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JEROEN BERNAER
HOBOKEN Het metaalverwer-

kingsbedrijf Umicore onderhan-
delt met de stad Antwerpen en de
Provinciale Ontwikkelingsmaat-
schappij (POM) om de Adolf Grei-
nerstraat af te sluiten. Het bedrijf
had eerst terreinen aan een kant
van de straat, maar breidde uit
naar de overkant. De afsluiting
van de weg zou voor het metallur-
giebedrijf handig zijn. Omdat er
geen auto’s van bewoners meer
zouden langsrijden, zou het be-
drijf met minder zware veilig-
heidsvoorschriften rekening
moeten houden. ‘In ons bedrijf
liggen producten opgeslagen die
slecht zijn voor de gezondheid’,
zegt Hugo Morel, vice-president
van de Umicorevestiging in Ho-
boken. ‘Een straat dwars door
zo’n bedrijf is uiteraard een slech-
te zaak. Als hier geen doorgaand
verkeer meer is, zal minder stof
opwaaien en er dus minder ver-
vuiling zijn.’

Hemiksem

Umicore vroeg dertig jaar gele-
den al om de Greinerstraat af te
sluiten. Toen waren er veel min-
der auto’s dan nu en was de straat
voldoende als verbinding tussen
Hoboken en Hemiksem. Nu dat
niet meer het geval is, zou de
straat verbreed moeten worden.
Voor Umicore is dat een reden te
meer om de straat te laten afslui-
ten.
In ruil wil het bedrijf zijn perce-
len op het grondgebied van He-
miksem aan de POM verkopen.
Die wil al enkele jaren meer in-
dustriegebieden creëren langs de
Scheldeboord. Umicore gebruikt
de terreinen in Hemiksem niet en
zou ze bij een verkoop niet voort

hoeven te saneren.
Maar de Greinerstraat is de snel-
ste verbinding tussen de Hobo-
kense wijk Moretusburg en He-
miksem. Als de weg effectief
wordt afgesloten, moet er dus een
alternatieve weg komen. Voor de
aanleg van die nieuwe route be-
staan vijf scenario’s. Een ervan
omvat een ondertunneling van de

Greinerstraat. Een andere oplos-
sing is een weg naast de spoorweg
die van noord naar zuid langs
Umicore loopt. Volgens het be-
drijf en de POM is ook een weg
mogelijk ten westen van het be-
drijf, langs de kaaien van de
Schelde. Maar Ludo Van Campen-
hout (Open VLD), Antwerps sche-
pen van Openbare Werken, vindt

dat geen aanvaardbare optie. ‘We
willen de oever van de Schelde als
wandel- en fietsgebied behouden.
Het is niet de bedoeling om er een
autoweg van te maken.’ 
Ook Mie Branders (PVDA), dis-
trictraadslid in Hoboken, zegt dat
een weg langs de Schelde geen op-
tie is. ‘Het zou de meest logische
oplossing zijn, maar is niet opge-

nomen in het ontwerp.’
Maar de onderhandelingen tus-
sen Umicore, stad en POM gaan
niet alleen over de Greinerstraat. 

School 

Ook de verhuizing van het school-
tje in de Hobokense wijk More-
tusburg, die net naast de fabriek
ligt, komt ter sprake. De zware
metalen die Umicore al jarenlang
verwerkt, hebben de bodem van
Moretusburg zwaar vervuild.
Voor de kinderen van de wijk kan
die verontreiniging schadelijke
gevolgen hebben. Umicore zou de
bouw van een nieuwe school in
een niet-vervuild deel van Hobo-
ken mee financieren. Intussen
zoekt het bedrijf mee naar een ge-
schikte locatie.
Sommigen twijfelen aan de goede
bedoelingen van het bedrijf. ‘Het
is verdacht dat de firma het
schooltje plots wil verhuizen, net
nu de sanering van de grond in de
wijk bezig is’, zegt Branders. ‘Het
manoeuvre past duidelijk in een
plan om alle levende aders uit
Moretusburg te halen, zodat een
uiteindelijke onteigening van de
wijk aanvaardbaar wordt.’
Die onteigening vormt volgens
Branders de laatste fase in de
plannen. Zo moet het voor Umi-
core mogelijk worden om een buf-
ferzone in te stellen tussen zijn
terreinen en de woongebieden.
Branders vermoedt dat daarvoor
Moretusburg volledig, of toch een
groot deel, zou moeten verdwij-
nen. Maar Hugo Morel weigert
het woord “bufferzone” in de
mond te nemen. ‘Alleen als er
steeds strengere milieunormen
komen die we niet meer kunnen
halen, wordt een bufferzone een
optie.’
Toch heeft Umicore zelf plannen
om tussen de spoorweg en zijn
terreinen bufferzones te creëren.
Die zouden op de grond van Umi-
core komen en dus geen onteige-
ningen vragen. ‘De overgangszo-
nes passen binnen de herinrich-
ting die Umicore op zijn terreinen
wil doorvoeren’, zegt Marcel Ver-
achtert, projectmedewerker bij
de POM.
Van Campenhout vindt dat de
Hobokenaars zich geen zorgen
moeten maken. ‘We bekijken nu
de haalbaarheid van de mogelijke
alternatieven voor de Greiner-
straat. Concrete oplossingen zoe-
ken voor de Moretuswijk doen we
later wel.’ Eind deze maand zal
een rapport klaar zijn. Pas in het
najaar zal het schepencollege een
beslissing nemen.

