
Beste Buren uit  

Ranst

Behouden versterken verbinden



GruunRant als inspiratiebron 

voor Ranst

Wat is GruunRant ?

 Visie opbouw

 Concretiseren in 

acties

Vertaling naar Ranst

 Visie actualiseren

 Inspiratie voor 

concrete acties



VERSTEDELIJKING

STADSRAND

ANTWERPEN

Open ruimte beperkt

zich tot restanten

middenin sterk 

verstedelijkt gebied

en infrastructuren

Hoe dichter bij stad, hoe

meer natuur en open

ruimte versnipperd is

GruunRant

Zuidrand

Ringland

Waar ligt GruunRant … ?

Polders

Verstedelijking / verharding Open ruimte / natuur

Groenpool

GruunRant

Ranst
Ranst



Tot 7 km van Ring heeft verstedelijking de bovenhand. Hoe dichter bij stad, 

hoe meer natuur geïsoleerd (eiland) met slechts fragmenten open ruimte. 

7 km

GruunRant

Zuidrand

RanstRanst

Ranst maakt slechts beperkt deel uit maar ondervindt invloed van deze eerste

sterk verstedelijkte gordel



VERSTEDELIJKING

STADSRAND

ANTWERPEN

Open ruimte beperkt

zich tot restanten

middenin sterk 

verstedelijkt gebied

en infrastructuren

Hoe dichter bij stad, hoe

meer natuur en open

ruimte versnipperd is

Tweede groene gordel rondom Antitankgracht + verbindingen naar GrR

GruunRant

Zuidrand

RinglandRanst Ranst

Polders



Ranst is ‘scharniergebied’

 GruunRant

 Resterende fragmenten groengebieden, tussen sterk 

verstedelijkte kernen en grote infrastructuren

 Zuidrand

 Grotere stukken open ruimte met veel landbouw, maar 

gefragmenteerd en met veel stukken verstedelijking

 Groene gordel rond Antitankkracht (noord) 

en reservatiestrook ‘Grote Ring’ (zuid)

 Doorlopende onbebouwde structuur over grote afstand 



http://www.gruunrant.org/warre.html

Wat is GruunRant ?

http://www.gruunrant.org/warre.html
WarreBorgmansMaaktvanzijktak_GruunRant_ondertitelsNL.mp4


Warre Borgmans: ‘’ Eén groot park ’’

40 km² 

= 10x Central Park New York

Slogan:

- Behouden

- Versterken

- Verbinden

Kerk & Leven juni 2019



Behouden, versterken, verbinden

BEHOUDEN:

Dreiging van verdere

verstedelijking en 

verharding

-> behoud open ruimte

-> regels veranderen

KAPELLEN

RANST



Behouden, versterken, verbinden

VERBINDEN:

Het geheel is heel

sterk gefragmenteerd

door infrastructuur en

verstedelijking. 

-> heruitvinden van

de grote blauw-

groene structuur

-> beton en asfalt

verwijderen en 

terug verbinden

-> zoek verbindingen

met verstedelijkte

zones

KAPELLEN

RANST



Behouden, versterken, verbinden

VERSTERKEN:

De samenhang,

het nut voor

eenieder en de 

kwaliteiten versterken

KAPELLENMeerwaarden:

Ontmoetingsplek

Recreatie

Sport

Stilte, genieten

Luchtkwaliteit

Gezondheid

In contact met natuur

Fietsend naar het werk
Wandelen

Verkeersveiligheid

Speelplek

Biodiversiteit
Waterberging en -

infiltratie

Aanpassing aan klimaat

Hitte-effect verkoeling
Erfgoed

(Stads)landbouw

…

RANST



Behouden, versterken, verbinden – concreet maken !

Inspiratie voor beleid. Voorbeeld: Klimaat

Natuurlijke airco

Beekvalleien, waterinfiltratie Ecologische verbindingen

Platte Otter in Ranst

Trage wegen + fietsalternatief



GruunRant is een positief project

 Onze vraag: elk plan in ons werkingsgebied leidt tot 
een versterking van GruunRant. 
Wij zijn niet tegen verandering.

 Infrastructuurwerken creëren ook kansen: 
ontharding, ruimte voor water, nieuwe groen-
verbindingen, en een betere natuur, adaptatie aan 
klimaatveranderingen, rechtzetten van ‘fouten’ uit 
het verleden, …

 GruunRant laat mensen samenwerken. Zoeken 
naar gezamenlijke projecten, verschillend 
standpunt in andere dossiers is geen hinderpaal.



