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BUURTBABBEL
Met Hobokenaars Ingrid en Peter

Umicore - Samen één buurt

Je kon niets zien én je wist van niets.In 2009 
sloopten ze hun hoge muren en kwamen er 
doorzichtige hekken. We zagen toen als buren 
eindelijk wat er zich achter die muren afspeelde.”

“Maar welke rol jullie vervullen in de 
maatschappij, daar weten wij als buren weinig 
over”, gaat Ingrid verder. “Dat is op het vlak van 
milieu net hetzelfde. Jullie doen ongetwijfeld jullie 
best, maar wij als buren weten vrij weinig als we 
er niet zelf naar op zoek gaan.”

Peter kan dit begrijpen. “Als medewerker zie ik dat 
er grote inspanningen worden geleverd op vlak 
van milieu. Maar ik snap dat het voor onze buren 
niet duidelijk is waar we juist mee bezig zijn.”

“Deze buurtkrant moet ons helpen om  
onze buren beter te informeren”,  

gaat Peter verder. “Ik ben blij dat 
jullie met deze krant starten.  

Het toont jullie engagement  
om ons te informeren over 

jullie plannen. Ik kijk uit  
naar het eerste nummer”, 
rondt Ingrid af.

Ingrid De Decker werd geboren onder de kerk 

van Moretusburg en woont vandaag nog altijd 

in de wijk. Peter Van Herck kwam op zijn vierde 

in Hoboken terecht, is er nooit meer weg gegaan 

en werkt voor Umicore. We brachten hen samen 

voor onze allereerste buurtbabbel.

“Ik ben opgegroeid in de Kaarderstraat, hartje 
Moretusburg”, steekt Ingrid van wal. “Een 
gezellige wijk waar iedereen zich altijd meteen 
thuis voelde. Dat warme gevoel heb je niet op veel 
plaatsen. Hier in Hoboken nog wel.”

Peter kan dat alleen maar bevestigen. “Ik ben 
in Hoboken naar school geweest, heb er in de 
jeugdbeweging gezeten, ben voorzitter geweest 
van de jeugdraad en help nog altijd mee bij de 
scouts.”

Ze kwamen beiden al vroeg in 
aanraking met Umicore. “Ik leerde het 
bedrijf kennen in de lagere school”, 
gaat Peter verder. “Heel wat van mijn 
vrienden hun ouders werkten er. Dat 
was ook de periode dat men startte 
met de bloedprik in de jaren 70.”

“Ik ben naar de lagere school 
geweest in de Maalbootstraat”, vult 
Ingrid aan. “Daar deden we elk jaar 
mee aan de bloedprik. Toch heb ik 

Umicore pas veel later écht 
leren kennen.”

“Vroeger was Umicore 
gesloten naar de buurt toe, 
letterlijk zelfs”, vertelt Ingrid. 
“Twee rijen met hoge muren 
scheidden Umicore van de 
Adolf Greinerstraat. 



3

Umicore - Samen één buurt

“We hebben de buurt  
en Umicore zien 

veranderen”
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EEN NIEUWE WEG
tussen Hoboken en Hemiksem

Umicore - Samen één buurt

Umicore en Stad Antwerpen maken 

plannen voor een veiligere 

verbindingsweg tussen Moretusburg 

en Hemiksem. 

Deze nieuwe weg zal rond de fabriek 

lopen en fietsvriendelijker zijn. 

De Adolf Greinerstraat die nu als 

verbindingsweg wordt gebruikt, is 

in slechte staat en loopt dwars door 

het fabrieksterrein, wat risico’s met 

zich meebrengt. Met deze nieuwe 

verbindingsweg zorgen we ervoor 

dat je je op een veilige manier kan 

verplaatsen.

HEMIKSEM

UMICORE 
SITE

UMICORE 
SITE
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Wat is het plan? 

o Een nieuwe weg via de Curiestraat tot voor 
de spoorweg, zuidwaarts langs de sporen om 
terug aan te sluiten aan de Adolf Greinerstraat 

o 1 autorijstrook in elke richting, zoals vandaag, 
met verkeersremmers en max 50 km/u

o Een fiets-voetpad afgescheiden van het 
verkeer

o Een geluidswal langs de Curiestraat tussen 
auto’s en fietsers en een gracht tussen fietsers 
en auto’s langs de sporen

o Volledig op Umicore terrein

CURIESTRAAT

NIEUWE STRAAT

MORETUSBURG

ADOLF GREINERSTRAAT

Wanneer? 

o Indienen vergunningsaanvraag: 
zomer 2022

o Voorbereidende werken: 2023

o Start werken aan de weg: 
2024/2025

Disclaimer: deze informatie is onder voorbehoud van de vergunningsaanvragen
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EN EEN GROENE  
ZONE tussen Moretusburg  

en Umicore

Umicore - Samen één buurt

Om de impact van de fabriek op de buurt 

te beperken, leggen we een groene zone 

aan, zowel op onze eigen terreinen als 

naast de fabriek. Dit zorgt voor meer 

afstand tussen onze activiteiten en de 

buurt. Ondertussen hebben we al 1 

hectare groen op onze site aangeplant.