Umicore
wil
Greiner-
straat voor
zich
Als de Greinerstraat
wordt afgesloten,
speelt dat in de kaart
van Umicore. 

De vervuilde wijk Moretusburg ligt vlak naast de fabriek van Umicore. © Katrijn Van Giel

MECHELEN/BONHEIDEN/DUF-
FEL Vlaams minister Inge Ver-
votte (CD&V) heeft het zorgstra-
tegisch plan voor de ziekenhui-
zen Imelda in Bonheiden en het
AZ Sint-Maarten met campussen
in Mechelen en Duffel goedge-
keurd. Concreet komt het erop
neer dat Imelda mag uitbreiden
met een extra vleugel en dat Sint-
Maarten een volledig nieuwe
campus mag bouwen.
‘Het is geen toeval dat het zorg-
strategisch plan van het Imelda-
ziekenhuis en het AZ Sint-Maar-
ten op dezelfde dag is goedge-
keurd’, zeggen woordvoerders
van beide ziekenhuizen. ‘In het
plan gaan de twee ziekenhuizen
het engagement aan dat ze hun
zorgaanbod verder op elkaar zul-

len afstemmen. Een eerste stap
werd al gezet door 42 ziekenhuis-
bedden van de campus Dodoens
over te dragen aan Imelda Bon-
heiden.’
Momenteel wordt ook al nauw sa-
mengewerkt op vlak van oncolo-
gie en cardiologie. Bedoeling is de
gespecialiseerde zorg nog sterker
op elkaar af te stemmen.
Door de goedkeuring kunnen bei-
de ziekenhuisdirecties hun bouw-
dossiers afronden. Sint-Maarten
plant een volledig nieuw zieken-
huis in Mechelen Noord langs de
R6. Daar komen alle bedden sa-
men die momenteel verspreid
staan in de ziekenhuizen van Duf-
fel, Mechelen Leopoldstraat en
Mechelen Zwartzustersvest. In
het nieuwe ziekenhuis is plaats

voor 642 bedden en nog eens 81
plaatsen voor de daghospitalisa-
tie.
De verdere plannen moeten nog
worden uitgewerkt met de stad
Mechelen. De directie hoopt te-
gen 2015 het plan te kunnen reali-
seren.
Imeldaziekenhuis bouwt een
nieuwe vleugel en technisch blok
en de renovatie van de verpleeg-
afdeling. Het is meteen het sluit-
stuk van het masterplan dat al in
1998 werd uitgewerkt. In de nieu-
we ziekenhuisvleugel komt onder
meer een ondergrondse parking,
een cafetaria, de administratie,
de inkomhal wordt uitgebreid en
vijf verpleegafdelingen met 24
bedden op de bovenliggende ver-
diepingen.
Aan deze investering hangt een
kostenplaatje van 42,5 miljoen
euro. (rbm)

Groen licht voor bouwplannnen ziekenhuizen
Het Imeldaziekenhuis mag een extra vleugel zetten en Sint-
Maarten kan een volledig nieuwe campus bouwen.
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Universiteit start
leerstoel kinderrechten 

De Universiteit Antwerpen
richt, in samenwerking met Uni-
cef België, een leerstoel kinder-
rechten op. Deze internationale
leerstoel zal zowel wetenschap-
pelijk onderzoek als onderwijs in-

houden. Voorts heeft hij de verde-
re verspreiding van de basisprin-
cipes van non-discrimantie tot
doel, evenals het belang van het
kind, het recht op leven en ont-
wikkeling en het respect voor de
mening van het kind. 
De leerstoel, die wordt ingehul-
digd met een academische zitting
op 8 juni, wil zich snel op interna-
tionaal niveau plaatsen. (belga)


