
Antwerpen, 24 maart 2022. Provincie gebouw. 

Geachte Deputé Luk Lemmens, 

Wij zijn hier met een kleine afvaardiging van de grote familie 
Natuurpunt Hobokense polder. De reden van ons bezoek is u wel 
bekend: ons beroep tegen de toekenning van de bouwvergunning voor 
het nieuwe maritiem centrum MCA van bouwheer CMB 
Wij hebben geen enkel bezwaar tegen dit centrum dat in de maritieme 
wereld wil werken aan meer ecologisch verantwoorde ontwikkelingen. 
Waar we wel ontevreden en verontwaardigd over zijn, is de plaats waar 
dit centrum zou gebouwd worden. Op de oude petroleumsite, voor een 
stuk in het natuurgebied Hobokense Polder. De impact van dit gebouw 
in glas en tot een hoogte van 70 meter, dat is nog 12 meter hoger dan 
het provinciegebouw, is voor dit gebied geen meerwaarde maar een 
storende factor: belemmerde vogeltrek, rust voor de andere dieren en 
ook voor de wandelaars, het is een rustgebied voor alle levensvormen. 
Een neveneffect is het dreigende verkeersinfarct dat zal veroorzaakt 
worden in de regio zuidkaaien en aansluiting naar de ring en verbinding 
met Hoboken. Een voorbeeld daarvan is nu al te merken, door de 
huidige wegenwerken dreigt Hoboken onbereikbaar te worden
Een maritiem gebouw hoort thuis in het centrum van de haven, zo kan 
het zijn expertise best oefenen en toepassen. Trouwens in de haven is 
er plaats genoeg. 
Wij durven dan ook verwachten dat U  ,  met grote wijsheid zult 
afwegen wat de juiste beslissing zal worden in dit dossier en dat u na 
raadpleging van de juiste mensen, uw collega's kan overtuigen om dit 
project te laten herzien en niet goed te keuren. 
We willen u daarom enkele pareltjes van natuurtekeningen aanbieden. 
Deze zijn gemaakt bij onze actie begin deze maand op de kaai aan het 
CMB gebouw. Ze kunnen u dagelijks inspireren voor een juiste aanpak . 

Bedankt dat u naar ons wil luisteren en met respect voor uw werk. 

De vele vrijwilligers van de Hobokens Polder. 


