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GRUUNRANT: JAARVERSLAG 2021 
GruunRant. Begin 2022. 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 werken samen rond inhoud, draagvlak en beleid. Wat dat concreet betekende in 2021, lees je in 
dit jaarverslag. 

Globaal genomen was 2021 een heel druk werkingsjaar. De ontwikkeling van wandelroutes en de 
lancering ervan samen met het Groen Kruis, mondde uit in een heel leuk en interessant project met 
een concreet resultaat. In het groots opgezette project GruunRant Onthardt zagen we de eerste 
echte onthardingen: in twee scholen in Schoten en in het straatbeeld van Wijnegem. We staken ook 
letterlijk de handen uit de mouwen. Zo wierpen we bijvoorbeeld in Deurne samen met ANB letterlijk 
een dam op tegen de verdroging van Ertbrugge. 

Onze ideeën blijven vlot hun weg naar het beleid vinden. De Vlaamse Waterweg bijvoorbeeld 
integreerde naar hun eigen zeggen 99% van onze voorstellen rond de geplande bruggen in Wijnegem 
in hun project. De kettingreactie die in gang is gezet met de ‘Groene Recreatieve Corridor’ en het 
plan van de nieuwe Hoogmolenbrug, leeft verder in het project Groen Kruis, waar ze in 2021 stevig 
bezig zijn geweest om enkele concrete projectideeën verder uit te werken. We zijn in 2021 gestart 
om een nieuwe kettingreactie in beweging te krijgen in Ekeren en Merksem via ons project Gruun 
Rup. Via deze laatste aanpak gaan we het schrappen van harde bestemmingen op de agenda 
brengen. 

Er is nog heel wat meer dat we in 2021 hebben gedaan om het pad te effenen van latere concrete 
ingrepen om GruunRant te behouden, te versterken en te verbinden. Daar dient uiteraard dit 
jaarverslag voor. Veel leesplezier! 
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INHOUD 
“Het concept van GruunRant inhoudelijk steeds verder uitwerken en verdiepen”  

  

We hebben een sterk verhaal met een duidelijke kaart. Dit houden we zo.  

Stelselmatig concretiseren we binnen het werkingsgebied de voorstellen hoe GruunRant kan 
behouden, versterkt en verbonden worden. Daarbij werken we ook zo concreet mogelijke 
voorstellen uit om de groenverbindingen naar de Antitankgracht te leggen, maar ook naar de 
groenstructuren binnenin het woonweefsel. 

De plekken waarvoor we meer gedetailleerde ideeën ontwikkelen, spelen in op kansen die we zien 
ontstaan door iets dat er gebeurt. Die kansen proberen we zo vroeg mogelijk te detecteren, dus 
wanneer de kans op impact nog het grootst is. 

Begin 2021 gaf het gemeentebestuur van Wijnegem ons de kans om nog invloed te hebben op het 
project van twee nieuwe bruggen over het Albertkanaal, ter hoogte van het sluizencomplex (de 
‘banaanbrug’ zal er afgebroken worden). Het risico dat we te laat met ideeën aankwamen was reëel, 
want de overheden hadden al vele jaren hierover overlegd, het ontwerp van twee nieuwe bruggen 
was al bijna af, de vergunningsaanvraag in voorbereiding en niemand had in al die jaren opgemerkt 
dat hier grote kansen liggen voor een ecologische verbinding via onder meer de vallei van de 
Zwanebeek (Wezelsebeek). Samen met wijkvereniging Zevenbunder Leefbaar en Zorro (Ringland) 
werkten we een 60 bladzijde (!) dik advies uit met 
allerlei suggesties voor verbeteringen voor natuur, 
fietser en buurtbewoner. Tijdens twee (digitale) 
vergaderingen werden al deze ideeën uitgebreid 
besproken. Veel van de GruunRant voorstellen 
hebben hun weg gevonden bij het finaliseren van 
de bouwaanvraag en het ontwerp. Volgens de 
Vlaamse Waterweg hebben ze 99% van de 
ecologische maatregelen meegenomen. De hoop 
om via de inspraak op het bruggenproject ineens 
ook het sluipverkeer doorheen de Stokerijstraat 
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opgelost te krijgen bleek niet realistisch. Maar het gemeentebestuur heeft nadien wel verder 
doorgewerkt op de ideeën, met als belangrijkste resultaat dat er in de Stokerijstraat een 
trajectcontrole komt waarmee tegelijk het doorgaand vrachtverkeer zal verboden én afgedwongen 
worden. De doelstelling om de sluipverkeer route uit het gebied te weren is dus nog werk voor later. 

