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bied, een verhoogde bezoekersdruk
en ga zo maar door.” 

Het natuurgebied Hobokense Polder
werd een halve eeuw geleden door
massaal burgerprotest gered van
woonuitbreidingsprojecten en wordt
sinds 1996 beheerd door Natuurpunt.
Ze weten dus waarover ze het hebben:
met meer dan 3.000 dieren- en plan-
tensoorten is dit het grootste natuur-
gebied van Antwerpen. 

Aangepast uitvoeringsplan
Voldoende argumenten zou je zeg-

gen om de overheid en CMB op andere
gedachten te brengen, toch? “De stad
heeft het Ruimtelijk Uitvoeringsplan
(RUP) laten aanpassen, betaald door
CMB. Daarop hebben we 1.447 be-
zwaarschriften ingediend. Plots trok
CMB de aanvraag in, zodat wij dach-

ten dat alles weer in orde zou komen.
Maar in de zomer, toen iedereen met
vakantie was, dienden ze een nieuwe
aanvraag in. Daartegen hebben we op-
nieuw 1.972 bezwaarschriften inge-
diend. En toch vergunde de stad het
project. Daarom tekenden we beroep
aan bij de provincie. We verwachten
begin mei een uitspraak. Mocht de
provincie het project vergunnen, stap-
pen we naar de Raad van Vergun-
ningsbetwistingen en als het moet
naar de Raad van State. Want zeg nu
zelf: momenteel willen ze een toren
van 47 meter hoogte bouwen. Dat is in
2022 toch niet meer aanvaardbaar op
die plek?” Bij wijze van protest bouw-
den de sympathisanten van Natuur-
punt zondag een muur vol tekeningen
en slogans op de Kaaien. 
JOHAN VAN BAELEN

GA
ZE

T V
AN

 AN
TW

ER
PE

N

ST
A

D
 E

N
 R

A
N

D HOBOKEN, ANTWERPEN 

Het protest van de aanhangers van
Natuurpunt gebeurde symbolisch
voor de hoofdkantoren van CMB op de
Scheldekaaien. “CMB heeft zijn oog
laten vallen op een terrein in een uit-
hoek van Blue Gate. Dat is een indus-
triegebied aan het eind van de Schel-
dekaaien – het oude Petroleum Zuid,
zeg maar – dat is berekend op 2.000
tot 2.500 werknemers. En op dat aan-
tal is het mobiliteitsplan ook voor-
zien.” 

“Als overtuigend element voegt het
bedrijf in het bouwdossier toe dat ze er
3.000 extra mensen kunnen tewerk-
stellen. Dat is krap als je weet dat Blue
Gate zelf maar berekend is op 2.500
mensen. Een mobiliteitsvisie die kan
tellen”, aldus een cynische Luk Smets.

Fauna en flora in gevaar
Het is niet het enige bezwaar van Na-

tuurpunt, dat ook de impact op het na-
tuurgebied zelf negatief beoordeelt.
Smets: “De site waar CMB wil bouwen
is geen natuurgebied, maar het wordt
er voor 80% door begrensd. Reken
daar nog 10% Schelde bij en je hebt
90% natuur rond de geplande cam-
pus.” 

“De campus en zijn bewoners zullen
zorgen voor lichtvervuiling, ze vor-
men een barrière op een belangrijke
trekvogelroute langs de Schelde, mo-
gelijk trekt de bouw ervan moerassen
droog tijdens de bouwwerkzaamhe-
den, we vrezen verlies van broedge-

“Een afschuwelijk voorbeeld 
van ruimtelijke wanorde” 

300 mensen protesteren aan CMB-hoofdkantoor tegen Maritieme Campus Hoboken

Op aangeven van Natuurpunt 
protesteerden zondag zowat 300 
mensen tegen de hoogbouwplannen 
van CMB op een enclave in de 
Hobokense Polder. “Het geplande 
gebouwencomplex is een afschuwelijk 
voorbeeld van Vlaamse ruimtelijke 
wanorde. Dat kan niet meer”, 
betoogde Luk Smets van Natuurpunt.

