie van dorpskernopwaardering en gescheiden
rioleringsstelsel. Het project is gekoppeld aan een gewestelijke collector, zodat de gezamenlijke en gecoördineerde actie gemeente-gewest
een belangrijk ecologisch knelpunt oplost. De afstemming tussen beide
projecten heeft tijd gevraagd, doordat de collector Elversele-Tielrode (via
de Broekstraat) gelegen was in een gebied waarin men op zoek ging naar
potentiële overstromingsgebieden en diende rekening te houden met geplande dijkwerken.
De herinrichting van de dorpskern omvatte dus ook het heraanleggen van
de bestaande riolering in die straten, waardoor men het hemel- en afvalwater afzonderlijk van elkaar kan afvoeren. Het hemelwater wordt afgevoerd naar de Durme via bestaande grachten. Het afvalwater loopt via de
collector Elversele-Tielrode naar de zuiveringsinstallatie van Hamme. Bij de
uitwerking werden ook de heraanleg van delen van de Roomakkerwegel,
Antwerpse Steenweg (tussen St.-Jozefstraat en Kerkstraat) en Broekstraat
voorzien. De bestaande riolering loosde in de gracht ter hoogte van de
Broekstraat. De nieuwe riolering sluit aan op de afwaarts gelegen collector
richting Elversele.
Het authentieke karakter van de dorpskern wordt bewaard door het
gebruik van kleinschalige materialen, zoals betonstraatstenen, keien en
blauwe hardsteen. De uitbouw van het gescheiden stelsel ging gepaard met
grote inspanningen om het hemelwater van de particuliere woningen af te
koppelen.
Samengevat en prijskaartje. De werken betroffen de aanleg van gescheiden
riolering en de vernieuwing van de wegenis op het traject GentstraatDorpsplein, Antwerpse Steenweg tot Kerkstraat, Kerkstraat tussen B.A.
Heymanstraat en Antwerpse Steenweg, Sint-Jozef-, Broek- en Kaaistraat
(van Gildenhuis tot gemeentelijke parking). Totaal bedrag m.b.t. de riolering ten laste van RioP (rioolbeheerder): 1.050.000 euro (+ BTW). Totaal
bedrag van de werken in opdracht van de gemeente: 661.500 euro (+
BTW). Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (op de opening vertegenwoordigd door haar adviseur Michiel Van Peteghem, zittend midden op de
foto) subsidieerde de aanleg van de gescheiden riolering voor een bedrag
van 423.948 euro.

