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GruunRant als inspiratiebron

Wat is GruunRant ?

 Een originele kijk
 Concretiseren in acties

Vertaling naar het gebied 
Wommelgem - Ranst

 Zin om zelf een 
“GruunRantje” te doen ?

 Inspiratie voor concrete 
acties



GruunRant is een gebied én een 
vereniging (burgerbeweging)

GruunRant vzw is een 
samenwerkingsverband 
van mensen + 
verenigingen.

• Vraag: elk plan in ons 
werkingsgebied leidt 
tot een versterking van 
GruunRant.

• Infrastructuurwerken 
creëren ook kansen.

• GruunRant laat 
mensen samenwerken

De Keer

Gebied: groene en open ruimte stukken, tussen 
dorpskernen, industrie en infrastructuren



Onze slogan: Behouden, versterken, verbinden

BEHOUDEN:

Dreiging van verdere
verstedelijking en 
verharding
-> behoud open ruimte
-> regels veranderen

KAPELLEN

De Keer



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

De Keer



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
…

De Keer



We bekijken de realiteit met 
onze “GruunRant bril” (een 
blik op onbenutte kansen)

We stimuleren mensen om het 
gebied te (her)-ontdekken.
Te fiets of te voet.

We maken kansenkaarten en 
wijzen beleid op mogelijkheden.

Groen Kruis

Projectmatige doorvertaling. Door 
onszelf ism partners. Of door overheid.



Behouden, versterken, verbinden – concreet maken !

Inspiratie voor beleid. Alternatieve oplossingen aanreiken.

Natuurlijke airco

Beekvalleien, 
waterinfiltratie

Ecologische verbindingen

Platte Otter in Ranst

Meer bossen, meer natuur Trage wegen + fietsalternatief

Ontharding



GruunRant als inspiratiebron
voor De Keer

“Doe een GruunRantje”

 Niet ‘tegen’ 
 Wel ‘voor’ een plan 

over wat het gebied 
zou kunnen worden

Vertaling naar het gebied 
Wommelgem - Ranst

 Inspiratie voor concrete 
acties
 Ruimtelijke ordening

 Natuur

 Bossen

 Landbouw

 Water

 Infrastructuurprojecten



Een brede blik op de grote groenstructuren van de regio

Groenpool

De Keer



Groenstructuur deze regio: oude boscomplexen, beekvalleien, landelijk gebied

Ranst

Broechem

Oelegem

Groenstructuren geven identiteit aan elk dorp

Wommelgem

Wijnegem

Emblem



Ruimtelijke ordening Ranst: 4 insteken vanuit GruunRant (zie presentatie gecoro)

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)



Ruimtelijke ordening: 1) niet verder dichtslibben ‘uitgedeinde stad’ 2) verbinden

GruunRant

Zuidrand

Groenrand

SCHARNIERGEBIED
In een uitgedeind verstedelijkt gebied



Natuur : dieren hebben routes nodig om gebieden te (her)ontdekken

Levende waarneming
Dood (verkeersslachtoffer)

Otter, Bever, Wolf, Das … komen terug

Platte Otter in Ranst -> Antitankgracht !

Wolf in Zoersel

Dode Das



VOS HAZELWORM

Waar autostrades als een trechter samenkomen = dierenkerkhof !



Ecologisch ‘ontsnipperen’ = barrières wegwerken

Kleine ecotunnel
(Wommelgemsteenweg)

Ecoduiker waterloop onder weg

Vergroenen bruggen
(tot en met ecoducten)



Waar extra klimaatbossen? -> De verdwenen bossen van Ranst en Wommelgem

Verdwenen bossen (nog niet bebouwd)

Waardering bossen volgens MKWB



Klimaatadaptatie water: toename verdroging én overstromingsrisico

- Beekvalleien opwaarderen
- Extra infiltratieplekken
- Natte natuur creëren
- Ontharden

www.waterinfo.be/kaartencatalogus



Voedselproductie -> kansen voor duurzame korte keten land- en tuinbouw

Landbouwgebruikspercelen



Groenpool: suggesties GruunRant aan Vlaamse overheid

Natte
natuur
verbinding
(beekvallei)

ontsnipperen

ontsnipperenHerstellen
Schijnvallei

Herstellen
historische bosstrook
(droge verbinding)

Reservatiestrook
open houden

Onze input deels 
verwerkt in Groenpool



Maar ook …

 Verkeersstromen doorheen het gebied
 Toename verharding, bewoning, versnippering
 Grote infrastructuren
 Plannen voor extra infrastructuren



GruunRant levert co-voorzitter Werkbank Haventracé

Werkbank Haventracé -> “Oostelijke Verbinding”
(A12, Nx, A102, E313, … + omgeving!)



GruunRant levert co-voorzitter Werkbank Haventracé

Afstemming met - 2de spoorontsluiting, 
- pijpleidingen, 
- Groenpool, …

Ook doel - betere leefomgeving 
- open ruimte, klimaatbossen
- sluipverkeer, modal-shift 
- mobiliteit ENA, …

Grote infrastructuurprojecten 
= grote kansen

Werkbank Haventracé -> “Oostelijke Verbinding”
(A12, Nx, A102, E313, … + omgeving!)



Actiegroepen en burgerbewegingen werken samen  
Complex project - 1° helft 2021 “ambitiefase”

Overzicht in opmaak met alle voorstellen van verenigingen
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