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Rederij CMB deelt een nieuwe concepttekening van de Maritieme Campus Antwerpen, in
lijn met de huidige plannen. Plannen waartegen de natuurverenigingen zich nu ook
verzetten met een open brief.

Op de bovenstaande illustratie krijgt u een voorsmaakje van hoe de Maritieme Campus
Antwerpen eruit zou kunnen zien, gebaseerd op de plannen zoals ze nu voorliggen. "De
concepttekening is gebaseerd op de plannen die bij de bouwvergunning zijn ingediend", zegt
CMB-woordvoerder Katrien Hennin. 

Open brief

Het verzet tegen het project blijft aanhouden. Nu de termijn voor het indienen van officiële
bezwaarschriften is afgelopen, sturen de natuurverenigingen Natuurpunt vzw, Bond Beter
Leefmilieu, Grootouders voor het Klimaat en Landschap vzw een open brief aan Vlaams

Natuurverenigingen schrijven open brief tegen plannen
Maritieme Campus

  2 maart om 12:19

Concepttekening van Maritime Campus Antwerp - © CMB

Welkom, Luk 
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Labels: Maritieme Campus stad Antwerpen Natuurpunt Hoboken

milieuminister Demir, Antwerps burgemeester De Wever en het schepencollege van de stad
Antwerpen. In die brief worden de beleidsmakers opgeroepen de huidige CMB-plannen af te
keuren ten voordele van het project 'Groenpoort', een eigen projectvoorstel vanuit Natuurpunt
voor de invulling van de site, die grenst aan het Natuurgebied Hobokense polder. 

Geen debat via media

CMB reageert: "Wij wensen niet verder te reageren omdat wij een dialoog aan tafel
constructiever vinden dan via de media. Het is jammer voor het project en voor de omwonenden
dat er geen bereidheid is om aan tafel te komen en om het project te leren kennen."

In de Antwerpse gemeenteraad diende PVDA een motie in tegen de plannen voor de Maritieme
Campus, die evenwel werd weggestemd. Ook Groen is kritisch voor de plannen. "Mooi project,
verkeerde plaats", vat raadslid Ilse van Dienderen het samen. 

Michiel Leen

Manuport Logistics doet grootste overname ooit

Johan De Brauwer (ex-Rotra) nieuwe topman Ziegler België en Luxemburg

Bufferdijk van 11 kilometer om polder af te schermen van Waaslandhaven

Seabow haalt nieuwe Chinese containerdienst naar Zeebrugge

Piekseizoenstoeslag MSC al hoger dan vroegere zeevracht
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