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Het ontwerpbeeld van waarvoor CMB nu een vergunningsaanvraag doet. Op termijn zou het project groter kunnen worden, zoals in eerdere ontwerpbeelden te zien was.  — © CMB/MCA

Petitie tegen maritieme campus 2.500 keer getekend

HOBOKEN - Een online petitie van Natuurpunt tegen de bouw van de Maritime Campus Antwerp (MCA) aan de Hobokense Polder was donderdagavond al
ongeveer 2.500 keer getekend. Overleg tussen Natuurpunt en CMB veranderde niets aan de standpunten van beide partijen.
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“Planologisch kan het niet dat zo’n groot project in een natuurgebied wordt opgericht. De gevolgen voor de rust en uitzicht in het prachtige natuurgebied
Hobokense Polder zullen immens zijn”, schrijft Natuurpunt bij de petitie die op 11 november is gelanceerd. Verder is er ook campagne gevoerd met spandoeken
aan het natuurgebied, online verspreide pamfletten en een filmpje waarin Natuurpunt oproept om bezwaarschriften in te dienen zodra dat kan.

Dinsdagavond hebben de mensen van Natuurpunt en technische medewerkers van CMB een videogesprek gehad over de situatie. “Het ging weer over de
botanische indeling van de site. Wij willen het over de essentie hebben: de volume en locatie van het project. Er is plaats genoeg verderop bij Blue Gate”, zegt
Luk Smets van Natuurpunt.

CMB (Compagnie Maritime Belge), dat een vergunningsaanvraag heeft ingediend voor de bouw van het project, heeft moeite met het standpunt van
Natuurpunt. “Er zijn al gesprekken geweest over wat we van plan waren en op welke manier, twee jaar geleden al. Maar nu we een bouwvergunning aanvragen,
is er plots tegenstand van Natuurpunt”, zegt Bart Huybrechts. “Voor alle duidelijkheid: het gaat hier over de voormalige BP-site en dus niet over natuurgebied.
De opmerkingen op dat vlak van Natuurpunt en de andere niet onderbouwde standpunten die zij innemen, maken de dialoog heel moeilijk. ”
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