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Titel: "GROTE ONDERSCHEIDING" VOOR PLAN VAN STUDENTEN VOOR WATER EN NATUUR IN 
EKEREN DONK EN MERKSEM 

Subtitel: POLITIEKE PEETVADER OF PEETMOEDER GEZOCHT 

 

Vier studenten ruimtelijke planning bedachten een plan voor de natuur en het water in Ekeren Donk 
en Merksem Noord. GruunRant maakte er een leuk filmpje rond. Hun ‘gruun’ plan bestaat uit minder 
bijkomende verharding en extra ruimte voor water. Volgens burgervereniging GruunRant verdienen 
ze er een grote onderscheiding mee. De overheden krijgen nu een uitgewerkt totaalplan om in actie te 
schieten. Wie neemt het voortouw? Wie zet de toon, wie volgt? 

In het plan van de studenten van de UA wordt de vallei van de Laarse Beek opgewaardeerd, blijft 
Laarhof, Sint Lucas en de omgeving van het Fort grotendeels onbebouwd, infiltreert er meer water in 
de bodem en worden er minder wilde dieren doodgereden op wegen. 

 “Het is een sterk plan dat gegarandeerd op veel steun van de bevolking kan rekenen”, beweert Pol 
Lermytte, voorzitter van GruunRant. “Dat bleek toen we onlangs de studenten in contact brachten 
met een groep bewoners van Ekeren Donk. Ook de verenigingen in het Fort van Merksem 
reageerden geïnteresseerd. We zoeken nu een politicus of politica die er zijn of haar schouders wil 
onder zetten.”  

Kandidaten voor het politieke peter- of meterschap zijn er in overvloed. “Niet geheel verrassend”, 
zegt Lermytte, “We merken dat het blauw-groene thema heel hoog op de politieke agenda staat. We 
ervaren de laatste tijd aanhoudende droogte en zien dan weer plots wateroverlast. Het besef groeit 
dat we door onze omgeving klimaatrobuuster te maken, we onze leefomgeving tegelijk aangenamer 
en biodiverser maken. De mensen waarderen initiatieven die er werk van maken. We zien trouwens 
alsmaar meer goede initiatieven vanuit de overheid.”  

GruunRant helpt ons om het lijstje aan potentiële trekkers en goede voorbeelden te vervolledigen.  

Havenschepen Annick De Ridder staat misschien verrassend bovenaan de lijst. Met haar bevoegdheid 
ruimtelijke ordening en de voogdij over AG Vespa kan ze het zwaarst wegen op de effectieve 
realisatie van een Gruun Rup. Maar ook schepen Els van Doesburg scoort hoge ogen door de recente 
aankoop van 4 hectare bedreigd groen op het Laar in Ekeren en de steun aan het project GruunRant 
Onthardt. Of komt districtsburgemeester Koen Palinckx met een verrassend plan voor een Gruun  
RUP voor Ekeren Donk? Met het Masterplan Ekeren Centrum en het park Rozemaai heeft het district 
alleszins al goede referenties. Het provinciebestuur met deputé Luk Lemmens kan zeker 
ondersteunen via het project Groen Kruis dat samen met de districten actief werkt rond 
natuurverbindingen. Of laten stad en districten het initiatief bij gouverneur Cathy Berx? De Vlaamse 
overheid start namelijk onder haar voorzitterschap met een complex project voor een nieuwe 
groenere stadsrand in combinatie met de infrastructuren van het Haventracé. Al is het de Vlaamse 
Regering met minister Zuhal Demir die hierover finaal het laatste woord heeft. 

 “Eén iets staat als een paal boven water: natuur en water moeten we meer ruimte geven”, zegt Pol 
Lermytte, “dat lukt alleen als we ontharden en nieuwe verharding zo veel als mogelijk vermijden. 
Hoe meer pluimen we op de hoeden van politici kunnen steken voor waardevolle initiatieven, hoe 
gelukkiger we zijn. Momenteel zetten wij heel hard in op het complex project van de Vlaamse 



overheid. Hoe meer we samen werken, dus tussen overheden en burgerbewegingen, hoe meer kans 
dat er extra middelen vanuit de Vlaamse Regering komen om het best mogelijke plan te realiseren”.  

GruunRant maakte een leuk filmpje van het voorstel van de vier studenten, waarin ze met 
dronebeelden, natuuropnames en plannen laten zien waar het concreet om draait. Uit het filmpje 
blijkt dat GruunRant op een nog groter plan zit te broeden. Ze denken er aan om de aanpak in Ekeren 
Donk en Merksem te herhalen in onder meer Schoten, Brasschaat en Schilde. Zodat er een “golf aan 
planologische ontharding” in gang wordt gezet. 


