22/12/2018 VOORSTELLING PROJECT GRUUNRANT ONTHARDT
Vandaag maakte minister Joke Schauvliege bekend 250.000 euro uit te trekken om GruunRant te
helpen ontharden. GruunRant is de naam van een nieuwe burgerbeweging in de Antwerpse
stadsrand, maar ook de verzamelnaam voor de resterende stukken groen tussen de dorpskernen van
Ekeren, Merksem, Brasschaat, Schoten, Schilde, Deurne, Wijnegem en Wommelgem.
GruunRant gaat met dit geld gemeentebesturen en eigenaars ondersteunen om verharding weg te
nemen en versnipperde stukken groen terug aan elkaar te verbinden. Einddoel is een samenhangend
geheel van 40 km² te maken, meer dan 10 keer zo groot dan het Central Park van New York! Door
deze stukken groen te behouden, te versterken en met elkaar te verbinden, wordt GruunRant een
nog waardevollere plek voor het half miljoen mensen dat er op 10 minuten fietsafstand van woont.
Een golf van ontharding
De Vlaamse Regering pleit in haar Beleidsplan Ruimte Vlaanderen letterlijk voor een “offensieve
openruimtestrategie voor de nog open, onbebouwde ruimtes in en nabij stedelijke randen”. Ze rekent
daarbij op lokale initiatieven en actieve participatie. In de oproep van Minister Schauvliege voor
projectvoorstellen, werd de subsidie dan ook opengesteld voor burgerbewegingen. GruunRant is een
van de weinige burgerbewegingen die een voorstel uitwerkte. Die durf wordt nu beloond, want het
project GruunRant Onthardt werd geselecteerd uit 300 ingediende dossiers. Met felicitaties van de
jury die het project een score van 92% van de punten gaf, een topscore die slechts 3 andere
projecten konden evenaren.
Doel is een zo groot mogelijke golf van ontharding inzetten en de eerste projecten realiseren.
Daarom start GruunRant met een eerste golf van 125 strategisch gelegen plekjes of gebieden waar er
via het wegnemen van verharding of harde bestemmingen aan een robuuster geheel kan gewerkt
worden. Uit de eerste berekeningen blijkt dat er op al die plekken samen 250 ha ontharden een
haalbare kaart moet zijn, dat is een totale oppervlakte van 500 voetbalvelden!
Coalities worden gesmeed
Een groepje vrijwilligers kan zelf weinig op het terrein realiseren, dus om echt te gaan ontharden zijn
er ‘onthardings-coalities’ nodig. Twee professionele projectpartners gaan daarom hun expertise en
mankracht inbrengen: Antwerpen Aan ’t Woord en het Regionaal Landschap de Voorkempen.
Antwerpen Aan ’t Woord heeft een massa ervaring in burgerparticipatie, met als doel dat lokale
mensen zelf concrete voorstellen uitwerken voor de invulling van een ontharde plek. Deze
voorstellen vertrekken best vanuit een grotere visie wat je met GruunRant kan doen, zodat er heel
veel mensen en verenigingen zijn die zinvolle ideeën kunnen aanreiken: scouts, scholen, joggers,
sportverenigingen, natuurspecialisten, … Het Regionaal Landschap de Voorkempen is dan weer heel
vertrouwd om al die ideeën te vertalen naar concrete maatregelen en dit in samenwerking te doen
met gemeentebesturen, eigenaars, waterloopbeheerders, wegbeheerders, ... Ook de aannemers aan
het werk zetten is een kolfje naar hun hand. Het geld dat minister Schauvliege voor het project
GruunRant Onthardt reserveert, wordt tot de laatste cent geïnvesteerd en een betere leefomgeving.
Aanmelden voor samenwerking kan nu al
De communicatie over hoe het project zal starten en op welke momenten iedereen kan meehelpen,
moet nog opstarten. Wie zich nu al wil opgeven om iets te doen (mee denken over een invulling,
extra voorstellen doen, helpen financieren, …) kan zich aanmelden via gruunrant@telenet.be.

