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WAAROM GRUUNRANT?
Rode draad: behouden – versterken - verbinden
GruunRant begint stilaan een begrip te worden als het gaat over de versterking van de groene open ruimte
in de rand van Antwerpen.
GruunRant is:
• GruunRant is momenteel een bestaand gebied van ruim 35 vierkante kilometer groot, omgeven door
dorpskernen en stad. Een gebied met groeipotentieel. GruunRant kan zijn potenties ten volle benutten als
het behouden blijft en versterkt en meer verbonden geraakt.
• GruunRant is ook een nieuwsoortige beweging van mensen die dat idee sterk genegen zijn, die zin
hebben om samen te werken en het draagvlak hiervoor willen vergroten.
• GruunRant staat ook voor een nieuwe kijk op de open ruimte rond Antwerpen: met de GruunRant-bril op
zie je kansen om er concreet werk van te maken.

Iedereen heeft open ruimte nodig:
! Om te spelen, te sporten, te wandelen, te fietsen
! Om onze vervuilde lucht te zuiveren
! Om de biodiversiteit te ondersteunen
! Om de hitte-eilanden tegen te gaan
! Om het lawaai te temperen.
! En gewoon omdat het schoon is.
Op 10 minuten fietsafstand van GruunRant wonen 500.000 mensen!

1. BEHOUDEN
- Wij moeten geen ‘stadsrandbos’ aanleggen, we hebben GruunRant!
GruunRant heeft tal van kwaliteiten, die het behouden waard zijn:
• een grote groene gordel die diverse landschappen in de stad en in het buitengebied
ecologisch, recreatief,... met elkaar verbindt
• 35 km2 groot. Grote ‘robuuste’ landschappen zijn beter voor de biodiversiteit én voor de
mens, en zijn beter te beschermen
• met plaats voor (stads)landbouw, sport, natuur, waterberging en –infiltratie, verkeersveilige
verplaatsingen te voet/per fiets, zachte recreatie,... en dit dicht bij huis
- Stel grenzen aan de verdere verstedelijking en de aantasting van de reeds schaarse open
landschappen. Hier kan het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen een goede leidraad zijn.

2. VERSTERKEN
- GruunRant is echter niet tegen verandering. Infrastructuurwerken creëren ook kansen: Adaptatie
aan klimaatveranderingen en rechtzetten van ‘fouten’ uit het verleden, ontharding, ruimte voor
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water, nieuwe groenverbindingen en betere natuur. Wij betrachten dat elk plan in ons
werkingsgebied leidt tot een versterking van GruunRant.
- elke kans grijpen om kwalitatieve groenoppervlakte bij te creëren
- bestaand groen natuurvriendelijk beheren (bv. extensief maaien, uittekenen van een doordacht
exotenbeleid,...)

3. VERBINDEN
- Hoe dichter we bij de stad komen, hoe meer natuur en open ruimte versnipperd is
- Verbindingen van bestaande groenzones, vaak door het wegwerken van harde barrières
• faunaverbindingen bij infrastructuurwerken
• met buurgemeenten samenwerken, bvb. ieders groengebieden naar mekaar verder
uitbouwen
• resterende groene verbindingen behouden, beschermen, versterken (kansen hiervoor
herkennen)

GruunRant verbindt mensen rond open ruimte
GruunRant werkt draagvlakverbredend- en verhogend.

4. MAAK DE SAMENWERKING MET GRUUNRANT STRUCTUREEL VOOR RUIMTELIJKE
ORDENINGSDOSSIERS
- Stimuleer de gemeentelijke diensten om met GruunRant samen te werken. Beschouw het
samenwerkingsverband daarbij als volwaardige en gelijkwaardige partner.
- Betrek GruunRant bij de uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk ordenings- en recreatiebeleid,
zowel inhoudelijk als uitvoerend. Gebruik de kracht van GruunRant om het maatschappelijk
draagvlak voor een ambitieus open ruimtebeleid te vergroten.
- Zorg voor een structurele verankering van de samenwerking met GruunRant in de administratieve
processen van ruimtelijke ordeningsprojecten.

