GRUUNRANT: JAARVERSLAG 2020
Januari 2021. GruunRant. Waar staan we en wat beweegt er allemaal?
GruunRant zet zich in om de gefragmenteerde groene gebieden in de stadsrand te behouden, te versterken
en te verbinden. We nemen zelf initiatief, leveren prikkelende ideeën en steunen wie er ook werk van
maakt.
We zijn een vereniging waar samenwerking een werkwoord is. We werken rond inhoud, draagvlak en
beleid. Wat dat concreet betekende in 2020, lees je hieronder.
Het jaar 2020 is anders gelopen dan gepland. De Corona maatregelen zorgden voor strenge beperkingen op
het fysiek samenkomen van mensen. Daardoor zijn een aantal nieuwe initiatieven en geplande activiteiten
uitgesteld. Anderzijds werd door Corona de nabijheid van kwalitatieve groengebieden door veel mensen
heel sterk gewaardeerd. We zijn blijven doorwerken op de ingeslagen weg, zodat 2020 al bij al toch een
boeiend en productief werkingsjaar werd.
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INHOUD
“Het concept van GruunRant inhoudelijk steeds verder uitwerken en verdiepen”

We hebben al een sterk verhaal met een duidelijke kaart. Dit houden we zo. Een beperkte uitbreiding van
ons gebied is reeds inhoudelijk voorbereid tot halverwege Kapellen en Ranst. In 2020 werkten we de visie
voor enkele gebieden verder uit.

Visie Ranst
In 2020 werkten we een visie uit voor de Gecoro van Ranst. Eind 2020 besliste de Vlaamse Regering over de
verdere aanpak van het ENA (Economisch Netwerk Albertkanaal, ook gekend van de actiegroep Red de
Keer), de Groenpool (een GruunRant achtige insteek op het gebied) en het verruimen van werkgebied van
het Haventracé tot in Ranst. Dit betekent dat Ranst ook in 2021 onze aandacht verdient.

Schets: visie GruunRant doorgetrokken tot in Ranst (februari 2020)

Een Gruun RUP voor delen van Merksem en Ekeren

In oktober 2020 sprak GruunRant zich in een open brief uit over het gebied Kwade Velden (Merksem), op
een moment dat er in Merksem fel verzet ontstond tegen de verkoop door de stad Antwerpen (via AG
Vespa) van een stuk GruunRant, om het vervolgens te laten ontwikkelen als woongebied. Kwade Velden
was een van die harde bestemmingen die we in GruunRant Onthardt in kaart brachten, met als doel het
groene karakter te behouden. We trokken in onze open brief het debat ruimer open met een vraag naar
een Gruun RUP voor nog meer van dergelijke harde bestemmingen die gelegen zijn in wat later het
Laaglandpark moet worden. Net op dat moment zette de Vlaamse overheid een deel van de site St Lucas en
Ekeren Donk te koop, nog zo’n stukje GruunRant in hetzelfde gebied.
Onze open brief werd actief gebruikt in het debat hierover op de districtsraad, maar de verkoop ging wel
gewoon door. Het bleek dat een klein deel van onze bezorgdheden al opgenomen waren in de
verkoopsvoorwaarden, maar de vraag naar een ruimer Gruun RUP zullen we in 2021 nog extra kracht bij
moeten zetten. De verkoopsprocedure van het deel Sint Lucas werd wel ingetrokken. Als rechtstreeks
gevolg is er in het Toekomstverbond beslist om “de grootst mogelijke terughoudendheid aan de dag te
leggen” mbt de verkoop vanuit de overheid van gronden die een rol kunnen spelen in programma van (oa)
het Haventracé.

