
Neem plaats voor “plannen voor 

plaats” en zet je GruunRant-bril op …



GruunRant = 40 km² potentieel samenhangend geheel

GruunRant

bestaat al!

10x oppervlakte

Central Park

New York



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 is een quasi eiland met rondom sterke verstedelijking

GruunRant

Zuidrand

Groen eiland

Omgeven door

harde verstedelijking

harde verstedelijking Resterende open ruimte fragmenten



Realiteit nu =

vele aparte stukken

GruunRant bestaat uit veel belangrijke gebieden / door infrastructuren gescheiden



Vele aparte stukken

versnipperd door

infrastructuren

Sterkte van

aparte gebieden

neemt toe als

verbonden

geheel

GruunRant bestaat uit veel belangrijke gebieden / door infrastructuren gescheiden



Slogan: behouden, versterken, verbinden

VERSTERKEN:

De samenhang,

het nut voor

eenieder en de 

kwaliteiten

versterken

NUT:

Recreatie

Sport

Rust

Luchtkwaliteit

Functioneel fietsen

Verkeersveiligheid

Speelterrein

Natuurbeleving

Biodiversiteit

Waterberging

Verkoeling

Erfgoed

Cultuur

(stads)Landbouw

…

VERBINDEN:

Op strategische

plekken terug 

verbindingen

maken

BEHOUDEN:

Een halt aan de

verstedelijking

en verharding



GruunRant

Visie geldt voor de hele stadsrand: 

van overkapping Ring tot Zuidrand

GruunRant mee

in werkbank

intendant 

overkapping Ring



… een eiland in een verstedelijkte 

context heeft extra troeven

 Film Vlaamse bouwmeester “Plannen voor Plaats” 

 Meer bouwvormen gericht op gemeenschappelijk groen in plaats van 
eigen tuin

 GruunRant zal aan waarde toenemen door de aanpalende 
verstedelijking:

 Noden van 500.000 mensen op 10 minuten fietsafstand van GruunRant
(rust, sport, spel, gezonde lucht, wateroverlast vermijden, verkoeling, …)

 Verstandige verstedelijking in de 20ste eeuwse gordel nodig

 Nieuwe kijk nodig op verstedelijking

 Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: o.a. “Betonstop”

 Stedelijke dynamiek bekijken als een kans !
(we zijn niet tegen verandering)



Wat doet GruunRant ?

Doelgroep iedereen:

 Zoveel mogelijk mensen bewust maken dat we en groot 
waardevol geheel hebben waar we veel aan hebben

Doelgroep beleid:

 Zoveel mogelijk beleidsverantwoordelijken overtuigen dat de 
oplossing ligt in behouden, verbinden, versterken

 Concrete acties bedenken, triggeren, ondersteunen, draagvlak 
creëren, goede voorbeelden aandacht geven

 Overheden helpen, via participatie en lokale werkgroepen

Organisatie:

 Breed netwerk activeren en verder uitbouwen



Grote investeringen inzake mobiliteit en leefbaarheid in de regio

GruunRant levert

co-voorziter

werkbank Haventracé

(incl. A102)

Groene 

Recreatieve

Corridor



Mensen GruunRant laten ervaren: GruunRant fietsroute



6 mei 2018

2de editie fiets-ontdekkingstocht

door GruunRant

Meer achtergrondinfo over 

boeiende plekjes op website



ATV

14 mei 2017

1ste editie fietsroute



Met de GruunRant bril kijk je anders 

naar onze omgeving



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: 
Goed voorbeeld: Groningen

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

 Lokale besturen gaan met onze ideeën aan de slag !



GruunRant is … 
een een nieuwe manier van samenwerken

 Milieubeweging: om groene thema’s meer op de 

agenda te krijgen (+ sensibiliseren)

 Lokale besturen: efficiëntieverhoging door o.a. met 

buurgemeentes samen te werken

 Verbindt met thematisch actieve organisaties: o.a. 

rond stadslandbouw, mobiliteit, recreatie, thema’s 

regionale landschappen, …

 Groot verhaal + lokale acties = wervend om nieuwe 

individuen te mobiliseren



Lokale werkgroepen

 Doel: in elke gemeente of district (of 

intergemeentelijke projectzone)

 Omdat ze beter de situatie ter plekke kennen.

 Omdat zij beter de vinger aan de pols kunnen 

houden bij adviesraden en bestuur

 Wat doen ze?

 ‘Proactief’ nadenken om GruunRant sterker te maken 

binnen de gemeente en naar de omliggende gemeenten.

 Bij geplande infrastructuurwerken, privé of publiek, 
GruunRant -versterkende maatregelen voorstellen/uitwerken

 De gemeenten en districten steunen in hun blauwgroene 

plannen.


