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Infomarkt brengt gevolgen havenuitbreiding in kaart
De Vlaamse overheid heeft in Kallo een infomarkt georganiseerd voor
buurtbewoners over de plannen voor de havenuitbreiding. Een 250-tal
mensen kwam bekijken welke impact de plannen hebben op hun situatie.
Ook voor veel landbouwers zijn er grote gevolgen. “Omdat grond
schaars is, gaan we landbouwers begeleiden en stimuleren om over te
schakelen op teelten die minder grond vereisen”, zegt procesmanager
Jan Hemelaer.
Het
openbaar
onderzoek
naar
het
Gewestelijk
Ruimtelijk
Uitvoeringsplan voor de afbakening van het havengebied Antwerpen is
van start gegaan op 8 juni. De plannen kunnen ingekeken worden op de
gemeentehuizen van Beveren, Sint-Gillis- Waas, Zwijndrecht en
Stabroek en op het stadhuis te Antwerpen. “Omdat het om een complex
dossier gaat en ontwerpplannen nogal mistig kunnen zijn, organiseerde
de Vlaamse overheid een eerste infomarkt”, aldus Hemelaer.
De geplande havenuitbreiding op de Linkerscheldeoever treft 227
mensen. In totaal zijn er in het gebied nog 111 bewoonde woningen.
“Sinds de jaren '80 voert de overheid een beleid dat gericht is op de
vrijwillige aankoop van gebouwen in dit havenuitbreidingsgebied”,
zegt Maarten Goris van het departement Mobiliteit en Openbare Werken.
Zo is ruim 80 procent van de woningen en hoeves die rechtstreeks
betrokken zijn bij de havenuitbreiding en natuurontwikkeling, de
afgelopen jaren minnelijk aangekocht door de overheid.
Ook op de landbouw heeft de havenuitbreiding een belangrijke impact.
Heel wat boeren dreigen kleine of grote delen van hun grond te
verliezen. Eén van hen is Raf Weemaes uit Kieldrecht. “Ik wist dat ik
vijf hectare grond zou verliezen, maar nu blijkt het 25 hectare te
zijn, de helft van mijn cultuurgrond. Als dit er doorkomt, kan ik
mijn bedrijf wellicht opdoeken.”
Landbouwgrond is immers een schaars goed in de regio. “We denken
erover om via premies landbouwers aan te zetten om over te schakelen
naar teelten die minder grond vereisen, zoals de fruitteelt”, zegt

Hemelaer. Onduidelijkheid is er nog over 50 hectare in het gehucht
Prosperpolder. In een ander gebied hebben landbouwers uitstel
gekregen tot 2025.
Bron: VILT