Beneden vallei Laarse Beek

In het najaar van 2020 lanceerde de Vlaamse overheid een oproep voor projecten rond natte natuur. De
projecten moesten passen binnen een groter gebiedsprogramma, het complex project voor het Haventracé
was er eentje van (onder de naam ‘Oostelijke Verbinding’). We werkten hiervoor een concreet voorstel uit
voor het stuk vallei van de Laarse Beek tussen Peerdsbos en het spoorvertakkingscomplex Oude Landen.
We probeerden het provinciebestuur (de waterloopbeheerder), het Groen Kruis en de stad Antwerpen te
overtuigen om hierover een project in te dienen. Dat gebeurde niet, vooral door de korte deadline en
concurrentie met andere projectideeën die technisch en financieel al verder uitgewerkt waren. Er komen in
2021 nog meer oproepen rond natte natuur, dus de hoop leeft dat dit idee later toch nog in uitvoering kan
gaan.

Eethuisbeek

In juli 2020 vond een terreinbezoek plaats van de loop van Eethuisbeek (Schoten en Merksem), samen met
een aantal buurtbewoners, op uitnodiging van de wijkvereniging Deuzeld Leeft. De mogelijkheden voor
ontharding en een opwaardering ifv natuur en waterbeheer werden samen in kaart gebracht. Dit ter
voorbereiding van toekomstige initiatieven van GruunRant, samen met deze wijkvereniging.

Een GruunRant-je voor nieuwe bruggen in Wijnegem

In november en december 2020 werkten we samen met de wijkvereniging Zevenbunder Leefbaar vzw
concrete voorstellen uit voor het project van twee nieuwe bruggen over het Albertkanaal in het centrum
van Wijnegem. De brug van de Turnhoutsebaan wordt afgebroken en vervangen door twee nieuwe
bruggen: één voor het autoverkeer en eentje voor wandelaars en fietsers. Het gemeentebestuur en De
Vlaamse Waterweg staan open voor onze voorstellen om het ontwerp nog te verbeteren in functie van
ecologische verbindingen, groenstructuur, wandelroutes en fietsinfrastructuur. Ons advies is uiteindelijk
een dik boekwerk geworden met een reeks concrete voorstellen. Uit de eerste reacties blijkt dat een deel
van onze voorstellen meegenomen zullen worden in het definitieve ontwerp. In het vroege voorjaar van
2021 wordt de aanvraag voor de omgevingsvergunning verwacht en kunnen we dat evalueren.

Uitbreiding GruunRant kaart met groenstructuren binnen woonweefsel
In 2020 beslisten we om onze gekende GruunRant kaart ook uit te breiden met de meer geïsoleerd gelegen
groenstructuren die binnenin de verstedelijkte (woon)gebieden liggen. Zodat we er ook de verbindingen
naar het centrale GruunRant gebied op kunnen aanbrengen. Dit heeft nog niet gefinaliseerd in een versie
3.0 van onze kaart, maar er wordt wel verder aan gewerkt.

“GruunRant is geen eiland – sterk in de rand.”
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GruunRant is geen eiland. Ook de verbindingen en samenhang met omliggende gebieden krijgt de nodige
aandacht. We steken tijd en energie in goede samenwerking met Ringland, Lenora, de Zuidrand, de
Groenpool (Vlaamse overheid), de werkbank Haventracé, Groenrand en de gemeenten en districten die
groen-blauwe linten tot in de woonkernen willen doortrekken.

De Grote verbinding

In 2020 besliste GruunRant om te participeren in ontwerpopdrachten van twee leefbaarheidsprojecten van
de ‘Grote Verbinding’, met daarin de gedeeltelijke overkapping van de ring. We gaan onze inbreng doen in
de Ringparken Groenendaal, Lobroekdok, 't Schijn en Groene Vesten, waar we naast het vragen van
aandacht voor ontharding of minimale bijkomende verharding, ook de verbindingen tussen de ringzone als
ecocorridor en de groene GruunRant-zones op de agenda zetten". Eén van de insteken van GruunRant is de

vraag voor het effectief realiseren van het ‘reserveproject’ van een groene en recreatieve brug over het
Albertkanaal.

