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INHOUD
Tweede editie van de Bufferroute op 11 december
Auditeur wijst verzoek tot nietigverklaring S-IHD Schorren
en Polders Beneden-Schelde af
Landbouwers zorgen voor een vlotte aanpak van de eerste
bodemonderzoeken

TWEEDE EDITIE VAN DE BUFFERROUTE OP 11 DECEMBER

Schrijf nu in

Eind vorig jaar organiseerden we een eerste inspraakronde over de buffer tussen de
Waaslandhaven en de omliggende polders en dorpen, de zogenaamde Bufferroute.
Het is de bedoeling om een ononderbroken bufferdijk aan te leggen vanaf de
Watermolendijk in Verrebroek, langs Drijdijk, Putten Weiden en Putten Hoog tot aan
de Schelde bij Doel.
Op basis van de inspraakreacties maakten de onderzoekers een aantal ontwerpen
voor de bufferdijk. In december leggen ze deze eerste ontwerpen uit tijdens korte
wandelingen in het projectgebied. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de
gemeente Beveren.

Graag nodigen we u dan ook uit op
de tweede editie van de Bufferroute.
Op zaterdag 11 december 2021
wandelen we op drie locaties langs
de toekomstige bufferdijk, telkens
om 10.30 u, 12.30 u en 14.30 u:
1. Leefbaarheidsbuffer Doel
2. Blikken - Middenstraat- Putten Hoog
3. Drijdijk - Spaans Fort
Een geleide wandeling duurt ongeveer 1
uur en verloopt over een afstand van een
tweetal kilometer.
Enkele dagen voor vertrek van de
wandeling ontvangt u van ons een
bevestigingsmail met daarin alle
praktische info zoals vertrekpunt,
parkeermogelijkheden, enz.

Om het coronaveilig te houden, is het nodig dat u zich vooraf inschrijft.
Dat kan via deze link.
Wees er snel bij, want we moeten het aantal plaatsen noodgedwongen beperkt
houden. Elke inschrijving is dus persoonlijk. Dat betekent ook dat wie inschrijft, zelf
aan 1 wandeling vanop 1 locatie kan deelnemen. Wenst u met meerdere gezinsleden
of leden van uw organisatie deel te nemen, dan is het nodig dat iedereen zich
afzonderlijk inschrijft.
Tijdens de wandeling gidsen we u doorheen de eerste ontwerpen voor de buffer, met
focus op de locatie waar u voor kiest.

AUDITEUR WIJST VERZOEK TOT NIETIGVERKLARING S-IHD SCHORREN EN
POLDERS BENEDEN-SCHELDE AF
In november 2019 dienden de Polder Land van Waas en de VZW
Landbouwgemeenschap Wase Polders bij de Raad van State elk een verzoek in tot
nietigverklaring van het Besluit over de Specifieke Instandhoudingsdoelstellingen (SIHD) van LSO (of voluit: het BVR van 17 mei 2019 tot wijziging van bijlage 2 bij het
BVR van 17/3/2017 houdende vaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen en
prioriteiten voor de met toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen SBZ "BE
2301336 Schorren en polders van de Beneden-Schelde").

Voor ECA is dit Besluit belangrijk omdat het een kader vormt om natuurcompensaties
aan te wijzen.
In één van de ingediende zaken bij de Raad van State adviseert de auditeur nu om
het vernietigingsverzoek af te wijzen en de overheid dus gelijk te geven.
Zoals steeds is het nu afwachten of de Raad van State het advies van de auditeur al
dan niet volgt.

LANDBOUWERS ZORGEN VOOR EEN VLOTTE AANPAK VAN DE EERSTE
BODEMONDERZOEKEN
Dankzij een constructieve samenwerking tussen de onderzoeksbureaus en de
landbouwers konden de eerder aangekondigde bodemonderzoeken in het kader van
ECA succesvol starten.
De onderzoeksbureaus plannen de bodemonderzoeken in overleg met de
landbouwers in functie van de oogst per terrein.
Vanaf januari 2022 worden er ook sonderingen en boringen uitgevoerd, die enkele
maanden in beslag zullen nemen.

Met vragen kan je terecht bij Maarten Goris, omgevingsmanager ECA
E: info@cpeca.be