GruunRant is ook …

 Recent initiatief van burgers en verenigingen

 Vernieuwende manier: kijken naar kansen 

 Nieuwe manier van samenwerking tussen burgers en 

lokale overheden.

 De stedelijke dynamiek is een kans tot verandering

 Tot op heden erg succesvol: 

 Samenwerkingsverband verenigingen en burgers

 Opname in de bestuursakkoorden gemeenten en provincie

 250.000 euro Vlaamse subsidie voor proeftuin ontharding



We bekijken de realiteit anders, met onze

“GruunRant bril” (een blik op onbenutte kansen)

We stimuleren mensen

om het gebied te

(her)-ontdekken,

met onze “bril” op. 

We wijzen overheden

en eigenaars op de 

kansen. 

Behouden, versterken, verbinden



http://www.gruunrant.org/fietsroute

14 mei 2017 - lancering fietsroute

6 mei 2018 - fietstocht  thema bos

12 mei 2019 – fietstocht thema                        

ontharding



Kansenkaarten gemeenten en districten



Vertaalslag naar concrete acties

Ideeën bedenken (over gemeentegrenzen heen):

 Natuur, biodiversiteit: hoe natuurgebieden terug tot groter 

geheel aaneen ‘breien’ (oa ontsnipperen wegen)

 Bossen: waar kansen tot herbebossen, waar behoud nodig ?

 Water: versterken beekvalleien, ruimte voor water(infiltratie)

 Erfgoed: interessante verhalen over ontstaan huidig 

landschap, aanknopingspunt voor ontdekken gebied (oa via 

trage wegen)

 (stads)Landbouw: duurzame voedselproductie voor de regio

 Recreatie, sport, spel: meerwaarde open ruimte en natuur 
voor mens

 Ontharden: verminderen verhardingsgraad GruunRant (op 

strategische plekken)



Leidraad faunavoorzieningen bij infrastructuur www.beestigebrug.be

Ontsnipperen is ‘kinderspel’ ? – niet helemaal waar, wel beproefde techniek



Voorbeeld: Faunaverbindingen bij infrastructuurwerken

Wat zijn de strategische plekken in jouw buurt die ontsnipperd kunnen worden ? 



Wijnegem (Wommelgemsesteenweg)

Voorbeeld: Wijnegem



Boombruggen zijn 

oversteekplaatsen voor 

bijvoorbeeld eekhoorns en 
boommarters. 

Ze bevinden zich doorgaans 

tussen bomen, hoog in de 
lucht. 

Natuurbericht 8 mei 2015:

4 eekhoornbruggen in 

Schoten

Goedele Verbeylen

Voorbeeld: eekhoornbruggen Schoten



Egelstraat

Egelwegel

Voorbeeld: egelwegel tussen tuinen



Voorbeeld: waterloop als ecologische verbinding



Voorbeeld: intuining waterlopen 5m terugdringen

Voorbeeld vallei Klein Schijn

op grens Schoten/Wijnegem



Meest waardevolle bossen: behouden is logisch (maar waar uitbreiden ?)



Voorbeeld: verdere verkaveling en bebouwing begrenzen



Voorbeeld: functionele en recreatieve trage wegen (fiets, te voet)

FUNCTIONEEL

Modal shift, 

trage wegen aangepast 

aan groene omgeving RECREATIEF

Recreatieve waarde

Tal van sportfacliliteiten

luchtkwaliteit

EDUCATIEF:

Ontsluit verhalen over

- erfgoed

- natuur

- verstedelijking

- GruunRant

- …



Stimulans gezamenlijke visievorming
Groene 

Recreatieve 

Corridor

Deurne

Wijnegem

Schoten

GruunRant inspiratie voor Schoten, Wijnegem en Deurne

om hun groengebieden naar elkaar te ontwikkelen



Visie ‘GRC’ doorvertaald in ontwerp 

nieuwe brug over Albertkanaal - De Vlaamse Waterweg

Ontwerp nieuwe Hoogmolenbrug

“rijstrook voor dieren”

Schakel in GruunRant



Provinciebestuur geïnpireerd: Groen Kruis

GruunRant werkingsgebied volledig opgenomen in nieuw provinciaal project 

“Maarten De Veuster, burgemeester van Schoten

en een van de ‘ridders van het Groen-kruis’, is zo

eerlijk om de inspiratiebron van het NVA-concept

te vermelden: GruunRant”



ONTHARDING ALS NIEUW 

INSTRUMENT

Met steun van:

https://omgevingvlaanderen.be/ontharden

Waarom ?

