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e-mail burgemeester@temse.bewoensdag 14 november 2012

TEMSE EN DE SCHELDE
Temse heeft een tijdloze constante: de Schelde. De stroom is mede de 
architect van de gemeente. 

De Schelde was van in het prille begin de levensader. In tijden dat 
er nauwelijks transportmogelijkheden waren, was het water als 
verbindingsweg van uitzonderlijke betekenis. Mede daardoor groeide 
Temse van in de vroege Middeleeuwen uit tot een voornaam dorp, één 
der belangrijkste in het Land van Waas. Ter illustratie: het heeft ook een 
Franse benaming: Tamise. 
Als getijdenrivier veroorzaakte de Schelde geregeld overstromingen. Zij 
creëerden zeldzame natuurgebieden en maakten gronden vruchtbaar, 
wat een rijke landbouw in de hand werkte. Honderden jaren vormde de 
landbouw de voornaamste bedrijvigheid. 
Tijdens de Middeleeuwen verzorgden botters (type vissersvaartuig) 
de visvangst op de Schelde. Plaatselijke vissers bleven actief tot het 
eerste kwart van de 20ste eeuw. In Temse was een rijke oogst aan meivis, 
paling, spiering, brasem, snoek, steur, steurkrab, baars, zalm, elft... De 
visvangst in de Schelde vormde een rechtstreekse toeleveringsbron 
voor de restaurants. Eén van de vangsten zorgde voor Temses culinaire 
specialiteit: paling in ’t groen. De verontreiniging van de Schelde leidde 
begin jaren ’50 tot de verdwijning van de vissen. De jongste jaren is 
opnieuw vis waargenomen en wordt o.m. terug paling gevangen. 
Doorheen de eeuwen kende Temse vele schippers. Reeds vóór de 
17de eeuw bestond een bloeiende schippersgilde. In de 17de eeuw werd 
ook een kaaiwerkers- en zakkendragersreglement opgesteld, wat wijst 
op een uitgebreide havenactiviteit. Zij kreeg een modern karakter en 
ruimere mogelijkheden door de aanleg van de kaai (1911-1913) en 
bracht een legendarisch volkstype voort: de kaailopers. Tot vandaag is 
de havenactiviteit in stand gehouden. 
In de 16de en 17de eeuw bestonden in Temse kleine scheepsbouwwerven. 
In 1829 ging de Boelwerf van start. Zij evolueerde tot een werf met 
wereldfaam: middelgroot qua omvang, toonaangevend inzake kwaliteit. 
Decennialang vormde de werf een hefboom tot welzijn en welvaart. In 
1982-1984 telde zij 3.500 werknemers. De gronden van de Boelwerf 
spelen tot vandaag een belangrijke rol: er groeien 900 woongelegenheden 
en in de KMO- en industriezone zijn 60 bedrijven gevestigd, die meer 
dan 1.000 mensen tewerkstellen. 
Temse heeft ook de nadelen van zijn ligging ervaren. Geregeld werd het 
door overstromingen geteisterd. In de 20ste eeuw was er 4x watersnood: 
1906, 1930, 1953 en 1973 (de overstroming van september 1998 was 
niet te wijten aan de Schelde). 
Temse dankt zijn toeristische faam op de eerste plaats aan de Schelde: 
bereikbaarheid, boottoerisme, kaai met horeca, standbeelden, 
pleisterplaatsen, skyline... De Schelde was eeuwenlang ook visvijver en 
zwembad, bron van gezonde ontspanning. Watersport is een constante 
sinds ca. 1900. Ook de 2 bruggen maken deel uit van het toeristisch 
patrimonium. 
Volgens de legende bereikte de H. Amelberga (8ste eeuw) Temse op een 
grote steur via de Schelde. Het verhaal gaat dat steuren in Temse zijn 
waargenomen tot na W.O. II en dat de laatste vis die er is opgemerkt 
een steur was. 
De Schelde leeft in Temse ook voort in Scheldestraat, Scouselestraat, 
Schauselhoekstraat, Schauselbroek en Scheldepark. De schuilnamen 
van de schrijvende Temsenaars Martin De Ryck en Jean Boeykens (ook 
schilder) zijn resp. Rolf van Scheldelande en Gwijde van Schelderode. 

De Schelde en de kaai horen bij elkaar als het strand bij de zee.
De optimalisering van de kaai wordt één van de voornaamste projecten 
van de komende legislatuur.

Burgemeester Luc De Ryck met
havenmeester Willy Van Britsom

PRINSVERKIEZING
Zaterdag 17 november

Café ‘t Vermoeden Markt Temse
Begin om 20.11 u

Kandidaat

Eredame in 2007 en 2010 van Prins Davy I
CHRISTINE
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Verantwoordellijke uitgever: Waaslandse Videoclub Temse - Karel Aubroecklaan 6, 9140 Temse

Zakenkantoor Blommaert-Livens - Schrijnwerkerij Marc Smet - Creato Keukens - Crea�es Mar�ne Dierick - Heyman Reference
Taverne De Hoogpoort - Gemeente Temse - Drankenhandel Hinderdael - Keurslagerij Marnik - Brood en banket Wauters
Tuincentrum Van Buynder - Op�ek Van Driessche - SBR Sport - An�ek-Atelier Van den Broeck - Restaurant De Sonne

VRIJDAG 16 NOVEMBER - ROXY - TEMSE - 20:00

www.vid
eoclubtemse.be

GALAPROJECTIE
WAASLANDSE VIDEOCLUB