Met tekeningen en kartonnen dozen wierpen sympathisanten een symbolische 
muur op tegen de hoogbouwplannen van CMB. FOTO  JAN VAN DER PERRE

Jos was minstens even passioneel als
zijn broers waar het vuurwerk betrof,
maar hij werkte het liefst in de luwte.
Ze hadden de taken ook mooi ver-
deeld: Guy, de jongste, was de chemi-
cus van het trio. Eugène hield zich be-
zig met de synchronisatie van vuur-
werk en muziek en de impact van
kleuren in het vuurwerk. Jos was de
technieker van de drie en de man die
het afschieten van vuurwerk veiliger
maakte, onder meer met luchtdruk.
Maar er was meer dan vuurwerk mà-
ken, weet dochter Karin. “Onze vakan-

ties stonden ook in het teken van vuur-
werk. Zo bezochten we de vuurwerk-
festivals in Monaco en Cannes. Mijn
vader en zijn broers organiseerden zelf
ook zo’n festivals, bijvoorbeeld in
Knokke.” Toen die opdrachten min-
derden en minder gemeenten vuur-
werk bestelden, vielen de broers terug
op bestellingen voor het leger, de
NMBS en de politie. Zo maakten ze
bengaals vuur voor de politie, rookpot-
ten voor Defensie en knallers voor de
spoorwegen. Die moesten machinis-
ten extra waarschuwen voor werk-
zaamheden verderop.

Zeven generaties 
Kort na het overlijden van Eugène in
2000 werd de productie van Deurne
naar Nederland overgeheveld en niet
veel later verkochten de broers hun fa-
briek, die zeven generaties in de fami-

lie was geweest. “De eerste vermelding
vonden we in 1788”, zegt Karin. Het
bedrijf is opgericht in 1834. Dat was
eerst gevestigd in de Lange Beelde-
kensstraat, later op de Herentalsebaan
in Deurne.
Jos bleef tot aan zijn dood verknocht
aan Deurne. Hij woonde er met zijn
vrouw Maria in een serviceflat van Re-
sidentie Ravelsberg. “Hij heeft een
knak gekregen door corona en vooral
het overlijden van zijn jongste broer
Guy in mei 2020 heeft hem aangegre-
pen. Dat het oud herenhuis dat op de
Herentalsebaan dienst deed als kan-
toor van de NV Eug. Hendrickx stond

te verkommeren, vond hij verschrikke-
lijk. ‘Dat was tegen de afspraak’, zegde
hij steeds.” Jos Hendrickx laat een
echtgenote na, drie dochters, zeven
kleinkinderen en twee achterkleinkin-
deren. Zij herinneren zich hem als ras-
echte vuurwerkmaker, zo blijkt uit zijn
rouwbrief: ‘Als het vuurwerk vol kleur,
als de bloemekee heel fel. Een herin-
nering zo dierbaar. In gedachten geen
vaarwel’. (jvb)

i De plechtige uitvaart van Jos Hendrickx 
vindt plaats zaterdag 12 maart om 10 uur 
in de Sint-Rochuskerk, in de Deurnese St-
Rochusstraat.

Legendarisch familiebedrijf ging terug tot in 1780

Laatste vuurwerkmaker Jos 
Hendrickx (90) overleden

DEURNE 

De broers Hendrickx voor hun kantoor in Deurne: van links af Jos, Eugène en 
Guy. FOTO  RR

Vuurwerkmaker Jos Hendrickx 
overleed woensdag op negentigjarige 
leeftijd. Jos was de laatste van drie 
illustere broers vuurwerkmakers uit 
Deurne, en was ook de oudste. Het 
pyrotechnisch bedrijf kan adelbrieven 
voorleggen die teruggaan tot in 1780.

Luk Smets 
Natuurpunt 

"“De campus en zijn 
bewoners zullen 
zorgen voor 
lichtvervuiling, ze 
vormen een barrière 
op een belangrijke 
trekvogelroute langs 
de Schelde en 
mogelijk trekt de 
bouw ervan 
moerassen droog."
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