2018-2024: DE PERIODE DAT GRUUNRANT GEREALISEERD KAN WORDEN !
Er komen nieuwe verkiezingen aan voor gemeentebesturen, districten en provincie. GruunRant doet niet
liever dan al wie de verkiezingsstrijd aangaat te inspireren met ideeën voor de komende bestuursperiode.
Zonder enig onderscheid nodigen we alle huidige en aspirant mandatarissen uit om zich te engageren voor
het opwaarderen van het GruunRant gebied.
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Wat kan je als lokale politicus doen?
Het GruunRant-idee is dat we de resten open ruimte in de stadsrand moeten behouden, versterken en
verbinden. Er is een nieuwe aanpak nodig om er een waardevol en sterk geheel van te maken.
De opwaardering van GruunRant als landschap zorgt voor die gezonde groene plekken waar we kunnen
rusten, wandelen, fietsen, sporten en spelen. Het grote geheel zorgt ook voor meer biodiversiteit en het
beschermt ons tegen wateroverlast en de invloeden van de klimaatopwarming. Het is een absolute
noodzaak om de bestaande open ruimtegebieden in de rand tot een samenhangend landschap uit te
bouwen, als hoeksteen van een hedendaagse manier van ruimtelijke ordening.
We moeten er nu echt werk van maken. Nu doen wat mogelijk is. Van bedreigingen kansen maken. Niet
geïsoleerd maar samen, met buurgemeentes, met al wie er aan wil bijdragen, met GruunRant. Er zijn heel
wat relevante gemeentelijke bevoegdheden. Ruimtelijke ordening, natuur en milieu zijn evident, maar ook
met openbare werken, landbouw, cultuur, erfgoed, sport, jeugd, … is er heel wat mogelijk.

Concrete opportuniteiten voor jouw gemeente:
Om het gebied GruunRant te behouden, te versterken en te verbinden, kunnen lokale besturen
(gemeentes, districten) tal van initiatieven nemen. Voor jouw gemeente stellen we als meest voor de hand
liggende ideeën voor:
•
•

•
•
•

Verbindt Hoekakker landschappelijk, ecologisch en recreatief met de vallei van de Laarse Beek.
Sluit de groene ring rond Ekeren door trage verbindingen en ecologische stapstenen te creëren op
het traject Puihoek - De Bist – Hoekakker. Een onderdeel hierin kan het open leggen van de Donkse
Beek zijn in de Prinshoeveweg.
Werk samen met Merksem, Schoten en Brasschaat aan het opwaarderen van de vallei van de
Laarse Beek
Weeg op het Infrabel dossier van het vertakkingscomplex ‘Oude Landen’ zodat de negatieve impact
op GruunRant beperkt wordt (vereenvoudigen knoop, meer ondergronds, …)
Behoud Puihoek als groot open landbouwgebied en versterk de vallei van het Schoon Schijn
(Kaartse Beek in Brasschaat).

Wat kan GruunRant voor de lokale politicus doen?
De analyse waar GruunRant ligt en wat er mee moet gebeuren is klaar. Iedereen mag die gratis gebruiken
en er mee aan de slag gaan. Geen copyright dus. Vertaal het gerust in je eigen woorden, je eigen
programma, je nieuwe bestuursakkoord en leg er je eigen accenten in. GruunRant als nieuwsoortig
samenwerkingsverband kan nog met meer helpen. Met plezier zullen we de concrete ideeën en kennis van
goede voorbeelden delen die het afgelopen anderhalf jaar naar boven zijn gekomen. Of doe eens de
GruunRant-fietstocht. Eenmaal je in een bestuur zit, kunnen we je nog verder ondersteunen met ons
netwerk van geëngageerde mensen.
Contactpersoon
Paul Lermytte - coördinator
gruunrant@telenet.be
03-290 31 30
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