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Ballonnen moesten aantonen hoe hoog het complex wordt. — © Joris Herregods

Natuurpunt drijft protest op tegen maritieme campus Hobokense Polder
Hoboken - Natuurpunt Hobokense Polder, dat het natuurgebied beheert, heeft zondagmiddag actie gevoerd tegen de Maritieme
Campus Antwerpen (MCA). Dat bedrijfsterrein moet tegen 2023 dé plek worden voor onderzoek naar de vergroening van de
scheepvaart. Maar Natuurpunt vreest dat het project een te grote impact zal hebben op de Polder rond het terrein.
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Tijdens de coronaveilige actie gingen enkele ballonnen aan een koord de lucht in. Die symboliseren hoe hoog de gebouwen van de
maritieme campus worden. Onder de ballonnen de letters ‘Why MCA?’, net als op een spandoek, en een verwijzing naar het nummer ‘YMCA’.
‘Waarom MCA?’, dus. De actievoerders bedoelden daarmee niet waarom er zo’n campus wordt ontwikkeld. Hun vraag is waarom die aan de
Polder gebouwd moet worden.
“We worden te makkelijk geklasseerd als groene dromers die geen oog hebben voor de ontwikkeling van de Antwerpse Haven”, zegt Jan
Bosmans. Hij neemt als bewoner van Polderstad en voormalig hoofdredacteur van medische tijdschriften het woord voor de actievoerders.
“Maar we hebben hier een waardevol stukje natuur op 4 km van de Onze-Lieve-Vrouwetoren. Het is onze plicht om te zorgen dat het in zo
goed mogelijk stand blijft. Door er zo’n mammoetcomplex naast te bouwen is dat onmogelijk. Kan dat niet in de haven?”
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Vergunning gevraagd
Scheepvaartbedrijf CMB heeft een omgevingsvergunning gevraagd voor een zone van 40.000 vierkante meter en een gebouw van 45 meter
hoog. Er zullen normaal gezien 500 tot 700 mensen aan het werk gaan. Het is de bedoeling de site daarna uit te breiden. Op termijn is het de
bedoeling er tientallen Europese bedrijven te huisvesten in een broeihaard voor innovatie en vergroening in de scheepvaart. Dat betekent:
nog aanzienlijk meer gebouwen en werknemers. Over die uitbreiding volgen nog gesprekken met de stad Antwerpen.
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Natuurpunt Hobokense Polder en omwonenden vrezen voor het effect van die campus op het gebied en de omgeving. Het is een visuele
verstoring van het landschap vinden ze, het zal het leefgebied van zoogdieren en vogels verstoren, zal voor een verkeersoverlast zorgen
omdat de locatie moeilijk bereikbaar is en zorgt voor veel meer bezoekersdruk in het natuurgebied. Want de de werknemers zullen joggen,
wandelen en picknicken in het gebied.
Natuurpunt moedigt zo veel mogelijk mensen aan om bezwaar aan te tekenen en een petitie is ondertussen al meer dan 11.000 keer
getekend. Bart Huybrechts van CMB wil geen uitgebreide reactie kwijt. “Ik wil geen polemiek met de mensen van Natuurpunt opstarten via
de media”, zegt hij. “Wij hebben in het verleden een gesprek gehad. Daar moesten wij heel hard op aandringen. En we blijven open staan
voor overleg. Het is de keuze van Natuurpunt om dit via de media te doen.” Natuurpunt Hobokense Polder gaf eerder al aan dat de
gesprekken die CMB wil voeren, voor hen niet genoeg ruimte voor verandering laten.