OORDEEL JURY
“Dit grootschalige project wil een onthardingsgolf in gang brengen voor het defragmenteren en
vergroenen van de Antwerpse stadsrand door 250ha ontharding. Het is een coalitievormend project
dat systemisch te werk gaat door zoveel mogelijk concrete onthardingsprojecten uit te werken met
lokale betrokkenen. De jury waardeert de ruimtelijke analyse die reeds 364ha strategisch gelegen en
potentieel te ontharden zones in kaart brengt vanuit de visie op een regionale groenfiguur van
bovenlokaal belang. De strategische visie heeft voorafgaandelijk een participatief traject doorlopen,
wat betrokkenheid en actie-stimulerend is. Met 125 potentiële cases en een groot divers publiek en
doelgroep geldt dit als een sterk vertrekpunt voor de proeftuin. Ook de klemtoon op het opzetten van
een vernieuwende en lokaal sterk verankerde onthardingscoalitie die ook na de proeftuin inzet op
samenwerking, kan de jury bekoren. De ervaring, de concrete projectaanpak met publieke
verbintenissen, en de begroting zijn overtuigend om deze doelstelling te behalen, evenals om reeds
gedurende de eerste 3 jaar een grote oppervlakte ontharding te realiseren. De jury gaat uit van 10ha
tijdens de proeftuin, maar vraagt zich wel af of dit voldoende is voor ontharding in een dergelijk groot
gebied op langere termijn. Mits de juiste begeleiding kan de methode ook op andere vergelijkbare
plekken worden toegepast.
De jury waardeert het sterke project op 23 op 25 punten.”

BERICHTGEVING DE STANDAARD (22/12/2018)
“Een van de opvallendste projecten is dat van GruunRant in het Antwerpse. Het ambitieuze en
grootschalige initiatief van een groep geëngageerde burgers mikt op 250 hectare ontharding en
vergroening in de noordoostelijke rand van Antwerpen. ‘Daar vind je veel versnipperde stukken die
geprangd zitten tussen wegen en kanalen’, vertelt woordvoerder Paul Lermytte. ‘Die willen we graag
met elkaar verbonden zien tot een robuust geheel. Dat zal de natuur en de bewoners ten goede
komen. Dit kan een groot rust- en recreatiegebied worden op de plaats waar stad en rand elkaar
raken.’
De groep heeft 125 potentiële plekken in kaart gebracht. De kleine helft betreft gebieden waarvan ze
de huidige harde bestemming willen doen veranderen. Voorbeelden daarvan zijn de beekvallei van
het Klein Schijn, die nu als openbaar nut ingekleurd is, en een mogelijke verkaveling in Schilde.
Echte ontharding zien ze bijvoorbeeld in Schoten waar er een brede weg in het groen ligt met
parkeerplaatsen die alleen door vrachtwagens gebruikt worden. ‘Laten we die opbreken, zodat de
groene stroken aan weerszijden weer dichter naar elkaar kunnen toegroeien’, vertelt GruunRant-lid
Dirk Cleiren; ‘Voor reptielen en amfibieën kunnen we een ecotunnel graven, voor vleermuizen
bomen en een haag planten. En voor de omwonenden is er een veilige oversteek mogelijk.’
De vrijwilligers van GruunRant gaan voor de realisatie samenwerken met Regionaal Landschap
Voorkempen en allerlei overheden. We leveren de ideeën en het geld aan, zodat eigenaars en
gemeenten in de ontharding kunnen investeren.’ Om draagvlak te creëren sluit GruunRant ‘coalities’.
Daarvoor doet het een beroep op Antwerpen aan het Woord, dat gespecialiseerd is in
burgerparticipatie. Dirk Cleiren: ‘Als pakweg de scouts een speelbos krijgen en een veilige weg
ernaartoe, zullen ze er graag in meestappen. Onze droom is dat er een heuse onthardingsgolf op
gang komt.’ Acteur Warre Borgmans schaarde zich achter het project.”
http://www.standaard.be/cnt/dmf20181220_04053462

CONCRETE VOORBEELDEN GEVRAAGD
Wat zijn onthardingsplekken? Wat is GruunRant concreet van plan? Kan je wat voorbeelden geven?
Dit zijn vragen die we volop krijgen. Dankzij onze jaarlijkse fietstochten hebben we al heel wat ideeën
bijeengesprokkeld voor concrete onthardingsprojecten. In totaal hebben we 125 plekken op kaart
gezet, samen goed voor 364 ha verharding of (nog niet volgebouwde) harde bestemmingen. We
schatten in dat op die plekken de doelstelling van 250 ha ontharden een haalbare kaart moet zijn.
Een deel ervan kan in de loop van het project effectief gerealiseerd worden.