 
Doordat we een advies mochten uitschrijven voor het bruggenproject, was het ineens ook een 
aanleiding om een ruimer plan uit te schrijven voor de ecologische verbindingen tussen het park van 
Wijnegem en de groengebieden ten noorden van de Albertkanaal. Hiervoor was de studie ism 
Natuurpunt rond doodgereden dieren zeer nuttig. Met dat plan kunnen wij en de gemeente verder 
mee aan de slag. 
Downloadlink volledig advies: 
http://www.gruunrant.org/uploads/1/1/7/7/117760234/advies_grr_zl_optimaliserenbruggen_wijne
gem_20210111.pdf  

 

In een ander dossier, ook in Wijnegem, werden we geconfronteerd met het concrete plan om voor 
de verbreding van een fietspad (wat op zich heel goed is) heel wat grote laanbomen te kappen. We 
werkten hiervoor een ‘plan B’ uit, met een alternatieve ligging van het fietspad. We bundelden ook 
dat idee in een advies aan de gemeentelijke Mina raad. Ook dit was een dossier met reeds een lange 
voorgeschiedenis, maar waar blijkbaar nog niemand op het idee was gekomen om het fietspad op 
een andere plaats te voorzien, om de 
bomen te sparen. De Mina raad was erg 
enthousiast over ons advies en steunde 
het voluit. De bomen staan er voorlopig 
nog (de vergunningsaanvraag werd 
ingetrokken, nadat Greenplease in haar 
bezwaarschrift wees op 
procedurefouten), maar of de bomen 
effectief gespaard gaan blijven is niet 
zeker. Voor de gemeente was het wel 
een eye-opener dat het in dit soort 
dossiers het nuttig kan zijn om in een 
veel vroegere fase GruunRant te betrekken.  
Downloadlink presentatie: 
http://www.gruunrant.org/uploads/1/1/7/7/117760234/20210114_fietspad_sgravenwezelsteenweg
_gruunrant.pdf  

 

De voorbije jaren was de aanleiding om de visie op een stuk GruunRant verder uit te diepen vaak een 
vraag van een gemeente. In 2021 was de aanleiding een vraag van het actiecomité Red de Keer. 
Tijdens een druk bijgewoonde informatiesessie kreeg GruunRant ruim de tijd om met haar 
GruunRant bril op te focussen op de kansen die er in het gebied liggen om de rol van de natuur te 
behouden, versterken en verbinden. We hielden er goede contacten met deze actiegroep aan over 
en een nieuw lid binnen ons kernteam. 
Bekijk hier het filmpje van onze presentatie: https://www.youtube.com/watch?v=26qRRkstI_k  

  

http://www.gruunrant.org/uploads/1/1/7/7/117760234/advies_grr_zl_optimaliserenbruggen_wijnegem_20210111.pdf
http://www.gruunrant.org/uploads/1/1/7/7/117760234/advies_grr_zl_optimaliserenbruggen_wijnegem_20210111.pdf
http://www.gruunrant.org/uploads/1/1/7/7/117760234/20210114_fietspad_sgravenwezelsteenweg_gruunrant.pdf
http://www.gruunrant.org/uploads/1/1/7/7/117760234/20210114_fietspad_sgravenwezelsteenweg_gruunrant.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=26qRRkstI_k
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Een goed voorbeeld hoe een gemeente de kennis en inzichten van natuur- en burgerverenigingen 
nuttig kan gebruiken voor haar beleid was in 2021 te vinden bij de gemeente Schilde. Het 
gemeentebestuur wenst een natuurplan te ontwikkelen om de natuur te ‘behouden, versterken, 
verbinden’. (!) Ze nam een studiebureau onder de arm en tal van verenigingen werden uitgenodigd 
om een avond lang allerlei inbreng te doen. We hadden de indruk dat de organisatoren zelf 
verschoten van de veelheid aan stevig onderbouwde voorstellen en van de kritische noot op hetgeen 
al was bedacht. Het was tevens een ideaal forum om met de lokale Natuurpunt afdeling te evalueren 
hoe we samen rond de vallei van het Klein Schijn zouden kunnen samenwerken. 

 

In Deurne hebben we iets heel nuttigs voor Ertbrugge in gang gestoken. Met een filmpje op Facebook 
over het water van Ertbrugge dat wegliep in de riolering (na 2 jaar droogteproblemen) werd 
boswachter Lucas positief geprikkeld om er iets aan te doen. Met hulp van GruunRant vrijwilligers 
werden zandzakjes gebruikt om het water tegen te houden. Dat werkte heel erg goed, de 
aanpalende weide (ook in beheer van ANB) werd snel drassig en er kwamen voor het eerst in vele 
jaren blauwe reigers naar eten zoeken. GruunRanter Ludwig meet bijna elke dag het grondwaterpeil 
in drie peilbuizen die de boswachter heeft laten steken, nu blijkt dat dit de enige lange termijn 
meetresultaten zijn van het grondwater in Ertbrugge! ANB gaat nu op zoek naar middelen om de 
zandzakjes te vervangen door een echte (regelbare) sas. En hoe zijn wij op dit idee gekomen? 
GruunRant Onthardt! Door de bewoners die participeren aan de ontharding van de Frans van 
Heymbeecklaan kwamen we er achter dat er ooit in Ertbrugge een waterloop (Kruiningenloop) 
ontsprong die ter hoogte van de brug van de Azijn in het Klein Schijn terecht kwam. Maar in de jaren 
’60 en ’70 werd die waterloop in functie van de ontwikkeling van woonwijken dicht gelegd. Het stuk 
Kruiningenloop van Ertbrugge werd aangesloten op de riolering. Na vele tientallen jaren is dit nu 
eindelijk gedaan. 
Zie een korte video over het initiatief: https://youtu.be/Spn05LigHJ0  

