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Vraag aan GruunRant: kan dit beter ?



Belangrijke vragen:

• Beantwoordt dit project aan een maatschappelijke nood ?
• “Ja”. Nu beter fietspad nodig + het is toekomstgericht.

• Zorgt het project voor behoud, versterking of verbinding van GruunRant ?
• “Neen”. Eerder negatief effect.

• Zijn er alternatieven denkbaar? Zijn ze met elkaar afgewogen? Is het beste 
alternatief gekozen ?

• “Alternatieven zijn denkbaar”. Concreet voorstel voor mogelijks beter alternatief.



Is er een beter/breder fietspad nodig ?

“JA”
• Fietsbarometer: slechte score (+/- niet bruikbaar in 2 richtingen)
• Strava: huidig gebruik
• Mobiliteitsbeleid: meer modal shift per fiets. Potentiële verbinding 

naar hoogwaardig openbaar vervoer Q8 Ranst

Bedenkingen:
• Prioriteit: Stokerijstraat is er veel slechter aan toe



Fietsbarometer



Strava (fietsgebruik)



Extra fietsers (ook naar openbaar vervoer)



Extra fietsers (ook naar openbaar vervoer)



Behouden, versterken, verbinden GruunRant?

“NEEN” (integendeel):
• Barrière in belangrijke natuurverbinding vergroot enigszins (bvb. eekhoorn)
• Oude bomen kappen (vermijdbare natuurschade vermijden)
• Dreefstructuur degradeert. Negatieve impact op kasteeldomein Pulhof
• Geen antwoord op behoefte extra wandelmogelijkheden
• Extra verharding

WEL:
• Verbeteren mogelijkheden voor fietsers (functioneel en recreatief)



FUNCTIES GRUUNRANT :

ontmoetingsplek, recreatie, sport, 
stilteplek, luchtkwaliteit, 
gezondheid, natuurcontact, fietsen, 
wandelen, verkeersveiligheid, 
speelplek, biodiversiteit, 
waterberging en –infiltratie, 
klimaatadaptatie, verkoeling, 
erfgoed, (stads)landbouw, … 

BEHOUDEN EN VERBINDEN
TOT EEN GROOT GEHEEL

www.Gruunrant.org
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ZIE HET ALS EEN GEHEEL !
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Boomkruinen die mekaar raken belangrijk

Ree
Bunzing
Boommarter
Egel
Eekhoorn
Vleermuizen
…



Alternatieven mogelijk ?

Alternatieve ligging:
• Enkelrichtingsfietspad aan beide kanten van de weg
• Dubbelrichtingsfietspad iets ten oosten van de weg (+ wandelpad)

“Out of the box” denken: fundamentele andere alternatieven ?
• Fietsroute omleiden
• Fietspad op plaats 1 rijstrook + ontharden
• Vervangen weg door fietspad + extra ontharden
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Te grote omrijfactor

OUT OF THE BOX 1



Dit zou in theorie nog kunnen voor het lokale verkeer
(volwaardige alternatieven, ook voor een volledige 
knip). Maar momenteel maakt dit nog deel uit van 
een route op grotere afstand.

Zou mooi zijn als dit ooit mogelijk wordt (modal shift).
Niet realistisch op korte termijn.

OUT OF THE BOX 2



ALTERNATIEF 1  

Niet goed voor de beuken
aan de oostzijde
(ondiep wortelstelsel)

1ste deel (vanaf de Houtlaan bekeken)



Binnen rooilijn
openbaar domein

2de deel



ALTERNATIEF 2  







Binnen rooilijn
openbaar domein



Geen bomen kappen





Ook advies
beschikbaar
voor concept
verder door te
trekken tot in
park Wijnegem.

Ecologische
verbindingen.
Fietspaden.
Wandelroutes.

In kader advies 
GruunRant vzw en
Zevenbunder
Leefbaar vzw aan
de Vlaamse
Waterweg voor
bruggenproject
(11/01/2021)



In plaats van ‘slecht nieuws’ …



… goed nieuws !
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