Er zijn verschillende type onthardingsprojecten. Van elk type geven we minstens één voorbeeld.
-

Ontsnipperen openbare weg of kanaal
Corridorfunctie openbaar domein
Wegnemen verharding
Versterken beekvallei
Te onderzoeken
Wegnemen harde bestemming
Groen-blauwe linten tot binnenin woongebieden

Ontsnipperen openbare weg of kanaal: een openbare weg of kanaal die momenteel een barrière
vormt en GruunRant fragmenteert, wordt in de dwarsrichting ontsnipperd zodat de dwarsende
verbindingen beter tot hun recht komen. Bijvoorbeeld het opbreken en vergroenen van een
parkeerstrook, dwarsende kruisingen van een groen ingerichte trage weg, ecologische ontsnippering
onder of over de infrastructuur, …
Voorbeeld kleinschalige ontsnippering: Borgeindstraat Schoten

De parkeerstrook hier wordt vooral gebruikt als vrachtwagenparking, een beetje een
ongelukkige plek vanuit een GruunRant bril bekeken. Hier zou je de parkeerstrook kunnen
opbreken, met hoogstammige bomen (wel opletten voor ondergrondse nutsleidingen) en
met een haag een aangenamere fietsomgeving en een hop-over voor vleermuizen creëren,
kleine ecotunneltjes onder de weg voor kleine zoogdieren en amfibieën, wildspiegels voor de
aanwezige reeën en een veilige oversteek voor een netwerk aan fiets- en wandelpaden.

Er zijn in GruunRant al enkele voorbeelden te bekijken waar een weg ecologisch ontsnipperd
werd. Bijvoorbeeld enkele eekhoornbruggen in Schoten en een ecotunnel voor kleine dieren
in Wijnegem. Dit soort ingrepen kunnen op de strategische plekken van GruunRant Onthardt
ook ingezet worden.

Voorbeeld ecotunnel te Wijnegem.

Voorbeeld grootschalige ontsnippering: Haventracé en A102
De Vlaamse regering plant de bouw van een ingetunneld stuk nieuwe autostrade van Ekeren
tot Wommelgem, als onderdeel van het “Haventracé” (loopt door tot Beveren). Enkele grote
infrastructuren zoals autostrades en het Albertkanaal kruisen dat traject. Het Haventracé
biedt de kans om de barrièrewerking voor mens en dier op die plekken weg te werken en
tegelijk iets te doen aan de negatieve impact van luchtvervuiling en geluid op de gezondheid
van de mensen die er in de buurt wonen. Het project GruunRant Onthardt kan voorstellen
lanceren om op te nemen in de werkzaamheden van de Werkbank Haventracé.

In het project “Groene Recreatieve Corridor” is al een visie uitgewerkt over hoe de
groengebieden van Schoten, Deurne en Wijnegem naar elkaar toe uitgebouw kunnen
worden. Deze lokale besturen namen daartoe het voortouw, geïnspireerd door GruunRant.
Dit heeft al doorgewerkt in het ontwerp van de nieuwe Hoogmolenbrug, waar een “rijstrook
voor dieren” komt. Met de A102 die op dezelfde plek het Albertkanaal zou kruisen, kan op
deze visie verder gewerkt worden.

Corridorfunctie openbaar domein: een stuk openbaar domein (bvb. een weg doorheen sterk
verhard/verstedelijkt gebied) in de lengterichting een sterkere verbindende functie geven, door
selectief stukjes te verharding uit te breken en ander aan te leggen in functie van de verbindingsrol
(voetweg, fiets, biodiversiteit, vergroening, …).
Het voorbeeld van de Hoogmolenbrug (waar het vernieuwen en verplaatsen van een brug
aangegrepen werd om er een hoogwaardige fietsverbinding en een landschappelijkecologische verbinding in te integreren) toont aan dat er ook ambitieuze en dure ingrepen
mogelijk zijn om bij de bouw van nieuwe infrastructuur schakelstukjes GruunRant te
realiseren. In GruunRant Onthardt gaan we deze ambitieuze voorstellen niet schuwen, maar
de beschikbare budgetten gaan over kleinere en minder dure ingrepen.
De Catershoflaan in Merksem is een voorbeeld van een weg die in haar lengterichting deze
functies al een stuk vervult. In een andere strategie (“groen-blauwe linten tot binnenin
woongebieden”) wordt bekeken op welke vlakken er nog versterking mogelijk is.

Voorbeeld: Transcontinentaalweg Ekeren
De Transcontinentaalweg is een heel brede weg die met een brug over de A12 het
wooncentrum van Ekeren verbindt met het havengebied. De weg is met 30 meter breedte
zwaar overgedimensioneerd: 2 rijstroken en een parkeerstrook per rijrichting is overdreven.
Via GruunRant Onthardt kan onderzocht worden of het mogelijk is om per rijrichting een
rijstrook en parkeerstrook in te groenen zodat het fietscomfort op de brug toeneemt (helpt
om de modal shift van auto naar fiets te bereiken) en tegelijk de groene bermen aan
weerzijden van de A12 met elkaar verbonden geraken voor dieren en wandelaars. Aan
kruispunten en aan de voeten van de brug kan de groene ruimte smaller om plaats te maken
voor vrijliggende busbanen.