 

  

https://youtu.be/Spn05LigHJ0
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Op de grens van Schoten en Merksem ligt de Eethuisbeek. Samen met Deuzeld Leeft hebben we 
vroeger al de mogelijkheden voor verbeteringen in kaart gebracht. Op het tracé van de Eethuisbeek 
ligt ook het kasteel van het Bouckenborghpark in Merksem (er logisch: kastelen hadden water van 
waterlopen nodig voor hun slotgrachten). Maar ook het bedrijf dat met GruunRant Onthardt mee 
doet ligt in dit gebied. Via GruunRant Onthardt groeide het idee om met het water van de daken van 
de bedrijven de natuur rond het park te verbeteren (in plaats van het regenwater direct in de 
riolering te steken, denk ook aan het reëel overstromingsrisico hier). GruunRant werkt nu mee aan 
een projectidee om een uitbreiding van het Bouckenborgpark te koppelen aan dit waterverhaal rond 
ontharding en rond de Eethuisbeek. Het Groen Kruis trekt nu het overleg hierrond, de gemeente 
Schoten en het district Merksem werken er aan mee. 

 

Op de grens van Ekeren en Merksem liggen meerdere groene gebieden met een harde 
(=bebouwbare) gewestplanbestemming. Via GruunRant Onthardt willen we een methode 
ontwikkelen waarbij het schrappen van die harde bestemming gebeurt (= planologisch ontharden). 
Het eerste dossier konden we niet tegenhouden (Kwade Velden) omdat we veel te laat in het hele 
proces van de stedelijke overheid tussenbeide kwamen. In een tweede dossier (St Lucas) konden we 
de verkoop door de Vlaamse overheid tegenhouden, via onze goede contacten bij de overheid (via 
de werkbank Haventracé). Maar voor hoe lang? Rond andere dossiers wordt nog een juridische strijd 
gevoerd (Red de Hoekakker, spoorvertakkingscomplex Oude Landen) ofwel zijn ze nog helemaal niet 
gekend. Er is ook een goed voorbeeld met Rozemaai. Toen Kwade Velden actueel was (2020) 
lanceerden we het idee van een ‘Gruun Rup’. In de loop van 2021 werkten we het idee van zo’n 
Gruun Rup verder uit. Het idee is nu ruimer dan een planologische herbestemming van enkele harde 
plekken, we gaan een visie uitwerken voor 6 km² GruunRant en zo de toekomstige rol van die te 
herbestemmen plekken bepalen. Bijvoorbeeld de opwaardering van ‘dierenkerkhof’ (veel 
doodgereden dieren) tot ecologisch knooppunt. Ook de opwaardering van de vallei van de Laarse 
Beek komt aan bod en het geven van ruimte voor water. Vervolgens gingen we in overleg met 
actiecomités en 
andere 
burgerverenigingen 
voor een 
samenwerking 
hierrond. Eind 2021 
werden we tevens 
gekozen door de 
Universiteit 
Antwerpen om er in 
het voorjaar van 2021 
met vier studenten 
van de 
masteropleiding 
ruimtelijke planning 
rond te werken.  
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“GruunRant is geen eiland – sterk in de rand.”  

 

 

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 andere verenigingen en we 
participeren in overheidsprocessen. 

 

Een bondige, onvolledige, opsomming van enkele samenwerkingen en contacten: 

- Een plan voor Otter rond de Antitankgracht (getrokken door Natuurpunt) 
- Ringparken: opvolging van de ontwerpfase van de ringparken. Een stuk GruunRant 

verbinding over het Albertkanaal in de omgeving van het sportpaleis komt dichterbij. 
- Zorro: brainstormsessie nav Zorro-rapport 
- Recht op lucht (keuze voor geen echte samenwerking, we onderhouden contacten) 
- Infomoment pfos Toekomstverbond 
- Opvolging meerdere dossiers (oa Oude Landen, Hoekakker, …).  
- Samen met Greenplease rond bomenkap in Schilde. 
- Red de Keer 
- Lenora 
- Werkbank Routeplan 2030 
- Bundeling voorstellen voor complex project Oostelijke Verbinding van diverse verenigingen 

op een Google kaart (zie verder) 
- Groen Kruis (zie verder) 
- (…) 

GruunRant

Haven
Polders

Groenrand

Groenpool

Ringland

Zuidrand
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“Nog heel veel mogelijkheden om verder inhoudelijk te verdiepen.”  