Routeplan 2030
Naast de werkbanken ‘Overkapping’ en ‘Haventracé’ (ihkv het Toekomstverbond) werkt GruunRant ook
mee aan de werkbank ‘Routeplan 2030’. Een typische GruunRant stelling is: “Als er minder gemotoriseerd
verkeer komt (modal shift 50/50), dan moet die ruimte opgevuld worden voor duurzame mobiliteit en
natuur.” Bij het verwezenlijken van een radicale modal shift 50/50’ (nù 75/25), zal de extra capaciteit van
hoofdwegen verkeer wegtrekken van het onderliggende wegennet. Wij roepen de verschillende
beleidsniveaus op, om de vrij komende ruimte, zo snel mogelijk in te nemen voor duurzame mobiliteit en
natuur. Zo niet lopen we het risico dat alles nadien terug vol loopt met verkeer, en zullen de modal shift
50/50 nooit meer kunnen bereiken. En, zonder de modal shift, hebben alle werken in en rond Antwerpen
geen enkele zin. We werken graag mee aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en het bestrijden van
(verkeers)lawaai. Waar veranderingen nodig zijn, moéten dat verbeteringen zijn, ook op sociaal én
ecologisch plan, en horen die bijdragen tot de verwezenlijking van GruunRant

Samenwerking met andere verenigingen
GruunRant is op zich al een samenwerkingsverband tussen verschillende verenigingen en individuen. We
blijven echter ook goed overleggen met actiegroepen en andere burgerverenigingen. De werkbank
Haventracé is er een goed forum voor, maar het gebeurt ook dat we kleinere of nieuwe burgerinitiatieven
kunnen inspireren met onze blik op de toekomst. In 2020 was dat onder meer voor een groep mensen voor
het behoud van het ‘Klein Bos’ in Kapellen en voor de alsmaar langer wordende lijst van burgerinitiatieven
die willen werken rond het stuk E313 tussen de Ring en het rond punt van Wommelgem.

“Nog heel veel mogelijkheden om verder inhoudelijk te verdiepen.”
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De thema’s waar we onze visie inhoudelijk willen verdiepen zijn gezondheid, biodiversiteit, klimaat en
(stads)landbouw. Hier kwamen volgende slogans uit voort:

-

“GruunRant essentieel voor mentale en fysieke gezondheid”
“Welkom aan duurzame stadslandbouw binnen GruunRant.”
“Natte natuur en natuurlijke airco voor een veranderd klimaat.”
“Een plan voor de ecologische ontsnippering van wegen.”

In 2020 was het een ongeziene drukte in de parken en natuurgebieden. GruunRant was (als vereniging) in
2020 niet nodig om het belang van kwalitatieve groengebieden voor onze gezondheid duidelijk te maken.
Het half miljoen mensen dat op fiets- of wandelafstand van GruunRant woont ontdekte het spontaan en op
eigen kracht. GruunRant is nu extra gemotiveerd om die groeiende interesse te vertalen naar een
uitvoerbaar actieplan voor nog meer behoud, versterking en verbondenheid.
De invalshoek klimaat vertaalden we in 2020 naar concrete voorstellen voor de Laarse Beek (de combinatie
opzoekend tussen beheersen van de extra dreiging voor overstromingen en het ecologisch opwaarderen
van deze vallei met beekbegeleidende natte natuur) en voor Ertbrugge (verkoelend effect van voldoende
natte natuur en een sterkere rol om hemelwater te bergen en te laten infiltreren). We stuurden eind 2020
bovendien een erg positieve brief naar het stadsbestuur over hun ambitieus klimaatplan.
De invalshoek biodiversiteit bewandelden we in 2020 via ons expertenadvies in het project GruunRant
Onthardt. Verder hebben we in alle stilte verder gewerkt aan de analyse van de onderzoeksgegevens van
het gezamenlijk onderzoek met Natuurpunt naar de plaatsen waar veel dieren doodgereden worden in het
verkeer. Dit geeft ons nieuwe inzichten waar het erg zinvol is om te ontharden en te ontsnipperen. En ook
voor welke diersoorten we dit het beste doen binnen GruunRant. We spraken verder met potentiële
partners bij de overheid voor een ambitieus plan dat we graag zien uitrollen.