Wegnemen verharding: effectieve verharding geheel of deels uitbreken en herinrichten
Voorbeeld: Weg opbreken in Ekeren

Gerardus Stijnenlaan, Ekeren
In Ekeren kan Hoekakker met de vallei van de Laarse beek verbonden worden door de Sint
Lucas site groen te houden (door harde bestemming te veranderen, zie een andere
strategie), door de Laarse Beek te verbeteren (zie een andere strategie), maar het is ook een
plek waar er grote bezorgdheid is van omwonenden op de verkeersdruk door de geplande
ontwikkeling van (een deel van) het woonuitbreidingsgebied Hoekakker. Misschien dat het
opbreken van een deel van de verharding van de Gerardus Stijnenlaan (en het autovrij
maken) de verkeersleefbaarheid van de wijk ten goede komt en tegelijk kan zorgen voor de
verbinding tussen Hoekakker en de vallei van de Laarse beek.

Voorbeeld: weg opbreken in Deurne:
Op de grens met Deurne en Wijnegem kan de verharding van de straat Muggepad
opgebroken worden en vervangen door een onverhard fiets- en wandelpad. De straat is
recent voor het verkeer (langs een kant) afgesloten, de enkele huizen in de straat zijn met de
auto enkel langs de kant van Wijnegem bereikbaar. Op deze manier wordt een barrière
tussen Bremweide en het beschermd landschap Ertbrugge weggewerkt en tegelijk de
beleefbaarheid ervan opgewaardeerd. De trage weg die overblijft kan een rol spelen in een
ruimer plan voor trage wegen in deze omgeving. Dit plan kan samen genomen worden met
maatregelen om de Deurnesteenweg/Schotensteenweg te ontsnipperen (zie andere
strategie).

Versterken beekvallei: verharding terugdringen die opgerukt is tot de grens van de waterloop, een
beekvallei opwaarderen zodat de waterbergende, ecologische en belevingswaarde verhoogt.
Voorbeeld: Klein Schijn, Laarse Beek, Kaartse Beek, Groot Schijn, Schoon Schijn, Donkse Beek

Kaartse Beek op grens Kapellen en Brasschaat

Laarse Beek te Brasschaat

Laarse Beek te Ekeren

Klein Schijn op grens Schoten en Wijnegem, waar het sterk ingetuind is geraakt. De wettelijke
5 meter vrij houden aan elke kant van de waterloop is niet overal gerespecteerd. Tijdens de
eerstvolgende ruimingsoperatie kan dit hersteld worden. In Schilde hebben tijdens de laatste
gemeenteraadsverkiezingen alle politieke partijen verklaard hier voorstander van te zijn.

Grote delen van het Klein Schijn zijn heel waardevol, belangrijk is de knelpunten en barrières
onderweg oplossen

Te onderzoeken: locaties die pertinent bijdragen tot de problematiek van fragmentatie en
onvoldoende robuuste groen-blauwe netwerken, ofwel die duidelijke potenties hebben op iets
langere termijn, maar waar de werkelijke potenties nog moeten blijken na verder onderzoek.
Voorbeeld: verbinding van park Schoten tot Wijtschot

Wegnemen harde bestemming:
Er zijn twee soorten motieven om een harde bestemming om te zetten naar een zachtere. Ofwel ter
bescherming van de huidige waarde die bedreigd wordt door een geplande ontwikkeling, ofwel om
de huidige invulling voor de lange termijn te behouden.
Op meerdere plaatsen liggen er harde bestemmingen zoals openbaar nut (‘blauw’) of recreatie
(‘oranje’) waar in principe harde infrastructuren vergunbaar zijn, zonder dat er van een bedreiging
sprake is. Vaak is een overheid eigenaar en is iedereen het er mee eens dat het huidige groene
karakter best behouden blijft, met respect voor de andere functies die het gebied heeft of kan krijgen
(recreatie, waterberging, trage wegen, natuurbeheer, …). In die gevallen kan een herbestemming via
een ruimtelijk uitvoeringsplan relatief makkelijk tot stand komen.
In een beperkt aantal locaties liggen er op strategische plaatsen in GruunRant waardevolle groene
plekken waar de eigenaar van plan is ze te ontwikkelen. Veelal hebben deze locaties al een
voorgeschiedenis van geweigerde verkavelingsvergunningen en lokale actiecomités. Meestal zijn ze
bovendien afgesloten voor het publiek. Het is de poging waard om via GruunRant Onthardt
alternatieve toekomstplannen voor deze plekken te bedenken, zodat de ware potenties van een
GruunRant-invulling duidelijk wordt en eigenaars en betrokkenen zich achter dit nieuwe plan
scharen.
Voorbeeld: De Zetten Schilde