 

De thema’s waar we onze visie inhoudelijk willen verdiepen zijn gezondheid, biodiversiteit, klimaat 
en (stads)landbouw. 

 

In 2021 leverden we een bijdrage aan een online sessie met als thema “vernat de stad”, 
georganiseerd door Stadsform. 
Herbekijk webinar: https://www.stadsform.be/stadsformevents/vernat-de-stad-1 

 

BIO
DIVERSI
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GROENGEZOND

HEID

WATERBLAUW KLIMAAT

SPORT 
SPEL

LANDB
OUW

MENS
TRAGE 
WEGEN 

FIETS
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RDENGRIJS ONTSNIP

PEREN

https://www.stadsform.be/stadsformevents/vernat-de-stad-1
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Rond het thema van ecologische ontsnipperingen hebben we de data van Natuurpunt verder 
geanalyseerd, met de productie van enkele kaarten van mogelijke plekken waar natuurverbindingen 
interessant zijn. We werden tevens bevraagd door het Groen Kruis of we hen met deze data over 
doodgereden dieren konden helpen goede plekken te vinden voor de plaatsing van boombruggen. 
Dit hebben we gedaan via een samenwerking met Natuurpunt: voor de eerste analyse van potentiële 
plekken, aan de hand van de data 
aan dode dieren, leverden wij de 
input. Natuurpunt gaat hiermee 
verder en adviseert de provincie nu 
over de concrete maatregelen. Op 
een vergelijkbare wijze werd de 
vraag van de gemeente Schilde 
beantwoord rond mogelijkheden om 
ecologisch te ontsnipperen in functie 
van levendbarende hagedis en 
hazelworm. 

 

 

 

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 
en 2021 is dit noodgedwongen (Corona) zo goed als niet gebeurd. 

Daarnaast hebben we een infostand uitgewerkt. Op 26 september hebben we deze infostand 
neergeplant in Ertbrugge, ter gelegenheid van 30 jaar beschermd statuut van dit gebied. 

Op 5 september hebben we onszelf uitgenodigd op een wandeling van NVA Kapellen in de omgeving 
van het Ertbrandfort, in bijzijn van minister Demir. We hebben daar een goede babbel gedaan met de 
minister, haar kabinet en met andere genodigden. Het was duidelijk dat GruunRant kan helpen om 
de meest prioritaire dossiers hoger op de (Vlaamse) politieke agenda te krijgen (De Zetten, De Zeurt, 
…). 
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“Op ontdekkingstocht, te voet of met de fiets.” 

Op de eerste editie van onze fietstocht 
lanceerden we een 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. Onze fietsfolder wordt 
nog geregeld gedownload. In volle 
corona tijd was er niet veel anders te 
doen dan wandelen en fietsen. 

In de eerste helft van 2021 hebben we 
een enorme berg werk verzet om 7 
wandelroutes te bedenken, 
routebeschrijvingen te maken met allerlei GruunRant waardige informatie en ze vervolgens na een 
testfase samen met het Groen Kruis wereldkundig te maken. De samenwerking met het Groen Kruis 
was een duidelijke win-win. 

De wandelroutes met uitgebreide routebeschrijving en weetjes staan allemaal op 
http://www.gruunrant.org/wandelroutes.html en op de website van het provinciebestuur staat de 
overzichtsfolder en beknopte routebeschrijvingen: http://www.provincieantwerpen.be/GroenKruis  

In totaal hebben 40 mensen de routebeschrijvingen uitgetest, veelal waren de testers nog helemaal 
niet actief binnen GruunRant. Deze testfase bleek heel belangrijk om de juistheid te checken en om 
de uitleg zo interessant mogelijk te maken. Ook dat aspect was van het project was een succes. Het 
was tegelijk een mooi groepsversterkend project in een tijd waar fysieke contacten schaars waren. 

De wandeling in Deurne hebben we ook uitgewandeld met het kernteam, een aangenaam 
teambuilding moment. 

In 2021 legden we reeds de basis om later deze wandelingen nog te gebruiken om onze verhalen te 
kunnen vertellen rond sterktes, kansen en bedreigingen. We broeden op het idee van periodieke 
geleide wandelingen en via het Groen Kruis wordt er gewerkt aan infoborden op de startplekken. 

 

http://www.gruunrant.org/wandelroutes.html
http://www.provincieantwerpen.be/GroenKruis
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“ Folk in GruunRant: waar inhoud en muziek mekaar versterken.” 

We waren volop ons eerste festival “Folk in GruunRant” aan het voorbereiden toen Corona uitbrak. 
Het project zit daarom al geruime tijd in de koelkast. 
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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. 