Voorbeeld mbt thema biodiversiteit

Otter in de Antitankgracht

Op de rand van ons werkingsgebied ligt de antitankgracht. Enkele doodgereden otters en sporen van
leverende otters tonen aan dat de antitankgracht een belangrijke rol kan opnemen in het leefgebied en de
veilige verplaatsingen van deze extreem zeldzame diersoort, die langzaamaan aan het terugkomen is in
Vlaanderen. GruunRant poogt een bescheiden rol te spelen in het bekomen van een plan voor de otter, dat
voor de rest getrokken wordt door Natuurpunt. Maar ook Groenrand en het Regionaal Landschap de
Voorkempen is hierbij betrokken.

DRAAGVLAK
“ Uitdragen van het idee naar een brede waaier van individuen, verenigingen en overheden”
Telkens we ergens een presentatie geven, bedenken we nieuwe ideeën voor de realisatie van GruunRant.
Geen enkele presentatie is dezelfde. In 2018 en 2019 deden we dat heel actief. In 2020 is dit
noodgedwongen (Corona) zo goed als niet gebeurd. Via digitale weg was er wel wat mogelijk.

Filmpjes

Uit de ‘making of’ van het professioneel gemaakt filmpje met Warre Borgmans

Dankzij het project GruunRant Onthardt leren we momenteel om in eigen beheer korte filmpjes te maken
die onze boodschap kort en krachtig mee moeten helpen uitdragen. Het filmpje met Warre Borgmans, dat
een professionele filmploeg kosteloos voor ons maakte, is nog altijd een heel bruikbaar product om ons
verhaal te beginnen vertellen. Nu willen we zelf aan de slag met filmpjes rond concrete realisaties.

Twee artikels in tijdschrift Natuurpunt Schijnbeemden (lente en zomer 2020)

https://www.natuurpuntschijnbeemden.be/publicaties/tijdschrift

Facebook x2
In 2020 postten we gemiddeld 2 keer per maand een bericht op onze eigen Facebook pagina
www.facebook.com/GruunRant (338 volgers), maar er is ook de Facebook pagina van het project
GruunRant Onthardt op www.facebook.com/GruunRantOnthardt (68 volgers) met daarop in 2020
gemiddeld 1 post per week.

Deelname aan online congres Commons Lab
Eind 2020 participeerde GruunRant actief aan het eerste (digitale) congres van Commons Lab
(www.commonscongres.be). Mede oprichter Koen Wynants noemde er ons een van de grootste tot de
verbeelding sprekende Commons initiatieven in Vlaanderen. We ontdekten een nieuwe wereld waaruit
nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen groeien, bijvoorbeeld rond stadslandbouw.

Co-creatieweek woonproject Ertbrugge, Wijnegem

Ten noorden van de fortvlakte plant Matexi een nieuwe woonwijk. De gemeente Wijnegem raadde de
ontwikkelaar om aan co-creatie te doen en zeker GruunRant te bevragen. We nodigden de ontwikkelaar uit
om via de methodiek van GruunRant Onthardt een budget te voorzien om in de ruime leefomgeving van de
toekomstige bewoners strategisch te gaan ontharden, ter verbetering van de groenstructuur. Initieel
kregen we het antwoord dat ze dat gingen opnemen, maar na de co-creatieweek werd hierop
teruggekomen. Een teleurstelling en ervaring rijker.

“Op ontdekkingstocht, te voet of met de fiets.”
Op de eerste editie van onze fietstocht lanceerden we onze fietsfolder, in 2018 was er het thema ‘De
bossen van GruunRant’ en in 2019 bezochten we in groep verschillende plekken waar er kan onthard
worden. In 2020 mocht er geen fietstocht georganiseerd worden, maar onze fietsfolder wordt nog geregeld
gedownload. We hebben via Facebook onze folder actief gepromoot. We kunnen dus vermoeden dat er in
volle Corona tijd veel mensen per fiets GruunRant beter hebben ontdekt. In 2021 zal er nog veel in eigen
buurt gefietst en gewandeld worden. Daarom zijn we eind 2020 we gestart met de voorbereiding van de
uitbouw van enkele stevige wandelroutes.

“ Een eigen infostand.”