De Zetten: In Schilde wil een eigenaar het eeuwenoud bos “De Zetten” verkavelen tot
villawijk, wat volgens het gewestplan in principe zou kunnen. Al vele jaren houdt het
gemeentebestuur dit tegen, met allerlei juridische procedures tot gevolg. Als we via
GruunRant Onthardt een toekomstplan voor dit bos kunnen bedenken, inclusief een
eigendomsoverdracht, kan dit de weg effenen voor een herbestemming tot bosgebied.

Voorbeeld: Pidpa gronden in vallei Klein Schijn
Op grondgebied Schoten, op de grens met Schilde, heeft Pidpa zijn grondwaterwinning
enkele jaren geleden stopgezet. De ‘blauwe’ bestemming openbaar nut maakt in principe
veel verschillende harde invullingen mogelijk. Pidpa wil het gebied verkopen. De Vlaamse
overheid heeft het gebied anderzijds geselecteerd als signaalgebied, wat betekent dat het
gebied een belangrijke opdracht dient te vervullen inzake het vermijden van wateroverlast
door het Klein Schijn in de stroomafwaarts gelegen villawijken. Het gebied is ontoegankelijk,
wat mee aan de basis ligt dat het de broedplaats is van de zeldzame en schuwe Wespendief.
Het aanpalende gebied Iepenburg heeft een belangrijke historische en (vooral vroeger)
recreatieve waarde maar is eveneens niet publiek toegankelijk. Een visie op de toekomstige
invulling, bestemming en eigendom is nodig en er liggen meerdere kansen om op korte
termijn ook enkele fysieke onthardingen te realiseren.

Iepenburg, gelegen naast Pidpa gronden (gelegen aan de waterloop Klein Schijn)

Groen-blauwe linten tot binnenin woongebieden: Deze verbindingen zijn nog niet gedetailleerd op
kaart in te tekenen of oppervlakte te berekenen (ze zijn wel als nummer op de overzichtskaart
vermeld). Zo kunnen de GruunRant netwerken doorheen het grotendeels volgebouwde
verstedelijkte gebied penetreren, vooral richting parkgebieden binnen het stedelijke weefsel
Voorbeeld: Verbinding met parken in Merksem en Deurne

Er zijn verbindingen mogelijk tussen het kerngebied van GruunRant met het ‘Groen Hart’ van
Merksem en de parken in Deurne Zuid en Borgerhout ‘extra muros’. In de memoranda die
GruunRant opmaakte voor de gemeentes en districten, staan hiervoor reeds enkele
suggesties op kaart. Het gaat hierbij over lokale wegen die onthard kunnen worden en
plekken met nakende projectontwikkeling waar strategische groene verbindingen nog
mogelijk zijn. Door er selectief verharding te vervangen door groen en de verblijfskwaliteit en
ecologische kwaliteit te verhogen, kunnen de groen-blauwe netwerken tot diep in het
stedelijk weefsel doordringen en de geïsoleerde parken ontsluiten.
Op deze te versterken groene linten kunnen maatregelen gecombineerd worden uit de
andere strategieën. In Deurne kan bijvoorbeeld de Van Strydoncklaan ontsnipperd en
vergroend worden.

BIJLAGE 3: Kaart met aanduiding eerste inventaris van 125 potentiële cases
(als apart document meer in detail te bekijken)

‘Disclamer’ bij deze kaart: dit is een eerste inventaris van de plekken waar ontharding een belangrijke
bijdrage kan leveren aan de totaalvisie van GruunRant. Sommige plekken zijn al langer bekend als
reële mogelijkheid, andere ideeën zijn dermate nieuw dat ze heel wat vragen en kritische
bedenkingen rond haalbaarheid kunnen veroorzaken. GruunRant ziet op al deze 125 plekken kansen.
Het project zal kunnen aantonen welke het meest realistische zijn op korte termijn. Ongetwijfeld
komen er tijdens de looptijd van het project nog voorstellen bij en vallen er af en toe misschien een
paar af. Het gesprek met iedereen hierover voeren is wat er in 2019 staat te gebeuren.