Enkele zaken die we in 2021 ondernamen en konden vaststellen: 

- Het klimaatplan van de stad Antwerpen maakte een mooie vertaling van enkele van de 
uitdagingen waar GruunRant mee bezig is. We stuurden hen dan ook een felicitatiebrief. Een 
gesprek van GruunRant met de klimaatintendant volgde erop. 

- Het Groenplan van het district Deurne werd formeel goedgekeurd. Ook hierover is veel 
goeds te vertellen, er zitten bijvoorbeeld heel wat voorstellen voor onthardingen in 
woonstraten in, zodat natuurgebieden doorheen het stedelijke weefsel met elkaar 
verbonden geraken en de parken hun verkoelend effect in tijden van hittestress nog beter 
kunnen afgeven. Op 13/09 gaf GruunRant een presentatie rond ontharding op een 
districtsraadscommissie. 

- Het Natuurplan (in opmaak) van de gemeente Schilde 
- De gemeente Schoten plant ook meerdere onthardings initiatieven 
- Lokale besturen werden gaandeweg het jaar aangesproken rond de vooruitgang om werk te 

maken van de door ons aangeleverde suggesties 

 

“ Groen Kruis: het overheidsantwoord op GruunRant” 
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“Met het gebiedsprogramma ‘Groen Kruis’ wil de provincie in de 35 km lange, sterk verstedelijkte, 
noordoostelijke rand van Antwerpen de open ruimte behouden, versterken en zoveel mogelijk met 
elkaar verbinden. Het einddoel? Een groene corridor creëren die de water- en luchtkwaliteit verhoogt, 
dieren veiliger laat migreren en de leefbaarheid verbetert voor de bewoners.” (citaat provinciale 
website). Zie https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-gebiedsgericht-
beleid/groen-kruis.html  

Het gebiedsprogramma Groen Kruis kanaliseert de initiatieven van lokale overheden en de provincie 
in een zeer groot deel van GruunRant. Het is dan ook een zeer belangrijke ‘bal’ die aan het rollen is 
geraakt als antwoord op de werking van GruunRant. Dit programma loopt volledig onafhankelijk van 
ons, maar we krijgen nog altijd veel kansen om inbreng te doen. GruunRant maakt deel uit van de 
werkgroep waar alle projecten besproken worden. Af en toe is er een bilateraal overlegje. 

Projectideeën waar in 2021 hard aan werd gewerkt zijn onder meer: 

- Vergroenen Transcontinentaalbrug: GruunRant leverde input rond de mogelijke diersoorten 
waarvoor deze verbinding nuttig kan zijn. De provincie lanceerde een ontwerpopdracht, 
waar wij input voor konden leveren. 

- Samen met VMM startte in 2021 een groots project rond de Vallei van het Groot Schijn: net 
als vele andere organisaties namen we deel aan een participatiemoment, nadien leverden 
we een grote berg projectideeën aan die we de afgelopen jaren al hadden bedacht. 

- In 2021 startte ook de ontwerpopdracht voor het verder doortrekken van de groene 
verbinding van de (in aanbouw/afwerking zijnde) Hoogmolenbrug naar Ertbrugge (dus onder 
of over de Merksemsebaan/Bisschoppenhoflaan). 

- We leverden input voor de studieopdracht ism Natuurpunt rond de best mogelijke 
inplantingsplaatsen voor extra eekhoornbruggen. 

- Het beheerplan Ertbrugge werd gefinaliseerd. Op het persmoment ervan kreeg GruunRant 
en de Wijkgroep Ertbrugge (beide Pol Lermytte) ruim de tijd om een bijdrage te doen. 

https://www.hln.be/antwerpen/eekhoornbruggen-nieuwe-wandelroutes-en-faunapassages-groen-
kruis-stelt-beleidsplan-voor-dat-natuurgebieden-in-de-noordrand-met-elkaar-verbindt~a8e7aa88/  

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-gebiedsgericht-beleid/groen-kruis.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-gebiedsgericht-beleid/groen-kruis.html
https://www.hln.be/antwerpen/eekhoornbruggen-nieuwe-wandelroutes-en-faunapassages-groen-kruis-stelt-beleidsplan-voor-dat-natuurgebieden-in-de-noordrand-met-elkaar-verbindt%7Ea8e7aa88/
https://www.hln.be/antwerpen/eekhoornbruggen-nieuwe-wandelroutes-en-faunapassages-groen-kruis-stelt-beleidsplan-voor-dat-natuurgebieden-in-de-noordrand-met-elkaar-verbindt%7Ea8e7aa88/
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“Nieuwe Hoogmolenbrug: rijstrook voor dieren en stevige aansluiting op groengebieden” 

 

 

De bouw van de nieuwe Hoogmolenbrug was heel 2021 aan de gang. In 2022 zullen er dieren over 
hun eigen strook de verbinding kunnen maken tussen het park van Schoten en Ertbrugge. 
Meer info: https://www.vlaamsewaterweg.be/hoogmolenbrug  

 

  

https://www.vlaamsewaterweg.be/hoogmolenbrug
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ONTHARDEN  
“ Via het project GruunRant Onthardt een golf van 
onthardingsprojecten in beweging brengen” 

 

Het project GruunRant Onthardt zat in 2021 op kruissnelheid. Drie van 
de vijf “golf 1” projecten werden effectief uitgevoerd en van de twee 
andere projecten is het plan helemaal duidelijk. Tegelijk werken we al 
aan de bouwstenen voor een “tweede golf aan onthardingen”. 

