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de uitkomst zal zijn. “Maar we zullen
ons alleszins tegen de plannen blijven
verzetten”, zegt hij. “Krijgen we geen

gelijk bij de provincie, dan stappen we
naar de Raad voor Vergunningsbe-
twistingen.” (jas)

Een ontwerpbeeld van de Maritieme Campus, gezien vanop de Schelde. FOTO CMB

nieuwe tramplan is om een betere
basisbereikbaarheid te krijgen.

Vlaams minister Lydia Peeters (Open
Vld) hoopt tegen juli van volgend jaar
van start te kunnen gaan met de nieu-
we tram- en busnetten. Of dat in de
Vervoerregio Antwerpen lukt, zal
vooral afhangen van hoelang het
duurt voor er een nieuw plan op tafel
ligt en of daar wel een draagvlak voor
is in de 32 gemeenten die deel uitma-
ken van deze regio.

Ondertussen zegt de PVDA opgelucht
te zijn dat het plan van de baan is. Na PATRICK VAN DE PERRE

protest van reizigers, chauffeurs en
ook van de PVDA trekt de Vervoer-
regioraad de stekker uit het tramplan
van De Lijn, klinkt het bij de linkse op-
positiepartij.

“Meer budget”
“Nu is het tijd om ons openbaar ver-

voer zélf te redden: met meer budget.
Zodat er na al de slechte plannen ook
eindelijk een goed plan kan komen
voor de mobiliteit in Antwerpen”, zegt
Vlaams Parlementslid Jos D’Haese. 

“De campus zal voor 90% omringd
worden door natuur. Dat kan voor ons
niet. De Antwerpse haven is een veel
logischere keuze voor dit project.”

Tekeningen
Om het protest nog eens in de kijker

te zetten, voert Natuurpunt opnieuw
actie, op zondag 6 maart vanaf 14u,
voor het hoofdkantoor van rederij
CMB. “Daar willen we onze protest-
stem nog eens laten horen”, zegt
Smets. “We vragen aan iedereen om
tekeningen mee te nemen van die za-
ken die de Hobokense Polder typeren:
bomen, bloemen, Galloway koeien,
vossen, vogels,... De bedoeling is dat
we daar een groene muur mee maken
op de Scheldekaaien, voor CMB.”

Behalve de tekeningen, waar ook il-
lustratrice Zahra Eljadid aan mee-
werkt, wordt er ook muzikaal bezoek
verwacht. Zo komt de Antwerpse rap-
ster Hind Eljadid langs.

Het is de provincie Antwerpen die
zich voor 5 mei moet uitspreken over
het beroep van Natuurpunt. Voor Luk
Smets is het moeilijk in te schatten wat
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De VVR moest zich maandag buigen
over de meest recente versie van het
nieuwe tramplan dat De Lijn maakte
voor de Antwerpse regio. Tot een
stemming is het echter niet gekomen.
Wel vraagt de VVR aan De Lijn om in
overleg met reizigersorganisatie Trein-
TramBus het plan opnieuw te bekijken
en aan te passen.

Tenzij de Vlaamse regering er anders
over beslist, is het al de tweede keer
dat De Lijn gevraagd wordt om de
plannen voor de hervorming van het
tramnet opnieuw te bekijken. De VVR
zegt te beseffen dat het noodzakelijk is
om het tramnet te reorganiseren,
maar kan zich niet in het huidige voor-
stel vinden.

Mortsel
Een eerste versie van het plan kreeg

vorig jaar al tegenwind vanuit onder
meer Mortsel. Daar zou tramlijn 7
verdwijnen. Daarom werd het plan
aangepast. Maar ook de nieuwe versie
werd op forse kritiek onthaald.

Tramlijn 7 mocht in het huidige plan
blijven, maar daar stond tegenover dat
tramlijn 15 verdwijnt. Net zoals tram-
lijn 4, die ook al in het eerste plan ge-
schrapt was. De bedoeling van het

Nog steeds geen akkoord 
over tramlijnen 4, 7 en 15

De Lijn moet in overleg met reizigersorganisatie TreinTramBus opnieuw naar tekentafel

Er is geen akkoord bereikt over het 
nieuwe Antwerpse tramplan. De 
Vervoerregioraad Antwerpen (VVR) 
vraagt aan De Lijn om het plan 
opnieuw te bekijken. Dat moet 
gebeuren in overleg met 
reizigersorganisatie TreinTramBus.

De reorganisatie van het tramnet is opnieuw van tafel. Onder meer tramlijn 15 is 
voorlopig gered. FOTO MARC HERREMANS

De lokale Natuurpuntafdeling Hobo-
kense Polder heeft beroep aangete-
kend tegen de vergunning die de stad
Antwerpen verleende voor de bouw
van de Maritieme Campus Antwerpen
(MCA) van rederij CMB naast het na-
tuurgebied Hobokense Polder.

Het is de bedoeling dat er op de Mari-
tieme Campus Antwerpen, een com-
plex van 40.000 vierkante meter, op
termijn verschillende Belgische en
buitenlandse bedrijven aan innovaties
in de scheepvaart zouden werken. 

Luk Smets van Natuurpunt bena-
drukt dat ze inhoudelijk geen pro-
bleem hebben met het project. “Maar
we verzetten ons tegen de locatie,
midden in de Hobokense Polder, een
waardevol natuurgebied”, zegt Smets.

Natuurpunt gaat zondag 6 maart actie 
voeren tegen de komst van de 
Maritieme Campus, vlak naast het 
natuurdomein Hobokense Polder. Ze 
roepen iedereen op hun familie op te 
trommelen en tekeningen te maken 
over het natuurgebied om zo de actie 
extra kracht bij te zetten. 

Nieuw protest in de maak, uitspraak provincie voor 5 mei

Natuurpunt blijft strijden 
tegen Maritieme Campus

HOBOKEN 

Jos D’Haese
Vlaams Parlementslid
(PVDA)

“Nu is het tijd
om ons 
openbaar

vervoer zélf te redden: 
met meer budget. 
Zodat er na al de 
slechte plannen ook 
eindelijk een goed 
plan kan komen voor 
de mobiliteit in 
Antwerpen.
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