• tegengaan van hitte-eiland effecten, 

• meer ruimte voor water, waterinfiltratie,

• betere luchtkwaliteit, 

• grotere biodiversiteit, 

• meer CO2-opslag,

• …



Betonstop of 

Bouwshift

0

3

Hectare
ruimtebeslag

per dag

6

Jaartal

20402016 2025 20352020 2030

FIG. Doelen voor de

afname van het ruimte-

beslag.



Betonstop of bouwshift

-> ‘ontharding om te kunnen blijven bouwen’

-> ook in Vlaams regeerakkoord opgenomen

ontharden



Project GruunRant Onthardt

GruunRant, Antwerpen aan ‘t Woord, 

Regionaal Landschap de Voorkempen

Doel project:

Anderen helpen om …

versteende ruimten open te 

breken …

ter ondersteuning van de 

groene ruimte.

+ steeds meer mensen inspireren 

om hetzelfde te doen

Proeftuin door Vlaanderen gesubsidieerd, om de

beste methodiek te vinden om te ontharden



Project GruunRant Onthardt

Goede ideeën begeleiden (inhoudelijk, participatie, partners zoeken, …)

Concrete, goed gekozen, eerste golf van projecten realiseren



125 eerste plekken met potenties ontharding

Wordt samen met gemeenten, burgers en
verenigingen aangevuld en geconcretiseerd



Een golf van ontharding inzetten

Goede ideeën inspireren

Toekomstvisie: matchmaker vraag en aanbod onthardingsprojecten

-> in toekomst meer en meer bedrijven, overheden, 

ontwikkelaars, … die willen / moeten ontharden
-> matchen met aanbod aan zeer goede ideeën

Beleidsmatig verankeren (onthardingsfonds, …)



STAP 1: VISIE UITWERKEN

INSPIRATIE VOOR RANST



Schilde
De Zetten

Gepresenteerd aan SCHILDE

Oelegem



Gepresenteerd aan ZOERSEL

Brechtse Heide

Zoerselbos

?

GruunRant



Input GruunRant voor « Groenpool »: initiatief Vlaamse overheid

Groenpool



Gepresenteerd aan Vlaamse overheid - Westelijk deel Groenpool

Natte

natuur

verbinding

(beekvallei)

ontsnipperen

ontsnipperenHerstellen

Schijnvallei

Herstellen

historische bosstrook

(droge verbinding)



Gepresenteerd aan Vlaamse overheid - Oostelijk deel Groenpool

ontsnipperen

Versterken

Tappelbeek

vallei

In zone 500m ten zuiden E313

natuurberbindingen aanbrengen

met respect voor landbouw

Reservatiestrook

open houden



Schetsontwerp Vlaamse overheid (2018)



Wat als ? -> GruunRant doortrekken in Ranst



Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (2004) actualiseren



Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan actualiseren – 4 insteken vanuit GruunRant

3

1

2

1. Vallei Groot Schijn (+Schilde)

2. Groenpool (+dep.omg.)

3. Diabolo’s: link naar

Zuidrand

4. Dorspkernen

versterken + verder

uitdeinen tegengaan

(+ Vl. Bouwmeester)



STAP 2: CONCREET MAKEN



GruunRant aanpak = concrete acties !

 Behouden van bedreigde plekken (bebouwing, infrastructuur)

 Verbinden groengebieden en open ruimte fragmenten

 Ecologisch ontsnipperen van wegen

 Beekvalleien meer ruimte geven

 Ontharden van barrières

 Versterken van het nut voor de ruimere omgeving

 Recreatie, sport, spel

 Toegankelijkheid, trage wegen (liefst onverhard)

 Waterberging en –infiltratie

 Het gebied en zijn verhalen laten ontdekken (incl. erfgoed)

 …



INSPIRATIE VOOR RANST :

 Natuur

 Wegen

 Water

 Bossen

 Ontharden

 Dorpskernversterking



Zeldzame diersoorten komen terug naar onze omgeving

VERPLAATSING:

Meer mobiliteit van 

dieren door klimaat

en succes natuur-

beheer, …

Connectiviteit

essentieel voor

gezonde ‘meta 

populaties’ van

soorten. 

GEVAAR VOOR

ECOLOGISCHE VAL:

Eerste otter van 

Vlaanderen plat

(2012, Ranst)

Otter is terug !

Naya: eerste wolf in

Vlaanderen sinds >100 jaar

(2018 - 2019)



RANST: oa aandacht naar Bever, Marterachtigen, Hazelworm, Gewone pad, … 



Dieren hebben routes nodig om gebieden te (her)ontdekken



VOS HAZELWORM

Waar autostrades als een trechter samenkomen = dierenkerkhof !