Begin 2020 creëerden we een tweede infostand rond GruunRant Onthardt. De hebben we na 1 keer
gebruik op de Ankona contactdag, begin 2020, noodgedwongen de rest van het jaar ongebruikt gelaten.

“ Folk in GruunRant: waar inhoud en muziek mekaar versterken.”
We waren volop ons eerste festival “Folk in GruunRant” aan het voorbereiden, inclusief een benefiet paella
avond om de kas te spijzen. De muziekgroepen waren al gekozen, de eerste sponsorgelden werden
ontvangen, … maar om evidente redenen is dit event voor onbepaalde tijd uitgesteld.

BELEID
“ GruunRant uitgerold zien van bestuursakkoorden tot beleidsplannen en uitvoering van acties”
Deze legislatuur van de lokale besturen (6 jaar) is belangrijk om GruunRant in allerhande projecten en
beleidsplannen op de rails te zetten. Het werd gretig opgepikt in verkiezingscampagnes, maar ook in de
bestuursakkoorden en meerjarenbegrotingen vinden we het terug. Het is nu kwestie om het gesprek met
deze lokale besturen te blijven voeren, in functie van zoveel mogelijk realisaties.
In 2020 was het op dit vlak relatief rustig:
-

een presentatie op het districtscollege van Merksem.
overleg met gemeente Wijnegem, samen met wijkvereniging Zevenbunder Leefbaar, rond de
problematiek van de Stokerijstraat en de onthardingskansen in de wijk Zevenbunder.
opmaak presentatie aan de mina raad van Wijnegem mbt mogelijke alternatieven voor het
gemeentelijk voornemen om 19 bomen te kappen ifv de verbreding van het fietspad op de ’s
Gravenwezelsteenweg (de presentatie zelf vond in januari 2021 plaats)

“ Groen Kruis: het overheidsantwoord op GruunRant”

De provincie “denkt samen met de gemeentes en districten na over ecologische, recreatieve en blauwe
verbindingen. Zo groeit het gebied uit tot een groene corridor die helpt om de klimaatdoelstellingen rond
waterhuishouding, luchtkwaliteit en CO²-productie te halen. Ook de leefbaarheid en de woonkwaliteit in de
steden en gemeentes zullen verbeteren. Via trage wegen en veilige fietsverbindingen ontdekken inwoners
snel een stukje groen waar ze even op adem kunnen komen.” (citaat provinciale website).
GruunRant maakt deel uit van een werkgroep. Eind 2020 werd op de stuurgroep van dit gebiedsprogramma
beslist om in eerste instantie werk te maken van vier prioritaire project ideeën: 1) verbindingen tussen
Oude Landen, Fort van Merksem tot ten Wijngaard, gekoppeld aan de verbinding met de Bospolder via de
transcontinentaalbrug, 2) ingrepen Groot Schijn (herstellen waterstand, afschuinen oever, hermeandering,
mogelijkheden faunapassages), 3) inrichting Fortvlakte en 4) bermbrug over E19 tussen Peerdsbos en
Vordenstein. Allemaal GruunRant projecten ‘pur sang’, dus heel erg beloftevol.

“Nieuwe Hoogmolenbrug: rijstrook voor dieren en stevige aansluiting op groengebieden”

De vergunning voor de nieuwe Hoogmolenbrug is afgeleverd, inclusief een hele reeks GruunRant waardige
elementen (‘rijstrook voor dieren’, ecologische connectiviteit, …). De voorbereidende werken lopen van
zomer 2020 tot zomer 2021. De effectieve bouw volgt daarna. Dit is het resultaat van onze ‘early adopter’s:
de lokale besturen Deurne, Wijnegem en Schoten. Al in onze beginperiode gingen ze met onze suggesties
aan de slag en ze formuleerden al snel het voornemen om hun groengebieden naar elkaar toe uit te
breiden. De effectieve realisatie komt nu erg dichtbij.

