
OPEN BRIEF / OPROEP AAN DE BEVOEGDE OVERHEID 
 

 

Hoboken, 1 maart 2021 
 
 
Betreft: plannen voor de bouw van een Maritieme Campus Antwerpen in de Hobokense Polder 
 
Geachte mevrouw de minister Demir 
Geachte burgemeester De Wever 
Geachte dames en heren schepenen van de stad Antwerpen 
 
Op 20 februari laatstleden eindigde het openbaar onderzoek van de plannen om in de Hobokense 
Polder, op de vroegere ‘BP-site’, de Maritieme Campus Antwerpen te bouwen. 
Zoals mag blijken uit het uitvoerig gedocumenteerde bezwaarschrift dat Natuurpunt op 19 februari 
heeft ingediend en dat u op onze website vindt, zal dit project het natuurgebied dat de Hobokense 
Polder is, blijvend aantasten. Wij menen daarom dat dit project op deze plaats niet kan worden 
vergund. 
Wij vertegenwoordigen een groot aantal burgers en organisaties en weten ons gesteund door meer 
dan dertienduizend burgers die hun handtekening onder onze petitie hebben geplaatst, alsook door 
de meer dan 1400 medeburgers die een individueel bezwaarschrift hebben ingediend.  
 
Via dit schrijven roepen wij u en uw bevoegde collega's op om deze aanvraag dan ook af te keuren. 
 
Bovendien verzoeken wij u om voor het projectgebied een visie te ontwikkelen die beter aansluit bij 
de waardevolle landschappelijke, ecologische en sociale context. In het projectvoorstel Groenpoort 
reikte Natuurpunt daarvoor reeds concrete ideeën aan. 
Een unieke kans om binnen het kader van de Vlaamse ‘Blue Deal’ een uitzonderlijk Antwerps ‘wetland’ 
te realiseren, ligt binnen handbereik. Natuurpunt staat open voor verdere dialoog over zijn project, 
alsook voor constructieve samenwerking rond de uitvoering ervan. 
 
Bij onze acties weten wij ons gesteund door de geldende regelgeving en de actuele inzichten inzake 
duurzame ruimtelijke ordening. Een visionair natuurproject steunen dat hier getrouw aan 
beantwoordt, zou dan ook zonder meer getuigen van goed openbaar bestuur. 
 
Wij rekenen op u! 
 
Hoogachtend, 
 

• Natuurpunt vzw 

• Bond Beter Leefmilieu 

• Grootouders voor het Klimaat 

• Landschap vzw 
 
Natuurpuntregionalen  

• Natuurpunt Schijnvallei 

• Natuurpunt Waasland  
Natuurpuntafdelingen 

• Natuurpunt Hobokense Polder vzw 

• Natuurpunt Zuidrand Antwerpen 

• Natuurpunt Antwerpen Stad  

• Natuurpunt Aartselaar 
 
 
Contact: Luk Smets, 0477 66 94 32, info@hobokensepolder.be  

https://www.hobokensepolder.be/Groenpoort/bezwaar.html
https://secure.avaaz.org/community_petitions/nl/burgemeester_en_schepencollege_antwerpen_red_de_hobokense_polder/?tIssyab
https://www.hobokensepolder.be/Groenpoort/groenpoort.html
mailto:info@hobokensepolder.be