Opwaarderen bruggen tot ecoduct

en trage weg

woonkern

snelweg

Havengebied

Natuurreservaat

Recreatiegebied



Type ontharding: brug in 

lengterichting vergroenen



Ontharden wegen: opbreken, vergroenen, 

oversteekbaarheid, trage wegen



Ranst ‘getekend’ door 2 autostrades en een kanaal

Nog plannen: pijpleidingenstraat, [2de spoor], 

verbreding E313, Sneltram, P&R, Haventracé, …



Werkbank Haventracé (A12, Nx, A102, E313, …)

Grote infrastructuurprojecten = grote kansen

GruunRant levert co-voorzitter Werkbank Haventracé



Werkbank Haventracé – ook verbeteren 

omgevingskwaliteit is doelstelling

Context WB HT: Veel verstedelijking/verharding/infra, 

met groen-blauwe open ruimte fragmenten

+/- Werkgebied

WB Haventracé

RANST

Feb 2020: voorstel aanpak via 

decreet complexe projecten



Water stroomt van hoog naar laag – problemen klimaat perfect voorspelbaar



Water niet te snel naar laagste punt laten stromen: tijd geven om te infiltreren

Ranst

Broechem

Oelegem

Kansenkaart Water:

- Beekvalleien / infiltratieplekken



Creëer nattte geconnecteerde natuur, waar wateroverlast te voorspellen valt

Kansenkaart Water + natte Natuur:

- Beekvalleien / infiltratieplekken

- Overstromingsgevoelige zones

Ranst

Broechem

Oelegem

+ Woonuitbreidingsgebieden herevalueren



Voorbeeld: vallei Klein Schijn

Regionaal Landschap de Voorkempen

Analyse situatie, knelpunten, kansen beekvallei

La Garenne
Rinckven
(Schilde)



Voorbeeld op grens Kapellen/Brasschaat: 

beekvalleien en water meer ruimte geven

Kapellen

Ekeren

Brasschaat



Parking Delhaize Mariaburg
Schoon Schijn / Kaartse Beek terug open gelegd

(sept-okt 2019) ->  kansen benutten als ze zich voordoen !



De verdwenen bossen van Ranst: hulpmiddel op zoek waar te herbebossen



De verdwenen bossen van Ranst: hulpmiddel op zoek waar te herbebossen

2

1



Inspiratie: film

“Plannen voor plaats”
(Nick Balthasar)

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan actualiseren

Visie hoe te bouwen

Versterken dorpskernen

(niet verder laten uitdeinen)

Suggestie: Gecoro + 

GruunRant samen een 

open film- en debatavond



We leven in een ‘uitgedeinde stad’



‘Diabolo’s’ onderbreken langgerekt verstedelijkt lint west/oost (‘Rode vinger’)



Kernen versterken en compact houden, uitdeinen halt toe roepen en trend keren



BRV & nieuw ruimtelijk beleid: Waar zijn goede regionale voorzieningen? 

Beleidsplan Vlaanderen

+ nieuwe wind doorheen de

Ruimtelijke ordening

-> keuzes waar verstedelijking

best afgeremd wordt

-> keuzes waar verdichting

bebouwing gewenst is



BRV & nieuw ruimtelijk beleid: Knooppuntwaarde ?

Beleidsplan Vlaanderen

+ nieuwe wind doorheen de

Ruimtelijke ordening

-> keuzes waar verstedelijking

afgeremd wordt

-> keuzes waar verdichting

bebouwing gewenst is



Ontharding is een instrument voor ‘bouwshift’

Golf van ontharding inzetten

Matchmaking ideeën - ontharders



Collectieve groenstructuur wordt steeds belangrijker ifv behoeften ‘stedeling’

Nabijheid collectieve groenstructuren

wint aan belang in beleidsplannen

Ranst

Broechem

Oelegem

Groenstructuren geven identiteit aan elk dorp (Oelegem, Ranst, Broechem)



SAMENVATTING INSPIRATIE VOOR 

RANST

 Actualisatie visie structuurplan (2004)

 Ontsnipperen infrastructuur + verbinden natuur

 Groenpool en Haventracé geeft nieuwe kansen

 De verdwenen bossen van Ranst

 Waterhuishouding: tijd voor klimaat adaptatie

 Halt aan het uitdeinen van de verstedelijking, tijd 

voor ontharding en actieve uitbouw “diabolo’s”

 Een GruunRant plan voor Ranst?