UMICORE SITE

MORETUSBURG

CURIESTRAAT

Bos in de buurt 

In de buurt zullen we 5 hectare bos aanplanten. 
Het bos zal bestaan uit inheemse bomen en 
groen, typisch voor de streek rond Antwerpen. 
Dit wordt ook wel een broekbos genoemd en is 
eerder moerassig. 

Het ontwerp van het bos is afhankelijk van 
het aantal woningen die we verwerven. 
Vóór de afbraakwerken doen we een 
stabiliteitsonderzoek zodat er geen hinder 
ontstaat voor de blijvende huizen.

Wanneer? 

Het indienen van de eerste 
vergunningsaanvraag zal gebeuren in de 
zomer 2022. 

De afbraakwerken volgen na goedkeuring in  
november/december 2022.  
Dit geldt voor een beperkt aantal gebouwen 
en de werken zullen gebeuren met de nodige 
stofbeperkende maatregelen.  
Nadien worden de percelen meteen ingezaaid 
met gras om het groene karakter te behouden.

Indienen van de tweede 
vergunningsaanvraag gebeurt in het najaar 
2022, gevolgd door afbraakwerken na 
goedkeuring in oktober/november 2023. 

Het aanplanten van de bomen voorzien we  
in 2024.
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Umicore - Samen één buurt

WIST JE DAT
... in je smartphone goud en zilver zitten? 

Je telefoon bevat een schat aan kostbare  
metalen die steeds schaarser worden. Deze metalen  
zitten in veel producten, maar kunnen niet eeuwig  
uit de natuur ontgonnen worden. Gelukkig kunnen  
we bij Umicore deze metalen uit oude gsm’s halen en 
ze hergebruiken. Zo dragen we ons steentje bij aan de planeet. 
 
Lever je oude gsm in bij Proximus en ontvang €10!

Ga naar dontmissthecall.be voor meer informatie  
of scan de QR hiernaast in. 

Goesting in wetenschap

Wetenschap vind je overal: in je smartphone, 

auto, keuken en zelfs in bad. En weet je wat, het 

is helemaal niet zo saai en moeilijk als je denkt. 

En dat willen we bij Umicore bewijzen. Daarom 

laten we samen met Da’s Geniaal zoveel mogelijk 

jongeren tussen 10 en 14 jaar de wetenschapper  

in zichzelf ontdekken.

Doe zelf thuis geniale challenges!
Chillen in bad met zelfgemaakte bruisballen of een 

microscoop op je smartphone maken? Deze TikTokkers 

en STEM-rolmodellen tonen hoe je het doet. Ga naar 

www.dasgeniaal.be en ga de challenge aan.

Maak kennis met de  
Umicore STEM-helden

Ontdek met jeugdreporter Loes hoe we 

bij Umicore metalen voor de ruimtevaart 

produceren en recycleren.

DE JEUGD VAN  
TEGENWOORDIG
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Umicore - Samen één buurt

OP DEN HOF
Van grijs naar groen

De geschiedenis en groei van 

onze fabriek is sterk verweven 

met die van Hoboken. Het 

begon allemaal in 1887 met een 

ontzilveringsfabriek,  ‘De Zilver’ 

in de volksmond. Die verwerkte 

vooral grondstoffen uit de 

mijnbouw. 

9.000 ton  
bosgrond

1 ha  
groot bos

Daar waar de ertshopen toen nog 

open en bloot in weer en wind 

lagen, werken we op diezelfde 

plaats nu aan een groene zone. 

Met 9.000 ton bosgrond hebben 

we de eerste bomen aangeplant 

van ons één hectare groot bos 

op onze site . 

De komende jaren investeren 

we volop in windschermen. 

We hebben recent nog een 

vergunning gekregen om 

grote windschermen op onze 

terreinen naast de Schelde te 

plaatsen. Zulke schermen breken 

de windsnelheid, waardoor er 

minder stof kan opwaaien.
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Umicore - Samen één buurt

Contact
Adolf Greinerstraat 14

2660 Hoboken
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Niet-dringende vragen 

en meldingen:  

SiteHoboken.

Communicatie@

eu.umicore.com

Dringende milieuvragen 

of klachten? 

Bel 24/7 gratis

Volg onze 

facebookpagina

www.facebook.com/

umicorehoboken 

buurtinformatie

en bezoek onze website 

www.umicore.be

Al ingeschreven op  

BE-Alert?

Dan ben je meteen 

verwittigd bij een 

noodsituatie!  

www.be-alert.be/nl

DOE JIJ MEE? 
Operator Interne logistiek 

“Door de afwisseling 
vliegen de dagen voorbij” 

Nickolay Fernandez
Word jij  
onze nieuwe collega ? 
Solliciteer via Operator Interne Logistiek  
(3 ploegen). Ontdek al onze vacatures op  
www.umicore.be/nl/jobs.

“Geen enkele dag is dezelfde. De ene dag ben je met 

de heftruck onderweg, de andere dag begeleid je grote 

transporten en de dag nadien ben je met de wiellader aan 

het rijden.”

0800-93739


