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EINDEJAARSWENS VAN VOORZITTER FILIP BOELAERT
2022 wordt een belangrijk jaar voor ECA.
Ik hoop van harte dat we begin 2022 belangrijke stappen vooruit kunnen zetten in
het overleg met alle partijen. Uitgangspunt daarbij is om het ommeland van de haven
van Antwerpen een duurzame toekomst geven, waarbij de belangen van de
verschillende partners in de regio hun plaats kunnen krijgen.
Voor ECA ronden we het studiewerk het komende jaar af, zodat we nog in de loop
van 2022 de eerste stap voor de projectbesluiten voor de Westelijke Ontsluiting en
daarna de Containercluster LSO kunnen zetten. Verder willen we eind 2022 de
milieueffectrapportage voor de Noordzeeterminal starten. Uiteraard zullen we dat
blijvend doen in nauw overleg met jullie allen.
Ik wens u graag een gezond en gelukkig jaar toe.
Filip Boelaert
Voorzitter task force ECA

DOCUMENTEN ACTORENOVERLEG 9/12 ONLINE
Op donderdag 9 december 2021 organiseerden we een online ECA-actorenoverleg.
U kan de documenten van dit overleg hier downloaden:

- Presentatie
- Integrale opname van het overleg
- Verslag
Tijdens het overleg werden diverse onderzoeksresultaten voorgesteld. De drie
afgewerkte rapporten kan u hier downloaden:
- Nautische aspecten 'duplex'
- Nautische aspecten Noordzeeterminal
- Landbouweffectenrapport

TERUGBLIK OP DE BUFFERWANDELINGEN
Op zaterdag 11 december organiseerden we verscheidene Bufferwandelingen.
Op 3 locaties langs de (toekomstige) bufferdijk kregen deelnemers informatie en
inzage in de eerste ontwerpen per buffersegment. Ze maakten ook korte
verkennende wandelingen in het projectgebied.
45 enthousiaste deelnemers en enkele nieuwsgierige voorbijgangers deelden eigen
inzichten, suggereerden voorstellen en stelden kritische vragen.
Het verslag in woord, het verslag in beeld en alle visualisaties kunt u
bekijken/downloaden op www.cpeca.be/bufferroute.
De visualisaties per locatie kunt u hier ook afzonderlijk downloaden:
•
•
•

Spaans Fort - PDF 15,8 MB
Polderheuvel - PDF 19,6 MB
Landschapshoofd Doel - PDF 27,1 MB

Wenst u eigen suggesties na te sturen? Dat kan nog tot en met vrijdag 7 januari
2022 via het mailadres info@cpeca.be.

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

