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Geachte colleges van burgemeester, voorzitter, schepenen en districtsschepenen,

Over GruunRant vzw

Na enkele persoonlijke ontmoetingen met velen onder u, en aangezien in het Antwerpse bestuursakkoord de hulp bij
de realisatie van GruunRant werd opgenomen, hopen we dat we ons en onze doelstellingen niet meer omstandig
moeten voorstellen. Het volstaat vermoedelijk om in herinnering te brengen dat we een breed
samenwerkingsverband zijn dat opkomt voor het behoud, de versterking en de verbinding van de open groene ruimte
in de Antwerpse rand (en meer in het bijzonder de noordoostelijke rand).

Kwade Velden
GruunRant stelt vast dat stad en district elders reeds waardevolle acties ondernamen met betrekking tot het behoud
van de schaarse open ruimte. We stellen daarnaast tevreden vast* dat bepaalde van de oorspronkelijke ideeën rond
Kwade Velden, die een hogere graad van verharding en meer bouwlagen bevatten, geen doorgang vonden.
Toch willen we met dit schrijven onze extreme bezorgdheid uitdrukken over het gedeeltelijk verdwijnen van de open
ruimte in het unieke gebied dat de Kwade Velden vormen in de Antwerpse rand en het Merksemse weefsel.
We gaan er vanuit dat we u nauwelijks moeten overtuigen van de talrijke verdiensten van de Kwade Velden in zijn
huidige staat:
- aanwezigheid van traditionele landbouw zo dicht bij de stad: dit zorgt niet enkel voor landschappelijke verademing,
maar draagt ook bij tot het korte-ketenmodel dat mikt op een duurzame voedselvoorziening in de onmiddellijke
nabijheid van verstedelijkt gebied
- essentiële waterberging in een zone die gevoelig is voor wateroverlast: bijkomende verharding is hier nefast en
bebouwing op de laagste en dus meest watergevoelige zone lijkt onverstandig. We verwijzen in deze ook naar het
Antwerpse onthardingsbeleid (Antwerpen breekt uit, Klimaatplannen,...), waarmee dit in strijd lijkt.
Wij beschouwen het maximale behoud van de Kwade Velden als een belangrijke case voor het leefbaar houden van
de stedelijke omgeving. Als mensen aangenaam in en rond Antwerpen kunnen wonen en vertoeven zal stadsvlucht
vermeden kunnen worden. GruunRant pleit er daarom consequent voor om uit te zoomen en een groter plan ('groen
RUP'?) te maken waarbinnen evenwichtig afwegingen kunnen gemaakt worden rond verdichten of open houden van
landschappen. Wij willen daar als organisatie met bovenlokale scope erg graag aan meewerken.
GruunRant maakt zich dus tegelijk zorgen om andere groene zones met harde bestemmingen in de Antwerpse
noordoostrand en vreest dat die ook "ad hoc" als ontwikkelingsgebied verhard kunnen worden. In die zin is hier
sprake van een gevaarlijk precedent.

Vraag aan u
GruunRant kaartte het behoud van Kwade Velden reeds aan in persoonlijke gesprekken met enkelen onder u (zowel
districts- als stedelijk bestuur) en is meer dan ooit van mening dat de Kwade Velden het verdienen om opgewaardeerd
te worden als groene recreatieve zone als onderdeel van een groter open ruimte complex, eerder dan verkocht te
worden als ontwikkelingsgebied. Gesprekken tijdens onze plaatsbezoeken bevestigen alleen maar dat de lokale
bevolking deze vraag ondersteunt. De actie van de kleine Sjarel** is daar enkel een illustratie van.
Wij vragen dan ook aan u als lokale en bovenlokale bestuurders om de verkoopsprocedure te bevriezen en de
besluitvorming over Kwade Velden te integreren in een ruimer plan rond het behoud, de versterking en verbinding
van groene ruimtes in Merksem en Ekeren.

Met hoogachting,
Het bestuur van GruunRant vzw.
Bronnen:
- *https://www.agvespa.be/te-koop-te-huur/projecteigendom-kwade-velden#bijlagen
- **Het Nieuwsblad, 21/09/2020.
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