In de twee scholen in Schoten zijn de onthardingen van GruunRant 
Onthardt in de loop van 2021 afgerond. De volgende fase van 
onthardingen voor deze twee scholen zijn ook al bepaald: we maakten een plan voor het hele 
schooldomein, de volgende fase zal met andere financieringskanalen uitgevoerd worden. 

De participatiefase door Antwerpen Aan ‘t Woord met leerlingen, directie, ouders, … liep nog deels 
door in 2021. Met deze input werkten de ontwerpers in 2021 een concreet plan uit. 

In de school Ter Linde ging zo goed als alle verharding er uit. Van een make-over gesproken! Het 
water krijgt nu de tijd om via een wadi naar het grondwater te zakken en er werd zelfs een educatief 
ecologisch vijvertje aangelegd. De mooie lindeboom krijgt een nog centralere rol op de speelplaats. 

 
Boven: de nieuwe situatie. Onder: de oude situatie. 
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In het college Vita et Pax werd het functioneren van de hele buitenruimte herdacht. Aan het 
denkwerk deden ongeveer 100 leerlingen, ouders, leerkrachten, … mee. Ideeën konden met een 
Pinterest pagina als foto ‘gedropt’ worden. Een tuinarchitect maakte er een totaalverhaal van. Het 
reeds groene karakter van de school en haar omgeving werd nog eens versterkt door alle verharding 
weg te denken en zo veel als mogelijk uit te breken. Functies zoals de fietsenstalling werden van 
plaats veranderd om meer nuttige groene buitenruimte te creëren. De groene omgeving is nu een 
inspirerende omgeving geworden met ruimte om er te zitten, sporten en zelf om er buiten les te 
kunnen volgen. De biodiversiteit is er nu nog nadrukkelijker aanwezig, er passeert zelfs af en toe een 
ree op de school (buiten de schooluren uiteraard). 

 

 

 

Dikke proficiat aan de scholen en ook een dikke merci aan onze partner Regionaal Landschap de 
Voorkempen die het hele ontwerp en ook de uitvoering van de werken coördineert! 
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Het project dat we samen met de gemeente Wijnegem doen draait rond het identificeren van 
plekken in het straatbeeld die ooit verhard werden, maar weinig tot geen meerwaarde leveren. In 
plaats van er veel energie te steken in het vrij houden van ‘onkruid’, gaat de gemeente die nu 
structureel ontharden en vergroenen. Een perfect kopieerbaar model voor andere gemeenten of 
districten. In 2021 werden de concrete plekken aangepakt. GruunRant leverde een stuk van de 
financiering, een deel participatie begeleiding maar we leverden voor het gemeentebestuur ook 
nieuwe inzichten om de vergroening op een ecologische manier te doen. De groenaanleg is gepland 
voor 2022. 
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Het project in samenwerking met de stad Antwerpen en het district Deurne draait rond de realisatie 
van klimaatstraten die aansluiten op Ertbrugge. Na een voortraject in 2020 met de bewoners van de 
wijk en het district, werd gekozen om de Frans van Heymbeecklaan aan te pakken. In een 

participatietraject met 
de bewoners werd eerst 
in beeld gebracht wat 
voor de bewoners een 
meerwaarde kan 
betekenen. Ook het 
evenwicht tussen meer 
groen en ruimte voor 
parkeren kwam 
uitgebreid aan bod. 

 

 
participatiemoment op straat, 26/05/2021 

Het ontwerpproces was een iteratief proces: er is een plan met wat er op korte termijn via 
GruunRant Onthardt kan gerealiseerd worden en een tweede plan met wat in een latere fase 
mogelijk is. Die plannen zijn in de loop van 2021 geregeld veranderd. Omdat er ook rioleringswerken 
gepland staan, was het mogelijk om een plan uit te werken dat ver buiten onze budgettaire 
mogelijkheden lag. Vervolgens was het bepalen welke onthardingen nu al via ons project uitgevoerd 
kunnen worden. Ook de inbreng van de bewoners leidde tot belangrijke aanpassingen. 

Vernieuwend was het werken met een proefopstelling, op kosten van GruunRant Onthardt. Met 
boom- en bloembakken en kunstgras werd de toekomstige situatie uitgebeeld en uitgetest. Zo kon 
ook de enkelrichtingssituatie uitgetest worden. Meer groen in het straatbeeld om de 
verkeersveiligheid te vergroten werd een belangrijke nieuwe doelstelling van het project. Door de 
enkelrichting kunnen we ook meer ontharden, dus een win-win. 