ONTHARDEN
“ Via het project GruunRant Onthardt een golf van onthardingsprojecten in beweging brengen”

Het project GruunRant Onthardt is een door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd project dat we
uitvoeren in samenwerking met het Regionaal landschap De Voorkempen en Antwerpen Aan 't Woord.
In een eerste fase werd (in 2019) via een participatief proces een reeks ideeën in kaart gebracht en verder
uitgewerkt. Eind 2019 gebeurde een selectie van de eerste vier projecten die naar realisatie gaan, dit
noemen we onze ”eerste golf projecten”. Voor deze projecten werden in 2020 ontwerpers aangesteld, een
contract met deze ‘onthardingspartners’ ondertekend (2 scholen, een gemeente en een bedrijf), er werd
geparticipeerd en elk onthardingsproject werd door de ontwerpers ook concreter uitgetekend.
Ook de samenwerking met stad Antwerpen werd in 2020 uitgeklaard en omgezet in formele
overeenkomsten. In overleg werd gekozen voor een straat in Deurne, die uitkomt op Ertbrugge. Samen met
het district Deurne werd een eerste reeks participatiemomenten met de bewoners uitgevoerd. In 2021
worden deze eerste golf realisatieprojecten verder naar de realisatiefase gebracht, want half 2022 moet
alles uitgevoerd zijn. Met alle extra engagementen is het totaal budget van het project aangegroeid tot 0,5
miljoen euro.
Vanuit alle ervaring die we ondertussen hebben opgedaan, zullen we in 2021 en 2022 actief werken rond
het zoveel mogelijk in beweging zetten van de volgende golven ontharding bij scholen, bedrijven en
gemeenten (vanaf dat moment zijn de verdere realisatie te financieren vanuit reguliere middelen). De
projecten geven ons bovendien aanknopingspunten om als GruunRant in te zetten op delen van het
GruunRant gebied (bijvoorbeeld Eethuisbeek, Klein Schijn, Ertbrugge, …).

HAVENTRACE
“ Via de Werkbank Haventracé er voor zorgen dat het Haventracé GruunRant niet kraakt, maar
maakt.”

Grote bedreigingen kunnen leiden tot grote kansen. Dat is onze aanpak rond de A102 en het hele
Haventracé. We beseffen dat het Haventracé GruunRant zou kunnen ‘kraken of maken’, afhankelijk van de
verdere uitwerking. GruunRant levert de covoorzitter van de Werkbank Haventracé, in een soort ‘tandem’
met de provinciegouverneur. Heel wat burgerbewegingen en actiecomités doen er aan mee, samen met
heel wat overheden.
2020 was het tweede werkjaar van de Werkbank Haventracé, waar de aanpassingen aan de E34 te Beveren
en de Tijsmanstunnel een eigen sneller traject kregen, met eigen werkbanken. Het deel ten oosten van
haven en stad werd als gebied uitgebreid (A12 met omgeving vanaf de Nederlandse grens + de E313 met
omgeving van de Ring tot en met de splitsing met E34 te Ranst) en kreeg zijn eigen aanpak via het Complex
Project ‘De Oostelijke Verbinding’. Eind 2020 keurde de Vlaamse Regering de startbeslissing van dit
complex project goed. In die startbeslissing zien we heel wat zaken terugkomen waar we als GruunRant
voor geijverd hebben. Wat niet wegneemt dat de verdere concrete uitwerking nog altijd GruunRant kan
‘maken of kraken’. Met die boodschap maakte GruunRant in het voorjaar van 2020 een persbericht op. Dit
belooft werk voor nog heel wat jaren.

VERENIGING
“ De organisatie van de vereniging. Verdere uitbouw van het samenwerkingsmodel.”
GruunRant is sinds 2019 een vzw. De maandelijkse vergaderingen van de raad van bestuur en van de
Kerngroep vallen samen. Daarnaast hebben we een Steungroep die periodiek van de werking op de hoogte
wordt gehouden. De Algemene Vergadering van 2020 vond nog kort voor de Corona maatregelen plaats.
De vergaderfrequentie nam vervolgens af en werd deels digitaal gevoerd.
We zijn intussen ook lid mét stemrecht geworden van de Bond Beter Leefmilieu. Dat breidt ons netwerk
uit, en geeft ons toegang tot bijkomende informatie en opleiding.