Vervolgens moest het plan nog formeel goedgekeurd worden en de stedelijke diensten zorgden voor 
een aanbestedingsdossier voor de uitvoering van de werken. Dat plan werd eind 2021 helemaal 
afgeklopt en zit nu in de pijplijn voor uitvoering in het voorjaar van 2022. 
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In Merksem werken we samen met het bedrijf Devree dat zijn buitenoppervlakte deels wil 
ontharden, met extra ruimte voor natte natuur en infiltratie van hemelwater naar het grondwater. In 
de loop van 2021 werd het ontwerp gefinaliseerd en een vergunningsaanvraag ervoor ingediend. 
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Doel van GruunRant Onthardt is anderen aanzetten tot actie en zo een golf aan ontharden in gang 
zetten. Af en toe mijlpalen in de lokale pers krijgen helpt daar bij. In 2021 kregen we enkele 
krantenartikelen rond de school Ter Linde en een ATV reportage rond het project in Deurne. Ook zijn 
we gestart met een eigen filmproject dat in juni 2022 moet uitmonden in enkel wervende verhalen. 

 

 

https://www.gva.be/cnt/dmf20210901_94722282?fbclid=IwAR0tFcM1tpbVgA4Q_923dIFDvjmvxzkZF
IGKNr2hSmW__TEVT3-Cx3RvugY  

 

https://www.gva.be/cnt/dmf20210901_94722282?fbclid=IwAR0tFcM1tpbVgA4Q_923dIFDvjmvxzkZFIGKNr2hSmW__TEVT3-Cx3RvugY
https://www.gva.be/cnt/dmf20210901_94722282?fbclid=IwAR0tFcM1tpbVgA4Q_923dIFDvjmvxzkZFIGKNr2hSmW__TEVT3-Cx3RvugY
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https://www.hln.be/schoten/basisschool-ter-linde-transformeert-betonnen-vlakte-tot-groene-
speeloase~a8f77953/  

https://www.hln.be/schoten/basisschool-ter-linde-transformeert-betonnen-vlakte-tot-groene-speeloase%7Ea8f77953/
https://www.hln.be/schoten/basisschool-ter-linde-transformeert-betonnen-vlakte-tot-groene-speeloase%7Ea8f77953/


Jaarverslag GruunRant vzw 2021  pag. 21 

 

https://www.gva.be/cnt/dmf20211120_94669293  

  

https://www.gva.be/cnt/dmf20211120_94669293
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https://atv.be/nieuws/bewoners-steken-straat-in-deurne-in-een-groen-kleedje-
123499?fbclid=IwAR1ryKfrOHNC9PLYt7LCFErlUsOPTGR-j66tJ76FiqwjsoUtRoP7gj8_RP4  

 

  

https://atv.be/nieuws/bewoners-steken-straat-in-deurne-in-een-groen-kleedje-123499?fbclid=IwAR1ryKfrOHNC9PLYt7LCFErlUsOPTGR-j66tJ76FiqwjsoUtRoP7gj8_RP4
https://atv.be/nieuws/bewoners-steken-straat-in-deurne-in-een-groen-kleedje-123499?fbclid=IwAR1ryKfrOHNC9PLYt7LCFErlUsOPTGR-j66tJ76FiqwjsoUtRoP7gj8_RP4
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Filmproject ter ondersteuning van de doelstellingen GruunRant Onthardt 

https://youtu.be/JYv3i3-f_Fc 

 

Eerder maakte we al een filmpje met de smartphone over het project in Deurne: 

 

https://youtu.be/NY4a2v1wpvE  

  

https://youtu.be/JYv3i3-f_Fc
https://youtu.be/NY4a2v1wpvE
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In de loop van 2021 werkten we al verder aan het in gang zetten van een tweede golf aan 
ontharding. We kozen drie gebieden waar we, vanuit de eerste golf projecten, een dynamiek denken 
tot stand te kunnen brengen: 

• Vallei Eethuisbeek (De Vree > Bouckenborgh, Deuzeld) (zie ook onder Groen Kruis) 

• Vallei Klein Schijn (Vita et Pax > Pidpa-gronden) 

• van Ekeren Donk tot Merksem (Kwade Velden & St.-Lucas) (zie ook project Gruun Rup) 
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HAVENTRACE (complex project Oostelijke Verbinding) 
“ 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.  

 

In 2021 vonden er veel werkbanken plaats in wat de ‘ambitiefase’ van het complex project is 
genoemd. Net als andere verenigingen deden we er heel wat inbreng. 

Samen met Lenora is GruunRant een vereniging met een relatief groot werkingsgebied en met een 
doelstelling die sterk aanleunt met het werkveld van het Haventracé. Dat het complex project 
Oostelijke Verbinding niet enkel een concretisering is van het Haventracé (dat is gestart met een 
voorstel van allerlei infrastructuren), maar ook de het verbeteren van de omgeving (in functie van 
leefkwaliteit, klimaatrobuustheid, natuur, …) is nu ook nadrukkelijk als doelstelling opgenomen, waar 
we uiteraard heel tevreden over zijn (dit was ook in het verleden altijd de vraag van GruunRant). 

In de marge van de werkbank Haventracé gebeurden er in 2021 vooral veel vergaderingen, ook voor 
dossiers die linken vertonen met het complex project: 

- interview afgenomen door de Universiteit Antwerpen 
- Werkbankvergaderingen rond delen van het totaalgebied 
- Werkbanksessies rond het doel van de klimaat(bossen)gordel 
- Opvolging verloop vergunningsaanvraag Oude Landen (projectMER niet goedgekeurd). 
- Standpunt overheden Toekomstverbond voor de “grootst mogelijke terughoudendheid voor 

verkoop openbare gronden in de invloedssfeer van het project” (door dossier St Lucas) 
- Inventaris aan mogelijke ingrepen als inbreng ambitiefase (zie verder) 
- Het nieuwe dossier van de pijpleidingenstraat maakt nu ook voor een stuk deel uit van het 

complex project (vooral de integratie ervan met andere projecten in een geïntegreerde visie) 
- Het nieuwe (Vlaamse) gebiedsprogramma in Wommelgem en Ranst 
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Samen met Lenora verzamelden we heel wat ideeën bij onze achterban en bij andere verenigingen 
die in de werkbank zitten. We verzamelden ze op een interactieve kaart. Zie hiervoor op 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1lHtIG3NVp-O_0-jEcry5g8jx5qEkHrVk&usp=sharing  
(klik op een item en dan verschijnt er een stukje tekst met uitleg) 

Deze kaart met concrete voorstellen belandden integraal op de ‘synthesemurals’ die in feite een 
soort eindverslag is van de ambitiefase van het complex project. 

 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1lHtIG3NVp-O_0-jEcry5g8jx5qEkHrVk&usp=sharing
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Eind 2021, tijdens een overkoepelende werkbank Haventracé, presenteerde de Vlaamse 
overheidsdiensten wat ze een ‘ambitienota’ noemden, met daarin de conclusies die volgen uit de 
input van de ambitiefase. GruunRant reageerde, net als vele andere verenigingen, dat er nog wel wat 
werk te leveren is vooraleer er kan gesproken worden over heldere en ambitieuze doelstellingen 
inzake leefkwaliteit. Wordt de volgende jaren nog vervolgd … 
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In het najaar van 2021 vond er vanuit de werkbank van het complex project Oostelijke Verbinding 
ook een werkbank plaats rond een reeks ideeën en analyses voor een groter gebied dan enkel 
GruunRant (gebied ging tot en met Kalmthout, Wuustwezel, Brecht, Zoersel). De focus zat hier 
volledig op de open ruimte functies, met als ambitie een “klimaat(bossen)gordel”, helemaal ons ding 
dus. Uiteraard werken we er aan mee. 

Ter voorbereiding van deze werkbank maakte het Departement Omgeving een rapport op met een 
“cartografische verkenning” van de kwaliteiten, kansen en uitdagingen in het gebied. GruunRant 
leverde haar eerder gemaakte analyse van de bossen aan, die integraal werden opgenomen in dit 
document (onder andere waardering zonevreemde bossen, verdwenen bossen, huidige bossen, 
boscomplexen die in de woonparken stilaan van binnenuit ‘opgegeten’ worden, …) 

 
(de middelste kaart is een van de kaarten in het rapport die GruunRant heeft aangemaakt) 
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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. En uiteraard is er een jaarlijkse algemene vergadering van de vzw. 

In 2021 waren er zowel fysieke als (noodgedwongen) digitale vergaderingen. De agendapunten van 
de vergaderingen gaan over alle zaken die hier in het jaarverslag aan bod komen. Zowel de stand van 
zaken wordt meegedeeld als praktische werkafspraken gemaakt. 

Ludwig, Ellen, Sven en Nick zijn de nieuwe gezichten binnen de kern van GruunRant.  

Ludwig startte in 2021 met enkele anderen uit Deurne “GruunRant Deurne” op. Deze groep 
vrijwilligers gaat zich in eerste instantie focussen op de kansen die er liggen om straten en 
voortuinen te vergroenen. Zie hun facebook groep: 
https://www.facebook.com/groups/616735282904618  

 

Een vereniging (vzw) draaiend houden is de zakelijke kant die ook kort aan bod komt tijdens de 
maandelijkse bijeenkomsten. Enkele voorbeelden: opleiding boekhoudprogramma Assist, 
rechtspersonenbelasting, maandelijks kasverslag, website, facebook, keuze nieuwe vergaderruimte, 
… 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/616735282904618

